
ÇOCUĞUM İLKOKULDAN 
SONRA HANGİ 
OKULA GİTMELİ?
2023/2024 Ortaokul Kaydı, Sunulan Olanaklar, 
Mezuniyet Seçenekleri

Eğitim, Gençlik ve 
Aile Senato Yönetimi



KORONA SIRASINDA 
OKUL DERSLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ 

Ortaokullarda da Korona ile ilgili  farklı düzenlemeler ve uygulamalar var. 
Web sitemizde bu konularla ilgili güncel bilgi bulabilirsiniz:

Sınıf ve bakım koşulları, hijyen uygulamaları, 
tatil okulları vb.
← www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule

Koronanın yol açtığı öğrenme güçlüklerini 
aşmaya yönelik Berlin programı “Koronaya 

Rağmen Güçlü”
→ www.stark-trotz-corona.berlin
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Sevgili ebeveynler,

İlkokul biterken ebeveynler olarak karşınıza önemli 
bir soru çıkıyor: Çocuğumun hangi okula devam 
etmesi onun için daha uygun olur? Berlin’de geniş 
bir seçenek yelpazesi var. Her kişiliğe ve öğrenme 
tipine uygun, farklı profiller ve teklifler sunan 
okullar mevcut.

Siz ve çocuğunuz hangi okulu seçerseniz seçin, 
şunlar önemli: Her seçim değerli bir mezuniyet 
derecesi sunuyor: ister mesleki eğitim, ister Abitur. 
Birleşik ortaöğretim okulunda veya karma okulda 
çocuğunuz normalde Abitur’u 13 okul yılından 
sonra, Gymnasium’da (üst düzey lise) ise 12 yıldan 
sonra alır. Tüm okul türlerinde mesleğe yönelik ve 
üniversite odaklı bir yaklaşım önemli bir unsurdur. 

Dikkatinizi meslek okullarının ve mesleki eğitim 
merkezlerinin neler sunduğuna çekmek istiyorum. 
Çocuğunuz bu okullara 10. sınıfı bitirdikten 
sonra geçebilir ve çeşitli eğitim aşamalarını 
tamamlar. Mesleki eğitim merkezlerinin özelliği, 
buralarda mesleki ve genel eğitim konularının 
birleştirilmesidir. 

Berlin okul sisteminin esnekliği  tüm çocukların, 
öğrenme hızlarıyla uyumlu olan ve istedikleri türde bir 
mezuniyet diploması elde etmelerine imkan tanır. 

Ortaokullarımızın çeşitliliğiyle ilgili bilgileri 
çevrimiçi okul rehberinde ve her okulun kendi web 
sitesinde bulabilirsiniz. İsterseniz siz ve çocuğunuz 
açık olduğu günlerde bu okulları şahsen ziyaret de 
edebilirsiniz. Danışmak amacıyla bir ortaokulda 
yapacağınız görüşme de çocuğunuz için doğru 
eğitim yerini bulmanıza yardımcı olabilir. İlgili 
okulun niteliği ve sundukları hakkında bilgi almak 
üzere öğretmenlerle konuşmanızı içtenlikle 
öneriyorum.

Lütfen seçiminizi yaparken birden fazla okulu 
değerlendirin. Elbette her okulun kapasitesi 
sınırlıdır ve o okulu tercih eden tüm öğrencileri 
kabul etmesi mümkün değildir. Bu nedenle, ikinci 
veya üçüncü tercihiniz olabilecek başka okullar 
hakkında da bilgi almanız önemlidir. Böylelikle 
Berlin’de etkileyici bir profile sahip pek çok iyi okul 
olduğunu da göreceksiniz. Bu broşürde, bu kararı 
rahat alabilmeniz için kabul prosedürünü ayrıntılı 
olarak anlatıyoruz.

Çocuğunuza okul yaşamının devamında başarılar 
diliyorum ve her şeyden önce ortaokulda alacağı 
eğitimden keyif almasını arzu ediyorum.

Saygılarımla,
 

Astrid-Sabine Busse
Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörü





İÇİNDEKİLER
ORTAOKUL KAYDI  5

Uygun okulu bulmak   10
Kabul prosedürü  11

ORTAOKUL TÜRLERİ  17
Üst düzey lise (Gymnasium)  17
Birleşik ortaöğretim okulu (ISS)   20
Karma okul (Gemeinschaftsschule)  23
Okul değerlendirmeleri  26
Okul mezuniyet türleri  28

HER OKUL TÜRÜ İÇİN SUNULAN İMKANLAR  33
Tam gün okul  33
Yabancı diller  35
Yetenek keşfi, yetenek geliştirme   38
Kapsayıcılık ve özel eğitim desteği   42 

İLETİŞİM VE KATILIM   46
Okul organizasyonu  48
Okul ile iş birliği yapmak   51 
 

TÜM ORTAOKULLARIN LİSTESİ   
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ORTAOKUL 
KAYDI
Berlin’in eğitim ortamı çok çeşitli ortaokul seçenekleri sunar. 
Bunlar arasından, çocuğunuzun ilgi alanlarına ve yeterliliğine 
ve aynı zamanda aile durumunuza uygun bir okul seçin. 
İlkokul öğretmenleri karar vermenize yardımcı olurlar. 
Çocuğunuzun öğrenme davranışlarını ve öğrenme verimini 
değerlendirebilirler. İlgili ortaokul türünün gereklilikleri 
hakkında da sizi bilgilendirirler.

KAYIT

6. sınıfın ilk dönem karnesiyle birlikte size çocuğunuzun geleceğine yönelik bir değerlendirme ve istediğiniz ortaokul için 
kayıt formu da verilecek. 

→  14-22 Şubat 2023 tarihleri arasında, tercih ettiğiniz okula çocuğunuzun kaydını yaptırın. 

İlkokul değerlendirmesinin ve doldurduğunuz kayıt formunun orijinalini kayıt sırasında sunun.

Kayıt formunda tercih ettiğiniz üç okulu belirtin. Bu okullar farklı türde de olabilir. Üç okul tercihi istenmesinin nedeni, 
tercih edilen okulun kapasite sınırı nedeniyle kayıt yaptıran tüm çocukları kabul edememe ihtimalidir. Bunun ardından, 
nasıl işleyeceği açık bir şekilde düzenlenmiş seçim süreci gelir.  → Sayfa 11’den itibaren

ORTAOKUL KAYDI
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NOT ORTALAMASI HESAPLAMA
İlkokul değerlendirmesinde not ortalaması hesaplamayla ilgili örnek

5. sınıfın 2. dönemi ve 6. sınıfın 1. döneminin karne notları not ortalamasını oluşturur. Almanca, matematik, 
yabancı dil, fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin notları ikiyle çarpılarak hesaplanır. 

Not ortalaması şöyle hesaplanır: 67  :  (13 + 13)  =  2,5

DERS
5. sınıf 

2. dönem   

13 Not değeri 13 Not değeri 67

6. sınıf 
1. dönem   Toplam

Almanca 3 x2 3 x2 12 
Matematik 2 x2 2 x2 8 
İngilizce 4 x2 3 x2 14 
Fen Bilimleri 2 x2 1 x2 6 
Sosyal Bilgiler  3 x2 3 x2 12 
Resim 2  2  4 
Müzik 3  3  6 
Beden Eğitimi 3  2  5
   

Üst düzey lise (Gymnasium) Birleşik ortaöğretim okulu 
(Integrierte Sekundarschule)                

Karma okul 
(Gemeinschaftsschule)

2,2’ye kadar X X X

2,3 ila 2,7 X X X

2,8 üzeri X X

Not ortalaması İlkokul değerlendirmesi uyarınca önerilen okul türü
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* İlkokul değerlendirmesinde çocuğunuzun yeterlilikleri temel alınır.                       

* * *

İlkokul değerlendirmesi
İlkokul değerlendirmesi, çocuğunuzun eğitim hayatının devamında beceri ve 
yetenekleri açısından en iyi şekilde desteklenebileceği okul türüyle ilgili bir 
öneri içerir. 

Bu değerlendirmenin amacı, çocuğunuzun birleşik ortaöğretim okulu 
(Integrierte Sekundarschule), karma okul (Gemeinschaftsschule) veya 
üst düzey lise (Gymnasium) seçeneklerinden hangisine gideceğine karar 
vermenize yardımcı olmaktır.

İlkokul değerlendirmesinde çocuğunuzun son iki okul dönemindeki notları 
temel alınır. Bunun için, her dersin ağırlığı farklı olmak üzere bir not 
ortalaması oluşturulur.
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Okul türü kararı 
Ebeveynlerin üst düzey lise, birleşik ortaöğretim okulu veya 
karma okul seçmesi fark etmez, her çocuk istenen okul türüne 
kabul edilir. 

Ancak birleşik ortaöğretim okulu ve karma okul seçilmesi 
durumunda kapasite sınırı nedeniyle kayıt başka okul türlerine 
alınabilir.

İlkokul değerlendirmesini bir rehber olarak görmeli ve 
çocuğunuzun çıkarı için dikkate almalısınız. Öğretmenler bu 
değerlendirmeleri büyük bir özenle oluşturur. 

Çocuğunuzun belirli alanlardaki notları ve öğretmenlerin 
kişisel görüşmenizde verdiği tavsiyeler de karar alma 
aşamasında aynı şekilde yardımcı olur. 

Okul türleri birçok yönden benzer olmasına ve benzer 
nitelikte mezuniyet derecesi sunmasına rağmen, her okulun 
seçiminde farklılıklar önemli olabilir. 

7

ORTAOKUL KAYDI
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Tavsiye edilenden farklı okul seçmek 
Görüşmede okul yönetimi öğrencilerden beklentilerini ve okul 
türleri arasındaki farkları dile getirir. Daha sonra Gymnasium, 
danışmanlık görüşmesi yapıldığını, ilk tercih ettiğiniz okula 
göndermeniz gereken bir form üzerinde belirtir.

Çocuğunuz birleşik ortaöğretim okulu veya karma okula mı 
yönlendirildi? Ama buna rağmen birinci, ikinci veya üçüncü 
tercih olarak Gymnasium’a mı kaydolmasını istiyorsunuz? 
Çocuğunuzun not ortalaması 3 veya daha düşük mü? 
Bu durumda, seçtiğiniz Gymnasium’da bir danışmanlık 
görüşmesine katılmanız gerekir. 

→  Bunun için lütfen 10 Şubat 2023 tarihine kadar 
gerçekleşecek şekilde bir randevu alın.

Üst düzey lise (Gymnasium) Birleşik ortaöğretim okulu (ISS) ve karma okul

Başlangıç 7. sınıftan itibaren (bazı okullarda 5. sınıftan, karma okullarda 1. sınıftan itibaren de mümkündür)

Deneme yılı evet hayır

Sınıf geçme/üst sınıfa 
geçme

5./7. – 10. sınıfta sınıf geçme
7. – 10. sınıfta üst sınıfa geçme: daima 
(isteğe bağlı sınıf tekrarı mümkündür)

Abitur’a kadar geçen okul yılı 12 yıl 13 yıl

Mevcut mezuniyet türü Abitur, ortaöğrenim mezuniyet derecesi, genişletilmiş mesleki eğitim, mesleki eğitim

Eğitim hedefi 12 yılın sonunda üniversite yeterliliği Meslek eğitimi yeterliliği, 13 yılın sonunda üniversite yeterliliği

Sınıf başına öğrenci Maks. 32 (7. sınıf) Maks. 26 (7. ve 8. sınıf)

Haftalık ders saati
7. ve 8. sınıf: 33 saat,  
9. ve 10. sınıf: 34 saat 

7. ve 8. sınıf: 31 saat,  
9. ve 10. sınıf: 32 saat

tam gün öğrenim bazı Gymnasium’larda
tam gün, kısmi tam gün veya öğlene kadar

(Sayfa 34)

Öğle yemeği sunulur tam gün, kısmi tam gün veya öğlene kadar (Sayfa 34)

Şu kurumlarla zorunlu iş 
birliği:

İlkokul

OSZ (meslek lisesi ile), 
Gymnasium’a yönelik üst sınıfları 

olan diğer ISS’ler veya karma okullar; 
ISS’de ayrıca ilkokullar

Yabancı diller (YD)
1. YD devam eder, 

2. YD zorunlu
1. YD devam eder, 

2. YD isteğe bağlı seçmeli ders

İkili öğrenim 
(Sayfa 21)

mümkün  
(mesleğe yönelik profil sunulur)

evet 
(Okul, programında konsepti tanımlar)

Mesleğe yönelik staj evet evet

Alan değiştirme hayır
Evet, iki gereklilik düzeyi  

(Sayfa 26)

Bireysel destek evet evet

Ortaokul türleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar:
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Okul değiştirme konusunda önemli sorular

... ilkokula dair

• Ortalama not kaç? İlkokul nasıl bir değerlendirme raporu veriyor?

• Öğretmenlerin kişisel görüşmede dile getirdiği tavsiye nasıl?

• İlkokulun son iki yılında öğretmenlerin çocuğunuzun performans gelişimine dair gözlemleri nasıl?

• Çocuğunuz bugüne kadar ciddi öğrenme güçlüğü yaşamadan gelip öğrenme sürecinde bağımsız bir şekilde mi ilerledi?

• Çocuğunuz hızlı mı öğrenir yoksa ders konularını anlamak ve öğrenmek için sık tekrar ihtiyacı mı duyar?

• Çocuğunuzun öğrenme hızı nasıldır? 

• Çocuğunuz ödevlerini yaparken ve sınıf çalışmalarını hazırlarken çok ve sık yardıma ihtiyaç duyar mı? 
 

… size ve çocuğunuza dair

• Çocuğunuz hangi ortaokula gitmek istiyor, neden?

• Okulun ne kadarlık mesafede olması makul? 

• Çevrenizdeki hangi okullar aileniz için uygun?

• Çocuğunuz neleri öğrenirken zorlanıyor?

• Çocuğunuzun en sevdiği dersler ve ilgi alanları hangileri?

• Çocuğunuz yeni okulunda çalışma grupları veya tam gün olanakları kapsamında takım sporu, enstrüman dersi veya koro 
gibi hangi ek faaliyetleri yapmak istiyor? 
 

... ortaokula dair

• Okul seçmeli ders olarak ne sunuyor?

• Okul, çocuğunuzun güçlü yanlarını teşvik etmek ve geliştirmek için öğleden sonra kursu veya ders materyali çeşitlemesi 
şeklinde destek sunuyor mu?

• Çocuğunuz şimdiye kadar öğrendiği ilk yabancı dili yeni okulunda da devam ettirebilir mi?

• Okul çocuğunuzun istediği ikinci yabancı dili sunuyor mu?

• Çocuğunuzun halihazırda özel bir kariyer hedefi var mı? Okul alana yönelik uygun bir odak noktası belirledi mi yoksa 
mesleki hazırlık ve ikili öğrenim içeren bir eğitim modeli mi sunuyor? 

• Okul örneğin şirketler, kurumlar ve okullar ile nasıl iş birliği yürütüyor?

• Okul, çocuğunuz için önemli hangi projeleri destekliyor?
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Herkese açık toplantılar
Birçok okul, çeşitli olanakları tanıtmak amacıyla ekim ve şubat ayları arasında açık toplantılar 
düzenler veya ortaöğrenim tanıtım günlerine katılır. 

Örneğin zorunlu seçmeli ders seçenekleri, planlanan çalışma grupları ve iş birliklerini tanıtırlar.

Siz ve çocuğunuz sınıfları ve serbest zaman alanlarını inceleyebilirsiniz. Okul öğrencileri 
genellikle proje çalışmalarını da sergiler ve deneyimlerini aktarır.

Açık toplantılar ve ortaöğrenim tanıtım günlerinin tarihlerini ilçe okul yetkililerinden, okul web 
sitesindeki çevrimiçi okul rehberinden ve çevrimiçi takvimden öğrenebilirsiniz.

Eğitim, Gençlik ve Aile senato yönetiminin 
çevrimiçi takvimi: 
←  www.berlin.de/land/kalender/?c=79

→ Boş zamanlarınızda tek tek okulların sunduğu olanakları araştırın ve karşılaştırın. 
 Çevrimiçi okul rehberi bu konuda size yardımcı olacaktır.

Çevrimiçi okul rehberi

• Bölge, okul türü, yabancı dil veya tam gün olanakları, devlet okulları ya da okul ücreti alan 
özel okullar gibi çeşitli kriterlere göre okul araştırması 

• İlgili web sitesine bir bağlantı da dahil olmak üzere yaşadığınız bölgedeki tüm okulların 
listesi 

• Okulların özellikleri, çalışma yöntemleri ve kalitesi hakkında bilgi içeren okul 
denetimlerinden elde edilen tarafsız raporlar 

• İş birlikleri, ekipman, öğle yemeği seçenekleri, performans farklılaştırma, destek imkanları 
ya da spor, sanat, müzik, matematik/fen bilimleri, bilgi teknolojisi, tiyatro, dil, medya veya 
çevre alanlarına verilen ağırlıkla ilgili bilgilerle birlikte okul portreleri 
 

Okul türüne karar verdikten sonra çocuğunuzu kaydettireceğiniz uygun 
ortaokullar arayın. Her okulun kapasitesi sınırlı olduğundan ve kaydı yapılan 
çocukların tamamı kabul edilemeyebileceğinden ikinci ve üçüncü tercih 
olarak iki okul daha belirtin.

Uygun okulu bulmak

Berlin’deki tüm okullarla 
ilgili ayrıntılı bilgi: 
←  www.bildung.berlin.de/schulverzeichnis  
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ORTAOKUL KAYDI

Gönderilen kayıtlar için yeterli kontenjanı varsa çocuğunuz 
istediği ortaokula gidebilir. Ön koşul, ilkokulda başladıkları 
birinci yabancı dili ortaokulda da devam ettirebilmeleridir. 
 

Bir okula, mevcut kontenjandan fazla başvuru yapılmışsa adil 
kurallara göre seçim yapılır. İlke olarak, öğretim yılı başında 
da ilgili okula devam eden kardeşler ve aynı haneden 
çocuklar kabul edilir.

Kabul prosedürü

Öncelikle her ortaokul, sınıf başına en fazla dört kişi olacak şekilde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri kabul eder.

Kalan yerler belirli oranlarda tahsis edilir: 

• %10'a kadar oranda kardeşler ve hastalık gibi nedenlerle eve yakın yerde okula gitmesi gereken çocuklar.
• %60 oranda okula özgü, nesnel ve şeffaf kriterler; ikinci yabancı dil seçimi dikkate alınabilir.
• %30 oranda kura; henüz kabul edilmemiş kardeşler burada dikkate alınır. 

 
 
 
 

 
  
 
Aşağıdaki kriterler bir ortaokul seçiminin aşamalarını tanımlar:

• İlkokul değerlendirme raporundaki not ortalaması
• Son iki dönemin karnesinde, okul veya sınıf profilini gösteren en fazla dört dersin notlarının toplamı.  

Bu derslerin her birinin ağırlığı ikiyle çarpılarak hesaplanabilir.
• Öğrencinin, okul veya sınıf profiline uygun yeterlilikleri
• Profille ilgili, standart sözlü veya yazılı bir sınavın ya da pratik bir alıştırmanın sonucu.
 
Her okul şu konulara kendi karar verir:  

• kriterlerin sırası
• birden fazla kriterden oluşan bir kombinasyon
• yüzdeye dayalı ağırlık belirleme
• tek tek sınıf profilleri için özel kriterler tanımlama

İstediğiniz okulun hangi kriterlere göre seçim yaptığını okuldan veya çevrimiçi okul rehberinden öğrenebilirsiniz.

* Karma okul
  Kabul sürecine ilişkin farklı düzenlemeler sayfa 24'te listelenmiştir. Sınıfların heterojen bir niteliğe sahip olması için, okul 

sadece öğrencilerin performansını dikkate almamalıdır.

%60'a kadar kabul kriterleri

%30 kura ile karar

%10'a kadar zorluk içeren durumlar

ORTAOKULLAR IÇIN KABUL KURALLARI*



7. SINIFTAN İTİBAREN OKUL KONTENJANINDA YER AYARLAMA

Tavsiye ve kayıt

İkinci ve üçüncü sırada tercih edilen okul

İlk tercihlere göre kontenjandan fazla kayıt talebi

Kayıt mümkün değil

Kayıt formu ve ilkokul değerlendirme raporuyla birlikte ilk 
tercih edilen okulun yanında ikinci tercih ve üçüncü tercih 
belirtilerek başvuru yapılmalıdır. Kayıt süresi boyunca, özel 
eğitim ihtiyacı olduğu belirlenen çocuklar, bir özel eğitim 
okuluna gayri resmi olarak kayıt yaptırılabilir.

Kayıt mümkün değil

İlk tercihlere göre yeterli okul kontenjanı

KONUT BÖLGESİNİN 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT

26.01.2023 tarihine kadar

İlkokulda velilerle zorunlu görüşme

27.01.2023 tarihinde
Karne, ilkokul değerlendirme raporu ve kayıt formu

10.02.2023 tarihine kadar
Gymnasium’a gitmek istiyorsanız ve not 
ortalamanız ≥ 3.0 ise Gymnasium’da ebeveynlerle 
bir görüşme yapılır ve onay süreci işler.

14.02 ile 22.02.2023 arasında
İlk tercih edilen okula kayıt

İlk tercih edilen okul

1.   Zorluk içeren durumlar (≤%10): Tercih edilen 
okulun değişmesi mantıklı değilse, kardeş 
durumu varsa

2.   Seçim kriterleri (≥ %60): Not ortalaması, okul 
türü önerisi, not toplamı, yeterlilikler, sınav

3.  Kura (%30): öncelikle kardeş durumu

1.  Bulunduğu ilk kademenin bir üstüne geçme
2. Kardeş durumu
3.  Okula özel seçim kriterleri veya kura

İLK TERCİH EDİLEN OKUL

Ortaokullar için kabul kriterleri

Karma okula kabul

1
2
3

 İLKOKUL

Okul kontenjanlarından fazla kayıt talebi yeterli okul kontenjanı 

KAYIT

KAYIT

Kriterlere göre kayıt

Kayıt

Okul kontenjanında yer tahsisi

KAYIT

14.06.2023 tarihinde
Ebeveynlere kaydın kabul edildiğini veya 
edilmediğini gösteren bildirimlerin gönderilmesi

05.07.2023 tarihine kadar
Tercih edilen üç okuldan birine kabul edilmeyen 
çocukların ebeveynlerine okul tahsisi bildirimi

1. İlkokul değerlendirme raporu uyarınca
2. Berlin çapında seçim 

Ebeveynler ayrıca kendileri bir okul arayabilir ve 
bu okulu önerebilir.

KONUT BÖLGESİNİN 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1. Bölge çocukları
2. Not ortalamasına göre

Okul kontenjanında yer ayrılması

Ortaokul için öneri
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Yeterli kapasite mevcut değil mi?
Kayıt formunda üç okul tercihi belirttiniz. Böylelikle, ilk 
tercihiniz olan okulda yer yoksa çocuğunuza iki alternatif 
sunmuş olursunuz.

Sizin durumunuzda da bu olduysa, yeterli yer olduğu  
takdirde ikinci tercihiniz olan okul çocuğunuzu kabul 
edecektir. Okulun bölgesinde yaşayan çocuklara öncelik 
verilir. 

Bu okulu ikinci olarak tercih edenlerin sayısı mevcut boş 
yerlerden daha fazlaysa  ilkokul değerlendirme raporundaki 
not ortalaması belirleyici olur. Bu süreç üçüncü tercih olan 
okulda tekrarlanabilir. 

Kabul bildirimi
14 Haziran 2023'te Eğitim Müdürlüğü çocuğunuzun kabulüyle 
ilgili bildirimi gönderecektir. Tercih ettiğiniz üç okuldan hiçbiri 
çocuğunuzu kabul edemediyse en geç 5 Temmuz 2023'e 
kadar Eğitim Müdürlüğü size tercih ettiğiniz okul türünde 
başka bir okul önerecektir. Bu okul başka bir bölgede de 
bulunabilir. 

Bu okulu kabul etmek istemiyorsanız çocuğunuz için boş bir 
kontenjanı olan başka bir okul bulmanız gerekir. 

5. SINIFA GEÇİŞ İÇİN KAYIT SÜRELERİ 

İlk tercih:   07-10.02.2023
İkinci tercih:   15-16.03.2023
Üçüncü tercih:  18-19.04.2023

KABUL KARARI 

Bölge eğitim müdürlüğü, çocuğunuzla ilgili  
kabul kararını aşağıdaki tarihlerde size  
gönderecektir:

İlk tercih edilen okul:  09.03.2023
İkinci tercih edilen okul:  28.03.2023
Üçüncü tercih edilen okul:  25.04.2023

4. sınıftan sonra okul geçişi

Çocuğunuzun 4. sınıftan sonra ortaokula geçiş yapmasını 
istiyorsanız sınıf öğretmenine Aralık 2022 ortasına kadar 
bildirin. İlkokul en geç Ocak 2023 sonuna kadar sizinle bir 
görüşme yapar. 

27 Ocak 2023 Cuma günü çocuğunuz 4. sınıf ilk dönem 
karnesini ilkokul değerlendirme raporu ile birlikte alır. Bu 
şekilde çocuğunuzu kaydetmek için en fazla üç okul tercihi 
yapabilirsiniz.

Çocuğunuz öğrenme hızı gerektiren bir sınıfa devam 
edecekse yeterlilik sınavı gerekir. Bunun için çocuğunuzu 
9-12 Ocak 2023 tarihleri arasında istediğiniz okula 
kaydettirmelisiniz.

Çocuğunuzun kabulü, karne notlarına veya giriş sınavını 
geçme gibi belirli koşullara bağlı olabilir ve belirli kriterlere 
göre sıralama doğrultusunda gerçekleşir.

Gymnasium’ların deneme yılı olarak kabul edilen 5. sınıfı 
geçemeyen herkes ilkokulun 6. sınıfına geçer.

 

Geçiş hakkında bilgi
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/uebergang

ORTAOKUL KAYDI

5. SINIF GİRİŞ SINAVLARINA KAYIT

Öğrenme hızı sınavı
Kayıt: 09-12.01.2023
Sınav günü:  21.01.2023

Müzik liseleri ve Fransız liseleri için sınavlar
İlk tercih prosedürü: Sınav kaydı 13.01.2023 tarihine 
kadar

Sınav tarihleri ve diğer tüm tarihler için lütfen okullarla 
zamanında iletişime geçin. 

Fen ve matematik-fen sınıfları için sınav
İlk tercih süreci: 14.02.2023
İkinci tercih süreci: 17.03.2023
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Klasik dil sınıfları
Arndt-Gymnasium Dahlem (06Y03 – Steglitz-Zehlendorf)
Barnim-Gymnasium (11Y09 – Lichtenberg)
Diesterweg-Gymnasium (01Y09 – Mitte)
Eckener-Gymnasium (07Y07 – Tempelhof-Schöneberg)
Europäisches Gym. Bertha-von-Suttner (12Y02 – Reinickendorf)
Goethe-Gymnasium (04Y11 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Gymnasium Steglitz (06Y13 – Steglitz-Zehlendorf)
Heinrich-Schliemann-Gymnasium (03Y04 – Pankow)
Heinz-Berggruen-Gymnasium  
(04Y06 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Kant-Gymnasium (05Y02 – Spandau)
Schadow-Gymnasium (06Y01 – Steglitz-Zehlendorf)

İki dilli sınıflar
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (03Y08 – Pankow)
Friedrich-Engels-Gymnasium (12Y01 – Reinickendorf)
Hans-Carossa-Gymnasium (05Y03 – Spandau)
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium (11Y02 – Lichtenberg)
Primo-Levi-Gymnasium (03Y14 – Pankow)
Romain-Rolland-Gymnasium (12Y07 – Reinickendorf)
Rückert-Gymnasium (07Y02 – Tempelhof-Schöneberg)

Fransızca
Französisches Gymnasium (01Y07 – Mitte)

Japonca
Gustav-Heinemann-Oberschule (07K03 – Tempelhof)

Matematik-fen bilimleri ağırlıklı 
sınıflar
Andreas-Gymnasium (02Y01 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Heinrich-Hertz-Gymnasium  
(02Y03 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Herder-Gymnasium (04Y05 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Immanuel-Kant-Gymnasium (11Y11 – Lichtenberg)
Käthe-Kollwitz-Gymnasium (03Y03 – Pankow)

Fen bilimleri ağırlıklı sınıflar
Eckener-Gymnasium (07Y07 – Tempelhof-Schöneberg)
Emmy-Noether-Gymnasium (09Y11 – Treptow-Köpenick)
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (05Y01 – Spandau)
 

Hans-Carossa-Gymnasium (05Y03 – Spandau)
Hildegard-Wegscheider-Gymnasium  
(04Y08 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Melanchthon-Gymnasium (10Y11 – Marzahn-Hellersdorf)

Müzik ağırlıklı sınıflar
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium  
(02Y04 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Melanchthon-Gymnasium (10Y11 – Marzahn-Hellersdorf)
Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach (01Y04 – Mitte)

Spor ağırlıklı sınıflar
Schul- und Leistungssportzentrum Berlin  
(Sportforum) (11A07 – Lichtenberg)
Sportschule im Olympiapark – Poelchau-Schule  
(04A08 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin (03B08 – Pankow)

Hızlı öğrenme sınıfları
Albrecht-Dürer-Gymnasium (08Y01 – Neukölln)
Dathe-Gymnasium (02Y05 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Humboldt-Gymnasium (12Y03 – Reinickendorf)
Lessing-Gymnasium (01Y08 – Mitte)
Otto-Nagel-Gymnasium (10Y02 – Marzahn-Hellersdorf)
Rosa-Luxemburg-Gymnasium (03Y10 – Pankow)
Werner-von-Siemens-Gymnasium  
(06Y05 – Steglitz-Zehlendorf)

Özel okullar
Bilinguale Schule Phorms Berlin Mitte (Gymnasium)  
(01P18 – Mitte) 
Canisius-Kolleg (01P06 – Mitte)
Evangelische Schule Frohnau (Gymnasium)  
(12P03 – Reinickendorf)
Evangelische Schule Köpenick (Gymnasium)  
(09P07 – Treptow-Köpenick)
Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster 
(04P11 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn (01P03 – Mitte)
Katholische Schule Liebfrauen (Gymnasium)  
(04P04 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Katholische Theresienschule (Gymnasium) (03P10 – Pankow)
Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium)  
(06P06 – Steglitz-Zehlendorf)
Moser Schule Schweizer Gymnasium  
(04P24 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
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5. SINIFTAN İTİBAREN ORTAOKULLAR



Artık hiçbir şeyi kaçırmayın!

twitter.com
/senbjf

facebook.com 
/senbildjugfam

instagram.com 
/senbildjugfam

youtube.com 
/senbjf

→  Bizi sosyal medyada 
takip edin

Eğitim, Gençlik ve 
Aile Senato Yönetimi

BİLDİRİM
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ORTAOKUL 
TÜRLERİ
Üst düzey lise (Gymnasium) 
Çocuğunuz bilgiye meraklı olup bağımsız şekilde 
öğrenmeye ve keşfetmeye istekli mi? İlkokulda iyi bir 
performans sergiledi mi? O halde üst düzey lisede 
(Gymnasium) on iki yıl sonunda Abitur alma şansı var.

ORTAOKUL TÜRLERİ

Gymnasium, çocukları ve gençleri üniversite eğitimine veya 
karşılaştırılabilir mesleki eğitime mümkün olan en iyi şekilde hazırlama 
amacı taşıyor. Bu nedenle Abitur sınavlarına kadar yoğun bir destek 
veriliyor. 

Ek olarak, bilimsel çalışma yöntemlerine ilişkin bilgiler sunuluyor. 
Çünkü üniversite eğitimi alma yeterliliği aynı zamanda, yeni karmaşık 
bilgi alanlarını bağımsız olarak keşfetmeyi ve mesleğe yönelik 
amaçları kavramayı içeren bir öğrenme aşamasına hazırlıklı olmak 
anlamına gelir.

Gymnasium öğrencilerden özel taleplerde bulunur:

• daha fazla haftalık ders saati 

• bağımsız olarak öğrenme yeteneği 

• yüksek düzeyde motivasyon
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Yabancı diller
Gymnasium’un yoğunlaştığı alanlardan biri yabancı dil 
eğitimidir. En başından beri, tüm öğrenciler ikinci bir yabancı 
dil öğrenirler. İsteyen üçüncü ve -mevcutsa- dördüncü bir 
yabancı dil bile öğrenebilir. Birçok Gymnasium ayrıca 
yabancı okullarla düzenli olarak iş birliği yapar.

Talepler
Gymnasium öğrencilerinin Abitur için gerekli becerileri 
daha kısa sürede kazanmaları gerekmektedir. Bu nedenle 
Gymnasium'daki zorunlu dersler haftada 33 saat (7. ve 
8. sınıflar) veya 34 saat (9. ve 10. sınıflar) olup birleşik 
ortaöğretim okulu veya karma okullardan iki saat daha 
fazladır. Eğitim-öğretim yılının sonunda karne notları kimin 
sınıf geçtiğini, kimin sınıf tekrarı yapacağını gösterir.

Gymnasium'daki ilk yıl, okul çocuklarının öğrenme 
davranışlarının bu okul türünün gerekliliklerini karşılayıp 
karşılamadığını öğrenmek için bir deneme süresidir. 
Çocuğunuz gerekli performansı gösteremezse, deneme  
yılının ardından Gymnasium'dan ayrılır ve birleşik  
ortaöğretim okulunun 8. sınıfına geçer. 

İş birlikleri
Gymnasium’lar genellikle şirketler, üniversiteler, bilim 
kurumları, araştırma kurumları ve diğer kurumlarla iş birliği 
yapar. 

Böylece öğrenciler okul kariyerlerini ilgi alanları ve yetenekleri 
doğrultusunda farklı bir şekilde planlayabilir.

Lise
Gymnasium’da 10. sınıfın çift işlevi mevcuttur: Orta kademenin 
son sınıfıdır I Yeterlilik aşamasına bir köprü niteliğindedir. 10. 
sınıf orta kademe diploması (MSA) sınavları ile sona erer. 

Üst sınıfa geçiş hakkı kazanıldığında lise ders sistemine geçiş 
gerçekleşir. Sınıf grupları yerine, gençler temel ve ileri düzey 
derslerde eğitim alır. 

5. sınıftan sonra Gymnasium?
38 Gymnasium ve bir birleşik ortaöğretim okulu bünyesinde, 
özellikle yüksek performans gösteren öğrenciler 5. sınıftan 
itibaren ortaokul eğitimi alabilir. 

Bu okullarda özel olarak tasarlanmış bir sınıf profili, özellikle 
belirli alanlarda öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye 
hizmet eder . 

Bazı okullar özellikle yetenekli çocuklara ek içerik ve 
hızlandırılmış dersler sunar. 

Bireysel destek
Gymnasium’da geniş bir çerçevede bireysel destek verilir. 
Bu çerçeve, yetenek geliştirmekten öğrenme koçluğuna ve 
kapsamlı branşlaşmaya kadar uzanır. 

Profil kursları, okul orkestraları, “Gençlik Araştırmaları” gibi 
yarışmalara katılım veya Berlin üniversiteleri ile iş birliği 
sonucu verilen dersler gibi özel imkanlar da sunulmaktadır.
 



Gymnasium’da sınıf 
geçişi ve deneme yılı  

 
→ Ayrıntılı bilgi sayfa 27’de

→ Sayfa 14'te, 
5. sınıftan itibaren 
ortaöğrenim sunan 
ve çeşitli yetenek 

profilleri olan okulları 
bulabilirsiniz.

Gymnasium hakkında çevrimiçi bilgi 
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/gymnasium
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Birleşik ortaöğretim okulu 
Herkes için fırsat: Birleşik ortaöğretim okulunda (ISS), tüm 
öğrenciler mesleki eğitim yeterliliğinden Abitur'a kadar 
mümkün olan en iyi mezuniyet derecesini alabilir.
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Bireysel destek
Ortaokul, bireysel destek ve farklılaştırma yoluyla öğrencilerin 
çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını, yeteneklerini, ilgi alanlarını ve 
bilgilerini destekler. 

Ortaokulda hem tüm öğrenme gruplarına hem de tüm 
çocuklara bireysel olarak yaklaşılır ve böylece çocuğunuz için 
bireysel eğitim imkanları sunulur. 

Ayrıca performans gereklilikleri ve değerlendirme açısından 
da bir ayrışma gözetilir: Örneğin öğretmenler bireysel 
yaklaşım geliştirerek çeşitli zorluk seviyelerinde görevler 
oluşturur. 

Ek olarak, bazı konularda performansı iki seviyede de 
değerlendirir: 
Temel seviye ve ileri seviye. → Sayfa 26

Aşağıdaki gibi özel ihtiyaçları olan çocuklar ve gençler için 
öğrenme fırsatları da vardır:

• Engelliler 
• Özel yetenekliler,
• Dil desteği ihtiyacı olanlar
• Okula düzenli devam etmek için motivasyon ihtiyacı 

olanlar

Okul profiline bağlı olarak, öğrencilerin çeşitli ilgi alanları ve 
yetenekleri şu şekillerde desteklenmektedir:

• Tek tek branşlarda ders saatlerinin esnek dağılımı
• Çok çeşitli seçmeli dersler 
• Çalışma grupları
• Tam gün eğitimde ek öğrenme fırsatları
• Öğretmenler, eğitimciler ve sosyal hizmet uzmanları 

arasında yoğun iş birliği

Bireysel destek, birleşik ortaöğretim okullarındaki tüm 
öğrencilerin, bir yılı gönüllü olarak tekrar etmeye karar 
vermedikleri sürece okul yılının sonunda otomatik olarak bir 
sonraki sınıfa geçmelerini sağlar. 

İkili öğrenim
Tüm birleşik ortaöğretim okullarındaki 7.-10. sınıflarda ikili 
öğrenim mümkündür. Okuldaki öğrenme ile pratik öğrenme 
birleştirilir. 

Giderek karmaşıklaşan iş yaşamında ikili öğrenme çocuklara 
ve gençlere şu imkanları tanır:

• eğilimlerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme 
• kariyer seçiminde geçişler yaparak erken bir aşamada 

kendini yönlendirme 
• kendi güçlü yönlerini tanıyabilme 
• Bunları uygun meslek profilleri ve imkanları ile birleştirme 

Öğrenciler, ders dışı bir ortamda yaşadıkları karşılaşmaları 
aktif olarak şekillendirir. Derste araştırmayı, projeleri veya 
pratik çalışmayı ayrıntılı olarak hazırlar ve daha sonra 
bulgularını değerlendirirler.

İkili öğrenmenin sunduğu fırsatlar:

• Şirket keşfi
• birkaç hafta süren deneme stajları
• çeşitli okul atölyelerinde çalışma
• bir değerlendirme merkezi simülasyonu (birçok şirket için 

personel seçim süreci)
• öğrenciler için laboratuvar ziyareti (Freie Universität 

Berlin'de “PhysLab” veya Berlin-Buch kampüsündeki 
“Gläsernes Labor” gibi)

• okul şirketleri organizasyonu
• “Mesleki Eğitim Günü” gibi ticaret fuarları ziyareti
• Uygulama odaklı öğrenme grupları oluşturma 

Birleşik ortaöğretim okulları mesleki eğitim ve hazırlık için 
şirketler ve kurumlarla iş birliği yapmaktadır. Bunlar arasında 
Berlin El Sanatları Odası, Berlin Sanayi ve Ticaret Odası, 
Berlin İş Dernekleri Birliği ve Brandenburg e. V. ve Berlin 
Serbest Meslek Odası’ndan şirketler yer alır.

ORTAOKUL TÜRLERİ

←  www.berlin.de/sen/bjf/go/duales-lernen  ←  www.berlin.de/sen/bjf/go/iss

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/integrierte-sekundarschule/
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İş birlikleri
İlkokuldan birleşik ortaöğretim okuluna ve 10. sınıftan sonra 
lise, meslek lisesi veya mesleki eğitime geçiş sırasında, 
öğretmen değişimi gibi bağlayıcı iş birliği anlaşmaları 
vardır. Bunlar, çocuğunuzun okul değiştirirken yeni okulun 
gerekliliklerine ve çalışma yöntemlerine iyi bir şekilde 
hazırlanmasını sağlar.

Okul sistemi dışında da iş birliği mevcuttur. Özellikle tüm gün 
süren kurslar tasarlama aşamasında birleşik ortaöğretim 
okulları, gençlik çalışmaları yürüten öğretmenlerle, ikili 
öğrenme kapsamında şirketlerle ve mahalledeki eğlence 
ve eğitim kurumlarıyla birlikte çalışır. Gençlik dernekleri ile 
iş birliği, gençleri sivil katılımda yer almaya motive etmeye 
hizmet eder.

Mesleki yönelim
Birleşik ortaöğretim okulundaki tüm öğrenciler, öğrenme 
ihtiyaçları, yetenekleri ve çalışma istekleri doğrultusunda, 
hedefledikleri kariyere uygun teklifler alır. 

Buna meslek ve üniversite yönelimi (BSO) kriterleri ve BSO 
takımlarının oluşumu dahildir. BSO koordinasyonu ve meslek 
danışmanlığına yönelik bu takımlar bir uzmandan (iş ve işçi 
bulma kurumu) ve üst kademe bir okul öğretmeninden oluşur. 
Bu takımlar gençlik istihdam kurumlarıyla yakın ilişki halinde 
çalışır.

Okul mezuniyetleri
Birleşik ortaöğretim okulunda tüm mezuniyet şekilleri 
mevcuttur:

• “Öğrenme” konusunda özel eğitim ihtiyacı olan gençler 
için mesleğe yönelik veya mesleki eğitim yeterliliğine 
eşdeğer

• mesleki eğitim yeterlilik diploması (BBR) 
• genişletilmiş mesleki eğitim yeterlilik diploması (eBBR) 
• Orta kademe diploması (MSA, MSA-GO - liseye giriş 

aşaması için onay da içerir)
• Abitur

Bir birleşik ortaöğretim okulunun kendi lisesi mevcut değilse 
başka bir ortaokulla veya meslek lisesiyle bağlayıcı bir iş 
birliği yapılır ya da diğer birleşik ortaöğretim okullarıyla 
birlikte ortak bir üst kademe oluşturulur.

Okul mezuniyet 
derecelerine genel bakış

→ Sayfa 28’den itibaren 
ayrıntılı bilgi
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Karma okul
Karma okul, çeşitli öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilerin 
okul başlangıcından seçilen mezuniyet derecesine kadar 
birlikte eğitim almalarına imkan tanır. Sonuç olarak, 
aynı okulda 7. sınıftan sonra ilkokuldan ortaöğrenime 
geçebilirler.

←  www.berlin.de/sen/bjf/go/gemeinschaftsschule



24

7. sınıftan itibaren kabul prosedürü:

• kendi birinci kademesinden gelen öğrenciler 
• kardeşler ve %10'a kadar zorluk içeren durumlar
• Açıkta kalan kontenjanın okula özel kabul kriterlerine ve/

veya kura prosedürlerine göre tahsisi

Farklı performans seviyeleri içeren bir okul için öğrenciler not 
ortalamalarından bağımsız olarak, ilkokul değerlendirme 
raporlarına bakılmaksızın eşit olarak ele alınmalıdır.

Normalde karma okulda 1. sınıfla başlanır, 7. sınıftan 10. sınıfa 
kadar orta kademeye devam edilir ve Abitur'a kadar farklı 
mezuniyet biçimleri sunulur. 
 

Abitur şu şekilde mümkündür:

• okula ait bir lise 
• diğer okullarla bağlayıcı iş birliği (karma okullar, birleşik 

ortaöğretim okulları, liseler) veya 
• bağlantılı bir lise 

Birlikte ve bireysel 
olarak öğrenme

Karma okul, çeşitli bireysel öğrenme biçimleri aracılığıyla 
daha eşit fırsatlar sunar ve eşitlik iddiası mevcuttur. 

Ortak çalışma grubu ilkesi genellikle karma okulda sunulan 
eğitimi tanımlar. 

Her çocuk burada bireysel olarak desteklenir ve başarı 
seviyelerine göre farklı görevler üzerinde çalışır. 

Bazı karma okullar 7'den 10'a kadar olan sınıflarda yıllar arası 
öğrenme imkanı sunmaktadır.

Çeşitlilik içeren öğrenme fırsatları, her öğrencinin yetenekleri 
doğrultusunda gelişmesini ve teşvik edilmesini sağlar. 
Zorunlu seçmeli derslerden proje çalışmalarına ve örneğin 
öğretmenin yönlendirmediği öğrenme biçimleri gibi bireysel 
imkanlara kadar çeşitli seçenekler mevcuttur. 
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Ek olarak, tüm karma okullar zorunlu tam gün 
okuldur.

Günlükler veya beceri tabloları ile çalışan 
öğrenciler öğrenme gelişimlerini ve 
yeterliliklerini kendileri takip edebilir ama 
aynı zamanda öğretmenlerle de görüşebilir. 
Herkesin kendi hızında öğrenmesi bu şekilde 
desteklenir. 

Tüm öğrenciler düzenli olarak, öğrenme 
başarısı, ulaşılan hedefler, güçlü ve zayıf yönler 
ile ilgili bireysel öğrenme ve performans geri 
bildirimi alırlar. İlgili sınıfın karnesini alırlar veya 
bazen 8. sınıfın sonuna kadar farklı karneler 
alabilirler.

Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule (06K11 – Steglitz-Zehlendorf) 1 – 13
Anna-Seghers-Schule (09K02 – Treptow-Köpenick) 1 – 13
B.-Traven-Gemeinschaftsschule (05K05 – Spandau) 1 – 10
Campus Hannah Höch (12K12 – Reinickendorf) 1 – 10
Carl-von-Ossietzky-Schule (02K02 – Friedrichshain-Kreuzberg) 1 – 13
Emanuel-Lasker-Schule (02K06 – Friedrichshain-Kreuzberg) 1 – 13
Evangelische Schule Berlin Zentrum (01P23 – Mitte) in Kooperation mit 
Evangelische Schule Berlin Mitte (01P01 – Mitte) 1 – 13
Friedenauer Gemeinschaftsschule (07K12 – Tempelhof-Schöneberg) 1 – 13
Fritz-Karsen-Schule (08K06 – Neukölln) 1 – 13
Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli (08K08 – Neukölln) 1 – 13
Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg (08K13 – Neukölln) 1 – 10
Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule (10K12 – Marzahn-Hellersdorf) 1 – 10
Grünauer Gemeinschaftsschule (09K09 – Treptow-Köpenick) 1 – 13
Grüner Campus Malchow (11K10 – Lichtenberg) 1 – 13
Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule (01K04 – Mitte) 1 – 13 
Lina-Morgenstern-Schule (02K04 – Friedrichshain-Kreuzberg) 1 – 10
Marcana-Schule (10K11 – Marzahn-Hellersdorf) 1 – 10
Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (11K12 – Treptow-Köpenick) 1 – 13
Paula-Fürst-Schule (04K05 – Charlottenburg-Wilmersdorf) 1 – 13
Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule (09K07 – Treptow-Köpenick) 1 – 13
Tesla-Schule (03K07 – Pankow) 1 – 10
Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (01K10 – Mitte) 1 – 13
Walter-Gropius-Schule (08K01 – Neukölln) 1 – 13
Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule (03K11 – Pankow) 1 – 13
Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (10K10 – Marzahn-Hellersdorf) 1 – 10

DEVLET TARAFINDAN TANINAN ÖZEL KARMA OKULLAR

Alternativschule Berlin* (12P11 – Reinickendorf) 1 – 13
Annie-Heuser-Schule (04P12 – Charlottenburg-Wilmersdorf) 1 – 12
Berthold-Otto-Schule (06P13 – Steglitz-Zehlendorf) 1 – 10
Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule  
(07P13 – Tempelhof-Schöneberg) 1 – 10
Elisabethstift-Schule (12P06 – Reinickendorf) 1 – 10
Emil-Molt-Schule* (06P05 – Steglitz-Zehlendorf) 1 – 13
Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg* (03P30 – Pankow) 1 – 13
Freie Waldorfschule Berlin Mitte* (01P04 – Mitte) 1 – 13
Freie Waldorfschule Berlin-Südost* (09P01 – Treptow-Köpenick) 1 – 13
Freie Waldorfschule Havelhöhe – Eugen Kolisko* (05P01 – Spandau) 1 – 13
Freie Waldorfschule Kreuzberg* (02P04 – Friedrichshain-Kreuzberg) 1 – 13
Freudberg Gemeinschaftsschule (04P41 – Charlottenburg-Wilmersdorf) 1 – 13
Internationale Lomonossow-Schule Berlin  
(10P10 – Marzahn-Hellersdorf, 01P25 – Mitte) 1 – 13
Johannes-Schule Berlin* (07P18 – Tempelhof-Schöneberg) 1 – 13
Klax-Gemeinschaftsschule (03P22 – Pankow) 1 – 13
Lauder Beth-Zion Schule (03P26 – Pankow) 1 – 10
MeineSchuleBerlin (08P09 – Neukölln) 1 – 10
Montessori Campus Berlin Köpenick (09P06 – Treptow-Köpenick) 1 – 10
Montessori-Gemeinschaftsschule Berlin-Buch (03P32 – Pankow) 1 – 10
Platanus Schule Berlin (03P28 – Pankow) 1 – 10
Rudolf-Steiner-Schule Berlin* (06P04 – Steglitz-Zehlendorf) 1 – 13
SchuleEins (03P20 – Pankow) 1 – 13
Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin* (12P02 – Reinickendorf) 1 – 13

BERLİN KARMA OKULLAR SINIF

ORTAOKUL TÜRLERİ

* Burada öğrenci olmayanlara yönelik sınav süreciyle Abitur alınır.
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Temel seviye ve ileri seviye 
Birleşik ortaöğretim okulları (ISS) ve karma okullardaki 
öğretmenler matematik, Almanca, ilk yabancı dil ve en 
az bir fen bilimi dersini iki gereklilik düzeyinde öğretir ve 
değerlendirir: Temel seviye (GR seviye) ve ileri seviye (ER 
seviye). 

İleri seviyede, öğrenme materyalleri, öğrencilerin görevleri ve 
yapmaları gerekenler temel seviyedekinden daha fazladır.

Tek tek alanlardaki öğrenme ihtiyaçlarına bağlı olarak, 
çocuklar ve gençler, ya ilgili seviyedeki bir derste ya da ortak 
bir çalışma grubunda GR veya ER seviyesinde eğitim alır. 

Bir seviyedeki derslerde eğitim alan öğrenciler, mevcut 
görevlerinin fazla geldiği veya kendilerini bunalttığı anlaşılırsa 
yarı yılda diğer seviyedeki derslere geçebilirler. Öğretmenler 
öğrencilerin bu kararı vermelerine yardımcı olur. Çocuğunuzu 
seçenekler doğrultusunda yönlendirir, performans gelişimlerini 
izler ve okul hayatına yönelik tavsiyelerde bulunurlar.

İleri seviyede, performansa göre farklılaşan gruplarda 
dersler 0 ile 15 arasındaki bir ölçekte yer alan puanlarla, 
temel seviyede 0 ile 12 arası bir ölçekte yer alan puanlarla 
derecelendirilir. Puanlar notlara dönüşür. Dağılım ilişkili 
seviyelere göre yapılır.

İleri seviye puanlama ölçeği, ortaokul mezuniyet derecesi 
(MSA) almayı hedefleyen tüm öğrenciler için belirleyicidir, 
çünkü sınav gerekliliklerini karşılar.

Okul değerlendirmeleri 
Öğretmenler tarafından özenle hazırlanan notlar doğrultusunda öğrenciler 
kendi performanslarını değerlendirebilir ve birbirleriyle karşılaştırabilirler. Aynı 
zamanda, notlar öğrencileri yüksek performans gösterme konusunda teşvik 
edebilir ve ilgili okuldan mezun olmaları için bir temel teşkil edebilir.
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Temel seviyede, performansa göre farklı gruplarda 
dersler, meslek eğitimi yeterliliğinin ve genişletilmiş 
meslek eğitimi yeterliliğinin gereklilik seviyesine 
karşılık gelir.

Hem GR hem de ER seviyeleri ISS ve karma 
okulların yarı yıl ve tam yıl karnelerinde bulunabilir. 
Ancak bazı okullar, 7 ve 8. Sınıflarda not yerine 
puan vermeyi tercih eder.

Performansa göre farklı 
gruplar olmadan ileri seviye
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Temel seviye

Notlar

Gymnasium’da üst sınıfa geçme
Karnesinde şu notlar olan öğrenciler Gymnasium’da sonraki sınıfa geçer:

• en fazla bir derste 5’i ve diğer tüm derslerde en az 4’ü olanlar
• en fazla iki derste 5’i olan ve diğer derslerde en az iki kez 3’ü olup 

dengeleyenler
• en fazla bir derste 6’sı olan ve diğer derslerde en az iki 2’si veya 1’i 

olup bunu dengeleyenler

Temel bir derste 5’i olanlar bu notu yalnızca başka bir temel derste 
aldığı not ile dengeleyebilir Temel derslerden bir 6’sı veya iki 5’i olanlar 
için üst sınıfa geçme mümkün değildir 

Gymnasium’lardaki temel dersler arasında matematik, Almanca, birinci 
ve ikinci yabancı dil, 5. sınıftan başlayan Gymnasium’larda klasik dil 
sınıflarında üçüncü yabancı dil bulunmaktadır. 

Temel (GR) ve ileri seviyelerde (ER) not değerlendirmesi:

ORTAOKUL TÜRLERİ



Mesleki eğitim diploması (BOA) 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler 10. sınıfın sonunda mesleki 
eğitim diploması (BOA) alırlar. 

Bunun için, 4.0'a eşit veya daha iyi bir not ortalamasına ek 
olarak Almanca, matematik ve ekonomi-iş-teknoloji alanında, 
matematik ve Almanca'da karşılaştırmalı çalışmalarda ve 
ekip çalışması odaklı bir sunumda mezuniyet derecesine 
karşılık gelen performansı göstermeleri gerekir. 

Performans gereklilikleri karşılanmazsa gençlere çıkış belgesi 
verilir. Burada verilen notlar, özel eğitim ihtiyacı olanlar için 
gereklilik seviyesine karşılık gelir.

Mesleki eğitim yeterliliğine eşdeğer 
mezuniyet derecesi 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, 10. sınıfın sonunda 
mesleki eğitim yeterliliğine eşdeğer bir derece elde 
edebilirler.  

Bunun için, 3.0'a eşit veya daha iyi bir not ortalamasına ek 
olarak Almanca, matematik ve ekonomi-iş-teknoloji alanında, 
matematik ve Almanca'da karşılaştırmalı çalışmalarda ve 
ekip çalışması odaklı bir sunumda mezuniyet derecesine 
karşılık gelen performansı göstermeleri gerekir. 

Okul mezuniyet dereceleri 
 

Berlin’deki genel eğitim veren okullar aşağıdaki mezuniyet türlerini sunar:

Zamanlama

10. sınıfın sonu

10. sınıfın sonu

12. veya 13. sınıfın sonu

10. sınıfın sonu

Mezuniyet

Genişletilmiş mesleki eğitim yeterliliği (eBBR)

Ortaokul mezuniyet diploması (MSA)

Genel üniversiteye giriş yeterlilik belgesi (Abitur)

Öğrenme konusunda özel eğitim ihtiyacı 
olan öğrenciler için mesleki eğitim yeterliliğine 

eşdeğer yeterlilik

Bitirme sınavı

9. veya 10. sınıfın sonuMesleki eğitim yeterliliği (BBR) Karşılaştırmalı çalışma (Gymnasium’da: 
Üst sınıfa geçiş) 

Gerekliliklerin yerine getirilmesi: 
sınavlar ve GR seviyesinde sınıf performansı

Gerekliliklerin yerine getirilmesi: 
sınavlar ve ER seviyesinde sınıf performansı

Dört dönemin notları ve sınav sonuçları 

Karşılaştırmalı çalışma ve ekip 
çalışması odaklı sunum

10. sınıfın sonuÖğrenme konusunda özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrenciler için mesleki eğitim diploması (BOA)

Karşılaştırmalı çalışma ve ekip 
çalışması odaklı sunum

28
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Mesleki eğitim yeterliliği
9. sınıf (yılın bir bölümünde uygun performansın gösterilmesi 
ve Almanca ve matematikte karşılaştırmalı çalışmalarda) 
mesleki eğitim yeterliliğinin elde edilmesiyle sona erer. Bu 
mezuniyet derecesi sınıfın tekrarlanmasıyla da elde edilebilir. 

Gymnasium’daki öğrenciler, 10. sınıfa geçtikten sonra mesleki 
eğitim yeterliliklerini otomatik olarak alırlar. 

Birleşik ortaöğretim okullarında ve karma okullarda, mesleki 
eğitim yeterliliği, 9. veya 10. sınıfın temel seviyesindeki 
tüm karne notlarının toplamına denk gelir. Bu amaçla, 
performansa göre farklı gruplara verilen derslerdeki notlar 
temel seviyeden hesaplanır. 

Mesleki eğitim yeterliliği aynı zamanda Almanca, matematik, 
birinci yabancı dil veya ekonomi- iş- teknoloji temel 
derslerindeki performansa da bağlıdır. Mezuniyet derecesini 
elde etmek için öğrenciler Almanca ve matematikte 
karşılaştırmalı çalışmalara uygun şartlarla katılırlar.

MSA ve eBBR
10. sınıfın sonunda ortaokul mezuniyet derecesi veya 
genişletilmiş mesleki eğitim yeterlilik belgesi almak isteyen 
herkes sınavı geçmelidir. 

İlgili derece 10. Sınıf karne notlarına ve Almanca, matematik, 
birinci yabancı dil sınav sonuçlarına ve yapılan bir sunuma 
göre verilir. 

Birleşik ortaöğretim okullarında performansa göre farklı 
şekilde verilen derslerde alınan sonuçlar genellikle GR ve ER 
seviyelerinde notlara dönüştürülür. 

MSA için ER seviyesi gereklilikleri karşılanmalıdır. GR 
seviyesine uygun notlar, genişletilmiş mesleki eğitim yeterliliği 
için yeterlidir.

Waldorf okullarında, MSA genellikle 11. sınıfta alınır.

Genel üniversiteye giriş yeterlilik 
belgesi (Abitur)

Lise (orta kademe II) bir yıllık giriş ve iki yıllık yeterlilik 
aşamasını kapsar. Abitur alınmasıyla biter. Gymnasium’da 10. 
sınıfta giriş aşamasıyla başlar. Öğrenciler 12. sınıfın sonunda 
Abitur alabilirler. 

Lise kademesi olan birleşik ortaöğretim okulları ve karma 
okullar ile meslek liselerinde 11. sınıf giriş aşamasıdır. Abitur 
13 yıllık eğitimden sonra alınır. Ön koşul, genel notu 3.0'dan 
küçük veya buna eşit olan ve lise giriş aşamasına geçiş hakkı 
tanıyan, ER düzeyinde bir orta kademe diploması (MSA) 
olmasıdır.

Lise sonunda yapılan Abitur sınavı toplam beş sınavdan 
oluşur:

• İki ileri ders ve bir temel derste birkaç saat süren üç yazılı 
sınav 

• Başka bir temel derste sözlü sınav ve 
• beşinci sınav bileşeni: belirli bir öğrenme performansı 

sergileme veya bağımsız olarak çalışılan, disiplinlerarası 
bir konunun sunumu.

Sınav görevleri ve standartları tüm ortaokullarda aynı 
olduğundan, Abitur derecesi de her türden Berlin okulunda 
aynıdır.

ORTAOKUL TÜRLERİ
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Sınavlar ve mezuniyet türleri 
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/abschluesse

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/pruefungen-und-abschluesse/
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ABITUR 

Berlin okul sistemi

eBBR/*

BBR

MSA

1  İLKOKUL VE OKUL ÖNCESİ AŞAMA 

Okul öncesi aşama bir ila üç yıl içinde tamamlanabilir. Bunu 
genellikle ilkokulda dört yıl ve ardından ortaokula geçiş 
izler. Dört yıl sonra, ilkokuldaki performans yeterliyse temel 
Gymnasium’a gidilebilir. 

2  KARMA OKUL 

Karma okulda öğrenciler birinci sınıftan onuncu sınıfa kadar 
beraber okur. Tüm mezuniyet diplomaları mevcuttur. Abitur 13 
yıllık eğitimden sonra alınabilir. 
 

3  BİRLEŞİK ORTAÖĞRETİM OKULU
 
Altıncı sınıftan sonra birleşik ortaöğretim okuluna (ISS) 
geçmek mümkündür. Bu okulda tüm mezuniyet dereceleri 
alınabilir. Abitur 13 yıllık eğitimden sonra alınabilir. Mesleki 
yönelim ve stajlar, iş hayatıyla ilgili ilk deneyimleri oluşturur. 

4  GYMNASIUM

Gymnasium’da öğrenciler Abitur’larını 12 eğitim yılı sonunda 
alabilir. Gymnasium’daki ilk yıl deneme yılıdır.

5   MESLEK LİSESİ/OBERSTUFENZENTRUM (OSZ)  

Meslek lisesinde gençler altı ders alanı ve meslek alanı 
arasından seçim yapar. İlgili mesleki alandan alınan dersler 
geleneksel alanları tamamlar. 
 

6   ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN 
OKULLAR 

Bu okullar sadece engelli, hastalığı veya herhangi bir 
kısıtlaması bulunan çocuklara ve gençlere eğitim verir ve 
topluma mümkün olduğunca entegre olmalarının yolunu açar. 
Bu okullardan genel bir okula geçiş de mümkündür.

Mezuniyet dereceleri 

• Abitur = Üniversite giriş yeterliliği
• BBR = Mesleki eğitim yeterliliği 
• eBBR = Genişletilmiş mesleki eğitim yeterliliği
• MSA = orta kademe diploması 

MSA ve eBBr sınav prosedürü sonucu alınır. Liseye geçiş için 
diğer şeylerin yanı sıra MSA (orta kademe diploması) gerekir. 

*  10. sınıfın sonunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 
mezuniyet: 

• BOA = Mesleki diploma
• mesleki eğitim yeterliliğine eşdeğer mezuniyet derecesi
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Daha fazla bilgi için: www.unfallkasse-berlin.de/eltern

(Berlin Kaza Sandığı)

Öğrenciler okulda ve okul  
yolunda otomatik olarak  
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HER OKUL TÜRÜ İÇİN 
SUNULAN İMKANLAR

Tam gün eğitim, çocukların ve gençlerin öğrenme durumlarına ve yeteneklerine 
bağlı olarak sınıftaki öğretim, bağımsız öğrenme biçimleri, ders içerikleri ve gelişmiş 
çalışmalarla serbest zaman faaliyetlerinden oluşur. Her okulun komitesi, öğrencilerin 
özel ihtiyaçlarına göre bir tam gün formu belirler. 

Tam gün eğitim saat 16.00'ya kadar sunulan eğitim faaliyetlerini içerir. Dersleri 
tamamlayan kurslar, belirlenen tam gün formuna bağlı olarak gönüllü veya zorunludur. 
Bir ortaokul seçerken, ailenizin ve çocuğunuzun durumuna en uygun formun hangisi 
olduğuna da bakın.

Tam gün okulları çeşitlendirmek için okullar bağımsız olarak, örneğin bağımsız gençlik 
refahı kurumlarıyla ve spor, müzik, görsel sanatlar, tiyatro, yönetim veya yetişkin eğitim 
merkezleri gibi alanlarda çeşitli iş birlikleri yapıyor. 

Tam gün okul 
İlkokullarda olduğu gibi karma okullar, birçok Gymnasium 
ve birleşik ortaöğretim okullarında tam gün eğitim 
derslerden ve ek faaliyetlerden oluşur. Okul eğitimi 
öğrencilerin yaşadıkları çevreyle ilişkilendirilir.

HER OKUL TÜRÜ İÇİN SUNULAN İMKANLAR

←  www.berlin.de/sen/bjf/go/ganztag

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/ganztaegiges-lernen/ganztagsschulen/


Öğlene kadar
Albrecht-Dürer-Gymnasium (08Y01 – Neukölln)  
Barnim-Gymnasium (11Y09 – Lichtenberg)
 Dathe-Gymnasium (02Y05 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Friedrich-Engels-Gymnasium (12Y01 – Reinickendorf)
Georg-Büchner-Gymnasium (07Y09 – Tempelhof-Schöneberg)
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium (02Y04 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Goethe-Gymnasium (04Y11 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Gymnasium Steglitz (06Y13 – Steglitz-Zehlendorf)
Gymnasium Tiergarten (01Y12 – Mitte)
Hans-Carossa-Gymnasium (05Y03 – Spandau)
Humboldt-Gymnasium (12Y03 – Reinickendorf)
Immanuel-Kant-Gymnasium (11Y11 – Lichtenberg)
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium (11Y02 – Lichtenberg)
Käthe-Kollwitz-Gymnasium (03Y03 – Pankow)
Leibniz-Gymnasium (02Y06 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Lessing-Gymnasium (01Y08 – Mitte)
Manfred-von-Ardenne-Gymnasium (11Y10 – Lichtenberg)
Melanchthon-Gymnasium (10Y11 – Marzahn-Hellersdorf)
Otto-Nagel-Gymnasium (10Y02 – Marzahn-Hellersdorf) 
Robert-Havemann-Gymnasium (03Y16 – Pankow)
Rückert-Gymnasium (07Y02 – Tempelhof-Schöneberg)
Thomas-Mann-Gymnasium (12Y08 – Reinickendorf) 

Tam gün
Albert-Schweitzer-Gymnasium (08Y02 – Neukölln)
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium (05Y04 – Spandau)
Diesterweg-Gymnasium (01Y09 – Mitte)
Freie Schule Anne-Sophie Berlin (Özel okul)  
(06P20 Steglitz-Zehlendorf) 
Gottfried-Keller-Gymnasium (04Y04 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Hermann-Hesse-Gymnasium (02Y08 – Friedrichshain-Kreuzberg)
John-Lennon-Gymnasium (01Y02 – Mitte)
Schulfarm Insel Scharfenberg (12Y06 – Reinickendorf)

Kısmi tam gün 
Archenhold-Gymnasium (09Y03 – Treptow-Köpenick) 
Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium (09Y10 – Treptow-Köpenick) 
Max-Planck-Gymnasium (01Y11 – Mitte)

TAM GÜN GYMNASIUM’LAR 
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Öğlene kadar Haftanın dört günü saat 16.00'ya kadar gönüllülük üzerine kalınır

Tam gün Her gün aynı rutin: Zorunlu dersler ve ek imkanlar güne yayılır, haftanın dört günü 08.00-16.00 
saatleri arasında zorunlu katılım

Kısmi tam gün Tam gün ve öğlene kadar tam gün okullar haftaya yayılır, yaklaşık iki gün zorunlu, dört gün 
isteğe bağlı şekilde saat 16.00’ya kadar kalınır

Tam gün okul formları



Berlin International School 
(Özel okul) 
(04P42 – Steglitz-Zehlendorf)
Mezuniyet: Abitur ve 
“International Baccalaureate Diploma” (IB)

Berlin Metropolitan School 
(Özel okul) (01E34 – Mitte)
Mezuniyet: Abitur ve 
“International Baccalaureate Diploma” (IB)

John-F.-Kennedy-Schule 
(06K01 – Steglitz-Zehlendorf) 
Mezuniyet: Abitur ve Amerikan 
“High School Diploma” (lise diploması)

Nelson-Mandela-Schule 
(04K04 – Charlottenburg-Wilmersdorf) 
Mezuniyet: Abitur ve “Uluslararası Bakalorya Diploması” 
(IB); 7. sınıftan itibaren, sadece özellikle hareketli 
durumdaki ailelerden gelen çocuklar kabul edilir

İNGİLİZCE DERSİ İÇİN ÖZEL DİL PROFİLİNE SAHİP 
OKULLAR
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Yabancı diller
Berlin'de insanlar birçok dil konuşur. Bu diğer kültürlere bir kapı açar 
ve ayrıca çocuğunuzun daha sonra dünya genelinde güvenle hareket 
etmesini sağlar. Ortaokulda, çocuğunuz ilkokulda öğrendiği ilk yabancı 
dili geliştirir. Ek olarak, ikinci bir yabancı dil seçebilir ve böylece 
bazı okullarda 5. sınıfta, bazılarında 7., 9. veya 11. sınıfta ikinci dile 
başlayabilir.

İkinci yabancı dil
Abitur onayı iki yabancı dil gerektirdiğinden, ikinci yabancı  
dil Gymnasium’da zorunludur. Bu 13. yılın sonunda Abitur’larını 
almak isteyen birleşik ortaöğretim okulu öğrencileri için de 
geçerlidir. Bu öğrenciler için ikinci yabancı dil dersleri en geç 
11. sınıfta başlar.

Çocuğunuz ilkokulda İngilizce öğrenmişse, ortaokul 
tarafından sunulan zorunlu seçmeli dersler arasından ikinci 
yabancı dili seçecektir. İlk yabancı dil Fransızca ise ikinci dil 
İngilizce olmalıdır.

Berlin okulları şu anda ikinci veya üçüncü yabancı dil olarak 
15 dil sunmaktadır: 
• İngilizce
• Fransızca 
• Eski Yunanca 
• Yunanca 
• İbranice 
• İtalyanca 
• Japonca 
• Latince 
• Norveççe 
• Lehçe 
• Portekizce 
• Rusça 
• İspanyolca 
• Türkçe ve 
• Çince

HER OKUL TÜRÜ İÇİN SUNULAN İMKANLAR



İki dilli olanaklar
Normal yabancı dil öğrenimine ek olarak birçok okulda iki dilli (bilingual) dersler 
verilmektedir. Talebe bağlı olarak, ilgili yabancı dilde daha fazla ders verilen sınıflar  
oluşturulur  ve tarih, coğrafya, siyasal eğitim veya biyoloji öğretilir. 

Birçok özel okul, birinci dil düzeyinde Almanca ve İngilizce dillerinde iki dilli dersler 
de sunmaktadır. 

Beethoven-Gymnasium (06Y06 – Steglitz-Zehlendorf)
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (03Y08 – Pankow): AbiBac 
Diesterweg-Gymnasium (01Y09 - Mitte) ile birlikte
Droste-Hülshoff-Gymnasium (06Y02 – Steglitz-Zehlendorf)
Französisches Gymnasium (01Y07 – Mitte): mit AbiBac
Leibniz-Gymnasium (02Y06 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Lily-Braun-Gymnasium (05Y05 – Spandau)
Moser Schule Schweizer Gymnasium (Özel okul) 
(04P24 – Charlottenburg-Wilmersdorf): mit AbiBac
Romain-Rolland-Gymnasium (12Y07 – Reinickendorf): mit AbiBac
Rückert-Gymnasium (07Y02 – Tempelhof-Schöneberg): mit AbiBac
Sophie-Scholl-Schule (07K01 – Tempelhof-Schöneberg): mit AbiBac 
(sadece Staalichen Europa-Schule’nin şubeleri için)

ALMANCA-FRANSIZCA İKİ DİLLİ EĞİTİM İMKANI SUNAN OKULLAR

Portekizce ve Yunanca 
Staatlichen Europa-Schule Berlin’in sınıfları

Rusça
Internationale Lomonossow-Schule  
(Özel okul) (10P10 – Marzahn-Hellersdorf, 01P25 – Mitte)
Private Goethe-Schule  
(Özel okul) (12P07 – Steglitz-Zehlendorf)
 
İskandinav Dilleri 
Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule  
(Özel okul) (07P13 – Tempelhof-Schöneberg) Almanca-Danca, Almanca-
İsveççe veya Almanca-Norveççe olarak iki dilli dersler
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium  
(03Y13 – Pankow) Almanca-Norveççe
 
İbranice
Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn  
(Özel okul) (01P03 – Mitte) 
Jüdische Traditionsschule  
(Özel okul) (04P23 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
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Staatliche Europa-Schule Berlin
Staatliche Europa-Schule Berlin (SESB) iki dilli ve iki kültürlü 
bir okuldur. Staatliche Europa-Schule Berlin’in şubeleri 18 
ilkokulda ve 15 ortaokulda mevcuttur. 

Dersler iki dilde verilmektedir: Almanca ve diğer dokuz dilden 
biri:

• İngilizce
• Fransızca
• Yunanca
• İtalyanca
• Lehçe

İngilizce
Dreilinden-Gymnasium (06Y04 – Steglitz-Zehlendorf)
Peter-Ustinov-Schule (04K08 – Charlottenburg-
Wilmersdorf) 
Schiller-Gymnasium (04Y01 – Charlottenburg-Wilmersdorf)

Fransızca
Georg-von-Giesche-Schule  
(07K06 – Tempelhof-Schöneberg)
Sophie-Scholl-Schule (07K01 – Tempelhof-Schöneberg)

Yunanca
Gymnasium Steglitz (06Y13 – Steglitz-Zehlendorf)
Max-von-Laue-Schule (06K08 – Steglitz-Zehlendorf)

İtalyanca
Albert-Einstein-Gymnasium (08Y03 – Neukölln)
Alfred-Nobel-Schule (08K11 – Neukölln) 

Lehçe
Robert-Jungk-Schule  
(04K03 – Charlottenburg-Wilmersdorf)

Portekizce
Kurt-Schwitters-Schule (03K01 – Pankow)

Rusça
Mildred-Harnack-Schule (11K02 – Lichtenberg)

İspanyolca
Albrecht-von-Graefe-Schule  
(02K09 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Friedensburg-Schule (04K02 – Charlottenburg-
Wilmersdorf)

Türkçe
Carl-von-Ossietzky-Schule  
(02K02 – Friedrichshain-Kreuzberg)

STAATLICHE EUROPA-SCHULE BERLIN (SESB)
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İkinci yabancı dil (İngilizce veya Fransızca) 5. sınıfta başlar. 
 
SESB 1. sınıfta başlar ve Abitur’a veya tüm Berlin mezuniyet 
derecelerine kadar gider. Dersler birinci dilde ve diğer dilde 
eşit olarak öğretilir. 

Bu nedenle bir SESB sınıfının yarısı dili Almanca olan, öbür 
yarısı ise diğer dokuz dilden birini seçen çocuklardan oluşur.
 
Her konu öğretmenler tarafından ilgili birinci dilde öğretilir. 

• Portekizce
• Rusça
• İspanyolca
• Türkçe

HER OKUL TÜRÜ İÇİN SUNULAN İMKANLAR

SESB ve özel kabul süreci ile ilgili detaylar 
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/sesb

SESB 
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/sesb#rahmen

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/besondere-schulangebote/staatliche-europaschule/#rahmen


Özel profile sahip okullar
Çocuğunuzun ilkokulda geliştirdiği ilgi alanları veya beceriler 
ortaokulda geliştirilmelidir. Bir enstrümanı severek çalıyor mu? 
Spor müsabakalarında başarı gösteriyor mu? 

 

Dil veya rakamlarla arası iyi mi? O halde bir alan vurgusu 
olan (profil sahibi) veya özel bir imkan sunan okullar iyi bir 
tercih olur.

Yeteneği geliştirmek
Belirli bir bilişsel yeteneğe sahip öğrencilerin gelişimi 
için önce bu öğrencileri tanımak önemlidir. Çok iyi okul 
performansından bile fazlası, kişisel beceriler ve öğrenmeye 
elverişli bir ortam yüksek potansiyelin ortalamanın üzerinde 
performansa dönüştürülmesini sağlar. 

Her ilçede bulunan Okul Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık 
ve Destek Merkezi'nden (SIBUZ), özel yetenekler konusunda 
yetkin ve kapsamlı tavsiyeler alabilirsiniz. 

Danışma merkezi olarak, Yetenek Geliştirme Departmanı da 
vasiler, öğrenciler ve kreşlerin veya okulların eğitim personeli 
için olası bir iletişim noktasıdır.

Berlin okulları, belirli performans potansiyeline sahip 
öğrencileri bireysel olarak destekler. Örneğin:

• Derste veya ek olanaklar yoluyla geliştirme
• Yetenek geliştirme için özel bir okul profilinin oluşturulması 
• Sınıf atlayarak okul süresini kısaltmak (ebeveynler ve okul 

arasında yapılan tavsiye görüşmelerinden sonra),
• Normal müfredatın dışındaki bir konuyu, örneğin düzenli 

dersler yerine özel ek kurslarda veya öğleden sonra 
bölgesel yetenek gruplarında, derinleştirmek ya da 
yeniden işlemek yoluyla zenginleştirme imkanları.

Yetenek keşfi, yetenek geliştirme

←  www.berlin.de/sen/bjf/go/begabungsfoerderung
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Matematikte, bilgisayar bilimleri veya fen bilimlerinde özel 
yeteneği olan öğrenciler pek çok Berlin Gymnasium’unda bu 
alanlardan birine hazırlanabilirler. → Sayfa 40

Beş Gymnasium matematik ve  bilime yoğunlaşan bir okul ağı 
oluşturuyor. Berlin Humboldt Üniversitesi Matematik Bölümü 
ile yakın temas halinde çalışıyorlar. 

Abitur alan ve özel derslere başarılı bir şekilde katılan 
öğrenciler matematik alanından aynı anda iki başarı 
sertifikası alıyor. 

İlgili bir bölüme kaydolurken bu sertifikalar her Alman 
üniversitesinde hesaba katılır.

Bu ağın dışındaki diğer okullar da matematik konusunda 
yetenekli ve bilimle ilgilenen çocuklar ve profil sınıflarındaki 
gençler için daha fazla alan dersi sunuyor. 

Bu, özellikle kendi ağına sahip ve bilim profili olan altı 
Gymnasium’da geçerli. Bu okullara kabul edilmek için, 
çocuklar genellikle matematik ve bilim içerikli bir giriş 
sınavını geçmek zorundadır.
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Müzik liseleri
Bu Gymnasium’lar özellikle sanatsal eğitime yoğunlaşır:

• Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium (02Y04 – 
Friedrichshain-Kreuzberg): Müziğe yeteneği olan çocuklar 
ve gençler burada özellikle koro çalışmaları, orkestra 
müziği ve toplulukta çalma alanlarında 5. sınıftan itibaren 
eğitim alabilir. 

• Melanchthon-Gymnasium (10Y11 – Marzahn-Hellersdorf): 
5. sınıftan itibaren bu okulda müziğe yoğunlaşan bir sınıf 
bulunur. 

• Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach (01Y04 – 
Mitte): Sanat dersleri sadece Hanns Eisler Müzik Üniversitesi 
ve Sanat Üniversitesi’nden öğretim görevlileri tarafından 
verilmektedir. Solist eğitimi üzerinde yoğunlaşılır. 5. sınıftan 
itibaren, en geç 11. sınıfın başlangıcına kadar öğrenci 
kabulü mevcuttur. Bir enstrüman çalmayı ve genel müzik 
sınavını içeren bir yetenek testini geçmek gerekir.

Diğer birçok Berlin okulu, okul korolarında ve okul 
orkestralarında sunulan ek olanaklar aracılığıyla müzikle 
ilgilenen çocukları destekler.

HER OKUL TÜRÜ İÇİN SUNULAN İMKANLAR

Hızlı öğrenme sınıfları
Hızlı öğrenme sınıflarında, 5. sınıftan 10. sınıfa kadar öğrenciler, 
öğrenme becerilerine uygun bir tempo ile hızlı bir şekilde 
öğrenirler. 

Düzenli ders programından artırılan süre, ayrıca hızlandırma ve 
zenginleştirme kurslarına katılımı mümkün kılar. 

Berlin’deki yedi Gymnasium’da sunulan bu kurslar, özellikle 
yüksek bilişsel yeteneklere sahip çocukları bireysel 
yeteneklerinde geliştirmeyi amaçlar. 

Matematik ve fen bilimlerinde destek



Bilimsel profil
Eckener-Gymnasium (07Y07 – Tempelhof-Schöneberg)
Emmy-Noether-Gymnasium (09Y11 – Treptow-Köpenick)
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (05Y01 – Spandau)
Hans-Carossa-Gymnasium (05Y03 – Spandau)
Hildegard-Wegscheider-Gymnasium (04Y08 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Melanchthon-Gymnasium (10Y11 – Marzahn-Hellersdorf)

Matematik ve fen bilgisi ağırlıklı
Andreas-Gymnasium (02Y01 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Heinrich-Hertz-Gymnasium (02Y03 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Herder-Gymnasium (04Y05 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Immanuel-Kant-Gymnasium (11Y11 – Lichtenberg)
Käthe-Kollwitz-Gymnasium (03Y03 – Pankow) 
Melanchthon-Gymnasium (10Y11 – Marzahn-Hellersdorf) 
 
Müzik yeteneğine göre okullar
Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium (02Y04 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium (11Y05 – Lichtenberg)
Melanchthon-Gymnasium (10Y11 – Marzahn-Hellersdorf)
Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach (01Y04 – Mitte) 
 
Spor yeteneğine göre okullar
Flatow-Oberschule (09A07 – Treptow-Köpenick)
Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum) (11A07 – Lichtenberg)
Sportschule im Olympiapark – Poelchau-Schule  
(04A08 – Charlottenburg-Wilmersdorf)
Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin (03B08 – Pankow) 
 
Hızlı öğrenme okulları 
Albrecht-Dürer-Gymnasium (08Y01 – Neukölln)
Dathe-Gymnasium (02Y05 – Friedrichshain-Kreuzberg)
Humboldt-Gymnasium (12Y03 – Reinickendorf)
Lessing-Gymnasium (01Y08 – Mitte)
Otto-Nagel-Gymnasium (10Y02 – Marzahn-Hellersdorf)
Rosa-Luxemburg-Gymnasium (03Y10 – Pankow)
Werner-von-Siemens-Gymnasium (06Y05 – Steglitz-Zehlendorf)

GELİŞME OLANAĞI SUNAN OKULLAR

Elit spor okulları 
(okul ve profesyonel spor merkezleri)

Berlin'deki üç okul, rekabetçi sporlarda birkaç yıllık eğitim ve yarışma tecrübesine sahip, 
eğitim almış çocukları ve gençleri kabul etmektedir. Mezuniyetlerini bu okullardan alan 
çocuklar profesyonel alanda gelişirler ve uluslararası spor müsabakalarına hazırlanırlar. 

Başvuru için Berlin Eyalet Spor Federasyonu’nun verdiği bir kabul tavsiyesi ve Berlin Spor 
Hekimliği Merkezi’nden sağlık raporu gerekmektedir. 

Kabul edilmeden önce öğrenciler bir spor inceleme sürecinden geçer.
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EV İÇİ ŞİDDET?
KORKU? ENDİŞE?

 

Çocuk güvenliği acil yardım hattını arayın:
030 61 00 66
Veya çevrimiçi danışmanlık hizmetini kullanın:
www.jugendnotmail.berlin

 
 

 

Güvenilir ve her zaman erişilebilir.  
www.berliner-notdienst-kinderschutz.de

Eğitim, Gençlik ve 
Aile Senato Yönetimi
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Aile Senato Yönetimi
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←  www.berlin.de/sen/bjf/go/sonderpaedagogische-foerderung

Engellilerin ve Engeli Olmayanların Birlikte Eğitim Alması
Genel okullarda, özel eğitim ihtiyacı olan on öğrenciden 
yedisi zaten engelli olmayan çocuklar ve gençlerle birlikte 
eğitim alır. Diğerleri özel eğitime yoğunlaşan bir okula gider. 

Engellilerin ve engelli olmayanların birlikte eğitim alması 
ve yetiştirilmesi önceliklidir. Bu, Berlin Eğitim Yasası’nda 
belirtilmektedir. 

Çocuğunuz için özel eğitim ihtiyaçları belirlenmişse, özel 
eğitime yoğunlaşan bir okula mı yoksa genel bir okula mı 
gitmesi gerektiğine karar verebilirsiniz. 

Sadece, arzu edilen okul nitelikli özel eğitim desteği için 
maddi kaynağa ve personele sahip değilse bir kabul komitesi 
alternatif önermelidir. 

Birlikte eğitim almak ve yaşamak tüm çocukların sosyal 
becerilerini güçlendirir. Dersler aşağıdakilerle karakterize 
edilir: 

• Birbirine karşı düşünceli olma ve yardımlaşma 

• Öğrenme ve performans farklılıklarının rahat bir şekilde  
ele alınması  

• Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ve gençlerin okul 
performanslarının iyileştirilmesi 

• bireysel ve bağımsız öğrenmenin belirli özellikleri

Özel eğitim uzmanları ve diğer uzmanlar ortak derslerde 
öğretmenleri desteklemektedir. 

İdeal durumda, bir çalışma grubu özel eğitim ihtiyacı olan  
iki ila dört öğrenci içerir.

  

Kapsayıcılık ve özel eğitim desteği
Berlin okullarında, tüm çocuklar ve gençler ihtiyaç duydukları bireysel desteği 
alırlar. Engellilik durumunda verilen özel eğitim desteği, dezavantajları 
telafi etmeye ve bireysel kapasiteye göre eğitimin verimli hale getirilmesine 
yardımcı olur.

DANIŞMANLIK

Çocuğunuzun özel eğitim ihtiyaçları olduğundan 
şüpheleniyor ve Okul Psikolojik ve Pedagojik 
Danışmanlık ve Destek Merkezi’nin (SIBUZ) size 
yardımcı olmasını mı istiyorsunuz? Personel 
sizi özel eğitim desteği biçimleri hakkında 
bilgilendirecek ve gerekirse sizi doktorlara, 
uzmanlara, okullara vb. yönlendirecektir. 

İlçenizdeki SIBUZ çalışma saatleri ve okul 
denetim kurumları: Perşembe günleri  
15.00 – 18.00 saatleri arasında veya telefonla 
randevu. Daha fazla bilgi ve tüm SIBUZ 
adresleriyle telefon numaraları 48. Sayfadan 
itibaren bulunabilir.



Kapsayıcılık için çeşitlilik bir değerdir. Bu konseptte, her 
çocuğun ve her insanın bireyselliğine saygı duyulur. 

Kültürel geçmiş, dini ve ideolojik inançlar, cinsiyet, ten rengi, 
cinsel yönelim veya fiziksel ya da zihinsel engeller ne olursa 
olsun herkesin sosyal hayata katılması sağlanmalıdır. 

Günlük okul hayatında bunun anlamı şudur: Özel eğitim 
ihtiyacı olan daha fazla çocuk ve genç, engelli olmayan 
akranlarıyla birlikte eğitim alır. 

Ulusal bir karşılaştırmada Berlin, engelli ve engelli olmayan 
öğrencilerin birlikte eğitim alması konusunda birinci sırada 
yer alıyor. 

Pedagojik personel için kapsamlı nitelikler,  uygun şekilde 
uyarlanmış öğrenme süreçlerinin ve ders kültürünün başarılı 
bir şekilde uygulanmasını sağlar. Öğretmenlerin eğitim ve 
öğretiminde de kapsayıcılık konusu giderek daha önemli hale 
geliyor. 

SIBUZ, öğretmenlere, yasal vasilere ve öğrencilere yönelik 
hizmetleriyle okulların kapsayıcı hale gelmesi konusunda 
daha fazla destek sağlamaktadır.

Kapsayıcılık — Birlikte karar alma ve katılım

←  www.berlin.de/sen/bjf/go/inklusion
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Belli bir alana odaklanan kapsayıcı okullar
Belli bir alana odaklanan okullar, özellikle kapsayıcı düşünce konusunu hayata 
geçiren genel okullardır. Bu okullar, genel öğrenimde aşağıdaki odak noktalarında 
özel eğitim desteği sunma konusunda uzmanlaşmıştır: “Zihinsel Gelişim”, “Fiziksel 
Gelişim ve Motor Gelişimi”, “Dinleme ve İletişim”, “Görme” ve “Otizm”.

BİR ORTAOKULA KAYIT

Çocuğunuz için belirlenen özel eğitim ihtiyaçları bir ortaokula kaydolurken 
mevcutsa bu durum kayıt sırasında dikkate alınacaktır.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar, geri kalan başvuru sahipleri henüz kabul 
edilmeden, öncelikli olarak istenen okullara dağıtılır. Her sınıfa özel eğitim 
ihtiyacı olan en fazla dört öğrenci alınması planlanmaktadır.

←  www.berlin.de/sen/bjf/go/schwerpunktschulen

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/inklusion/schwerpunktschulen/


Özel eğitim desteği, eğitim yerinden bağımsız olarak engelli 
öğrencilerin mümkün olduğunca topluma entegre olmalarını 
sağlar. 

Özel eğitime odaklanan okullar, yalnızca engelli olan veya 
bir hastalığı bulunan çocuklara ve gençlere eğitim verir. 

Bu nedenle personelin çoğu özel niteliklere sahiptir. Binalar 
ayrıca fiziksel ve teknik açılardan öğrencilere uygundur. Bazı 
okulların sağlık personeli de vardır.

Onlarca yıllık deneyime dayanarak bu okullar hangi 
engellerin engelli insanları kısıtladığını ve bunların üstesinden 
nasıl gelebileceklerini bilir.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar 
için okullar 

“ÖĞRENME” KONUSUNDA ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER 
İÇİN MEZUNİYET DERECELERİ

10. sınıfın sonunda, “öğrenme” konusunda özel eğitim ihtiyacı olan gençler 
mesleki yeterlilik (BOA) ve meslek eğitimi yeterliliğine eşdeğer yeterlilik elde 
edebilirler.

MEZUNİYET DERECELERİ 

• Abitur  = Üniversite giriş yeterliliği
• MSA  = orta kademe diploması
• eBBR  = Genişletilmiş mesleki eğitim yeterliliği
• BBR  = Mesleki eğitim yeterliliği

Özel eğitime odaklanan bir okuldan genel okula geçiş de 
mümkündür.

“Zihinsel Gelişim” ile ilgili özel eğitim alan öğrenciler, 
öğrenme ve performans gelişimleri hakkında sürekli yazılı 
olarak değerlendirilir.
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Çoğu soru okulda cevaplanabilir. İlk temas kuracağınız kişi her zaman sınıf öğretmenidir. 
Sınıf öğretmeni yardımcı olamazsa okul yönetimiyle de iletişime geçebilirsiniz. Kendi 
sorumluluğunda olmak üzere birçok soruda yardımcı olur. Kendisinin yardımcı olamayacağı 
bir konu ise ilgili makamlardaki doğru irtibat kişilerini size söyleyecektir.

Okul hayatında aklınıza takılan bir soru olduğunda, öğretmenlere  
ve okul yönetimine ek olarak başka uzmanlar da mevcuttur.

Sorunuz İlk temas Diğer iletişim noktaları

Okul günü organizasyonu

Harmoni oluşturma

Pedagojik yaklaşım

Ders içeriği

Performans incelemesi

Komiteler

Sınıflar arası konular

Okul programı

Öğretmen veya ebeveyn ile 
çözülemeyen sorular

Sponsorluklar

Okul binaları, ekipmanları

Okul kurumu, organizasyonu

Okul kapanışları

Okul değişikliği

Sınıf oranları

Organizasyon ve pedagojiyle ilgili 
okulda cevaplanamayan sorular

Tek okulla ilgili temel konular

Okulda çözülemeyen şikayetler

Sınıf öğretmeni

Okul yönetimi

İlçe eğitim müdürlüğü

İlçe eğitim müdürlüğü

İlçe okul denetim kurumu

İlçe okul denetim kurumu

Branş öğretmenleri

Okul yönetimi

Veli temsilcileri 

Genel veli temsilcileri 

GEV başkanı

GEV başkanı

Branş komiteleri 

Sınıf düzeyinde komiteler

İlçe okul denetim kurumu 

İlçe okul denetim kurumu

Eğitim, Gençlik ve Aile Senato Yönetimi

İLETİŞİM VE KATILIM



Berlin'in okul ortamı birbiriyle iş birliği yapan birçok kişi ve kurumdan oluşuyor. 
Eğitim, Gençlik ve Aile Senato Yönetimi ve ilçeler, ilgili sorumlu makamlarıyla 
birlikte görevleri kendi aralarında dağıtır.

Okul Denetim Kurumu
Berlin’in her bölgesinde bölgesel okul denetim kurumu 
ile birlikte Eğitim, Gençlik ve Aile senato yönetiminin bir 
şubesi vardır. Burada atanan okul kurulları, okulla ilgili 
tüm konularda ebeveynler ve öğrencilerin irtibat kuracağı 
kişileridir. Bilgi verirler, tavsiyede bulunurlar ve ilgili taraflar 
arasında uzlaşma sağlarlar. 

Bağımsız okullar için merkez okul denetim kurumu Eğitim, 
Gençlik ve Aile senato yönetiminde bulunmaktadır.

Konular şunları içerebilir: 

• Pedagojik kavramların okullarda uygulanması
• Okullarda yeterli personel
• Okuldaki anlaşmazlıklar
• İlçe içinde okul değişiklikleri ve boş kontenjan
• Öğrenciler için özel eğitim desteği
• Okullarda örneğin özellikle yetenekli çocuklar veya engelli 

çocuklar için sunulan imkanlar ve ekipmanlar.

Okul organizasyonu

Charlottenburg-Wilmersdorf 
Waldschulallee 29 – 31, 14055 Berlin
Tel.: 030 9029-25102

Friedrichshain-Kreuzberg 
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin
Tel.: 030 90298-3620

Lichtenberg 
Alt-Friedrichsfelde 60, 13015 Berlin
Tel.: 030 9021-4706

Marzahn-Hellersdorf 
Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin
Tel.: 030 90293-2951

Mitte 
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Tel.: 030 9018-26055

Neukölln
Boddinstraße 34, 12053 Berlin
Tel.: 030 90239-2524

Pankow 
Tino-Schwierzina-Straße 32, 13089 Berlin (3. Kat)
Tel.: 030 90249-1005/1006

Reinickendorf
Innungsstraße 40, 13509 Berlin
Tel.: 030 90249-1938

Spandau 
Streitstraße 6, 13587 Berlin
Tel.: 030 90279-2530

Steglitz-Zehlendorf
Hartmannsweilerweg 65, 14163 Berlin
Tel.: 030 90299-6131 

Tempelhof-Schöneberg 
Alarichstraße 12 – 17, 12105 Berlin
Tel.: 030 90277-6494

Treptow-Köpenick
Luisenstraße 16, 12557 Berlin
Tel.: 030 90249-2211/-12/-15

OKUL DENETİM KURUMLARI
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Okul denetim kurumu adresleri  
←  www.berlin.de/sen/bjf/ueber-uns/adressen

https://www.berlin.de/sen/bjf/ueber-uns/adressen/


Tavsiye ve destek
Berlin'in her bölgesinde, Okul Psikolojik ve Pedagojik 
Danışmanlık ve Destek Merkezleri (SIBUZ) okulla ilgili tüm 
konularda size yardımcı olacaktır. Bu destek ücretsizdir, 
güvenilir ve tarafsızdır.

SIBUZ uzmanları, çocuğunuzun öğrenme ve davranışlarıyla 
ilgili sorularda tavsiyelerde bulunur:

• Okul gelişimi 
• Bireysel ve özel eğitim desteği 
• Üstün potansiyel
• Okuma, yazma ve aritmetiğin yanı sıra hal ve davranış 

zorluklarının üstesinden gelme

SIBUZ ayrıca okullara 

• Tam gün ve engelsiz öğrenme için kapsayıcı bir okul 
programının geliştirilmesi ve uygulanması

• öğretimin geliştirilmesi ve özel eğitim ve korunma 
kavramları konusunda tavsiyelerde bulunur.

• Şiddet ve bağımlılığın önlenmesi için sürdürülebilir 
kavramların geliştirilmesi, sağlığı iyileştirme, sosyal 
öğrenme konularından da yardımcı olur. 

Okul psikolojisi uzmanları, şiddet olayları, kriz ve acil 
durumlar, zorbalık ve ayrımcılık yaşanması durumunda da 
Berlin okullarını destekler. Özel acil durum planları, okulların 
büyük zorluklar yaşanması durumunda uygun önlemleri 
almalarına yardımcı olur.

Charlottenburg-Wilmersdorf 
Waldschulallee 31, 14055 Berlin
Tel.: 030 9029-25150 (AB), e-posta: 04sibuz@senbjf.berlin.de

Friedrichshain-Kreuzberg 
Fraenkelufer 18, 10999 Berlin
Tel.: 030 22508-311, e-posta: 02sibuz@senbjf.berlin.de

Lichtenberg 
Franz-Jacob-Straße 2 b, 10369 Berlin
Tel.: 030 90249-2055, e-posta: 11sibuz@senbjf.berlin.de

Marzahn-Hellersdorf 
Eisenacher Straße 121, 12685 Berlin
Tel.: 030 22501-3210, e-posta: 10sibuz@senbjf.berlin.de

Mitte 
Badstraße 10, 13357 Berlin
Tel.: 030 403949-2261, e-posta: 01sibuz@senbjf.berlin.de

Neukölln 
Karlsgartenstraße 6, 12049 Berlin
Tel.: 030 90239-2788, e-posta: 08sibuz@senbjf.berlin.de

Pankow 
Tino-Schwierzina-Straße 32-33, 13089 Berlin (1. Etage)  
Tel.: 030 90249-1100, e-posta: 03sibuz@senbjf.berlin.de

Reinickendorf 
Nimrodstraße 4 – 14, 13469 Berlin
Tel.: 030 90294-4837, e-posta: 12sibuz@senbjf.berlin.de

Spandau 
Streitstraße 6, 13587 Berlin (2. und 3. OG)
Tel.: 030 90279-5850, e-posta: 05sibuz@senbjf.berlin.de

Steglitz-Zehlendorf 
Dessauerstraße 49 – 55, 12249 Berlin
Tel.: 030 90299-2572, e-posta: 06sibuz@senbjf.berlin.de

Tempelhof-Schöneberg 
Ebersstraße 9 a, 10827 Berlin
Tel.: 030 90277-4374, e-posta: 07sibuz@senbjf.berlin.de

Treptow-Köpenick 
Luisenstraße 16, 12557 Berlin 
Tel.: 030 90249-2300, e-posta: 09sibuz@senbjf.berlin.de

SIBUZ
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SIBUZ adresleri
←  www.berlin.de/sen/bjf/go/sibuz

https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/


Eğitim Müdürlüğü
İlgili ilçede okullardan sorumlu olan bölüm genel devlet 
okullarının kuruluşu, bakımı ve idaresinden de sorumludur. 
Eğitim müdürlüğü, okul değişimi veya sınıf oluşturma gibi okul 
organizasyonuyla ilgili önemli konulardaki kararları verir. 

Okul denetimi
Berlin okulları düzenli olarak müfettişler tarafından 
denetlenmektedir. Bu denetimde, her okulun kendi yaptığı 
değerlendirme tamamlanır ve okulun gelişim durumu, 
öğretim ve eğitimin kalitesi, okul organizasyonu ve okul hayatı 
konularında veriye dayalı bilgiler sunulur.  

Eğitim, Gençlik ve Aile Senato Yönetimi
Senato yönetimi, eğitimin içeriğiyle ilgili tüm konulardan 
sorumludur. Eğitim politikası gerekliliklerinin uygulanmasına 
ve müfredat gibi düzenlemelerin içeriğine karar verir.

Özel bir kurum tarafından istihdam edilmeyen tüm öğretmen 
ve eğitimciler için bir hizmet otoritesi olan senato yönetimi 
şunlardan sorumludur: 

• Öğretim ve eğitim personelinin işe alınması 
• Okullarda yeterli personeli istihdam etmek 
• İlçelerdeki öğrenci sayısına göre uzun vadeli personel 

planlaması yapmak 

Şikayet yönetimi
Okulla ve yönetimle çözemediğiniz şikayetleriniz varsa, 
şikayet yönetimi birimi, ilgili tüm taraflarla bir çözüm 
bulmanıza yardımcı olacaktır. Sorunlar her zaman gizli bir 
şekilde ele alınacaktır.

İletişim
beschwerdemanagement@senbjf.berlin.de

Kalite görevlisi
Sadece tavsiye almak, okul süreçleri hakkında soru sormak 
veya okulla iş birliği yapma fırsatlarınızı öğrenmek mi 
istiyorsunuz? O zaman senatörün bağımsız kalite görevlisi ile 
iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ruby Mattig-Krone Tel.: 030 90227-5330
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Eğitim müdürlüğünün diğer görevleri:

• Okula başlarken ve ortaokula geçiş sırasında öğrencilerin 
okullara dağıtılması

• Okullarda idari personel hizmeti 
• Okul binası ile ilgili sorularda okul bina görevlilerinin irtibat 

kişisi ve temsilci olarak görevlendirilmesi 
• Okullar için yapısal bakım ve ekipman sağlama 
• Artan öğrenci sayısı doğrultusunda okul binalarına yeni 

binaların eklenmesi veya mevcut binaların genişletilmesinin 
planlanması

Ayrıntılı rapor, her okula güçlü yönleri ve gelişim ihtiyaçları 
hakkında bilgi verir. 
 
İlçe ve eyalet düzeyinde, denetim sonuçları okul gelişimini 
yönlendirmek için kullanılır. Okul denetimlerinin kısa raporları 
çevrimiçi okul rehberinde görüntülenebilir. 

Eğitim müdürlüklerinin adresleri  
←  https://service.berlin.de/schulaemter

https://service.berlin.de/schulaemter
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Öğretmenlerin okul hayatını desteklemek ve şekillendirmeye yardımcı 
olmak için iletişim kurabileceği en önemli kişiler ebeveynlerdir.

Veli toplantısı
İlk veli toplantısında seçilen sınıf veli temsilcileri ve mevcutsa 
yardımcıları irtibat kuracağınız kimselerdir. İsteklerinizi okula iletirler ve 
okul komitelerinde sizin katılım hakkınızı temsil ederler. 

Genel veli temsilcileri
Her sınıfın veli temsilcileri bir araya gelip okulun genel veli temsilcilerini 
(GEV) oluşturur. Bu grup, tüm velileri okul karşısında temsil eder ve 
okulun en önemli karar alma organı olan okul komitesi için dört temsilci 
seçer.

Okul ile iş birliği yapmak
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Okul mevzuatı katılım ve genel danışmanlık açısından birçok 
fırsat sunuyor.

Ebeveynler şu şekillerde aktif olarak dahil olabilir: 

• Tek tek öğretim aşamalarında çalışma grupları 
ile çalışarak

• Müfredat dışı olanaklara katılarak
• Okul projeleri, geziler veya etkinlikler ile ilgili 

yardım sunarak 
• Okul aile birliğine üye olarak veya yardımda 

bulunarak

İLETİŞİM VE KATILIM

←  www.berlin.de/sen/bjf/go/mitwirkung
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bir kişiyi de içerir.

VELİ KOMİTESİ KILAVUZU

Kılavuz, velilerin, veli toplantısından 
genel veli komitesine kadar yaptıkları 
çalışmalarda ve okul ile iş birliği 
içinde oldukları işlerde görevleri, 
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Berlin'deki tüm ortaokullar 
için rehber

 

Adresler, yabancı diller, tam gün okul, sunulan 
imkanlar ve engelsiz ekipman 

www.berlin.de/sen/bjf/go/w-schulen

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/uebergang-weiterfuehrende-schule/
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