
Neukölln´lü orta 
okul ve lise derece-
sindeki okullar
Anne baba ve çocuklar 
için bilgiler



En uygun orta 
okul ve liseyi 
nasıl bulacağız? 

1. Adım
Öneri: Okul seçimine zamanlı başlayınız! 

Öneri: Çocuğunuzla birlikte karar verin: Beraberce birinci, 
ikinci ve üçüncü okul tercihinizi seçiniz. Çocuğunuz gideceği 
okulda kendini iyi hissetmeli!

Seçiminizde yardımcı olacak bir kaç nokta:

• Ev ile okul arasındaki mesafe ne kadar?

• Çocuğunuzun ilgi alanı nelerdir?

• Okulun ağırlık alanı nedir (okul profili)?

• Okul tam gün mü?

• Okulun yemekhanesi yada kafeteryası var mı?

• Gymnasium yada Sekundarschule, çocuğuma hangi       
okul avantaj yada dezavantajları sağlar?  

• Bu okulda hangi diplomalar alınabilir?

• Hangi yabancı diller sunulmakta?

• Hangi seçeneklerle çocuğumun güçlü yönü                      
desteklenmekte ve zayıf yönü dengelenmekte?

• Okul öğleden sonra hangi faaliyetleri sunmakta?

• Okulda ev ödevi etüdü, eğitim desteği yada özel ders verilir 
mi?

• İçselleme ne şekilde gerçekleştirilir?

• Kaç öğrenci Abitur sınavına kabul edilmekte/

• kaç öğrenci Abitur sınavını başarıyla vermekte?



2. Adım
Size burada bilgi/destek verilmekte:

• Öğretmen çocuğunuz ve sizinle randevulaşacak:             
Birlikte okul seçimi konusunu görüşünüz.

• İlk okulunuz „Neukölln macht Oberschule“ (Neukölln orta 
okul/lise yapmakta) adlı broşürü size sunar: İçerisinde 
Neukölln’de bulunan tüm okullar hakkında bilgi edinebi-
lirsiniz. Bu broşürü Eğitim Dairesi (Schulamt) ve internet-
te de bulabilirsiniz (www.berlin.de).

Ücretsiz okul danışma yerleri şunlar: 

• Schulamt Neukölln: Tel. 90239-2817 yada 90239-4175

• Schülerhilfe Maja (Bayan Christians-Roshanai:              
hallomaja@gmx.de yada 628 45 991)

Önemli: Ziyaretçi kabul günlerini („Tag der offenen Tür“) 
ziyaret ediniz! Hangi günlerde olduğunu „Neukölln macht 
Schule“ adlı broşürde bulabilirsiniz. Yada direk okullara 
sorunuz.

Öneri:  Ziyaretçi kabul gününde öğrencilerle, diğer            
ebeveynlerle, öğretmenlerle yada okul idaresi ile konuşunuz.  



3. Adım
İlk tercihiniz olan okulun kayıt görüşmesi. 
Okulun sekreterliği size hangi belgeleri getirmeniz 
gerektiğinizi bildirir.

Şubat ayında ilk tercihiniz olan okulla telefonda bir 
randevu alırsınız.

Genelde beraberinizde getirmeniz gereken belgeler:
• 6. Sınıfın yarı yıl karnesini
• Öğrenci gelişim raporunu
• Ders çalışma/sosyal davranışlarını gösteren sayfayı
• Nüfus kağıdınızı yada passaportunuzu

Bilgi 
Öğrenci gelişim raporu: 5. sınıfın ikinci yarı yıl notlarından ve 
6. sınıfın ilk yarı yıl notlarından oluşmaktadır.
• Gymnasium için tavsiye: Ortalama en fazla 2.2
• Integrierte Sekundarschule ve Gymnasium’a tavsiye 

[bunun değerlendirmesini ilkokul yapar ve kararını verir): 
Ortalama 2.3 ile 2.7 arası

• Integrierte Sekundarschule’ye tavsiye: ortalama 2.8’den 
itibaren

Önemli:  Ortalama 3.0’ dan itibaren Gymnasium’da zorunlu 
danışma görüşmesi yapılır 

Şunu okula gittiğinizde doldurusunuz
• Kayıt formu

Öneri: Bu soruları gönüllü olarak cevaplandırabilirsiniz.
Dini mensubiyet ile ilgili soru.

4. Adım
Görüşme
Önemli:  Çocuğunuz merkezde bulunmaktadır. Okul idaresi 
(yada vekili) ilgi alanları (okul dersleri, spor, boş zamanını 
değerlendirme), karnesi ve çalışma/sosyal davranışları hak-
kında sorular yönetebilir. Matematik soruları da sorulabilir. 

Önemli: Eğer çocuğunuz sorulan sorularda kendini rahat 
hissetmiyorsa, görüşmeye müdahele etmeniz sizin hakkınız. 

Önemli: Okul kayıdınızı geri çeviremez, kabul etmek 
zorundadır.



5. Adım
Eğitim Dairesi size ilk tercihiniz olan okula alınıp alınamadı-
ğınız konusunda bilgi verir.

• Eğer ilk tercihiniz olan okula alınmazsanız:                      
Çocuğunuz ikinci yada üçüncü tercihiniz olan okula gider.

• Eğer ikinci ve üçüncü tercihiniz yerine gelmezse:             
Çocuğunuza bir okul taksim edilecektir.

• Bu okulu kabul etmezseniz: Yazılı olarak okul Neukölln 
Eğitim Dairesine itiraz ediniz! (Mektubunuzu Kime hitaben 
yazacağınız, Eğitim Dairesinin mektubunda yazmaktadır.)

• Size yine burada yardım edilir: Schülerhilfe Maja (Bayan 
Christians-Roshanai; hallomaja@gmx.de yada 628 45 991)

Şu soruları yöneltin
(Örneğin Ziyaretçi Kabul Gününde)
Genel:

• Okulda ev ödevi etüdü, eğitim desteği yada özel ders 
verilir mi?

• Boş zamanları değerlendirmek için hangi faaliyetleri 
sunmakta?

• Öğretmen açığı var mı?

• Boş geçen ders sayısı ne kadar?

• Anne-babalar için bir Café var mı, ebeveynler aktif mi?

• Okulda sosyal hizmet veriliyor mu?

• Okulun mesleki donanımı nasıl?                                        
(Bilgisayar/Laboratuvarlar/kendine ait spor salonu)

• Bina engelliler için uygun, bariyersiz mi?

• Okulun kooperasyon ortakları kimdir?

• İçselleme ne şekilde gerçekleştirilir?

Diplomalara yönelik sorular:

• Kaç öğrenci MSA derecesini alabilmakte?

• Kaç öğrenci lise ayarındaki Gymnasium’a devam etmekte 
ve Abitur yapmakta?

• Kaç öğrenci diploma almadan okulu terk etmekte?



Gymnasium ayarında 
lise bölümü olmayan 
Integrierte 
Sekundarschule (ISS)

Gymnasium ayarında lise 
bölümü olan Integrierte 
Sekundarschule (ISS)

Karma Okul
(Gemeinschaftsschule) Gymnasium

Destek Merkezi
(Förderzentrum)

Sınıflar 7 – 10 7 – 13 1 – 13 7 – 12 Okuldan okula farklı

Deneme yılı Hayır Hayır Hayır Evet Hayır

Sınıfda 
öğrenci sayısı ca. 26 ca. 26 26 30 – 32 Sınıflar küçük!

Haftada ders 
sayısı 31 – 32 31 – 32 31 – 32 33 – 34 Haftada kaç saat ders 

yapıldığını sorunuz!

Eğitim düzeyi Farklı eğitim 
düzeyleri

Farklı eğitim 
düzeyleri

Farklı eğitim 
düzeyleri Tek ders seviyesi Farklı eğitim 

düzeyleri

Diploma 
dereceleri
 

BBR

eBBR

MSA

Abitur: OSZ’de
(Oberstufenyentrum’da)
yada Gymnasium aya-
rında lise bölümü olan 
bir Sekundarschule’de

ISS’den sonra çocuğunu-
zun Neukölln’de bulunan 
ve gymnasium ayarında 
lise bölümü olan bir okula 
devam etmeye hakkı var.

BBR

eBBR

MSA

Fachhochschulreife

Abitur

BBR

eBBR

MSA

Fachhochschulreife

Abitur

BBR

eBBR

MSA

Fachhochschulreife

Abitur

BBR, eBBR, MSA 
(Schilling-Schule und 
Schule an der Windmühle)

BOA (Mesleğe hazırla-
yıcı Diploma – BBR’e eş 
değer)(Öğrenme ağırlıklı/
Schwerpunkt Lernen)

Mesleğe hazırlayıcı 
Dersler Atölyelere 
yönlendirme
(Schule am Bienwaldring)

Neukölln’deki 
okullar

Alfred-Nobel- Schule

Heinrich-
Mann-Schule 

Hermann-von-
Helmholtz-Schule

Röntgen-Schule

Zuckmayer-Schule

Kepler-Schule

Clay-Schule

Otto-Hahn-Schule

Fritz-Karsen-
Schule

Gemeinschafts-
schule Campus 
Rütli

Gemeinschafts-
schule Campus 
Efeuweg

Walter-Gropi-
us-Schule

Albert-Einstein-
Gymnasium

Albert-Schweit-
zer-Gymnasium

Albrecht-Dürer-
Gymnasium

Ernst-Abbe-
Schule

Hannah-Ahrendt-
Gymnasium

Leonardo-da-
Vinci-Gymnasium

Dil, fiziksel ve motorik 
Gelişim:
Schilling-Schule

Duygusal ve sosyal 
Gelişim:
Schule an der Windmühle 

Öğrenme:
Adolf-Reichwein-Schule

Schule am Zwickauer
Damm

Schule am 
Hasenhegerweg 

Hans-Fallada-Schule

Ruh Gelişimi:
Schule am Bienwaldring

AÇIKLAMA:
BBR: Mesleki Eğitim Diploması, 9. ve 10. Sınıf
eBBR: Genişletilmiş Mesleki Eğitim Diploması, 10. Sınıf
MSA: Orta Dereceli Okul Diploması, 10. Sınıf
Fachhochschulreife: Teknik Meslek Okulu 
Diploması, 11. yada 12. Sınıf 
Abitur: 12. yada 13. Sınıf

Okul veya meslek 
diploması hakkında 
bilmek istediklerinizi 
cocuğunuzun okulundan 
sorabilirsiniz. 
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Schülerhilfe Maja
2000’den beri Berlin-Neukölln’de
Mahi Christians-Roshanai
www.hallomaja.de

Künye 

Gr
af

ik
-D

iz
ay

n:
 R

ob
er

t L
en

Uluslararası Veliler Dialoğu
Veli Danışmanları:
Gülcan Bagci (proje yönetmeni)
Selma Suleiman
Muteber Parlak

Bildungsverbund Schillerkiez
Azra Vardar
www.bildungsverbund-schillerkiez.de

Ayrıca Karl-Weise-Schule ve Karlgarten-Schule’nin Bonus-Programı tarafından 
desteklenmiştir

Destekleyenler:

‘ın projesi


