tr

Okula başlama
Güzel bir beraberliğin başlangıcı



Künye:
Yayınlayan:
Federal Ders, Sanat ve Kültür Bakanı
Daire V/10
Minoritenplatz 5, 1014 Wien
www.bmukk.gv.at

Önsöz
Okul çağına gelinmesiyle beraber okula gitme
zorunluluğu çocukların anneleri ve babalar
veya veliler için birçok yeni sorun ortaya
çıkmaktadır. Çok sayıda zorluğun üstesinden
gelinmesi gerekmektedir. Çocuklara
hayatlarının öğrenmeye yönelik bu yeni
aşamasında en iyi başlangıcı sağlayabilmek
için, herkesin yeni duruma adapte olması ve
sayısız yeni sorunla uğraşması gerekmektedir.
Elinizdeki bu bilgi edinme broşürü, size bu
konuda yardımcı olacaktır. Bu broşür, okuldaki
günlük yaşam hakkında somut tavsiyeler ve
bilgiler içermekte olup, aynı zamanda faydalı
adresler de içerisinde yer almaktadır. Lütfen
bu kitapçığa ayrıca çocuğunuzun ve okulunun
önemli bilgilerini de kaydediniz. Böylece
ihtiyacınız olduğunda bir bakışta tüm gerekli
telefon numaraları ve irtibat bilgileri elinizde
olacaktır.
İyi bir okul başlangıcı için önemli olan
unsur, çocuğunuzun yeni çevresine uyum
sağlayabilmesidir. Bu konuda aile ocağı ile
okul arasındaki ahenkli bir işbirliği, daha
başından duruma destek verecektir.
Bu bağlamda çocuğunuza başarılı bir okul
başlangıcı diler, yeni öğrenim yılı için en iyi
dileklerimi sunarım!

Dr. Claudia Schmied
Federal Ders, Sanat ve Kültür Bakanı

Okul başlangıcı için öneriler
Okula yeni başlayan kız ve
erkek öğrenciler ne gibi yeni
durumlarla karşılaşırlar:
Çocukların okulda yeni ve daha büyük bir
topluma, yeni arkadaşlara ve bir öğretmene
alışmaları gerekecektir. Artık ön planda olan
etkinlik oyun değil, performans olacak ve
kısa bir zaman içinde de ilk ev ödevlerinin
verilmesine ve hafıza geliştirme alıştırmalarına
geçilecek
ve
bunun
sonucunda
da
çocuğunuzun günlük yaşamında değişiklikler
olacaktır. Daha fazla yerinde oturmaya alışması
gerekecek ve öğretmeni çocuk için yeni olan
ödevler verebilecektir. Dakik olmanın önemi
artacak ve çocuğunuz okul eşyalarını düzenli
tutmayı öğrenecektir. Okula yeni başlayan
bir öğrencinin sabahları zamanında yataktan
kalkmaya alışmış olması da gereklidir.

Aşağıdaki önlemleri
alarak çocuğunuzun okula
başarı ile başlamasını
kolaylaştırabilirsiniz
Okulun başlaması çocuğunuzun
alışkanlıklarını önemli ölçüde
değiştirmesini gerektirecektir.
• Çocuğunuzun okul yolunu öğrenmesi için,
birkaç defa onunla beraber giderek alıştırın.
Okulun birinci yılında çocuğunuzun trafikte
gereken şekilde davranıp davranmadığını
daha dikkatli şekilde kontrol edin.
• Çocuğunuzun okul konusuna olumlu
bakmasını sağlamak için çaba gösterin – okul
gayret gerektiren bir kurum olduğu gibi,
çok sayıda olumlu yaşantılar da sunacaktır.
Çocuğunuzun öğrenme konusuna olan
yaklaşımı ne kadar olumlu ise, okulda ve
ilerideki meslek hayatında başarılı olma şansı
da o kadar yüksek olacaktır.


• Çocuğunuz okuldaki ilk deneyimlerini size
anlatırken, çocuğu dinleyiniz. Edindiği
intibaları doğru değerlendirmesinde ve
anlamasında çocuğunuza yardımcı olunuz..
• Acele etmesine gerek kalmadan rahat bir
şekilde kahvaltı edebilmesi ve okula gitmek
için yeterli zamanı olması için çocuğunuzu
sabahları zamanında uyandırınız.
• Çocuğunuzun yeterince uyumasına ve
dinlenmesine ve ayrıca oyun oynayabilecek
zamanı ve ev ödevlerini yapabilecek bir
çalışma yeri olmasına dikkat ediniz.
• Çocuğunuza yanına alması için güzel
ve besleyici yiyecekler (kepekli ekmek
(Vollkornbrot), süt ürünleri, taze meyvalar)
verin.
• Çocuğunuzun çok uzun ve rasgele televizyon
seyretmemesine dikkat edin.
• Aile içerisinde sadece veya ağırlıklı olarak
Almanca’dan başka bir dil konuşan çocuklar
için anadil dersi imkanı bulunmaktadır. Bu
konuda daha ayrıntılı bilgiyi çocuğunuzun
okul idaresinden edinebilirsiniz.
• Almanca olarak kendilerini iyi ifade edemeyen
çocuklara özel Almanca teşvik dersi verilebilir.
Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi çocuğunuzun
okul idaresinden edinebilirsiniz.
• Çocuğunuzun özel yetenekleri varsa, çok
sıkılgan ise, bir özürü varsa veya uzun süre
hasta olduysa öğretmenini bu durumdan
haberdar etmeniz gerekmektedir. Bu takdirde
öğretmen, söz konusu durumu dikkate
alacaktır.
• Çocuğunuz öğrenmekte güçlük çekiyorsa,
okuldaki psikoloji servisinin hizmetlerinden
yararlanmaktan çekinmeyin. Çocuğunuzun
öğretmeni nereye başvurmanız gerektiğini
size söyleyecektir.

Okulun ilk haftalarında her zaman „her şey yolunda“ gitmeyebilir. Her şeyi kendi başına yapabilen
çocuklar bile okula başlandığında ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlamakta zorlukla
karşılaşabilirler. Çocuğunuz basit şeyleri hemen başaramıyorsa huzurunuzun kaçmasına ya da
sabrınızın taşmasına gerek yoktur. Yetişkinlerin basit gördükleri bir şey, bir çocuk için çok karmaşık
olabilir. En uzun yola bile ilk adımla başlanır: Her gün yeni bir şans getirir!

Önemli bilgiler
Çocuğumun gittiği okulun adı:

Adres:
					
Sınıf öğretmeninin adı:

					
Görüşme saatleri:
Müdürün adı:

					
Görüşme saatleri:
Sınıfın veli temsilcisinin adı:

					
Okul doktorunun adı:

					
Görüşme saatleri:
Notlar:


Okuma ve öğrenme ile ilgili öneriler
Çocuğunuzun öğrenmeye karşı temel
yaklaşımının olumlu olmasını sağlayın. Çünkü
okul başlangıcının başarılı olması açısından
en önemli husus öğrenmeyi sevmektir. İnsan
bir şeyi severek yaparsa, çoğu zaman iyi yapar.
Anne ve babalar „okuma“ konusunda önemli
bir rol oynarlar. Sık sık çocukları ile beraber
okuyan anne ve babalar, çocuklarına okumayı
sevmeyi öğretirler.
• Çocuğunuzun sizi okurken görmesi çok
önemlidir.
• Çocuğunuza okumanın eğlenceli olduğu
düşüncesini aşılayın.
• Düzenli aralıklarda çocuğunuza bir şeyler
okuyun! Çocuk ona sık okuduğunuz
hikayeleri tanımaya başlayınca, tanıdığı
kısımları (hikayenin başlangıcı, belirli kişilerin
söyledikleri, kafiyeler) kendiliğinden metnin
içinde bulacak ve okumak isteyecektir. Bu
konuda ona yardımcı olun!
• Gazete, dergi ya da kitap okurken, çocuğunuzu
da yanınıza alıp, okuduklarınızı ona anlatın!
• Beraberce çocuk kitapları okuyun!
• Çocuğunuzun ilk okuma denemelerinde
mümkün olduğu kadar sanki bir oyun
oynuyormuş
gibi
davranın:
Örneğin
çocuğunuz sizi gazete okurken seyrediyorsa,
ya da gazetenin bir parçasını alıp,
okuyabiliyormuş gibi yapıyorsa – çocuğunuzu
övün ve ona destek olun.



• Devamlı okuyabilecek bir şeyler olmasını
sağlayın. Okunabilecek şeyler (kitaplar,
dergiler, oyunlar) çocuğun erişebileceği
yükseklikte ve daima el altında olmalıdır.
• Çocuğunuzla dil ya da harf ve kelime oyunları
oynayın. Bu oyunlar çocuğun konuşma
sevgisini artırır, okuma merakı oluşturur ve
çocuğu bizzat okuma macerasına atılmaya
yöneltirler.
• Dükkan isimlerini, afişleri, giyeceklerin
üzerindeki yazıları hecelemeye ya da
okumaya çalışan çocuğunuza yorucu bu ilk
okuma denemelerinde yardımcı olun – bu
amaçla zaman ayırın!
• Okuma malzemelerini seçerken, hangi yaş
kademesi için öngörülmüş olduklarına
dikkat edin ve çocuğunuzun ilgi alanlarını da
göz önünde bulundurun! Bununla beraber
sabır ve aklında tutma özellikleri açısından
çocuktan elinden geldiğinden fazlasını
yapmasını da talep etmeyin.
• Çocuğunuzun kitapları karıştırmasına izin
verin. Sık sık kütüphanelere, kitapçılara ve
çocuk kitapları sunumlarına gidin.
• Okumak bir mecburiyet olarak değil,
ödüllendirme olarak görülmelidir. Hiçbir
zaman çocuğunuza okuma cezası vermeyin.
Baskı uygulamayın, fırsat sağlayın.
Çocuğunuzun kitaplara yaklaşımı, oyuncak,
televizyon ya da bilgisayar da olduğu kadar
doğal olmalıdır.

Okula yeni başlayan çocukların
anne ve babaları için bilgiler
Genel erişim
Umumi ilkokullar, doğum yeri, cinsiyet, ırk,
sınıf, anadil ve dini inanç farkı gözetilmeden
Avusturya’da yaşayan ve okula gitme
yükümlülüğü olan tüm çocuklara açıktır.
Avusturya’daki umumi okullar ücretsizdir.
Okula gitme yükümlülüğü
Genel okula gitme yükümlülüğü, altı yaşını,
takip eden okul yılının başladığı 1 eylül
tarihinden önce dolduran ve sürekli olarak
Avusturya’da ikamet eden tüm çocuklar için
geçerlidir. Genel okula gitme yükümlülüğü
dokuz okul yılı devam eder. Bu yükümlülük
çocukların uyruğuna ve oturma izinlerinin
çeşidine bağlı olmadan geçerlidir.
Kız ve erkek çocukların eşitliği
Avusturya’da kız ve erkek çocuklar her konuda
eşit haklara sahiptirler. „Kadınların ve erkeklerin
eşit haklara sahip olmasını esas alan eğitim“
prensibi sayesinde, çocuğunuza cinsiyetten
kaynaklanan kısıtlamalardan etkilenmeyen
büyük bir ilgi, yetenek ve davranış şekli
yelpazesi geliştirme olanağı verilir.
Okul ile işbirliği
Okul ile işbirliği yaparak çocuğunuzun kişisel
gelişmesine ve okulda başarılı olmasına katkıda
bulunabilirsiniz!
Okul alanında ortak çalışma
Avusturya okul sisteminin önemli bir
dayanağı okul alanında ortak çalışmadır – yani
öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin okul
düzeyinde elele vererek çalışmaları. İlkokulda
veliler ile öğretmenler „sınıf forumunda“ ve
„okul forumunda“ beraber çalışırlar. Bu kurullar
sınıf ve okul içinde önemli kararlar alabilirler.

Bu kurullarda ne kadar etkin çalışırsanız, okul
alanında ortak çalışma sistemi o kadar başarılı
olacaktır.
Görüşme saatleri
Anne ya da baba olarak yükümlülüklerinizden
biri de görüşme saatlerine, veli gecelerine,
okulun davetlerine ve diğer konuşma
randevularına
gitmektir.
Almanca’nızın
yeterli olmaması nedeniyle okula gitmekte
çekiniyorsanız, güvendiğiniz bir kişiyi yanınıza
tercüman olarak alın.
Okula devam etme
Çocuğunuzun düzenli olarak okula gitmesine
dikkat etmeniz gereklidir. Çocuğunuz hastalık
nedeniyle okula gelemiyorsa, derhal okula
haber verin ve ardından gerekli doktor
raporlarını iletin.
Okul etkinlikleri
Öğrenciler esas itibariyle okul etkinliklerine
(örneğin ders gezisi, yüzme, günlük yürüyüşler,
tiyatroya gitme gibi) katılmakla yükümlüdürler.
Bu etkinlikler dersleri tamamlayıcı nitelikte
olup, sınıf topluluğunun beraberlik hislerini
kuvvetlendirirler. Ancak istisnai özel durumlarda
çocuklar bu etkinliklere katılmaktan muaf
tutulabilirler, bilgi almak için okul müdürlüğüne
başvurunuz.
„Kültürler arası öğrenme“
„Kültürler arası öğrenme“ karşılıklı anlayışı
geliştirme, ortak yönleri algılama ve ön yargıları
giderme alanlarında yararlı olan bir eğitim
ilkesidir. Burada amaç günlük okul yaşamında
entegrasyonu teşvik etmektir.



Okul kitapları
Ders programı için gerekli olan okul kitabı
masrafların yüzde doksanı devlet tarafından
karşılanır. Yüzde onu ise masraflara katkı olarak
anne ve babalardan ya da velilerden alınır
(İstisna: Özel pedagojik teşviğe ihtiyacı olan
çocuklar).
Öğrenciler için ücretsiz gidiş gelişler
Bir öğrenci için aile yardımı (Familienbeihilfe)
alınıyorsa, bu öğrenci okula gitmek için kamu
taşımacılığı yapan bir aracı bedava olarak
kullanabilir. Bunun için anne-babanın ya da
çocuğun velisinin okul yılı başına 19,60 Euro
tutarında katkı payı ödemeleri gerekir.

Önemli tarihler
Veli görüşme günleri:

Noel tatili:

Sömestre tatili:

Paskalya tatili:

Pfingsten yortusu tatili:

Yaz tatili:

Okulun özerk olarak saptadığı tatil günleri:



Birlikte öğrenmek – Birlikte yaşamak:
Bu, sadece ders esnasında değil, aynı zamanda
okul yaşantısına taraf olanların işbirliğinde de
önemlidir. Okul yaşantısına taraf olanlardan
kastedilen, okulun öğrencileri, ebeveynler
veya veliler ile öğretmenlerdir. Okul - Aile
Birliği, Avusturya’daki okul sisteminin önemli
bir ayağını teşkil etmektedir. Okul yaşantısına
taraf olanların karşılıklı etkileşimi Avusturya’da
yasal bir temele dayalıdır. Ebeveynler veya
veliler, okulun ders ve eğitim görevlerini
destekleme hakkına sahiplerdir ve destekleme
yükümlülüğünü de taşımaktalardır.
Aktif işbirliği, okul ortamı üzerinde de olumlu
bir etki bırakmaktadır. İyi ilişkiler kendiliğinden
oluşmamaktadır. Herkes, karşılıklı adil bir ilişki
için sorumluluk taşımaktadır.
Hangi kurulların çocuğunuzun okulundaki
okul - aile birliğinde önemli olduğunu ve neler
yaptıklarını size aşağıda sunulan genel bakış
göstermektedir.

Sınıf - Ebeveyn Danışmanlığı /
Sınıf - Ebeveyn Toplantısı
Burada okuldaki günlük yaşamın tüm önemli
problemleri ve zorlukları tartışılmaktadır. sınıf
- ebeveyn danışmanlığı veya sınıf - ebeveyn
toplantısı çerçevesinde örneğin eğitim
sorunları, okuldaki verim veya sağlık konuları
hakkında konuşulmaktadır. Öğretmenler ve
velilerin, okul yaşantısının tarafları olarak,
kendilerini ilgilendiren konuları tartışmaya
açma hakları vardır.
Önemli: Sınıf - Ebeveyn danışmanlıkları, her okul
türündeki ilk sınıflarda yapılmak zorundadır.
Bunun ötesinde, bir sınıftaki öğrencilerin üçte
birinin velisinin talep etmesi halinde de sınıf ebeveyn danışmanlığı yapılmak zorundadır.
Genel olarak sınıf - ebeveyn danışmanlıkları, sınıf
forumların oturumlarıyla birlikte yapılmaktadır.



Sınıf Forumu

Okul Forumu

Okul - aile birliğinin bu kurulu, her bir sınıf
için karar ve danışmanlık kurulu olarak hizmet
vermektedir. Sınıf forumunun, her okul yılının
ilk sekiz haftası içerisinde sınıf öğretmeni
tarafından göreve çağrılması gerekmektedir.

Okul forumu, okulun iki veya daha fazla sınıfını
ilgilendiren hususlarda yetkilidir. Örneğin okul
forumu, okulda nasıl davranılması gerektiğini
düzenleyen, yani okuldaki günlük ortak
yaşamda önemli kuralları içeren bir yönetmelik
çıkarabilir.

Bu oturumda aynı zamanda sınıf ebeveyn
temsilcisi ve onun bir vekili seçilmektedir.
Aşağıda belirtilen kişiler, sınıf forumunda
karar alınırken söz hakkına sahiptir:
• Sınıf öğretmeni veya sınıf başkanı ve
• İlgili sınıfın öğrencilerinin ebeveynleri.
Okul müdürü ve sınıfın diğer öğretmenleri,
danışma oyuyla sınıf forumuna katılabilirler. Sınıf
forumu örneğin okul yönetmeliği çerçevesinde
kendi sınıf yönetmeliğini oluşturabilir (bakınız
okul forumu).

Okul forumu her zaman okul müdürü tarafından
göreve çağırılmaktadır. İlk oturum okul yılının ilk
dokuz haftası içerisinde yapılmak zorundadır.
Okul forumunun üyeleri şunlardır:
• Okul müdürleri,
• Tüm sınıf öğretmenleri veya sınıf başkanları
ve
• İlgili okulun tüm sınıflarının sınıf ebeveyn
temsilcileri.
Her bir sınıf için bir sınıf öğretmeni ve bir sınıf
ebeveyn temsilcisi oy hakkına sahiptir.
Önemli: Okul forumunun bir kararının
geçerli olabilmesi için, oy hakkına sahip
üyelerin yarısının oturumda hazır bulunması
gerekmektedir. Bir karar alınabilmesi için, oy
çoğunluğuna ihtiyaç duyulmaktadır – çekimser
oy kullanılamamaktadır. Eğer okula özerk bir
karar söz konusuysa, sınıf öğretmenleri veya
sınıf başkanları ile sınıf ebeveyn temsilcileri
grubundan üyelerin en az üçte ikisinin hazır
bulunmaları gerekmekte olup, aynı zamanda
her bir grup içinde verilen oyların en az üçte
iki çoğunluğunun sağlanması gerekmektedir.
Ancak bu sayede, okul - aile birliğinde alınan
kararların sağlam zemin üzerinde durmaları
garanti edilebilmektedir.

10

Ebeveyn Derneği
Ebeveynlerin aktif olarak katkıda bulunmaları
ve karar sürecine dahil olmaları, iyi işleyen bir
okul birliğinin – ve iyi bir okul - aile birliğinin
önemli ayaklarından biridir. Yasal temsil
türlerinin yanı sıra (örneğin sınıf ve okul forumu)
uzun zamandan bu yana medeni hukuka dayalı
olarak organize edilmiş ebeveyn dernekleri de
mevcuttur. Bir okulun ebeveyn derneğinde
faal olmak veya böyle bir dernek kurmak
isteyenlerin şunları bilmesi gerekmektedir:
• Okul müdürü, ilgili okulun tüm velilerine
açık olan ebeveyn derneklerinin kurulmasına
ve bunların faaliyetlerine destek vermek
zorundadır. Yani bu angajmanınız için okuldan
destek alacağınıza emin olabilirsiniz.
• Ebeveyn derneklerinin organları (örneğin
başkanı) okul müdürüne ve sınıf başkanlarına
öneriler, istekler ve şikayetler sunabilirler.
Okul müdürü, bunları incelemek ve ebeveyn
derneklerinin organları ile müzakere etmek
zorundadır. Böylece aktif olarak müzakere
edilmek üzere konular ve dileklerinizi
sunabilirsiniz.
• Okulun tüm kurullarının iyi bir işbirliği içinde
çalışmaları için, sınıf ebeveyn temsilcilerinin
ve vekillerinin sınıf forumunda yapılacak
seçim ile ebeveyn derneğinin heyetine
de seçilmeleri önem arzetmektedir. Çoğu
ebeveyn derneklerinin tüzükleri de zaten
bunu öngörmektedir. Böylece güçlü bir
temsil, garanti edilebilmektedir.

Önemli: Ebeveyn derneğindeki faaliyet,
sadece çocuğun okulu ile sınırlı kalmamaktadır.
Ebeveyn derneklerinin eyaletler düzeyinde ve de
federal düzeyde birlikleri de mevcuttur. Burada
ebeveyn temsilcisi olarak talepleri bölgelerüstü
olarak temsil etmek de mümkündür. Ebeveyn
temsilcileri, Ders, Sanat ve Kültür Bakanlığı’nın
Ebeveyn Kurulu’nda ve aynı zamanda Eyalet
Ebeveyn Kurulları’nda danışman pozisyonunda
faaliyet göstermektelerdir. Burada okul hayatını
düzenleyen yasal kurallara ve yönetmeliklere
etki etme imkanı bulunmaktadır.
Ebeveyn derneğinde angaje olmak isteyenler,
ebeveyn ve aile birliklerinin kurslarından
faydalanabilir. Burada diğer bilgilerin yanısıra
okul yaşantısının taraflarının hakları ve
sorumlulukları hakkında bilgi edinilmektedir.
Böylece ebeveyn temsilcisi olarak faaliyetleri
daha iyi şekillendirme ve diğer ebeveyn
temsilcileri ile bilgi alışverişinde bulunma
imkanı mevcuttur.
Daha ayrıntılı bilgiyi “Okula Başlangıç Gazetesi”
ve “Ebeveyn Temsilcileri için Okul El Kitabı”ndan
edinebilirsiniz.
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Danışma ve bilgi
Önce sınıf öğretmeni ve okul müdürlüğü ile
konuşun.
Öğretmen ya da müdür size yardımcı
olamıyorsa, aşağıdaki kişi ya da kurumlara
başvurun:
Bölge okul müfettişliği
(Bezirksschulinspektor/in):

Bölge okul kurulu (Bezirksschulrat):

FDSKB Okul bilgilendirmesi
(Schulinfo des BMUKK)
Okul konusunda genel bilgiler
Avusturya’daki okul sistemi ve eğitim yolları,
Okul mercilerinin ve okul müfettişliğinin
görevleri
Okul kariyeri konusunda bilgiler
İlkokuldan / mecburi ortaokuldan / lisenin alt
kademesinden sonra hangi okullara gidilebilir?
Okul hukuku konusunda genel bilgiler
Okula gitme yükümlülüğü. Okuldaki günlük
yaşam, Başarı değerlendirme
Freyung 1, 1014 Wien
0810 20 52 20 (Avusturya’nın her yerinden
şehiriçi tarifesine göre);
schulinfo@bmukk.gv.at
www.bmukk.gv.at/schulpsychologie
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Okul servis merkezleri
Okul ve okul/eğitim kariyeri konusuna ilişkin sorularınız ve sorunlarınızda ilk bilgi ve
danışmanlık merkezleri:
Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur (Okul bilgisi)
Danιşmanlιk: Sabine Gschwandtner
1014 Wien, Freyung 1, Oda 433
Posta adresi: Minoritenplatz 5, 1014 Wien
0810 205220
(Tüm Avusturya’dan şehiriçi konuşma
tarifesi üzerinden)
schulinfo@bmukk.gv.at
www.bmukk.gv.at/schulinfo
Burgenland Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ndeki
okul servis merkezi
Kernausteig 3, 7000 Eisenstadt
02682/710-152
edda.fuezi-prinke@lsr-bgld.gv.at
www.lsr-bgld.gv.at/abteilungen/
administration/schulservice/
Kärnten Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ndeki
okul servis merkezi
10.-Oktober-Straße 24, 9010 Klagenfurt
0463/5812-313
roland.arko@lsr-ktn.gv.at
www.bildungsland.at
Niederösterreich Eyalet Eğitim
Müdürlüğü’ndeki okul servis merkezi
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-4800
office@lsr-noe.gv.at
www.lsr-noe.gv.at/pages/information/sets/
infoset.htm
Oberösterreich Eyalet Eğitim
Müdürlüğü’ndeki okul servis merkezi
Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz
0732/7071-9121, -2251
schulservice@lsr-ooe.gv.at
www.lsr-ooe.gv.at/schulservice

Salzburg Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ndeki
okul servis merkezi
Aignerstraße 8, 5020 Salzburg
0662/8083-2071
nina.behrendt@lsr.salzburg.at
www.land.salzburg.at/landesschulrat/
service/schulservice.htm
Steiermark Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ndeki
okul servis merkezi
Körblergasse 23, 8011 Graz
0316/345-450, -226
alexandra.ettinger@lsr-stmk.gv.at
monika.lackner@lsr-stmk.gv.at
helga.doppan@lsr-stmk.gv.at
www.lsr-stmk.gv.at/cms/
ziel/357203/DE
Tirol Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ndeki okul
servis merkezi
Innrain 1, 6010 Innsbruck
0512/520 33-113
c.wallas@lsr-t.gv.at
www.lsr-t.gv.at
Vorarlberg Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ndeki
okul servis merkezi
Bahnhofstraße 12, 6901 Bregenz
05574/4960-502
schulservice@lsr-vbg.gv.at
www.lsr-vbg.gv.at
Viyana Şehir Eğitim Müdürlüğü’ndeki okul
bilgi merkezi
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien
01/525 25-7700
schulinfo@ssr-wien.gv.at
www.wien.at/ssr
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Okul psikolojisi – eğitim danışmanlığı
Hangi okullara gidilebileceği ya da kişisel
eğitim yolu ile ilgili sorular, öğrenme güçlükleri,
okul korkusu, kriz durumları ya da okuldaki
kişisel problemler gibi alanlarda destek, okul
başlangıcı için yararlı broşürler ve öğrenme ile
ilgili öneriler:
Burgenland Eyalet Eğitim Müdürlüğündeki
Okul Psikolojisi – Eğitim Danışmanlığı
Kernausteig 3, 7001 Eisenstadt
02682/710-131
werner.braun@lsr-bgld.gv.at
Kärnten Eyalet Eğitim Müdürlüğündeki
Okul Psikolojisi – Eğitim Danışmanlığı
Kaufmanngasse 8, 9020 Klagenfurt
0463/566 59
gert.lach@lsr-ktn.gv.at
NÖ Eyalet Eğitim Müdürlüğündeki Okul
Psikolojisi – Eğitim Danışmanlığı
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-4700
andrea.richter@lsr-noe.gv.at
OÖ Eyalet Eğitim Müdürlüğündeki Okul
Psikolojisi – Eğitim Danışmanlığı
Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz
0732/7071-2321
agnes.lang@lsr-ooe.gv.at

14

Salzburg Eyalet Eğitim Müdürlüğündeki
Okul Psikolojisi – Eğitim Danışmanlığı
Aignerstraße 8, 5026 Salzburg
0662/8083-4221
helene.mainoni-humer@lsr.salzburg.at
Steiermark Eyalet Eğitim Müdürlüğündeki
Okul Psikolojisi – Eğitim Danışmanlığı
Körblergasse 23, 8011 Graz
0316/345-199
josef.zollneritsch@lsr-stmk.gv.at
Tirol Eyalet Eğitim Müdürlüğündeki Okul
Psikolojisi – Eğitim Danışmanlığı
Müllerstraße 7/II, 6020 Innsbruck
0512/57 65 61
schulpsy@asn-ibk.ac.at
Vorarlberg Eyalet Eğitim Müdürlüğündeki
Okul Psikolojisi – Eğitim Danışmanlığı
Bahnhofstraße 12, 6900 Bregenz
05574/4960-210
maria.helbock@lsr-vbg.gv.at
Viyana Şehir Eğitim Müdürlüğündeki Okul
Psikolojisi – Eğitim Danışmanlığı
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien
01/525 25-775 05
mathilde.zeman@ssr-wien.gv.at

Eyalet Eğitim Müdürlüklerindeki / Viyana Şehir Eğitim Müdürlüğündeki
Yabancılar / Göçmenler için Okul Danışma Merkezleri
Burgenland
Gerhard Vitorelli
Landesschulrat für das Burgenland
(Eyalet Eğitim Müdürlüğü)
Kernausteig 3, 7001 Eisenstadt
02682/710-121
gerhard.vitorelli@lsr-bgld.gv.at
Kärnten
Halihazırda boş
Landesschulrat für Kärnten
(Eyalet Eğitim Müdürlüğü)
10. Oktober-Straße 24, 9010 Klagenfurt
0463/5812-414
Niederösterreich
Ernst Figl
Landesschulrat für Niederösterreich
(Eyalet Eğitim Müdürlüğü)
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-4812
ernst.figl@lsr-noe.gv.at
Oberösterreich
Mag. Dr. Selçuk Hergüvenç
Bezirksschulrat Linz-Stadt
(Bölge Eğitim Müdürlüğü)
Pfarrgasse 7, 4020 Linz
0732/7070-1437
selcuk.herguevenc@lsr-ooe.gv.at
Salzburg
Shaban Topalli
Landesschulrat für Salzburg
(Eyalet Eğitim Müdürlüğü)
Mozartplatz 8–10, 5010 Salzburg
0662/8083-3013
Steiermark
Dr. Gottfried W. Kerschbaumer
Landesschulrat für die Steiermark
(Eyalet Eğitim Müdürlüğü)
Körblergasse 23, Postfach 663, 8011 Graz
0316/345-198
gottfried.kerschbaumer@lsr-stmk.gv.at

Tirol
Azade Tuncer, Daniela Dupor
Landesschulrat für Tirol
(Eyalet Eğitim Müdürlüğü)
Innrain 1, 6010 Innsbruck
0512/520 33-114, -115
a.tuncer@lsr-t.gv.at
d.dupor@lsr-t.gv.at
Vorarlberg
Dr. Şevki Eker
Landesschulrat für Vorarlberg
(Eyalet Eğitim Müdürlüğü)
Bahnhofstraße 12, 6900 Bregenz
05574/4960-612
sevki.eker@lsr-vbg.gv.at
Wien
Schulberatung für MigrantInnen
(Göçmenler için Okul Danışma Servisi)
Auerspergstraße 15, 1. Stock, 1080 Wien
01/525 25-778 59, -778 68, -778 69
sim@ssr-wien.gv.at
serafettin.yildiz@ssr-wien.gv.at
mate.mihaljevic@ssr-wien.gv.at
mensur.hublic@ssr-wien.gv.at

Bölgesel Danışma Merkezleri
B.I.K. – Salzburg Şehri Danışma, Bilgi ve
Koordinasyon Merkezi
Ingrid Strennberger
Mozartplatz 6, 5020 Salzburg
0662/8072-2961
ingrid.strennberger@telering.at
REBAS 15 – 7. ve 15. Bölgeler için Bölgesel
Danışma Merkezi
Gasgasse 8–10/4/1, 1150 Wien
01/891 34 15-361, -362
kanzlei-reb@m11.magwien.gv.at
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Veli dernekleri - federal ve eyalet veli dernekleri
Zorunlu eğitim kapsamına giren kamu
okullarındaki veli derneklerinin Avusturya
Çatı Organizasyonu (Österreichischer
Verband der Elternvereine an den
öffentlichen Pflichtschulen)
Spiegelgasse 3/9, 1010 Wien
01/515 52-3281
smahel@familie.at
www.elternverein.at
Burgenland’daki zorunlu eğitim kapsamına
giren kamu okullarındaki veli birliklerinin
eyalet çatı organizasyonu
St.-Rochusstraße 21, 7000 Eisenstadt
0664/122 05 48
elternvereine@lsr-bgld.gv.at
Kärnten eyaletindeki okullardaki veli
birliklerinin eyalet çatı organizasyonu
(LVEV)
Völkermarkter Ring 21, 9020 Klagenfurt
050/536-306 60
(Pazartesiden Perşembeye, 8:00 - 13:00 arası)
landesverband@elternvereine.ksn.at
NÖ eyaletindeki zorunlu eğitim kapsamına
giren kamu okullarındaki veli birliklerinin
eyalet çatı organizasyonu
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-5501 (Pazartesi 9:00 - 13:00 arası)
ev.pflichtschulen.lv@lsr-noe.gv.at
www.landesverband.at
Oberösterreich eyaletindeki zorunlu eğitim
kapsamına giren kamu okullarındaki veli
birliklerinin eyalet çatı organizasyonu
Anastasius-Grün-Straße 20, 4020 Linz
0732/78 52 49
info@elternvereine.at
www.elternvereine.at
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Salzburg eyaletindeki zorunlu eğitim
kapsamına giren kamu okullarındaki veli
birliklerinin eyalet çatı organizasyonu
Ratsbriefstraße 5, 5020 Salzburg
0662/88 04 98 oder 0650/455 48 80
landesverband-ev@gmx.at
Steiermark eyaletindeki zorunlu eğitim
kapsamına giren kamu okullarındaki veli
birliklerinin eyalet çatı organizasyonu
Karmeliterplatz 2, 8011 Graz
(Salı ve Cuma, 8:00 - 12:00 arası)
0316/877-3958, 0676/404 02 40
schmid.ilse@aon.at
www.geocities.com/landesverband1
Tirol eyaletindeki zorunlu eğitim
kapsamına giren kamu okullarındaki veli
birliklerinin eyalet çatı organizasyonu
Blasius-Hueber-Straße 12, 6020 Innsbruck
0676/596 38 17
tirolerev.aps@chello.at
www.elternvereine-tirol.at
Vorarlberg eyaletindeki zorunlu eğitim
kapsamına giren kamu okullarındaki veli
birliklerinin eyalet çatı organizasyonu
Pfarrer-Sebastian-Kneipp-Straße 16,
6845 Hohenems
05576/428 24
office@levv.or.at
www.levv.or.at
Viyana eyaletindeki zorunlu eğitim
kapsamına giren kamu okullarındaki veli
birliklerinin eyalet çatı organizasyonu
Rauhensteingasse 5, 1010 Wien
01/407 18 99
landesverband.wien@wbn.wien.at
www.elternverband-wien.at

Önemli İnternet adresleri

Ders Bakanlığı‘nın
resmi internet sayfası

Okuma ağı
www.lesenetzwerk.at

www.bmukk.gv.at

Okul psikolojisi-Eğitim danışmanlığı
www.schulpsychologie.at

Kültürler arası öğrenme
http://ikl.bmukk.gv.at/

Adil okul
www.faireschule.at

Hareket ve spor
www.bewegung.ac.at

Erken dil öğrenme desteği
www.sprachbaum.at

Okul portalı
www.schule.at
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www.bmukk.gv.at
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