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Gemiye hoşgeldin!   
 
Schülerpaten´e (Öğrenci vaftize) karar verdiğin için çok 
mutluyuz.  
 
 
 
 

Schülerpaten (Öğrenci vaftiz) nedir? 
 
• Hafta´da bir kere, bir vevya iki saatliğine senin özel Schülerpaten (Öğrenci vaftizi) dersle ilgili 

sana yardımcı olacak. 
• Senin evinde, kafetereya da, kütüpahnede veya başka bir yerde buluşa bilirsiniz- karar senindir.  
• Istersen boş zamanında sen ve senin Schülerpaten birlikte bir şeyler yapabilirsiniz (mesela 

hayvanat bahçesine veya cinemaya, ve saire ve saire) gidebilirsiniz. Masrafları biz ele alıyoruz.  
• Her sene seni sevgiyile bir yazın kutlamasına ve bir kışın kutlamasına davet ediyoruz. Bu 

kutlamalara her öğrenciyi ve kendi vaftizini davet ediyoruz. Geçen kutlamsında bir tırmanış kursu 
ve davul kursu yapmışdık.  

 
 
Seni yanlız bırakmayız!  

 
Vaftiz istediğin gibi çalışmamaya olabilir. 
Belki de toplantılar nadire olabilir veya iyi geçinemezsiniz ya da toplantilarla hic memmnun kala 
bilirsin veya başka bir sebep de rahatsız olabilirsin. Sorunların veya soruların varsa destek ekibimize 
her zaman ulaşabilirsin. Sana olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
 
 

„Fahri“ ne demektir?  
 
Vaftiz edenler öğretmenlik onurunu veriyorlar. Ama bu ne anlama geliyor? 
Bu onların boş zamanlarında seninle buluşmaları ve ders için para almamaları anlamına gelir. 
Çoğu vaftizler son zamanlarda çalışıyor veya okuyorlar. Iş veya okul yanında seni içten desteklemeyi 
istiyorlar. Seni desteklemeyi dört gözle bekliyoruz. 
 
Vaftizler sana gönüllü olarak yardım ettikleri için, lütfen bunu unutma ki:  
• vaftiz edenlerin hasta olmaları, zamanlarının olmaması ya da tatilde olmaları olabilir. Çünkü 

Vaftizlerin hala bir özel iş ve / veya ders hayatı vardır. Bunu mutlaka unutma. Bu sebepten dolayı 
toplantılar bazen olmayabilir. Özellikle sınav zamanlarında ya da tatillerinde, bazı vaftizlerin pek 
çok işi olabilir ya da Hamburg´da olmamaya bilirler.  

• Ayrıca vaftiz öğretmen değildir. Yani her gün ödevlerinde sana yardımcı olamaz. Senin özel 
derste ödevlerini yapabilirsin, ancak bunun ötesinde vaftiz buna ne kadar zaman ayırcağını karar 
verir.  

• Zamanın yoksa veya toplantaya gecekmeli gelirsen bunu zamanında haber vermeni bekliyoruz. O 
zaman vaftiz seni beklemeye sorunda değildir.  

 
 

Sana çok eğlenceli ve heyecan verici deneyimler dileriz! 
Öğrenci Vaftizleri Hamburg e.V. 

 
 


