RLP Yaz Okulu - Sonraki aşamalar ve bilgiler
-

Çocuğumun okula katılmak istediğini bildirdim. Şimdi RLP yaz okuluna kayıt
olduk mu?
o Hayır, geri bildirim sonrasında RLP yaz okuluna çocuklar HENÜZ kaydolmadı,
çünkü o sırada derslerin yeri ya da zamanı bilinmiyordu. Okullara verilen geri
bildirim planlama amaçlı kullanıldı. Sonuçta, RLP yaz okulu ilk kez
düzenleniyor ve nasıl bir taleple karşılaşacağımızı bilmek zorundaydık. Şimdi
ülke, şehirler, ilçeler ve belediyeler ne kadar yer gerektiğini biliyor.

-

Çocuğumu RLP yaz okuluna nasıl kaydettirebilirim?
o Çocuğunuzu şehrinizdeki belediyelerin veya ilçelerin birliklerinde
kaydettirebilirsiniz. Bu birimler her bölgeyi organize ediyor. Resmi gazete veya
gazeteler aracılığıyla bölgelerindeki yaz okulu açılışlarını da ailelere
duyuruyorlar. Bilgi için ferien.bildung-rp.de adresini de ziyaret edin.
Belediyeler Temmuz ayı başından itibaren bu sitede bölgelerindeki RLP yaz
okulu kontenjanlarını ve kayıt için ilgili kişilerin bilgilerini girebiliyorlar. Bu
yüzden siteyi sık sık kontrol edin.

-

RLP yaz okulu tüm okullarda düzenleniyor mu?
o Hayır, çünkü her okulda katılmak isteyen çok fazla çocuk yok. Bu nedenle RLP
yaz okulu merkezi bir okulda veya bölge içindeki bir kamu binasında yer almak
zorunda. Bu da duruma göre her ilçe veya şehirden en az bir talep olması
gerektiği anlamına gelir. Ancak, RLP yaz okulu açma kararı belediyelerin
yetkisindedir. Düzenlenecek yer konusunda da ilgili yerel yönetimler son kararı
verir.

-

RLP yaz okulu kimleri kapsıyor?
o Yaz okulu 1. ile 8. sınıf arasındaki öğrencilere yöneliktir.

-

RLP yaz okulu ne zaman düzenleniyor?
o RLP yaz okulu genellikle yaz tatilinin son ve sondan bir önceki haftasında
gerçekleşir (3-7 Ağustos 2020 veya 10-14 Ağustos 2020). Yerel yönetimler
RLP yaz okulunu kendi tatil takvimleriyle birleştirmek için farklı bir dönem de
belirleyebilirler. RLP yaz okulu her bölgede farklı zamanlarda düzenlenebilir.
Bilgi için ferien.bildung-rp.de adresini ziyaret edin. Buradan yerel yönetimler
kendi bölgelerindeki organizasyonun bilgisini girebilir.

-

RLP yaz okulu kaç gün sürüyor?
o Çocuklar yaz okuluna genellikle Pazartesi başlayıp Cuma‘ya kadar bir hafta,
günde üç saat olarak katılırlar. Yeterli kontenjan olması halinde ilgililerin de
onayıyla her iki haftaya da katılabilirler.

-

RLP yaz okuluna katılım için ne kadar ödeniyor?
o RLP yaz okuluna katılım ücretsizdir. Yaz okulu saatleri bitiminde ücrete tabi bir
bakım hizmeti sunulması mümkündür. RLP yaz okulunun kendisi bu durumda
da ücretsizdir.

-

RLP yaz okullarını kimler idare ediyor?
o Okulda görevli olan idareciler, eğitim ile yakın bağı olan gönüllülerdir. Örneğin;
öğretmenler, emekli öğretmenler, stajyer öğretmenler, tam zamanlı çalışanlar
ve ilkokul personeline ek olarak; öğretmenlik öğrencileri ve on sekiz yaşını
bitirmiş lise son öğrencileri. Bu kişilerden oluşan kadroya hazırlık eğitimi ve
merkezi yönetimin yayınladığı eğitim materyalleri verilir. Gönüllü olarak işlerine
başlamadan önce, polisten aldıkları sabıka kaydını da ibraz ederler.

-

Okul sonrası bakım desteği var mı?
o Bölgenizdeki RLP yaz okulunun ardından bir bakım desteği olabilir ama bu
zorunlu değildir. Bu soruya en iyi yanıtı bölgenizdeki yetkililer verecektir.

-

Öğle yemeği var mı?
o RLP yaz okulu yarım gündür ve öğle yemeği verilmez. Bununla birlikte,
çocuklar orada geçirdikleri üç saat süresince yanlarında getirdikleri kahvaltı ya
da ara beslenmeyi yiyebilir. Belediyeler yaz okulunun devamında bakım
hizmeti de sunarlarsa, bir öğle yemeği organize edileceği düşünülebilir. Bu o
bölgedeki altyapıya bağlıdır. Bu yüzden kayıt sırasında en doğru bilgiyi
bölgenizdeki yetkililerden alabilirsiniz.

-

Çocuğum RLP yaz okuluna nasıl ulaşacak?
o Amacımız mesafelerin çok uzak olmaması için ülke çapında ve eve yakın
noktalarda bu imkânı sağlamak. Ancak tatillerde okul otobüsleri çalışmaz. Bu
nedenle gidiş dönüşü kendi imkânlarınızla organize etmeniz gerekir.

-

Çocuğumun yaz okuluna yanında neler getirmesi gerekiyor?
o İçinde kalemler ve yazmak için kâğıt bulunan bir dosya, tercihen kareli bir
büyük not defteri.
o Kendi öğrenme materyalleri, örneğin öğretmenlerin verdiği tatil ödevleri veya
çocuğunuzun severek devam ettiği veya tekrar etmek istediği çalışma
defterleri.
o Bol içecek ve bir ara beslenme.
o Yaz okulu yeşil sınıflarda düzenleniyorsa güneş kremi ve/veya aralar için bir
şapka.

-

RLP yaz okulu bir kez mi uygulanacak yoksa daha sonra tekrar düzenlenecek
mi?
o Şu anda okulun sonbahar tatili ve sonrasında devam edip etmeyeceği
konusunda çalışma yapılıyor.

