
Bu proje, iltica, göç ve 
entegrasyon fonu tarafından 
birlikte finanse edilmektedir

ORTAOKUL I - ORTA DERECELİ OKULLAR

ORTA OKUL MEZUNİYETİÜST ORTAOKUL MEZUNİYETİÜST ORTAOKUL MEZUNİYETİ

MESLEK LİSESİ MEZUNİYETİ 
(FACHABITUR)

LİSE MEZUNİYETİ (ABITUR)

LİSE SON SINIFLARI VE GEÇİŞ 
OKULLARI  (ÖRNEĞİN FOS)

MESLEK EĞİTİMİ (ÇİFT VEYA 
SADECE OKUL)

LİSE ÜST ORTAOKUL ORTAOKUL

ALMAN OKUL SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Okul çağında çocuklarınız mı var? Farklı eğitim düzeyleri ve okul dalları ile ilgili burada 
bilgi edinebilir ve ayrıca Almanya’da başarılı bir okul eğitimi alması için çocuğunuza 
nasıl yardımcı olabileceğinize dair birkaç faydalı ipuçları edinebilirsiniz:

OKUL EĞİTİMİ-
NE ZATEN 
BAŞLADI MI

ÇOCUĞUM 
A. 5 YAŞINDAN KÜÇÜK 
B. 5 YAŞINDAN BÜYÜK

İlkokul eyalete bağlı olarak 4 ila 6 yıl sürmekte. Çocuğunuzun okuldaki ilk yılları - bu tecrübesine siz de katılın! Onun derse diğer 
öğrencilere nasıl alıştığını öğrenmek için veliler toplantısı veya velilerle görüşme günlerine katılmanız önemlidir.

Son yılında okul kariyerinin nasıl devam edeceğine dair karar verilir. Öğretmenler, bunun için çocuğun notları ve kişisel 
değerlendirmeleri doğrultusunda bir tavsiye (geçiş tavsiyesi) vermekte.

İLKOKUL

Eyaletten eyalete okul türleri değişir, fakat genel olarak üç mezuniyet derecesi mevcuttur: Ortaokul (veya Quali) 
mezuniyeti, üst ortaokul mezuniyeti ve lise mezuniyeti. Bazı okullarda (örneğin çok programlı okullar) iki 
veya her üç mezuniyet elde edilebilir.

ORTAOKUL

ORTAOKUL II - A. ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VEYA B. MESLEK EĞİTİMİ Mİ?

İkamet bölgenize hangi ilkokulun tahsis edildiğini veya bunu kendiniz seçip seçemediğinizi ve 
ayrıca okula başlamaya dair bilgileri, belediye idaresinin eğitim-öğretim dairesinden veya 
eyaletinizin kültür bakanlığının internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Kayıt sırasında okula başlama testi için okul doktorundan da bir randevu verilecektir.

Çocuğunuz ve öğretmenleri ile hangi okulun en uygun olduğunu iyice görüşünüz. Ayrıca bazı eyaletlerde 
deneme dersine katılma imkanı da mevcuttur.

Farklı okul türlerine dair bilgiler için www.kmk.org ve www.bmbf.de

Okul türlerinde dair etkileşimli grafik için www.bpb.de

Okul seçimine dair kontrol listesi için www.bamf.de

MÜTEAKİP OKUL SEÇİMİ

ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIM EVİ

3 yaşından büyük çocuklar (bazı kurumlarda daha da 
erken) çocuk yuvalarına veya çocuk gündüz bakım 
evlerine (Kita) gidebilir. Burada diğer çocuklarla ilk sosyal 
temaslar kurulabilir ve Almancayı oynarken öğrenilebilir.

Bakım şekillerine genel bakış şu sayfada 
www.bildungsserver.de

Pedagojik konseptlere genel bakış ve çocuk yuvası 
bulucusu için www.kita.de

Genel bilgiler ve çocuk yuvası seçimi kontrol listesi için 
www.bamf.de

Çocuğunuzun okula başlamadan önce bir alanda daha fazla destek görmesinin gerekip gerekmediğinin tespiti için bu test 
yardımcı olacaktır.

Okul doktoru, bedensel gelişimi, zihinsel becerileri ve özellikle göç kökenli çocuklarda 
Almanca bilgilerini test etmektedir.

OKULA BAŞLAMA TESTİ

ÇOCUKLAR VE VELİLER İÇİN PROGRAMLAR

Göç kökenli aileler için, çocukların ve velilerin Alman okul 
sisteminde yolunu bulmalarına ve dil öğrenimini 
desteklemek açısından yardımcı olacak özel hizmetler 
bulunmaktadır.

Almanca ve uyum kursları şu sayfada www.bamf.de 

Veliler için eğitim hizmetleri için www.bildungsserver.de

Veliler sayesinde dil öğrenim desteği imkanları için 
www.familienhandbuch.de

veya  9. sınıftan sonra kalifiye 
ortaokul mezuniyeti

0.  sınıftan sonra bir sınav ileLise  10. sınıfa kadar, sınavsız

Bunlara 10. sınıfa kadar liseye gitmek veya  
üst ortaokul mezuniyeti hak tanımaktadır.

Meslek eğitiminin alınmasına her mezuniyet hak 
tanımaktadır

GEÇİŞ OKULLARI (ÖRNEĞİN BOS)

Meslek eğitimini aldıktan sonra da daha 
yüksek bir mezuniyeti elde edip üniversitede 
okumak mümkündür. 
Üniversite diploması iş piyasasındaki 
olanakları artırabilir.

İşleme dair bilgileri ve eyaletteki yetkili karne tanıma yerini şu sayfada bulabilirsiniz www.anabin.kmk.org. 

Eğer çocuğunuz henüz bir okuldan mezun olmamışsa, resmi bir tanıma işlemi olmadan da dahil edilebilir. 
Bunun için, eğitim-öğretim dairesi ile görüştükten sonra ilgili okul idaresi yetkilidir. Seviye belirleme çoğu kez 
deneme dersi sonrasında gerçekleşmektedir.

ANA DİLİN 
DESTEKLENMESİ

AYabancı dil bilgileri de 
okulda ve iş hayatında 
avantaj sağlayabilir. 
Bu sebepten dolayı 
çocuğunuzun ana dili de 
desteklenmelidir. Bilgi 

için www.bamf.de

VELİLERİN 
İNİSYATİFİ

Okul gündelik hayatının 
şekillenmesine etkin 
olarak katılabilirsiniz 
örneğin veli 

temsilciliğine 
katılarak.

ÖZEL DESTEK 
GEREKSİNİMİ

Zihinsel, bedensel veya duyu 
engeli durumunda çocuğunuz 
uygun bir destek okuluna 
gönderilecektir. Sosyal pedagojik 
destek gereksiniminin bulunup 
bulunmamasını eğitim-
öğrenim dairesi özel bir 

işlem ile kararlaştırır. 
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OKULA HAZIRLIK

KAYIT VE OKULA BAŞLAMA TESTİ

“QUALI” 
MEZUNİYETİ

Bazı eyaletlerde ayrıca 
kalifiye ortaokul mezuniyeti de 
mevcuttur. Bu da 9. sınıfın 
sonunda yapılan bir sınavdır. 
Quali sınavı yapmak zorunlu 
değildir, fakat bununla bir 
meslek eğitim yerinin 

bulunması daha 
kolaydır.

DOĞRU YOLDA 
MIYIZ?

Seçtiğiniz okulun, 
çocuğunuzun becerilerinin aştığı 
veya altında kaldığı ortaya 
çıkarsa esasen okul türünü 
değiştirme imkanı 
bulunmaktadır. Çocuğunuza 
derslerini yapmasında 

yardımcı olarak dersler ile 
nasıl başa çıktığını 

ortaya çıkarır.

ÖĞRENİM 
TEŞVİKİ

Çocuğunuz okul döneminde 
evde oturmuyorsa, öğrenci 
BAföG almak için başvurabilir. 
Aynı durum ileri eğitim için de 
geçerlidir, fakat üniversite BAföG 
desteğinin yarısı geri ödenmeli-
dir. Göçmenler için ön koşullara 
ve talimatlara dair bilgiler 

için www.bafoeg.de

EVET TANIMA VE DAHİL ETME
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