Konferans Raporu
Velilerin Okul komitesine katɪlɪmɪ
Okul Komitesi nedir?
Veliler ile isbirligi neden önemli?
Bir öğretmenle konuşmadan önce kendimi buna nasɪl hazɪrlamalɪyɪm?
Peine Eichendorffschule de 18.06.2014 18.00 ile 19.30 saatleri arasɪnda Aileleri bilgilendirmek
için yapɪlan bu Konferansa, Peine Belediyesi Kültürler arasɪ Ailebirliği , Peine Belediyesi nin
Eşitlik Aile ve Uyumdan sorumlu daire müdüresi Bayan Nourkhiz ve Eichendorffschule Veli
temsilcilerinin ortak işbirliği ile düzenlendi.
Konferansɪ 26 farklɪ kültürden izleyiciler takip ettiler. Açlɪş konuşmasɪnɪ yapan Fr.Nourkhiz
Eichendorfschule Okul Müdiresi Bayan Reuter´e bu konferansa katkɪlarɪndan dolayɪ teşekkür etti ve
Aileleri bilgilendirmenin çocuklarɪn eğitimlerine olan faydalarɪnɪn çok önemli olduğunu özellikle
belirtti.
Konușmacɪ olarak davet edilen ,Aşağɪsaksonya Göçmen Ailelerbirliği / Gelişim Planlama Araştɪr
ma Enstitüsünden Bayan Beate Seusing, ``Ailelerin Veli toplantɪlarɪna katɪlmalarɪnɪn çocuklarɪn
başarɪlarɪnda büyük etkisi oldugunu, çocuklarɪ hakkɪnda öğretmenlerle konuşma fɪrsatɪ bulduklarɪnɪ
buna ek olarak diğer aileleri ve öğrencileri tanɪyɪp, okulda ve sɪnɪfta olan bitenler hakkɪnda bilgi
alɪşverişi yaparak Veliler kendilerini böyle bilgilendirebilirler`` dedi.
Bayan Seusing, Velilere okulda görev almalarɪnɪ mesala Veli temsilcisi olmalarɪnɪ tavsiye etti.
Veli temsilcileri Okul Aile Meclisi toplantɪlarɪna, karne ve sɪnɪf konveranslarɪna katɪlabilir ve diğer
Velileri bilgilendirebilirler. Okul ancak böyle herkes için şeffaf olabilir dedi.
Sɪnɪf konveranslarɪnda öğrencilerin ihtiyaçlarɪ ve disiplin cezalarɪ ve ölçüleri belirlenir.
Öğrencilerin Ihtiyaçlarɪ neler olabilir ? Açɪklarɪ olan bölümlerde mesala, konuşma, ruhsal gelişim,
öğrenme yada duygusal ve sosyal gelişim konularɪnda tavsiyeler edilebilir.
Bayan Seusing Velilerin öğretmenle konuşma şeklinin çok önemli olduğunu belirterek şöyle devam
etti, Okuldaki bir sorunda Velinin direkt öğretmenle temasa geçmesi gerektiğini, bir sorunda her iki
tarafinda farklɪ görüşleri olabilir bu yüzden insan sorun hakkɪnda kendisini iyi bilgilendirmeli ve
kendisini karşɪsɪndakinin yerine koyarak beraberce sorunu çözecek cümleler bulmalɪ ayrɪca
Velinin okulda görev almasɪ çocuğunun eğitim seviyesinin iyileştirmesine de etki eder, dedi.
Bayan Reuter Peine Belediyesi Kültürler arasɪ Ailebirliğinin düzenlediği Velileri bilgilendirme
toplantɪlarɪnɪ desdeklediğini, Velilerin desdeği ile Eichendorffschule`nin tamgün hizmet veren bir
okul olduğunu söyledi. Ayrɪca 2014 yaz aylarɪnda Okulu desdekleme derneğinin yardɪmɪ ile okul
bahçesinin yeniden düzenleneceğini de ekledi.
Bayan Reuter Velilerin Okuldaki faaliyetlere katɪlmalarɪnɪn çok önemli olduğunu, Veliler olmadan
bir çok projenin yapɪlamayacağɪnɪ söyledi.
Konferansa velilerin büyük ilgisi vardɪ, ve velilerin okul ile işbirliği yapmalarɪnɪn öneminin nekadar
büyük olduğu yeniden tartɪşɪldɪ, ama hep ayni yüzlerin bulunmasnɪn üzücü olduğu bir anne
tarafɪndan özellikle belirtilmesi üzerine ilk defa böyle bir konferansa katɪlan üç Veli kendilerini
tanɪttɪlar. Eğer her konferansa üç yeni veli katɪlsa yada en azɪndan bir Veli, bu da bizim için büyük
bir başarɪdɪr denildi. Veliler konferansa katɪldɪklarɪ için cok sevindiklerini ,bir sonraki için diğer
Velileri motive edeceklerini söylediler.

Konferans büyük bir ilgiyle izlendi, yine Bayan Reuter in desdekleyeceği bir sonraki Konferans
01.10.2014 de , 17.45 -19.30 saatleri arasɪnda, konu Aşağɪ Saksonya Okul Sistemi.
Asuman Serap Üngör (Koordinatör), Peine Belediyesi Kültürler arasɪ Ailebağɪ /birliği,
Eichendorffschule Veli temsilcisi.

