
... soruların olduğunda bize ulaş: 

Sekreter: 
Dubravka Samodol 

 Orta öğretım koordinatörü: 
 Ute Richter 

Müdire: 
Christhilde Schwindt 

  Müdür yardımcısı: 
Çağatay Gürgen 

Grillo´da günlük yaşamın nasıl olacak? 

Pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri Grillo´ 

da dersler 7.45´ten 15.30´a kadar sürer. Bu günler 

okulumuzda uzun sürdügü icin, 

Hem dinlenebilmen hem de kantinde yemek 
yiyebilmen icin bir saatlik ögle arasi yapiyoruz 

bu arada kütüphanede kitap okuyabilirsin ya da 
oyun odamizda zaman gecirebilirsin 

ev ödevi vermiyoruz, yani bütün ödevlerini 

okuldaki çalışma zamanlarında öğretmen 

yardımıyla halledebilirsin. 

disiplinler arası yöntem modülleriyle 

öğrenme süreçlerini daha verimli organize 

edebilirsin. 
Salı ve cuma günleri ise kısa günlerimiz, yani 

dersler 13.10´da sona erer. Bu günlerde kendi ilgi 

alanına yönelik proje gruplarına katılabilir, kendi   

      yeteneklerini geliştirebilir ve göste-  

                              rebilirsin.(örneğin K-Pop grubu, 

A                       voleybol takımı, yaylı çalgı grubu, 

m                             futbol takımı) 

Grillo-Gymnasium´da danışma 
ve kayıt yaptırma 

Danışmak ve bilgilendirilmek için telefon 

aracılığıyla her daim sekreterliğimizden 

randevu alabilirsin. 

Grillo-Gymnasium´un kayıt tarihleri ise  

22–26 Subat 2021. 

Tanışma Günü 
Yeni arkadaşların, yeni öğretmenlerin ve Grillo- 

Gymnasium´la tanışmak istersen, 24 Haziran 

2021 perşembe günü saat 17´de seni de 

aramızda görmek bizi çok mutlu eder. 

Bize ulaşabilirsin: 

Grillo Gymnasium 
Adres: Hauptstraße 60 

45879 Gelsenkirchen 
Müdüre:    Christhilde Schwindt 
Telefon: 0209 - 947 67 - 0 
Homepage:    www.grillo-gymnasium.de       

e-Mail: leitung@grillo-gymnasium.de 

  B İRLIKTE
Grillo-Gymnasium  ́ d   a 

           Yetenekleri  
            kesfetmek 

 Yetenekleri 
 gelistirmek           

Yetenekleri  

             gelistirmek



     Grillo-Gymnasium’a nasıl başlıyorsun? 

Kendini okulumuzda iyi hissedebilmen için 

 Kiminle birlikte ders çalışıyorsun? 

 Biz çok renkli bir okuluz. Hem öğrencilerimiz hem 

 de genç öğretmen kadromuz çok kültürlü ve bir  

   çok yeteneğe sahip, ilgi alanları, milliyetleri ve  

   konuştukları diller farklı. 

   Çalışmalarımızın verimli olması için 

   okul kurallarımızda yazdığı gibi, ne kadar 

      farklı olsak da, birbirimize saygılı davranı-   

      yoruz. 

toplumsal konular bağlamında düzenli  

olarak proje günleri ve proje haftaları 

uyguluyoruz.  

      Başarılı olduğumuz iki proje  

„Schule ohne Rassismus–Schule mit 

Courage“   

„Ernst-Alexander-Auszeichnung“ dur. 

  Neden 5. ve 6. sınıflar deneme sınıfları  
  olarak adlandırılıyor? 

    Bu iki yıl içinde yeni ögrencilerimize hem  

    Gymnasium´a alışma olasılığı hem de  

    Gymnasium´un kendilerine uygunluğunu  

    deneme imkanı sunuyoruz.  

 Bu dönemin iyi bir şekilde gerçekleşebilmesi için  

Grillo sana Almanca, matematik ve İngilizce 

derslerinde özel destek verecek.  

5. sınıfta, sınıfta kalma olmayacak. 6.

sınıfın sonunda okul hayatının devamı

hakkında karar verilecek.

öğretmenlerin düzenli olarak deneme

dönemi konferanslarında senin gelişimin

hakkında danışacak

öğretmenlerin düzenli zaman aralıklarında

aileni senin gelişim düzeyin hakkında

bilgilendirecek

  Ve son birşey daha: Sen karar   
  vereceksin!  

6. sınıfın sonunda ailenle birlikte düsünüp

7. sınıfta başlayacak olan ve kendine daha

uygun gördüğün iki dilli ya da fen bilimi

ders tekliflerinden birini seçeceksin.

 yine 7. sınıfta ikinci yabancı dilinin hangisi 

olacağına sen karar vereceksin 

(İspanyolca, Latince, Türkçe). 

- öğrenci arkadaşların ve öğretmenlerinle

tanışıyorsun.

- yeni okul döneminde Grillo-Gymnasium’un

sunduğu imkanları araştırıyorsun.

- sınıf öğretmenlerinle ve sana yardımcı

olacak deneyimli öğrencilerle tanışıyorsun.

yeni medya araçlarıyla donanmış ve

sadece beşinci ve altıncı sınıfların ders

gördüğü bir binada ders görüyorsun.

- önemli konuları sınıf meclisinde konuşuyor-

sun.

- Wiehl’e sınıf gezisi yapıyorsun.




