
Okulumuzun profili  

 

Öğrencilerimizi ergin, sorumluluk sahibi ve sağduyulu birer bireyler olarak yetiştirmek ve 

eğitmek bizim için öncelik taşıyan bir husustur. Stadtteilschule Walddörfer‘de her sosyal, 

kültürel ve etnik gruplardan insanlar bir arada çalışmak ve eğitim almaktadır. Okulumuzun 

özelliği olan ve bizi bu hususta birleştiren, insan onuruna kayıtsız şartsız saygımızdır. Şans 

eşitliği sağlamak ve medeni cesareti teşvik etmek için daima büyük çaba göstermekteyiz. 

Şiddetin, ırkçılığın ve cinsiyet ayrımının böylece bizim okulumuzda kesinlikle yeri 

bulunmamaktadır. Okul programında da yer alan bu temel ilkelere, sosyal birliktelik ve 

günlük ders çalışmalarıyla hayat verilmektedir. 

Bununla birlikte öğretmenler ve ebeveynler olarak öğrencilerimize eşlik etmemiz 

gerektiğinin, onlar için örnek oluşturduğumuzun ve böylece görevlerimizi ve rolümüzü bilinçli 

bir şekilde uygulamamız gerektiğinin bilincindeyiz.  

 

Stadtteilschule Walddörfer, ilkokul eğitimini tamamlamış olan her öğrenciye açık, ortaokul ve 

lise eğitimini bir arada sunan bir okuldur. Öğrencilerimizin %60’ının ortaokulun (Mittelstufe) 

sonunda liseye (gymnasiale Oberstufe) yükselmelerinden gurur duymaktayız. Mezunların 

%30’dan fazlası, okulumuzdan ortaokul diploması (mittlerer Abschluss) ile ayrılırken, yaklaşık 

%10’u birinci diplomayla ile eğitimlerini tamamlarlar.  

 

Tüm öğrencilerimizi uygun bir şekilde destekleyebilmek ve mücadele ederek kendilerini 

geliştirmelerini sağlamak için, aynı zamanda eğitici ve amaca uygun müdahale etme olanağını 

sunabilmemiz için, bir takım yapısal ve pedagojik yöntemler belirlemiş bulunmaktayız. Bunlar 

sınıflara göre şöyledir:  

� alt sınıflara (Unterstufe) iki sınıf öğretmenin (genelde bir kadın bir erkek) girmesi,  

� ortanca sınıfların (Mittelstufe) ilgi alanlarına yönelik düzenlenmesi ve  

� yüksek sınıfların profil sınıflara (Profiloberstufe) dönüştürülmesi.  

 

Bunun dışında özel eğitime ihtiyaçları olan öğrencilerin, olmayan öğrencilerle birlikte eğitim 

görmelerine önem vermekteyiz. Herkes için bir zorunlu ders ve okulumuza özel yöntem 

müfredatımız mecburidir. Yeni medyaların bilinçli kullanımı da derslerin vazgeçilemez bir 

parçasıdır.  

 

Okulumuzun farklı alanlarda elde ettiği başarılar kazanmış olduğumuz birçok unvan, ödül ve 

takdir ile de belgelenmiştir: “Umweltschule in Europa”, “Klimaschule” ve “Schule mit 

vorbildlicher Berufsorientierung”. Sayısız yarışmalara ve model projelerine de katılarak her 

seferinde teşvik edici başarılar elde etmekteyiz. Sınıf gezilerin ve projelerin olduğu gibi, 

tiyatro gösterileri, spor etkinlikleri, müzikaller, konserler ve sergiler de okul hayatımızın sabit 

bir parçasını oluşturmaktadır.         

 

  

Stadtteilschule Walddörfer Hamburg’un kuzeydoğu sınırında bulunmaktadır. Okul alanı, çok 

sayıda ki yeşil alanlarıyla kampüs karakterine sahip olup öğrencilere ders çalışmaları için, 

dinlenmeleri ve istirahat etmeleri için sessiz alanlar sağlamaktadır. 10 ve 20 yaş arasında 

yaklaşık 1300 öğrenci bu alanlardan faydalanmaktadır. Öğrenciler kurulu ve okul başkan ekibi 

de aktif olarak okulun şekillendirilmesine katkıda bulunmaktalar. Okulumuz hakkında ki 

gelişmeleri ve bildirileri internet sayfamızdan ve düzenli olarak yayımlanan bültenimizden de 

takip etmeniz mümkündür.  


