Frankfurt’ta ilkokuldan bir sonraki okul kademesine geciste zaman akimi nasildir?

•
•
•

Cocugunuzun ilkokulu bitirdikten sonra bir sonraki okul kademesine gecisi yani ortaögretime geciste hangi okul türünü secmesi
gerektigini sizler ebeveyn olarak cocugunuz ile beraber kararlastirmak durumundasiniz.
Ayrica kasim ayindan itibaren ikinci kademe okullarin sundugu toplantilarindaki ve „Acik görüsme günlerinde“ bilgilendirmelerini
kacirmayiniz.
Bu toplantilarda ve „Acik görüsme günlerinde“ okullar calisma metotlarini, cocuklara olan beklentileri ve yasal görevleri konusunda
sizleri bilgilendireceklerdir. Ayrica size bu günlerde okullari ziyaret etme ve gezme imaki sunulmaktadir. Bu imkanlardan lütfen
faydalanin.

Ocak ve Subat aylarinda
•

Sinifta olan cocugunuzun okul ögretmenleri ile danisma amacli görüsmeler yaparak cocugunuzun okuldaki durumu hakkinda
ayrintili bilgi edinmelisiniz. Bu size sunulan hizmetten lütfen yararlanin. Ayrica bu günde size önemli kayit belgeleri iade edilecektir

5. Mart‘a kadar...
Size ögretmenler tarafindan verilen kayit belgesini özenle okumaniz ve doldurmaniz gerekmektedir.
Sizin ve cocugunuzun istegine ve tabiki cocugunuza uyan Ortaögrenim egitimi icin iki okul secme durumundasiniz ve bu iki okulu kayit
belgesinde bildirmeniz gerekmektedir

Onay süreci
Haziran ayin basindan itibaren Posta yolu ile size cocugunuzun hangi ortaögretim okuluna kabul edildigi bildirilecektir

„Querversetzung“
En önemli olan konu bastan cocugunuzun seviyesine ve gelisimine uyan bir okul secmeniz. Eger cocugunuz 5inci veya 6inci sinifta
zorluk cektiginde yani derseleri yeterli olmadiginda okul tarafindan baska bir okula yönlendirme imkani olmasi ve bunu zorlunlu olarak
yapma imkani mevcuttur. Lütfen bunu göz önünde bulundurup bastan önlemek icin cocugunuza uygun olan ortaögretim okulu seciniz
yoksa cocugunuz büyük hayal kirikligi yasama imkani var olmaktadir.
Ayrica o zaman tüm size uygun olan ve iyi olan okullar dolu olma rizki tasir ve sizde cocugunuzunda istedigini okula gecirme imkanini
kaybedersiniz.

Üst düzey okul türüne gecme imkani
Sayet cocugunuz sectiginiz okul türünde yüksek basari elde ettiyse bir üst düzeydeki okul türüne gecme imkani her daim mevcuttur.
Örnegin Orta dereceli Liseden (Realschule’den) Ileri dereceli Liseye (Gymnasium’a) gecme imkani her daim mevcuttur.

Kayit belgesindeki hangi kavramlar sizin icin önemlidir?
Egitim yolu (Bildungsgang): Ilk Mezuniyet imkanlari farkli ortaögretim okullarinda ayni mezuniyet elde etme imkanlari vardir. Örnegin
Orta dereceli Lisede (Realschule’de) veya Genel okuldada (Gesamtschule’lerde) ayni mezuniyet (Realschulabschluss) elde etme
imkanlari sunulmaktadir.
Tavsiyeler: Ortaögrtim okul seciminde size sunulan önerileri hesaba katabilirsiniz veya sizin kendi isteginiz dogrultusunda karar
verebilirsiniz.
Mezuniyet: Sinav sonuclari önemlidir
Okul degisimi („Querversetzung“): Zorlanan cocuklar icin diger ortaokul ögretim okuluna gecis

Yabancilar kurumu Frankfurt am Main ile ilgili bilgiler:
Iletisim ve bilgilendirmeler:
Information.amka@stadt-frankfurt.de
•
•
•
•

Sizi Ebeveyn ve ögrencileri bircok dilde bilgilendiriyoruz
Okullarla beraber calisiyor, lisan seciminde ve diger dillerde sizleri bilgilendiriyoruz
Anneler icin Dilkurslari sunuyoruz ve kurs zamanlarinda kücük cocuklariniza bakim sagliyoruz
Sizlerede tüm vatandaslarimiz gibi ayni imkanlari sunabilmek icin angaje oluyoruz ve Frankfurt icinde cevre edinmenize yardimci
oluyoruz.

Frankfurta dördüncü sınıfta olan öğrencilerin sevgili ebeveynleri!
- Yaz tatilinden sonra çoçuğunuz yeni okula gidecektir
- Siz eğitim geçişini garantili seçiyorsunuz ama okul seçimi garanti değildir
- Geniş bir seçenek var olmaktadir ve siz yanlizca 2 okul belirtmek zorundasınız
- Önemli karar için yeterince zaman ayırın
- Bazı okullarda mevcut olan yerden daha fazla kayıt yapiliyor. Böyle oldugunda çocuğunuza baska okul yeri tahsis edilecektir
Başka bir okul biçimide olabilir (IGS, KGS), ancak istenen eğitim sürecine uygun olmalıdır
- Çoçuğunuzla birlikte okullarin sundugu „Acik görüsme günlerini“ ("Tag der offenen Tür“) ziyaret ediniz
- Tüm okulların internetsiteleri ve bir ana sayfası vardir. Oradan okul hakkında bilgi edinmenizi tavsiye ederiz

Hangi okul türleri vardir?

Ortaokul (Hauptschule)
- Bir yabancı dil
- Okul mesleki eğitime yol açar
- Bir sınıfta en fazla 25 ögrenci vardır
- 5 yıl sonra mezuniyet -> Hauptschulabschluss

Orta dereceli Lise (Realschule)
- Ikinci bir dil ögrenme imkani sunuluyor
- Hauptschule den fazla ders / öğretim vardir
- Öğretim Ortaokuldan (Hauptschule’den) daha zordur, aynı zamanda mesleki eğitime de yol açmaktadir
- Siniflarda 27 ögrenci vardir
- 6 yıl sonra mezuniyet.
- Okulu başarıli bir şekilde tamamlayınca, liseye devam edilebilir tavsiyesi alma imkani vardir

Ileri dereceli Lise (Gymnasium)
- En az 2 yabancı dil ögrentme mecburiyeti vardir
- Sinifta 30 ögrenci vardir
- Çocuklar bir hayli daha çok şey öğrenmek zorunda kalacaktir
- Dersler öğrenciyi üniversiteye hazırlar
- Amaç geniş bir genel eğitimdir
- 8 ya da 9 yıl sonra lise mezuniyeti (12.inci veya 13.üncü siniftan sonra)

Genel entegreli okul (IGS - Integrierte Gesamtschule)
- Bütün çocuklar birlikte bir sınıfta ders görürler
- Bir IGS ortak öğrenmeyi belirler, ilkokulda olduğu gibi devam eder
- Sinif kapasitesi 25 ögrencidir
- Tüm okul mezuniyetleri mümkündür
- Performans değişiklikleri için sınıf değişimi gerekli değildir

Kooperatifli Genel okul (KGS - Kooperative Gesamtschule)
- Bütün çocuklar birlikte okulda bulunurlar
- Okul formları ayrı sınıflarda öğretilir
- Tüm okul mezuniyetleri mümkündür
- Performans değişiklikleri için sınıf değişim gerekli değildir

Okul formlarına ve eğitim geçişine daha fazla bilgi mi arıyorsunuz?
Stadtelternbeirat Frankfurt am Main
www.steb-ffm.de
info@steb-ffm.de
Seehofstr. 41
60594 Frankfurt am Main
T: 069-62 55 64
-

Biz Frankfurt’ta bulunan tüm Ebeveynlerin temsilcisiyiz
Biz demokratik olarak tüm okullardan Ebeveynler tarafindan seciliyoruz
Internetsitemizde size tüm bilgileri sunuyoruz
Okul degisiklikleri ile ilgili tüm sorularinizi cevapliyoruz

Ne tür Diploma alma imkanlari vardir?
-

Genel Okul Diplomasi (Hauptschulabschluß)
Orta Okul Diplomasi (Realschulabschluß)
Kooperatif veya genel entegreli okul Diplomasi (Fachhochschulreife)
Ileri Orta Okul Diplomasi (Allgemeine Hochschulreife – „Abitur“)

Ebeveyn olarak istediginiz ve sectiginiz okula alinma mecburuyeti olmadigini ama sizin istediginiz okul türünü secme
imkaniniz oldugunu unutmayin!

