» www.km.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus

Bavyera’daki Okul Sistemi
Selamlama
Sevgili ebeveynler,
her çocuğu mümkün olan en iyi şekilde desteklemek istiyoruz. Bundan dolayı çok yönlü okul sistemimizde farklı
eğitim olanakları sunulmaktadır. Çocuğunuzun ilkokuldan
sonra yararlanabileceği çeşitli imkanlar hususunda sizleri
burada bilgilendirmek istiyoruz.
Bavyera’da ortaöğretim sistemi içerisinde yer alan her
okul türü mezun olduktan sonra eğitimi sürdürme olanakları sunar ve her mezuniyet, mesleki eğitime başlama
veya bir üst kademe diploma alma – yükseköğrenimde
okuma yeterliliğine (allgemeinen Hochschulreife) kadar
– fırsatı yaratır.

Bavyera’daki çok yönlü okul sistemi, çocuğunuzun kişisel
gelişimine göre koşullar sağlamak için en iyi imkanlara
sahip bulunmaktadır. Çocuğunuz için en doğru okul,
çocuğunuza özel yeteneklerini geliştirme, mutlu ve başarılı bir şekilde eğitim görme imkanı sağlayan okuldur.
Sizlere ve bundan sonraki eğitim sürecinde çocuğunuzda
her şeyin en iyisini diliyoruz!

Prof. Dr. Michael Piazolo,
Bavyera Okul ve Eğitim Bakanı

Anna Stolz,
Bavyera Okul ve Eğitim Bakanlığı Müsteşarı

Bavyera’daki çok yönlü okul sistemi
İlkokul bütün çocuklara yönelik ilk ve ortak okuldur. İlkokulun sonunda eğitim ve öğretime devam etme imkanı
sağlayan Ortaokul (Mittelschule), İleri Seviye Ortaokuldan
(Realschule) veya Liseye (Gymnasium) geçiş yapılır. İktisat
Okulunda (Wirtschaftsschule) ise 6’nci sınıftan itibaren
eğitim görülebilir.
Yükseköğrenimden yararlanma imkanı sağlayan okul
türleri arasında geçiş yapılması, çocuğun gerekli yeterliliği
göstermesi durumunda mümkündür. Elde edilen her
mezuniyet yeni yollar ve bağlantılar açar.
Dil, öğrenme, duygusal ve sosyal gelişim, işitme, görme,
bedensel ve motorik veya zihinsel gelişim alanlarında özel
pedagojik destek ihtiyacı bulunan çocuklar ve gençler özel
eğitim okulunda (Förderschule) eğitim görür.
Hastalara yönelik okullarda (Schulen für Kranke) hastanelerde veya benzeri yerlerde bulunan çocuklar eğitim
görür.

Ortaokuldan (Mittelschule) mezun olduktan sonra
(Ortaokuldan başarılı veya yeterlilik sağlayıcı (erfolgreicher
oder qualifizierender Abschluss) bir şekilde mezun olunması):
• Mesleki eğitimí:
– İkili sistemde: Meslek okulu (Berufsschule)
– Tam zamanlı: Sanat meslek okulu (Berufsfachschule)
– Mezuniyet sonrası: İleri eğitim meslek okulu (Fachschule) yahut Meslek Akademisi (Fachakademie) veya
Yüksek Meslek Okulu (Berufliche Oberschule BOS)
Ortaöğretim mezuniyetinden (mittlerer Schulab
schluss) sonra (İleri Seviye Ortaokul, İktisat Okulu veya
Ortaokulun ileri seviye grupları (M-Zweig)):
• Mesleki eğitim:
– rİkili sistemde: Meslek okulu
– Tam zamanlı: Sanat meslek okulu
– Mezniyet sonrası: İleri eğitim meslek okulu yahut
Meslek Akademisi veya Yüksek Meslek Okulu
(Berufliche Oberschule BOS)
• Üst meslek okulu (Berufliche Oberschule FOS)
• Lise (üst kademe/Oberstufe)

Bilgilendirme ve refakat
İlkokullarda görev yapan öğretmenler ortaöğretimdeki
okul türünün belirlenmesi hususunda sizleri yoğun bir
danışmanlık ve refakat hizmetiyle desteklerler. Ortaöğretim okul türlerinde görevli olan danışman öğretmenler
(Übertrittscoaches) ve öğretmenler de – ihtiyaç halinde
ilkokullara gelmek suretiyle de – bilgilendirme hizmeti
sunarlar.

Ayrıca danışman öğretmenler, okul psikologları ve devlet
eğitim danışma birimleri de izlenecek olan eğitim yolunun
seçimi hususunda yardımcı olurlar.
Devlet eğitim danışma birimleri:
» www.schulberatung.bayern.de

FachFach akademie schule

Genel veya mesleki yüksek
okula giriş hakkı/mesleki lise
mezuniyeti
Genel lise mezuniyeti1
[yüksek okula giriş hakkı]

Berufliche
Oberschule
BOS
Ön kurs/
Ön sınıf2

Gymnasium
(Oberstufe)

Berufliche
Oberschule
FOS

Einführungsklasse 3

Şimdi online planlama:
» www.meinbildungsweg.info/
infografik-tuerkisch

Schule für Kranke
Kolleg
Abendgymnasium

Förderschule

Daha yüksek mesleki yeterlilik
(ve yüksek okula giriş hakkı)

Bu okul türleri Yüksek Okula
girme hakkı sağlar.

Ön kurs/
Ön sınıf2

Berufsschule im
dualen System
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Förderschule

9

WirtM 9 schaftsschule
M 8 2-, 3- und
M 7 4-stufig
Vorklasse

Mittelschule

5

Schule für Kranke

10
8

Ortaöğretim mezuniyeti [Alman eğitim sisteminde lise veya meslek
eğitimi imkanı sağlar, ç.n.]

Realschule

Abendrealschule

Orta okul
mezuniyeti4
[Alman eğitim
sisteminde
meslek eğitimi
imkanı sağlar, ç.n.]

Berufsfachschule

Schule für Kranke

Förderschule

Öğrenilmiş meslek
[Ortaöğretim mezuniyeti mümkün]

Bu okul türleri Ortaöğretim
mezuniyeti imkanı sağlar.

Gymnasium

3
2
1

Schule für Kranke

4

Förderschule

Devam ettiren okullara geçiş

Grundschule

İlk okul birinci ve
müşterek okuldur.

Sınıf

Ana Okulu Eğitimi
(Örn. Almanca ön kursu 240; Okul hazırlığı kurumu)

1	2018/19 eğitim yılında 5. Ve 6. Sınıflarla dokuz yıllık Gymnasium’a (lise) geçiş gerçekleşti. Dokuz yıllık Gymnasium’un ilk sınıfı 2025/26 eğitim yılında 13. sınıfın sonunda mezun [ve yüksek okula giriş hakkı elde etmiş]
olur. Öğrenim zamanını 8 yıla kısaltma imkanı sağlanacaktır.
2	Mesleki liseye başlamadan evvel (yarım zamanlı) ön kurslar ve (tam zamanlı; BOS için orta okul mezuniyeti
tamamlama için de) ön sınıflar sunulmaktadır.

Güncelleme tarihi: Mart 2022

Ana okulu eğitimi ilk okula
geçişi hazırlar.

3	Uygun orta okul, ticaret okulu veya orta okul mezunları İçin lise yeterliliği sürecine giriş dönemi olarak tanıtım
sınıfları düzenlenmektedir; Başarılı katılım yeterlilik sürecine giriş hakkı sağlamaktadır.
4 Başarılı veya kalifiye eden orta okul mezuniyeti
5 Hazırlık sınıfları: VK1 ve VK2

