Karışık bir ekip ile
bütün gün okul
Okulumuzda öğretmenler, psikologlar,
sosyal pedagoglar ve başka uzmanlar işbirliği içinde çalışmaktadırlar.
Elemanlarımız
öğrencileri
sadece
günlük ders pratiğinde ve mesleki
yönelimde desteklememekte, aynı
zamanda kriz ve çelişkilerde de yardımcı olmaktadırlar. Tek tek öğrenciler
için beraberce öğrenme planları hazırlamaktadırlar.

Okul bütün gün açıktır. Öğleden
sonraları da ek öğrenme grupları, dil
kursları, müzik, sanat, tiyatro ve oyun
zamanı gibi bir çok etkinlik yapılmaktadır.

2019/20 okul yılı için başvurular
şimdiden itibaren yapılabilir
www.campus-di-monaco.de
Önümüzdeki bilgilendirme akşamına
Geliniz!
Katılmanız bizi sevindirecektir!
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Münih Enternasyonal Montessori Okulu

Biz tam günlük bir Mittelschule’yiz (5. - 10.
sınıf); okulun kamu yararına çalışan
yüklenicili bir Hort’u (etütü) vardır.
Anadili Almanca olanlar ile Almancayı
ikinci dil olarak öğrenen çocuk ve gençler
birlikte öğrenmekte ve ders görmektedirler.
Sınıflarımız
karışık
yaş
gruplarından
oluşmaktadır, [bir sınıfta] daima iki yaş
grubu birlikte bulunmaktadır. Okulun her
tarafında kültürel eğitim verilmektedir:
müzik, sanat, tiyatro ve dans.
Yaratıcılık, bağımsız davranabilme, keşfetme zevki ve inovasyon (yenileştirme) ruhu
gibi anahtar yetenekleri destekliyor teşvik
ediyoruz.
(Okuma, yazma, hesap yapma gibi) kültür
tekniklerine ve dijital medyaya güvenilir bir
şekilde vakıf olmak, bizim için büyük önem
taşımaktadır. Bunlar öğrencileri gelecek
açısından güçlü kılmaktadır.
Öğrencilerimiz 9. veya 10. sınıftan sonra
(Quali, Mittlerer Schulabschluss, „Montessori
Fachoberschule“ MOS’tan sonra ise Abitur)
devlet bitirme sınavlarına girmektedirler.
Böylece ilerde gelecekteki meslekleri açısından iyi ön koşullara sahip olmaktadırlar.

1) Çeşitlilik ve Sorumluluk
En başta tüm öğrencilerin dünyaya açık olma,
demokrasi ve hoşgörü yönünde yetiştirilmeleri
gelmektedir.
İnsanların farklı farklı olmalarını bir zenginlik
olarak görüyoruz. Kapımız herkese açıktır.
Okul içi ve dışı görevlerde ve de „Angajman“
dersinde öğrencilerimizi topluluk içinde sorumluluk almak ve başkalarına yardım etmek
konusunda cesaretlendiriyoruz.
2) Diller
Dil öğrenmek, okulumuzun ikinci ağırlık noktasını oluşturmaktadır.
Tüm öğrencilerin okulun bitiminde en azından
iki yabancı dile vakıf olmaları amaçlanmaktadır. Anadili Almanca olan çocuklar için
5.-10. sınıflarda İngilizce, 7.-10. sınıflarda
Fransızca veya İspanyolca mecburi derstir.
Yabancı dil derslerinin yanı sıra iki dilli branş
dersleri de yapılmaktadır.
Başka ülkelerden gelmiş ve önce Almanca
öğrenmek zorunda olan çocuklar, ikinci dil
olarak Almanca özel dersleri verilen sınıflara
gitmektedirler. Ancak bunlar bir çok başka
branşlar kapsamında anadili Almanca olan
öğrencilerle birlikte ders görmektedirler.
Böylece daha iyi Almanca öğrenmektedirler.

3) Mesleki şanslar und potensiyeller
Öğrencileri mesleki eğitimlerine veya daha
yüksek okullara hazırlamak üçüncü ağırlık
noktamızı teşkil etmektedir.
Öğrenciler ekonomik, sosyal, teknik ve
hukuki temel bilgiler edinmektedirler. 5.
Sınıftan itibaren çeşitli meslek dallarında
pratik işleri denemektedirler. Böylece hangi
mesleğin kendileri için uygun olduğunu
görmektedirler. Bizler de onlara bu süreçte
danışmanlık yapmaktayız.
9. ve 10. Sınıflarda bitirme sınavlarına girmektedirler. Biz onları ayrıca daha ileri
götüren okullara (örneğin Fachoberschule)
veya bir meslek eğitimine hazırlamaktayız.
Eski öğrencilerimizi okul bittikten sonra daha
yüksek bir okula veya meslek eğitimine
başarıyla intibak edebilmeleri için destekliyoruz.

