
İlkokullardan 

ORTAOKUL VE LİSELERE

Başarılı bir geçiş için gerekli bilgiler



Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa doğrudan 
çocuğunuzun okuluna veya Çocuk ve 
Eğitim Senatörü’ne baş vurabilirsiniz.

Çocuk ve Eğitim Senatörü’ndeki ilgili 
Bayan Voß 
Bayan Reinhardt 
Bayan Hamann 
Bayan Lamping 
Bayan Ilkgün 

0421 361-6413 
0421 361-27629 
0421 361-15230 
0421 361-10064 
0421 361-27600

Yayımcı
Çocuk ve Eğitim Senatörü 
(Die Senatorin für Kinder und Bildung)
Rembertiring 8-12
28195 Bremen

WWW.BILDUNG.BREMEN.DE

ÇOK SORULAN SORULARADRESLER

Kabul işlemi nasıl gerçekleşiyor?
Kayıt işlemleri esnasında %10 gayri melhuz 
olarak değerlendirilecektir. Liselerde geri 
kalan ve ortaokullarda üçte bire kadar boş 
kalan yerler üstün başarı sağlayan, tercihen 
standart’tın üstünde başarı sağlayan 
öğrencilere verilir. Orta okul için yerler, 
tercihen ilgili ilkokulların öğrencileri için açık 
bulunur. Okulda seçilen yerlerin sayısı mevcut 
yerlerin üzerine çıkıyorsa kura çekilir. 

Zor durum için geçerli şartlar ne  
zaman kullanılır?
Belirli ön şartlar için zor durumlar tanımlanabilir: 
• Vücutça engelli çocuklar,
• Aşırı sosyal baskı altındaki çocuklar

ya da
• Aynı okuldaki kardeş olan çocuklar, kabul

edilmedikleri takdirde ailesel sorunlar
yaratmadıkları sürece.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi internette ve 
broşürlerde bulabilirsiniz. Mücbir durumda vaz 
geçmek için başvuru, seçtiğiniz bir sonraki  
okula yapılmalıdır. 

Çocuğum genel standardın üzerinde mi?
Çocuğunuzun ne kadar başarılı olduğunu eğitim 
gelişim raporlarında görebilirsiniz. Çocuğunuzun 
ne kadar iyi öğrendiğini anlamak için konulara göre 
yetenekler 1 den 10’a kadar işaretlenmiştir. 4. sı-
nıfın ilk yarı yılından sonra Almanca ve Matematik 
dersleri için çoğunluk notlar 9 ve 10 olarak işaretle-
niyor ise bu durum normal standardın üzerindedir. 
Ayrıca, dört alanın her birinde 9. veya 10. kutuda 
en az bir çarpı işareti bulunmalıdır.

Çocuğum hangi yabancı dilleri öğreniyor?
Her iki okulda da İngilizce birinci yabancı dildir. 
6. yarıyıldan sonra ortaokulda ikinci bir yabancı dil
seçilebilir. Lisede ikinci yabancı dil zorunludur.

Kapsam ne anlama gelmektedir?
Bremen’de çocuklar öğrenme zorlukları ve iletişim 
ihtiyaçları üzerine eğitilir. Bu, çocukların bir sınıfta 
hep birlikte öğrendikleri anlamına gelir. Herkes 
akranlarıyla birlikte öğrenerek potansiyellerini daha 
iyi kullanabilir. Buna ek olarak, sosyal ve içerik 
olarak öğrenime açık geniş bir alan vardır: Birine 
bir şeyler öğreten herkesin kendi çok şey öğrenir.

Lernen in 
Bremen

Türkische 
Fassung

Auch erhältlich: Deutsch, Leichte Sprache, Englisch, 
Fran zösisch, Russisch, Bulgarisch, Kurdisch, Arabisch, 
Persisch



Danışmanlık Hizmetleri
İlkokullardaki ve ortaokullar ile 
liselerdeki bilgilendirme toplantıları 
sırasındaki görüşme günleri.

Başvuru sonu
Soru formunu 8 Şubat 2022 tarihine 
kadar ilkokulunuza verin. Özel bir 
ilkokuldan devlet ilkokuluna geçmek 
isterseniz başvuru formunu Çocuk ve 
Eğitim Senatörüne iletin.

Kabul İşlemi
İlk seçilen okulda yeterli yer varsa, 
çocuğunuz buraya kabul edilir.  
Eğer değilse, her okul için belirtilen 
kayıt usulüne göre karar verilir.

Karar
Yeni okulunuzdan, kabul bildirimi 
olarak adlandırılan bir mesaj 
alacaksınız. Eğer istediklerinizden 
birisi gerçekleştirilemediği takdirde 
buna rağmen eğitim yetkilisinden 
bir mesaj alırsınız. Bu mesaj ile size 
başka bir okul ile ilgili bilgiler iletilir.

Yeni Okula Hazırlık 
Kabul eden okuldan işin sonrası 
hakkında bilgilendirileceksiniz.

ORTAOKUL VE LISELERE GEÇIŞ GENEL BAKIŞ

Değerli veliler, eğer çocuğunuz 4. sınıfa gidiyorsa 
bundan sonra devam edeceği bir okul seçin. 
Ortaokul veya lise arasında bir seçim yapın. 
Her iki tür okulda da tüm genel eğitim 
derecelerine mezuniyete kadar erişilebilir. 

Çocuğunuz için bundan sonraki  
okulu serbestçe seçebilirsiniz 
Okulun yerini serbestçe seçebilirsiniz. 
Eğer ilkokuldaki istişare görüşmelerin-
de bulundu iseniz, bu tabii ki okulun 
türü için geçerlidir.

Her üç seçim olanağını da kullanın
Mutlaka üç farklı okul belirtin. Birinci, 
ikinci ve üçüncü seçimleriniz sizin için bir 
klasman oluşturur. Kontenjan nedeniyle 
çocuğunuz birinci sırada seçilen okula 
giremeyebilir. Eğer ikinci ve üçüncü 
seçenekler belirtildi ise kayıt olma şansı 
bu sırada devam eder. Aksi takdirde ço-
cuğunuz ilgili eğitim yetkilileri tarafından 
başka bir okula yönlendirilebilir. 

Size sunulan tüm danışmanlık  
hizmetlerinden faydalanın
Bir sonraki okulun seçimi sorumluluk 
gerektiren bir karardır ve siz burada 
okullar size destek verebilir. İlkokul size  
4. yarıyıl sonuna kadar veli görüşme 
günleri sunar. Burada size kayıt formla-
rı da iletilir. Aralıkta ya da Ocak’ta orta-
okul velileri için halka açık bilgilendirme 
akşamları düzenlenir. Mevcut salgın 
durum nedeniyle, lütfen ilgili okulun ana 
sayfasındaki bilgilere dikkat edin.

ORTAOKUL MU, LISE MI?






Ortaokul (Oberschule)

• Olgunluk imtihanı 13. yılın sonunda yapılır

• Kız ve erkek tüm öğrenciler için 
performans hedefli okul

• Farklı performans seviyelerinde 
müştereken öğrenme

• Tüm yeteneklerin teşvik edilmesi 
ve desteklenmesi

• Sınıf büyüklüğü: 25

• Bir eğitim grubu, 5. sınıftan 10. sınıfa 
kadar sınıfa eşlik eder

Lise (Gymnasium)

• Olgunluk imtihanı 12. yılın sonunda yapılır

• Yüksek kapasiteye sahip kız ve erkek 
öğrenciler için arttırılmış eğitim temposu

• Performansa dayalı müşterek öğrenme 

• Zamana dayalı daha fazla eğitim: 
Haftada 35 saate varan eğitim saati

• Sınıf büyüklüğü: 30

• İkinci bir yabancı dil 6. eğitim 
yılından sonra zorunludur
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