MINISTERIUM FÜR BILDUNG

RHEINLAND-PFALZ
EYALETİNDEKİ OKUL
SİSTEMİNİN BASİTÇE
AÇIKLANMASI
Yeni göç etmiş aileler için bilgiler - 22 dilde mevcuttur

Türkisch

RHEINLAND-PFALZ
EYALETİNDE
OKULA GİTMEK
Rheinland-Pfalz eyaletinde tüm çocuklar okula
gitmek zorundadır (zorunlu eğitim). Öğretim yılında 31 Ağustos tarihine kadar altı yaşını dolduran
tüm çocukların okula gitmesi zorunludur.
Farklı okul türleri mevcuttur. İlk olarak, 1. sınıftan 4.
sınıfa kadar tüm çocuklar ilkokula (Grundschule)
gider. Bunun ardından, 5. sınıftan en az 9. sınıfa
kadar ortaokula (ortaokul I) devam ederler. Daha
sonra bir meslek okuluna (Berufsbildende Schule), bir teknik meslek okuluna (Fachober-schule)
veya bir üst ortaokula (gymnasiale Oberstufe)
gidebilirler.

Aileniz ile birlikte yurt dışından gelip Rheinland-Pfalz eyaletine taşındığınızda, okullar
size çocuğunuz için hangi okul türünün doğru
olduğu konusunda danışmanlık yapacaktır.
Lütfen bu danışmanlık randevusuna belgeleriniz ile birlikte gelin.

DaZ kursları verilmektedir (DaZ = ikinci dil
olarak Almanca). Almancayı çok az konuşan ve
anlayan veya hiç konuşamayan veya anlamayan
çocuklar ve gençler burada haftada 20 saate
kadar Almanca öğrenirler. Kalan saatlerde sınıflarında derslere katılırlar.
Birçok okul 2P programını kullanır. Bu, yeni göç
etmiş öğrencilerin halihazırda neler yapabildiklerini öğrenmelerini sağlar.

İlkokul (Grundschule)
İlkokul öğrencileri ikamet ettikleri yere bağlı olan
okula devam ederler. İlkokulda çocuklar diğer
eğitimlerin yanı sıra okuma, yazma ve aritmetik
gibi temel becerileri öğrenirler.
Okulun dördüncü yılında, çocuklara okula devam
etmeleri yönünde bir tavsiye verilir. Ancak, okula
devam edip etmeme kararı ebeveynlere aittir.
Okullar ebeveynlere tavsiyelerde bulunur.

Dil desteği
Sınıfta çocuklar, gençler ve
öğretmenler Almanca konuşur.
Anadili farklı olan çocukların
hızlı bir şekilde Almanca öğrenmeleri için okullarda.
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Ortaokullar (Weiterführende Schulen)

Teknik meslek okulu (Fachoberschule - FOS)

Rheinland-Pfalz eyaletinde üç
tür ortaokul vardır: Realschule
plus, çok amaçlı okul (Integrierte Gesamtschule - IGS)
ve lise (Gymnasium). Okul
türleri arasında değişiklik yapılması mümkündür
ve dersler çocuk için çok zor veya çok kolaysa bu
değişiklik yararlı olabilir.

Eğitim ve profes- Birçok Realschule plus
yonel uygulama- okullarında ayrıca bir teknın kombinasyonu nik meslek okulu (FOS)

Realschule plus
Realschule plus’ta öğrenciler, hangi mesleklerle
ilgilendiklerini erken bir aşamada öğrenebilirler (kariyer rehberliği). 9. sınıftan sonra mesleki
yeterliliği (ortaokul diploması - Hauptschulabschluss) ve 10. sınıftan sonra nitelikli ortaöğretim
yeterliliği I (10. sınıf bitirme belgesi - Mittlere
Reife) tamamlamak mümkündür. Öğrenciler daha
sonra bir meslek öğrenebilirler. 10. sınıfı belirli bir
not ortalaması ile başarıyla tamamladıktan sonra,
öğrenciler ayrıca bir teknik meslek okuluna (FOS),
meslek okuluna (Berufsbildende Schule - BBS)
veya üst seviye ortaokula gidebilirler.

bulunur. Burada 11. ve 12.
sınıf dersleri ve profesyonel uygulama birlikte verilir. İş ve yönetim, teknoloji veya sağlık ve sosyal
konular gibi farklı uzmanlık alanları mevcuttur.
Teknik meslek okulundan mezun olduktan sonra
bir teknik meslek okulunda görev alabilir veya
mesleki eğitime başlayabilir.

Çok amaçlı okul (Integrierte Gesamtschule - IGS)
Tüm okul nitelikleri çok amaçlı bir okulda (IGS)
elde edilebilir. 9. sınıftan sonra mesleki yeterlilik,
10. sınıftan sonra nitelikli ortaöğretim yeterliliği, 12. sınıftan sonra teknik meslek okulu giriş
yeterliliğinin okul bölümü veya 13. sınıftan sonra
genel yüksek öğretime giriş yeterliliği (Abitur).
Bir IGS’den mezun olma kararı uzun süre mevcut
olarak kalır.

3

IGS’de öğrenciler, bazı okul derslerinde, farklı yeterlilik seviyelerine sahip kurslarda diğer konularda birlikte eğitime tabi tutulurlar.

Mesleki eğitim alarak mezun olma
300’den fazla kalifiye iş vardır.
Stajda ve meslek okulunda iki ila
üç buçuk yıl eğitim verilir.

Lise (Gymnasium)
Lisede, öğrenciler daha en başından itibaren derinlemesine beceri ve yetkinlikler edinir, böylelikle
daha sonra bir üniversitede okuyabilir veya mesleki eğitime başlayabilirler. Rheinland-Pfalz eyaletinde birçok öğrenci 9 yıllık liseye (G9) gider. Bazı
liselerde, yüksek lise bitirme sınavlarına sadece 8
yıl sonra (G8GTS) girilebilir.

Bu ikili mesleki eğitim, Alman okul sistemine
özgü bir özelliktir. Bu yolla mesleki bir yeterliliğin
veya belirli koşullar altında kalifiye ikincil yeterliliğin dahi elde edilmesi mümkündür. Mesleki eğitime başlamak için mesleki yeterliliğinizi tamamlamış olmanız gerekmez.

Lisenin ilk birkaç yılında, öğrencilere bir sınıf grubunda eğitim verilir. Son üç yılda, yüksek öğrenim
(Abitur) giriş yeterliliğini elde etmek amacıyla belirli uzmanlık alanlarını seçebilir ve üst orta eğitim
kurs sistemine katılabilirler.

Meslek okulu (Berufsbildende Schule - BBS)
Meslek okulları (BBS), mesleki eğitim ve okul bitirme sertifikalarına yönelik birçok fırsat sunar.
Gençlerin halihazırda dokuz yıldır okula gitmeleri
ve henüz bir nitelik kazanmış olmamaları halinde,
mesleki nitelikleri mesleki hazırlık yılında (BVJ)
tamamlama olasılığı bulunur. Meslek okulunun
devam edip, ardından II. meslek okuluna kabul
edilerek, mesleki yeterlilik niteliğine sahip öğrenciler iki yıl içinde nitelikli ortaöğretim diplomasına sahip olabilirler. Gerekli ön koşullar yerine
getirildiğinde, ileri teknik okul giriş yeterliliği veya
yüksek lise diploması meslek yüksekokullarında
alınabilir. Okullar, öğrencilere hangi yolun kendilerine uygun olduğu konusunda danışmanlık yapar.
Mesleki eğitim alınacaksa öğrencilerin meslek okuluna gitmesi gerekir.
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Her tür okul hakkında daha fazla bilgiye şu adresten
erişim sağlanabilir:
https://bildung-rp.de/schularten.html
Bu broşür https://migration.bildung-rp.de
adresinde aşağıdaki dillerde indirilebilir:

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler
Özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler
için özel eğitim ihtiyaçları belirlenebilir. Bu öğrencilerin ebeveynleri, kapsamlı bir teklif sunan bir
okul veya özel bir okul arasında seçim yapabilirler.
Özel okullarda ve kapsamlı eğitime sahip okullarda, Realschule plus veya özel okullarda bulunan aynı nitelikler (özel mesleki olgunluk formu,
bütünsel gelişime odaklı okul bitirme sertifikası)
elde edilebilir.
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Deutsch
( العربيةArabisch)
Bosanski (Bosnisch)
Български (Bulgarisch)
中文 (Chinesisch)
( فارسی دریDari)
English (Englisch)
Français (Französisch)
Ελληνικά (Griechisch)
Italiano (Italienisch)
Hrvatski (Kroatisch)
( پښتوPaschtu)
Polski (Polnisch)
Português (Portugiesisch)
Руссĸий (Russisch)
Română (Rumänisch)
Српсĸи (Serbisch)
Español (Spanisch)
ትግርኛ (Tigrinya)
čeština (Tschechisch)
Türkçe (Türkisch)
Magyar (Ungarisch)
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