
İyi bir Tam gün okulun düzeni nasıl olur?

• Tam günlük okul konsepti Hannover Belediyenin, okul-
ların ve çeşitli bay bayan işbirliklerin ortak çalışmasına 
mevcuttur

• Tam günlük ilkokulların işbirliği ortakları bay bayan 
gençlik hizmetleridir

• Tam günlük ilkokulların, bay bayan partnerleri dikkatle 
seçilir

• Tam günde çalışan personel pedagojik niteliktedir
• Ebeveynler, okul yöneticileri, okul yetkilileri ve bay 

bayan işbirliği ortakları birlikte çalışırlar

Tam günlük okulda bir gün örneği:

7.00 Gerekirse erken bakım (esnek varış)
8:00 - 13:00 ders
13:00 ödev, öğle yemeği  ve serbest zaman
Ders dışı ve boş zaman aktivite secenekleri
16:00 Bitiş

Saat 
17: 00‘a kadar gerekirse geç bakım  
(esnek alım mümkündür)

Tam gün ilkokul size neler sunar?

• saat 16: 00‘ya kadar güvenilir destek (ücretsiz)
• 7: 00-17: 00 arasında gerekirse erken ve geç bakım   

(ücretsiz)
• Haftada beş güne kadar denetim
• Eşlik eden ev ödevi
• • ortak öğle yemeği (ücretli)
• daimi bakıcılar olarak eğitim uzmanları
• Okul yılında 9 haftaya kadar tatilde bakım (ücretli)

Tam gün ilkokul çocuğunuza ne sunar?

• Dış teklif ortakları çocuğunuza çok çeşitli deneyimler  
sunar (spor, dil, kültürel eğitim, müzik vb.)

• Ayrıca öğleden sonra, öğretmenler çocuğunuzun,   
örneğin okul ödevlerinin gözetimi ve ilginç çalışma  
grupları bağlamında öğrenmesine yardımcı olur

• Çocuklarınız öğleden sonra yoga kursuna veya rüya  
gezilerine katılabilir 

• Çocuğunuz arkadaşlarıyla zaman geçirebilir ve ya   
kendi seçtiği faaliyetlere katılabilir

Bakıçılar tarafından güvenilir strüktür ve ortalama 12 
çocuk büyüklüğünde gruplar

H
A

R
EK

ET
 - 

İL
İŞ

K
İ -

 K
EŞ

FE
D

İN
 / 

Ö
Ğ

R
EN

İN

H
A

R
EK

ET
 E

TM
EK

 –
 D

IN
LE

N
M

EK
 –

 K
EŞ

FE
TM

EK
/Ö

Ğ
R

EN
M

EK

DEĞERLİ VELİLERİMİZ,

Aşağı Saksonya  eyalet başkenti Hannover ve ilkokulları 
aileler için yüksek kalitede tam günlük okul teklifleri 
sunmak için el ele çalışıyorlar.
İlkokullarında, eğitim fonksiyonu Bilgi aktarmaktır, tam 
gün okulların da çocuklarımızın değişik eğitim yollarını 
tanıyacaktır. 

Hannoverin tam gün ilkokulları çocuğunuz için çeşitli te-
klifler sunmak da bulunur. Sabah derslerin yanında, öğlen 
vaktindede ders bulunmaktadır. Ayrıca öğlen yemeği, ev 
ödevlerine yardım, öğlen arası bakıcılık ve çeşitli akti-
vite fırsatları verilir. Aktivitelerin arasında çocuğunuz 
spor, müzikal ve kültür eğitimine, grupta belediye tanımı 
fırsatına, bilgisayar ile başa çıkabilmeye ve sağlıklı bes-
lenmeye yardımcı olunur. Aynı zamanda sirk gruplarında 
gizli yeteneklerini geliştirebilir. Bunların hepsi çocuğun-
uza güven artırır ve başarılı Okul nedeni olur.

Tam gün İlkokulları aileler için vazgeçilmez kurumlar 
olarak anlaşılmalıdır. Tam gün öğrenim çocuğunuzun 
geleceğine, gelişimine ve önemli becerilerinin ilerlemesini 
teşvik eder.

Çocuk bakımının yanında, tam gün okulları, ço-
cuklarınızın bireysel eğitimine destek olur. Çocuklarınız 
için sunduğumuz eğitim fırsatları, sosyal durumlarıyla 
bağlantısı yoktur. Tam günlük okulları çocuklarınızın öğ-
renme desteği olarak görünür. Böylece Hannoverin, eşitlik 
ve eğitim fırsatına, tam günlük okulları önemli katkı katar.
Aileler için Hannover‘de altı yıldır tam gün okul sistemi 
teklif edilir.

Tüm gün süren okul programı, Hannover‘deki ailelerle 
yıllarca artan bir şekilde popüler hale geldi.

Rita Maria Rzyski
Eyalet başkenti Hannover‘de personel, eğitim, gençlik ve 
aile yardımcısı  
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Bir MODEL, birçok işbirlikçileri:

• Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. 
• Caritasverband Hannover e.V.
• CVJM Hannover e.V.
• Diakonisches Werk Hannover – Die Leinelotsen
• Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
• Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt
• Region Hannover 
• LHH, Fachbereich Jugend und Familie,  

Bereich Kinder- und Jugendarbeit
• Stadtsportbund e.V.
• Stephansstift, e.V. Jugendhilfe gemeinnützige GmbH
• Stiftung HELP e.V.
• Turnklubb zu Hannover
• Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Bezirk Hannover e.V.
• Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V.

Okulun, gençlik hizmetlerin ve yerel bölge ağın bir-
leşmesi, çocuğunuz için çeşitli eğitim fırsatları sunar.

Bay ve bayan tam günlük okul ortakların ve Hannover 
Belediyesi‘nin amacı, bu çeşit okulları öğrenme ve 
yaşam ortamı yapmak.

 
www.hannover.de

HANOVERIN
tam gün Okulları



AHLEM-BADENSTEDT-DAVENSTEDT
• Gebrüder-Körting-Schule
• GS In der Steinbreite
• GS Friedrich-Ebert-Schule

BOTHFELD-VAHRENHEIDE
• GS Hägewiesen
• GS Grimsehlweg
• GS Fridtjof-Nansen-Schule
•  GS Tegelweg

BUCHHOLZ-KLEEFELD
• GS Nackenberger Straße
• GS Am Buchholzer Grün
• GS im Kleefelde
• GS Lüneburger Damm
• GS Groß-Buchholzer Kirchweg
• IGS Roderbruch (Primarbereich)

DÖHREN-WÜLFEL    
• Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule
• GS Beuthener Straße
• GS Loccumer Straße
• GS Suthwiesenstraße

HERRENHAUSEN-STÖCKEN
• GS Am Stöckener Bach
• GS Entenfang
• GS Fuhsestraße
• GS Marienwerder

KIRCHRODE-BEMERODE-WÜLFERODE
• GS Wasserkampstraße
• GS an der Feldbuschwende
• GS Kronsberg
• GS Am Sandberge
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LINDEN-LIMMER
• GS Am Lindener Markt
• GS Albert-Schweitzer-Schule
• GS Egestorffschule
• GS Eichendorffschule
• GS Kastanienhof

MISBURG-ANDERTEN
• GS Kurt-Schumacher-Schule
• GS Kardinal-Galen-Schule
• GS Pestalozzischule

NORD
• GS Fichteschule

RICKLINGEN-MÜHLENBERG
• GS Wilhelm-Busch-Schule
• GS Wettbergen
• Henning-von-Tresckow-Grundschule
• GS Stammestraße

SÜDSTADT-BULT
• GS Otfried-Preußler-Schule
• GS Tiefenriede

VAHRENWALD-LIST
• GS Alemannstraße
• GS Am Welfenplatz
• GS Brüder-Grimm-Schule
• GS Glücksburger Weg
• Rosa-Parks-Grundschule
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