
 

 

 

Grönenberger Straße 22

 

 Sevgili veliler, 

 

Osnabrück ilçesinin en büyük ilköğretim okulu o

423 ilköğretim öğrencileri 19

farklı insanlar dahi olarak birçok kültürel ve ailesel hayat hikayeleriyle karşı 

karşıya gelmektedirler. Bu küçük ve

toplumunu sağlar. Burada farklı davranışların karşılaştığında bazen çatışmalara 

ve uyuşmazlıklara neden olabilir.

  

 Bu zorluklar okul hayatımızın bir parçasıdır ve belirli bir ölçüye 

„normaldır“ ve katlanılır.  

 

Gündelik okul yaşamına yardımcı olmak içi

önemlidir. 

 

 

Öğrencilerin sınıfta kendi davranışları üzerinde hızlı bir geri bildirim alabilmeleri 

için, değerlendirme sınıfta öğretmen tarafınd

günlüğündeki döner tablosu 

değerlendirmeye göre döner tablosu bir sahaya çevrilir.
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Osnabrück ilçesinin en büyük ilköğretim okulu olan Grönenberg okulunda şuan 

423 ilköğretim öğrencileri 19 sınıfa bölünmüş. Böyle büyük bir okulda tabiiki çok 

farklı insanlar dahi olarak birçok kültürel ve ailesel hayat hikayeleriyle karşı 

irler. Bu küçük ve büyük benliklerin çeşitliliği renkli bir okul 

Burada farklı davranışların karşılaştığında bazen çatışmalara 

ve uyuşmazlıklara neden olabilir.  

Bu zorluklar okul hayatımızın bir parçasıdır ve belirli bir ölçüye kadarda 

 

Gündelik okul yaşamına yardımcı olmak için aşağıdaki kurallar bizim için 

 

Öğrencilerin sınıfta kendi davranışları üzerinde hızlı bir geri bildirim alabilmeleri 

değerlendirme sınıfta öğretmen tarafından birkaç kez yapılır. 

günlüğündeki döner tablosu ise yardımcı aracıdır. Öğretmenin yapmış olduğu 

değerlendirmeye göre döner tablosu bir sahaya çevrilir.  
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Dersin sonunda döner tablosunun üzerindeki son ayarı tutabilmek için, 

öğrenciler bunu okul günlüğüne taşır.

verilen son geribildirime göre renkli boyamaktır. Her ders saatinde nötr alanı 

yeni bir başlangıçtır, bu yüzden bu imkanı tüm öğrenciler her ders saatinin 

başlangıcında yeni bir şans olarak algılamasıd
 

 

  
 

                  Şekil 2  

 

Okulumuzda düşünceli ve dostça bir öğrenim iklimini yaratmak hepimizin 

ilgisindedir. Size düşen önemli görev ise en azından her haftanın sonunda 

günlük defterine imzanızı atarak çocuğunuzun 

edinmektir. 
 

Kuralların ve tanıma yolların ihlallerine göre tedbirler toplanarak irdelenmiştir. 

Okul öğretim bozuklukları ile ilgili müşterek kademeli bir süreç için anlaşmıştır.

Buna ait olan önemli unsur

kurulmasıdır. Aynı zamanda positiv davranışlarına daha çok tak

değer verilmesi için önem verilecektir.
 

 Geribildirim systemin detayını 2014/15 ders yılının ilk veli toplantısında 

açıklanacaktır. 
 

Saygılarımla 

 

 
__________________ 
 Okul müdürü 
 

                                                 
1 Daha fazla bilgi için web sitesine bakın. URL: 
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