
 
Wilhelmsburg Bölge 

Eğitim ve 
Danışma Merkezinde 

(ReBBZ) danışma hizmeti 
 

❖ Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve 

okullar için danışma hizmeti ve 

destek.  

❖ Öğretmen, sosyal pedagoglar, özel 

pedagoglar ve psikologlardan 

oluşan bir ekip  

❖ Okullardan bağımsız ve gizliliği 

korumak ile yükümlü 

❖ Elbe nehri adalarındaki tüm 

okullar ve okul türleri için yetkili 

❖ Bölgedeki başka kurumlar ile 

işbirliği ve çalışma ağı  

❖ Engelli çocuklar için okulda refakat 

hizmeti 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Danışma 
Krieterstraße 2a 

21109 Hamburg 
Telefon: 040 / 42 81 28 311 

rebbz-wilhelmsburg-
beratung@bsb.hamburg.de 

 
Okul yeri 

Krieterstraße 2 
21109 Hamburg 

Telefon: 040 / 42 888  53 0 
Faks: 040 / 42 888 53 22 

rebbz-wilhelmsburg-bildung-
krieterstraße@bsb.hamburg.de 

 
 

Okul yeri 
Zeidlerstraße 50 

21107 Hamburg 
Telefon: 040 / 42 888 53 51 

Faks: 040 / 42 888 53 63 
rebbz-wilhelmsburg-bildung-

zeidlerstrasse@bsb.hamburg.de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

İnternet sitemizde daha ayrıntılı bilgi 
bulabilirsiniz: 

www.hamburg.de/rebbz-wilhelmsburg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölge Eğitim ve Danışma Merkezi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dil, öğrenme ve sosyo-duygusal gelişim 

alanlarında desteğe ihtiyacı olan 

çocuklara yardımcı oluyoruz. 

Eğitim ve çocuk yetiştirme konularında 

ebeveynlere ve çocuklara danışmanlık 

sunuyoruz. 

Genel müdür: Dagmar von Linde-Suden 

Eğitim departmanı müdürü:  

Martin Hattenhauer 

Danışma departmanı müdürü:  
Stefan Maass-Hinrichs 
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Okul yeri 
Krieterstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef: 

❖ Dil ve iletişim becerilerini geliştirme 
❖ Öğrenim koşullarını iyileştirme 
❖ Sosyal becerilerini geliştirme 
❖ Komple kişiliği güçlendirme 

İlkeler 

❖ Heterojen öğrenci gruplarındaki 
öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına 
göre bireysel ders 

❖ Dil ve öğrenimi desteklemeyi 
hedefleyen ders 

❖ Motor becerilerinin desteklenmesi 
❖ Müzik becerilerinin desteklenmesi 
❖ Terapötik gelişim ve pedagojik 

gelişimi destekleyen ders biçimi 

 

 
 

Normal okulların 

eğitim ve çerçeve planlarına 

göre de ders işlenir 

Çocuklar, özel desteğe ihtiyaçları kalmayana 

kadar burada kalıyor.  

Hazırlık sınıfı ve 1.-4. sınıflar için 

tam gün okul saat 8'den 16'ya kadar. 

Gerekirse bitiş saatinden sonra da 

çocuğa bakılabilir. 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Okul yeri 
Zeidlerstraße 

 

 

İlkokul tamamlandıktan sonra çocuklar 

Zeidlerstraße'de bulunan okula devam edebilirler. 

Belirttiğimiz hedeflerimiz bize yön verirken aynı 

zamanda çocuklara bireysel ve geleceğe yönelik de 

destek veriyoruz. 

 

 
 

 
 
Ağırlık noktalarımız: 

❖ 9. sınıftan sonra mezun olma imkânı 
 

❖ Saat 8'den 16'ya kadar tam gün okul 
 

❖ Küçük öğrenim grupları 
 

❖ Bireysel destek 
 

❖ Normal okulların eğitim planlarına göre ya da farklı 
hedeflere göre de ders işlenir 

 
❖ Ada eğitimi pedagojisi 
 

❖ Mesleki yönlendirme 
 

❖ Meslek hazırlığı 
 

❖ 8. ve 9. sınıflar için staj günü 
(işletmede, bisiklet tamirhanesinde, bilgisayar 
servisinde, bahçe projesinde, ağaç atölyesinde, 
öğrenci gazetesinde staj) 
 

❖ 10. sınıfta haftada 2 gün bir meslek alanında staj 

Öğrencilerimize kendi başlarına karar 

alma konularında beceri kazanmalarını 

hedefliyoruz. 

Hareketli okul 

Yüzme,  

aktif mola 

Jeki 

Her çocuğa 

bir enstrüman 

Tiyatro 

ve okul 

    


