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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ ÖNSÖZÜ
 

Baden-Württemberg'deki çeşitli eğitim olanakları, öğrencilere bireysel gelişimleri için 
sayısız fırsatlar sunar. Ancak bazen bu çeşitli seçenekler ebeveynlerin ve çocukların 
zihninde bazı soruların ortaya çıkmasına yol açabilir. Diplomalar ve öğretim olanaklarına 
ilişkin teknik terimlerin anlaşılması zor olabilir. Buradaki ortak hedefimiz, her çocuğun 
yeteneklerine göre kendini geliştirebilmesidir. Çünkü eğitim, giderek karmaşık hale 
gelen bir topluma katılım için önemli bir anahtardır.

Çocuğum için hangi okulun uygun olduğuna karar verirken öğretmenler, her çocuğa 
eğitim bağlamındaki gelişimleri için en iyi koşulları sunan okul türünü tavsiye ederek 
destek olur. Aynı zamanda ebeveynler, çocuklarının eğitim başarısı için onları etkin 
şekilde destekleyen yetkin rehberlerdir. Sonuçta, onlar küçüklükten itibaren çocuklarının 
ilgi alanlarını ve yeteneklerini bilir ve uygun bir eğitim rotası çizmek için çaba gösterir.

İlk Herrenberg okul broşürü önce önemli kavramları açıklamakta ve ardından Baden-
Württemberg'deki okul türlerine genel bir bakış sunmaktadır. Genel yönlendirmenin 
yanı sıra, kentimizde yer alan öğretim kurumları hakkındaki bilgileri toplu ve anlaşılır 
bir biçimde sağlar. Ayrıca broşür, çeşitli eğitim/öğretim konuları hakkında ayrıntılı bilgi 
sağlayan çok geniş bir öğretime dair bağlantı yelpazesi de içermektedir. Çok az Almanca 
bilgisi olan ebeveynler için ilgili sayfalarda yabancı dilde bilgi malzemesine de bağlantı 
sağlanmaktadır. Böylece bu broşür, kapsamlı bir bilgi kaynağı olarak tüm ebeveynlere 
çocuklarının eğitim geleceği konusunda karar vermelerinde yardımcı olabilir.

© Fotoğraf Susanne Krum

Thomas Sprißler
Büyükşehir Belediye Başkanı
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SÖZLÜK1

Genel lise diploması  Abitur’dur.
Abitur’u elde etme koşulları:

 • Altı-yedi yıllık normal Gymnasium’u veya üç yıllık eğitim veren bir Gymnasium’u tamamladıktan sonra Abitur 
sınavında başarılı olmak 

 •  Üç yıllık veya altı yıllık meslek Gymnasium’unu tamamladıktan sonra Abitur sınavında başarılı olmak

 • Gemeinschaftschule’nin lise bölümünü tamamladıktan sonra Abitur sınavında başarılı olmak (ilk kez 2021'de)

 • İkinci öğretim olanağı (Akşam Lisesi (Gymnasium), Kolleg, Teknik Lise (Technische Oberschule), Ticaret Lisesi 
(Wirtschaftsoberschule) veya Sosyal Bilimler Meslek Lisesi (Berufsoberschule für Sozialwesen))

 • Dışarıdan bitirme sınavı ile Abitur sınavında başarılı olmak

Genel lise diploması (Allgemeine Hochschulreife), size Almanya'daki üniversitelerin tüm bölümlerinde öğrenimin yanı 
sıra ikili öğretim (işletme/okul) yapılan yüksek okullarda öğrenim hakkı verir.

“BEJ” (Meslek eğitimine hazırlık yılı) 
Meslek eğitimine hazırlık programıdır ve Hauptschule diploması ve meslek okulu yükümlülüğü (18 yaş altı) bulunan 
öğrenciler için uygundur. 

Bu sayede öğrenciler çıraklık eğitimine kabul edilme şanslarını artırabilir. BEJ, öğrencileri mümkün olduğunca bireysel 
olarak uygun bir meslek eğitimine hazırlayan bir eğitim ve öğretim programı sunar. Amaç, Hauptschule diploması 
seviyesinin biraz üzerinde olan daha yüksek bir yeterlilik elde etmektir.

Meslek eğitimine hazırlık öğrenim programları
Zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra (9. sınıfın sonunda) orta öğretime devam etmeyen 
ve herhangi bir eğitime başlamayan gençler meslek eğitimine hazırlık programları ile meslek ve iş dünyasına adım 
atmaları için hazırlanır. Bu öğretim programlarının bazılarına diplomasız da katılmak mümkündür. 

Öğrenciler çıraklık eğitimine kabul edilme şanslarını şu yollarla artırır:

 • Meslek eğitimine hazırlık yılı (BEJ)

 • Ön yeterlilik yılı iş/meslek (VAB veya VABO)

 • Meslek eğitimine hazırlık ikili öğretim (AVdual) ve meslek okulu pedagojik stajı (BFPE)

  1 Baden-Württemberg Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
   https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule
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İkili Meslek Eğitimine Hazırlık (“AVdual”) 
Öğrenim programının odak noktasını oluşturan kapsamlı iş yeri stajlarını kapsar. Bunun dışında, öğrencilerin genel 
becerilerini ve kendi kendine öğrenme yöntemlerini geliştirme amaçlanır. Almanca, Matematik ve İngilizce derslerinde 
merkezi olarak yapılan sınavda başarılı olmak, öğretim yılı sonunda eğitim seviyesinin Hauptschule diplomasına denk 
olmasını sağlar. AVdual'ın amacı, gençlerin çıraklık eğitimine başlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları bireysel desteği 
almalarıdır.

Alana bağlı meslek lisesi diploması 
şöyle elde edilir:

 • Meslek Lisesi (Berufsoberschule) bitirme sınavı (Teknik Lise (Technische Oberschule), Ticaret Lisesi 
(Wirtschaftsoberschule), Sosyal Bilimler Meslek Lisesi (Berufsoberschule für Sozialwesen))

 • Bir pedagojik meslek seminerinde müzik-teknik derslerinde branş öğretmenliği eğitimi çerçevesinde yapılan mesleki 
gelişim sınavı. Bu diploma, size eğitim fakültesinin ilkokul öğretmenliği veya ortaokul öğretmenliği bölümüne kabul 
edilme hakkı sağlar. Buradan mezun olduktan sonra Werkrealschule, Hauptschule ve Realschule gibi ortaokullarda 
öğretmenlik yapabilirsiniz.

 • Branş öğretmenliği veya özel eğitim öğretmenliği eğitimi çerçevesinde yapılan mesleki gelişim sınavı. Bu diploma, 
size eğitim fakültesinin özel eğitim öğretmenliği bölümüne kabul edilme hakkı sağlar.

 • Fakültelerin ilgili bölümlerinde eğitim için eski devlet ev idaresi seminerlerinin bitirme sınavı

 • Genel lise diploması ile girilemeyen bir devlet yüksek okulunda veya devlet tarafından tanınan bir yüksek okulda, 
bir sanat bölümünün (örneğin bale) bitirme sınavı.

 • Genel yüksek öğrenime giriş yeterliliğinin verilemeyeceği pop, film veya tiyatro akademisindeki bir eğitim 
bölümünün bitirme sınavı.

Yabancı dil sertifikalı meslek lisesi diploması edinildiği okulun türüne bağlı olarak, üniversitelerin ve meslek yüksek 
okullarının ve dual eğitim veren yüksek okulların belirli bölümlerine kabul edilme hakkı sağlar.

Dikkat: Bazı üniversite öğrenimi hakları kısmen yalnız Baden Württemberg için geçerlidir.
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Meslek lisesi diploması 
Şöyle elde edilir:

 • Gerekirse ek sınav ile belirli meslek Kolleg’inin tamamlanması

 • Alana bağlı meslek lisesi diplomasının kazanılmasını da sağlayan ikili meslek eğitimi. Bu ek diploma, meslek 
okulunun bulunduğu birçok yerde sunulmaktadır.

 • Bazı üç yıllık meslek liselerinin örn., Yaşlı Bakımı Meslek Lisesi, ek bir sınavla tamamlanması

 • Abitur’un elde edilemediği hallerde lise ders sistemindeki yeterli ders notları, tamamlanan bir meslek eğitimiyle 
bağlantılı olarak veya staj yapılan işletmede iş dünyasının tanındığı, farklı çalışma alanları ve çalışma yöntemleri, 
yapı ve organizasyonu ile personel ve sosyal konular hakkında bilgi edinilen en az bir yıllık stajın tamamlanması

 • İki yıllık bir teknik meslek lisesinin örn. teknoloji, tasarım veya ticaret bölümlerinin, kısmen ek bir sınavla 
tamamlanması

 • Polis veya silahlı kuvvetlerin özel eğitimlerinin tamamlanması

 • Bağımsız Waldorf okullarının öğrencileri için meslek lisesi diplomasını elde etmeye ilişkin sınavda başarılı olmak

 • İkinci öğretim (Akşam Lisesi (Gymnasium), bir yıllık meslek eğitimi programı (Berufskolleg), Kolleg)

Meslek lisesi diploması meslek yüksek okullarında öğrenim hakkı sağlar. Bazı meslek yüksek okulu bölümleri mutlaka 
alana bağlı meslek lisesi diplomasını gerektirir.

Meslek ortaokulu diploması 

Mittlere Reife ve meslek eğitiminden oluştuğu için ortaokul diplomasından daha yüksek statüye sahiptir. Bu, iki 
yıllık bir meslek okuluna devam ederek kazanılan meslek seçiminize bağlı bir okul diplomasıdır. Meslek ortaokulu üç 
bölüme ayrılmıştır: Endüstri ve teknik, ticaret, beslenme ve sağlık.

Meslek ortaokuluna gitmek, Werkrealschule, Hauptschule veya Gemeinschaftsschule’nin 9. sınıfından mezun olan 
gençler için uygundur.

Meslek ortaokulu diploması ile çıraklık eğitimine başlanabilir, aynı zamanda bir meslek Kolleg’ine veya bir meslek 
Gymnasium’una da devam edilebilir.
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“Hauptschule” diploması 
Şöyle elde edilir:

 • Hauptschule veya Werkrealschule’de 9. sınıfın sonunda veya Werkrealschule’de 10. sınıfın sonunda yapılan bitirme 
sınavında başarılı olmak. Hauptschule bitirme sınavına, Gemeinschaftsschule’nin 9. veya 10. sınıfından sonra da 
katılabilirsiniz. İleride, Realschule de 9. sınıfın sonunda Hauptschule diploması alma fırsatını sunacaktır.

 • Werkrealschule’de 10. sınıfa geçmek

 • Realschule veya genel Gymnasium veya altı yıllık meslek Gymnasium’unda  9. sınıftan 10. sınıfa geçme karnesi veya 
Gemeinschaftsschule’de 9. sınıftan 10. sınıfa M veya E notuyla geçme durumunda

 • Meslek ortaokulunun başarıyla tamamlanması

 • Meslek ortaokulu diploması veren iki yıllık meslek ortaokulunun 2. öğretim yılına geçme

 • Bir meslek okulunun başarıyla tamamlanması

 • Ön yeterlilik yılı iş/meslek (VAB) veya ikili öğretim hazırlığında (AV dual) merkezi bitirme sınavında başarılı olmak

 • Okula devam etmeyenler için dışarıdan ortaokul bitirme sınavında başarılı olmak (başvuru ve kabul sadece başvuru 
sahibinin ikamet ettiği yerden sorumlu devlet eğitim/öğretim dairesi aracılığıyla)

“Mittlere Reife” = “Realschule” diploması
Şöyle elde edilir:

 • Realschule, Werkrealschule veya Gemeinschaftsschule’nin 10. sınıfından sonra başarılı bitirme sınavı

 • Genel Gymnasium’un, Gemeinschaftsschule’nin E notu ve 6 yıllık meslek Gymnasium’unun (6BG) 10. sınıftan 11. 
sınıfa geçme karnesi

 • Sekiz yıllık bir Gymnasium’un 9. sınıfından 10. sınıfına geçme karnesi ile bir meslek Kolleg’ine veya meslek 
Gymnasium’una geçmeniz halinde meslek Kolleg’inin veya üç yıllık meslek Gymnasium’unun (3BG) ilk yılının 
başarıyla tamamlanması

 • İşletmede ve meslek okulunda ikili eğitim

 • Meslek lisesine girmenin yolunu açan iki yıllık bir meslek okulunun başarıyla tamamlanması (Meslek ortaokulu 
diploması: Mittlere Reife diploması artı temel meslek eğitimi)

 • İkinci öğretim (Akşam Lisesi (Abendrealschule) Akşam Lisesi (Abendgymnasium), Meslek Lisesi (Berufsoberschule))

Mittlere Reife ile tanınan bir meslekte eğitime başlamak mümkündür. Belirli koşullar altında, bir genel Gymnasium’a 
veya meslek Gymnasium’una, Gemeinschaftsschule’nin lise bölümüne, bir meslek Kolleg’ine veya meslek lisesine 
(Berufsoberschule) gidilebilir.
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Açık tam günlük olanak: 
Öğleden sonraları öğrenciler, isterlerse çalışma grupları olarak bilinen derslere veya çalışma gruplarına katılır.

“VAB” (ön yeterlilik yılı iş/meslek)
Meslek okuluna gitme yükümlülüğü bulunan ve çıraklık eğitimi için yer bulamayan gençlere ortaokul diplomasına 
eşdeğer bir eğitim düzeyine ulaşma olanağı sunar. Aynı zamanda, VAB üç meslek dalına kadar temel mesleki bilgiler 
aktarır ve böylece mesleğe yönlendirmeyi teşvik eder. Hauptschule diplomasına sahip olan veya olmayan, henüz belirli 
bir meslek fikri olmayan gençler için bu doğru bir fırsattır.

“VABO” 
"Almanca dil becerilerini edinme odaklı ön yeterlilik yılı iş/meslek" anlamına gelir. VABO sınıflarında, çok az Almanca 
bilgisi olan veya hiç olmayan gençler daha yoğun dil eğitimi alır. Bu yıl, normal meslek okulu sistemine geçişler sağlar 
ve bir Almanca sınavıyla sona erer.

“Werkrealschule” diploması 
Realschule gibi bir ortaokul diplomasıdır. 
Şu hakları tanır:

 • Çıraklık eğitimine başlama

 • Meslek okuluna gitme

 • Mesleki eğitim programına (Berufskolleg), meslek lisesine (Berufsgymnasium) veya gerekli notlarla çok programlı 
okulun (Gemeinschaftsschule) lise bölümüne gitme

“WBS”: Ticaret, meslek ve öğrenim oryantasyonu
Özellikle 9. sınıf olmak üzere tüm okul yılına eşlik eden meslek oryantasyonunun (BO) ana konusudur. BO, meslek 
oryantasyonunun kısaltmasıdır. Meslek danışmanlığı, iş bulma kurumu ve ayrıca Herrenberg ve çevresindeki şirketler, 
devlet daireleri ve okullarla yakın işbirliği içinde, özellikle 9. sınıfta, meslek ve iş dünyasını tanıma ve meslek seçimi 
hakkında ayrıntılı bilgi ve yardım sunulur (mesleki bilgi merkezi BIZ).

Odak noktalarından biri işletme ve iş yeri keşfidir. Öğrenciler bir haftalık staj yapar ve doğrudan gözlem ve kendi 
eylemleri yoluyla deneyim kazanmak için bir işletmede, okulda veya idarede bulunabilirler.
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BADEN WÜRTTEMBERG’DEKİ 
OKUL TÜRLERİ
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ÇOCUĞUM İÇİN HANGİ OKUL UYGUNDUR?2

Ebeveynler için bilgiler
İlkokulun son yılında, çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler için önemli bir karar anı yaklaşır - eğitimin sürdürüleceği 
okula geçiş. Bu karar kolay değildir, çünkü kişilik olarak çocuğun gelişimi, yetenekleri, notları ve yeterlilikleri dikkate 
alınmalıdır.

İlkokulun tavsiyesinin görevi, her çocuğa mevcut gelişim ve yetenek seviyesine uygun olan ve onu ne gereğinden fazla 
ne de az destekleyen en uygun desteği alabileceği okul türünü bildirmektir. 

Yaklaşan okul türüne karar verilinceye kadar, ebeveynler en başından itibaren ilkokuldan gelen düzenli danışmanlıkla 
desteklenir. Bu, çocuğun öğrenme ve performans gelişimi, öğrenme ve çalışma yaklaşımı, öğrenme yöntemleri, güçlü 
yönleri ve öğrenme tercihleri ve yeterlilikleri bakımından ayrı ayrı sürekli izlenmesine dayanmaktadır.

Velilerin yazılı olarak aldıkları ilkokul önerisi ile, okulun ilkokul sonrası uygun bir okul bağlantısına dair değerlendirmesi 
ifade edilir. Özel danışmanlık hizmeti çerçevesinde, ebeveynler, geçiş hakkında karar vermelerine yardımcı olması için 
özel uzmanlığa sahip bir rehber öğretmene de başvurabilir.

İlkokuldan sonra çocuğun hangi ortaokula gitmesi gerektiği konusunda karar velilere aittir. 2017/2018 öğretim yılından 
beri, ilkokulun tavsiyesi ortaokula kayıt esnasında sunulmaktadır.

  2 Baden-Württemberg Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
   https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Welche+Schule+fuer+mein+Kind_

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Welche+Schule+fuer+mein+Kind_
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Welche+Schule+fuer+mein+Kind_
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“HAUPTSCHULE/WERKREALSCHULE”
Herrenberg'de bu okul türü bulunmamaktadır

Uygulamalı öğretim sayesinde tutarlı şekilde mesleğe odaklı 
Hauptschule/Werkrealschule'de pratik yetenekler teşvik edilmektedir. Öğrenciler edinecekleri meslekler hakkında 
erken yaşlarda fikir yürütür. Yaşamları ve kariyer planlamaları için bakış açıları ve olanaklar hakkında konuşur. Okuma, 
yazma ve matematik, sınıfta sosyal becerilerin geliştirilmesi kadar önemlidir. Bireysel destek burada çok önemlidir.

Hauptschule’de/Werkrealschule'de öğrenim

Hauptschule, 5 ila 9. sınıfları kapsar. Hauptschule’lerde sadece ortaokul diploması alınabilir.

Werkrealschule ilkokuldan sonra gidilen bir okuldur ve 5.-10. sınıfları kapsar. Altı yıl sonra, Werkrealschule diploması 
elde edilir ve ayrıca 9. sınıfın veya 10. sınıfın sonunda Hauptschule diplomasını edinme olanağı sunar. 

Zorunlu seçmeli dersler 

Zorunlu seçmeli dersler, çıraklık eğitimine ve sonraki mesleğe hazırlar. 7. sınıftan itibaren öğrenciler aşağıdaki derslerden 
birini seçer:

• Hayat bilgisi, beslenme, sosyal bilimler (AES) 

• Teknoloji

Meslek ve yüksek öğrenim oryantasyonu

"KooB0- Staj günleri-Hauptschule/Werkrealschule meslek okuluyla buluşuyor" çerçevesinde (KooBO = işbirlikçi
meslek oryantasyonu) 8. sınıf öğrencileri meslek hedeflerini gözden geçirebilir. Meslek okullarının atölyelerinde 
çalışarak farklı meslekleri tanıyabilir. Öğrenciler 9. sınıfta bir proje ödevi hazırlar. Ödev, ticaret/meslek ve öğrenim 
oryantasyonu (WBS) konusunda ek bir derse referansla oluşturulur.

Mezun olduktan sonra şöyle devam edilir

“Hauptschule” diplomasından sonra (9. sınıftan sonra)

 • Werkrealschule’nin 10. sınıfına veya uygun notlarla Realschule’nin veya Gemeinschaftsschule’nin 10. sınıfına gitme

 • Mittlere Reife diploması ile iki yıllık meslek okuluna (2BFS) gitme 

 • İki yıllık meslek okulunda (2BFS) okul temelli mesleki eğitim

 • İkili sistemde (meslek okulu ve işletme) çıraklık eğitimine veya bir meslek teknik okulunda mesleki eğitime başlama, 
öncesinde BEJ mesleğe hazırlık yılı tamamlanmalıdır

 • Çıraklık sözleşmesi olmadan: Meslek eğitimine hazırlık öğretim programlarına geçiş
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“Werkrealschule” diplomasından sonra (10. sınıftan sonra)

 • İkili sistemde (meslek okulu ve işletme) meslek eğitimine başlama

 • Meslek okullarında (Berufsfachschule) veya meslek eğitimi programlarında (Berufskolleg) okul temelli meslek 
eğitimi (örn. yaşlı bakıcılığı, eğitmenlik, teknik asistanlık)

 • Meslek diploması ve meslek lisesi diploması için iki yıllık meslek eğitimi programlarına (Berufskolleg) gitme

 • Kamuda memurluk kariyerine başlama

 • Abitur'u elde etmek için bir Gemeinschaftsschule’nin lise bölümüne gitme

 • Abitur'u elde etmek için bir meslek lisesine (Berufsymnasium) gitme

 • Meslek lisesi diplomasını (Fachhochschulreife) elde etmek için bir yıllık meslek eğitimi programına (Berufskolleg) 
gitme (yalnızca tamamlanmış meslek eğitimi ile)
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“REALSCHULE”

Gerçeklikle bağlantısı olan bir okul 
Realschule’ler, bireysel öncelikleri (dilbilimi, müzik, teknik, spor) belirlemek için birçok fırsata sahiptir. Gerçekliği esas 
alarak öğrencilerini teşvik eder ve eğitir. Realschule 5. sınıftan 10. sınıfa kadar sürer. 9. sınıftan sonra Hauptschule 
diploması alınabilir. Daha iyi olan öğrenciler 10. sınıfın sonunda Realschule diplomasına sahip olur.

Realschule’de öğrenim 

5. ve 6. sınıflarda öğrencilerin yeteneklerini göstermek ve geliştirmek için zamanları olur. 5. sınıftan sonra herkes 6. sınıfa 
geçirilir. 6. sınıfın sonunda, öğretmenler öğrencilerin notlarına göre hangi grupta öğrenimlerine devam edeceklerine 
karar verir: Hauptschule diploması veya Realschule diploması. 

Zorunlu seçmeli ders ve seçmeli ders

Öğrenciler 7. sınıfta şu derslerden birini seçer

 • Teknoloji

 • Hayat bilgisi, beslenme, sosyal bilimler (AES)

 • 6. sınıfta bu yabancı dil seçilmişse ikinci bir yabancı dil (Fransızca)

8. ve 10. sınıflarda bilgisayar seçmeli ders olarak, isteğe bağlı, alınabilir.

Meslek ve yüksek öğrenim oryantasyonu 

Realschule, öğrencilerini çıraklık eğitimine, meslek lisesine (Berufsgymnasium) veya Gymnnasium’un lise bölümüne 
geçiş için hazırlar. Öğrenciler, projeler ve stajlar yoluyla işletmeleri ve şirketleri tanır. 
 

Mezun olduktan sonra şöyle devam edilir

“Hauptschule” diplomasından sonra (9. sınıftan sonra)

 • Çok iyi veya iyi notlarda Mittlere Reife diplomasını almak için Realschule'nin 10. sınıfına gitme; daha düşük not 
durumunda, Werkrealschule diplomasını almak için Werkrealschule veya Gemeinschaftsschule’nin 10. sınıfa gitme

 • Meslek ortaokulu diplomasının (Fachschulreife) kazanılmasıyla iki yıllık meslek okuluna 2BFS gitme

 • Bir yıllık 1BFS veya iki yıllık 2BFS meslek okulunda okul temelli meslek eğitimi

 • İkili sistemde (meslek okulu ve işletme) meslek eğitimine başlama

 • Çıraklık sözleşmesi olmadan: Meslek eğitimine hazırlık öğretim programlarına geçiş
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“Realschule” diplomasından sonra (10. sınıftan sonra)

 • İkili sistemde (meslek okulu ve işletme) meslek eğitimine başlama

 • Meslek okullarında (Berufsfachschule) veya meslek eğitim programlarında (Berufskolleg) okul temelli meslek eğitimi 
(örn. Yaşlı bakıcılığı, eğitmenlik, teknik asistanlık)

 • Meslek diploması ve meslek lisesi diploması için iki yıllık meslek eğitimi programlarına (Berufskolleg) gitme

 • Kamuda memurluk kariyerine başlama

 • Abitur'u elde etmek için bir meslek lisesine (Berufsymnasium) gitme

 • Abitur'u edinmek için genel Gymnasium’un lise bölümüne gitme; üç yıllık Aufbaugymnasium veya bir 
Gemeinschaftsschule’nin lise bölümüne gitme, özellikle Realschule diplomasına sahip öğrencilere yöneliktir

 • Meslek lisesi diplomasını (Fachhochschulreife) elde etmek için bir yıllık meslek eğitimi programına (Berufskolleg) 
gitme (yalnızca tamamlanmış meslek eğitimi ile)

 • Genel lise diploması/Abitur'u elde etmek için devlet eğitim programına (Kolleg) gitme (sadece tamamlanmış meslek 
eğitimi ile)
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“GEMEİNSCHAFTSSCHULE” 

Üç seviyede öğrenim
Gemeinschaftsschule, öğrencilerin farklılıklarına cevap verir. 9. veya 10. sınıfın sonunda öğrenciler Hauptschule 
diplomasını elde eder. 10. sınıfın sonunda Realschule diploması alınabilir. Daha iyi öğrenciler, 12. sınıfın sonunda 
Abitur'u yapar ve böylece genel lise diplomasına sahip olur. 

Gemeinschaftsschule’de öğrenim 

Gemeinschaftsschule’de dersler üç farklı zorluk seviyesinde sunulmaktadır. Temel seviye (G) Hauptschule diplomasının, 
orta seviye (M) Realschule diplomasının ve geliştirilmiş seviye (E) Abitur'un edinilmesine yol açar. 8. ve 9. sınıflarda, 
ebeveynler ve çocuklar, öğrencilerin hangi diplomayı elde etmek istediklerini düşünür. Gemeinschaftsschule’de tüm 
öğrenciler sınıflarını geçer.

Meslek ve yüksek öğrenim oryantasyonu

Stajlar, eğitici işletmelerde çalışma ve işle ilgili projeler aracılığıyla öğrenciler, çeşitli meslek ve faaliyet alanlarında ilk 
deneyimlerini kazanır. Ticaret/meslek ve öğrenim oryantasyonu (WBS) dersi ile, öğrenciler ekonomi konusunda temel 
bir eğitim alır. 
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Mezun olduktan sonra şöyle devam edilir

“Hauptschule” diplomasından sonra (9. veya 10. sınıftan sonra) 

 • Mittlere Reife için Hauptschule’nin 9. sınıfından diploma ile mezun olunmuş ise Gemeinschaftsschule, Realschule 
veya Werkrealschule’nin 10. sınıfına gitme

 • Teknik meslek ortaokulu diplomasını elde etmek için iki yıllık meslek okulu 2BFS'ye gitme

 • İkili sistemde (meslek okulu ve işletme) veya bir meslek okulunda meslek eğitimine başlama

 • Çıraklık sözleşmesi olmadan: Meslek eğitimine hazırlık öğretim programlarına geçiş

“Realschule” diplomasından sonra (10. sınıftan sonra) 

 • İkili sistemde (meslek okulu ve işletme) meslek eğitimine başlama

 • Meslek okullarında (Berufsfachschule) veya meslek eğitimi programlarında (Berufskolleg) okul temelli mesleki 
eğitim (ör. Geriatri hemşireleri, eğitmenler, teknik asistanlar)

 • Meslek diploması ve meslek lisesi diploması için iki yıllık meslek eğitimi programlarına (Berufskolleg) gitme

 • Kamuda memurluk kariyerine başlama

 • Abitur'u elde etmek için bir Gemeinschaftsschule’nin lise bölümüne gitme

 • Abitur'u elde etmek için bir meslek lisesine (Berufsymnasium) gitme

 • Abitur'u elde etmek için bir genel Gymnasium’un lise bölümüne gitme; üç yıllık yetiştirme lisesi (Aufbaugymnasium), 
özellikle Realschule diplomasına sahip öğrencilere yöneliktir

 • Teknik lise diplomasını (Fachhochschulreife) elde etmek için bir yıllık meslek eğitimi programlarına 1BFS 
(Berufskolleg) gitme (önceden bir meslek eğitimini tamamlamak şartıyla)

Abitur’dan/genel lise diplomasından sonra

 • Abitur, ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim ve meslek seçimleri için en uygun fırsatları sunar

 • Üniversitelerde ve yüksek okullarda öğrenim, nitelikli bir meslek eğitimi ile mümkündür; şirketler ve kurumlar 
genellikle Abitur sahiplerine daha kısa süreli meslek eğitimleri sunar
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BADEN WÜRTTEMBERG’DEKİ
EĞİTİM OLANAKLARINA GENEL BAKIŞ

Kaynak: https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publika-
tionen%202019/Bildungswege%202020%20Grafik.pdf 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/Bildungswege%202020%20Grafik.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/Bildungswege%202020%20Grafik.pdf
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MESLEK OKULLARI

İş dünyasına giriş veya bireysel 
eğitimin devamı 

Förderschule, Werkrealschule, Hauptschule, Gemeinschaftsschule veya Realschule mezuniyetinden sonra meslek 
okulları, yeterlilikleri geliştirmek için çeşitli fırsatlar sunar. Meslek okulları altı okul türüne ayrılır. Amaç, öğrencileri 
mesleki eğitime uygun hale getirmektir. Meslek eğitimi sırasında veya sonrasında bile gençler, Abitur dahil olmak üzere 
ek diplomalar edinme fırsatına sahiptir.

Mezun olduktan sonra şöyle devam edilir

“Hauptschule” diploması ile/ “Hauptschule” diplomasız
Amaç: Meslek seçimine hazırlık

Meslek eğitimine hazırlık öğretim programları BvB

 • İkili meslek eğitimi hazırlığı (AVdual) ve eğitim hazırlığı (AV)

 • Meslek eğitimine hazırlık yılı (BEJ)

 • Ön yeterlilik yılı iş/meslek (VAB)

Meslek okulu 

Hauptschule (ortaokul) diploması olmayan öğrenciler, ikili eğitimin (çıraklık kalfalık veya vasıflı işçilik) bitirme sınavında 
başarılı olarak Hauptschule diplomasına eşdeğer bir eğitim düzeyine ulaşabilir.

Meslek okulu

Öğrenciler, Hauptschule diplomaları olmasa bile devlet onaylı yaşlı bakıcılığı eğitimine meslek okulunda başlar. Orada, 
Hauptschule diplomasına eşdeğer bir eğitim düzeyine ulaşılabilir. 
 

“Hauptschule” diploması ile
Amaç: “Mittlere Reife”

Meslek okulu

Hauptschule diplomasına sahip öğrenciler, çıraklık eğitimini iyi notlarla tamamladıktan sonra Mittlere Reife 
derecesine eşdeğer bir eğitim seviyesine ulaşır.

İki yıllık meslek okulu 2BFS (Berufsfachschule)

Hauptschule diplomasına sahip öğrenciler, iki yıllık meslek okulunda (Berufsfachschule) genel eğitimlerini iyileştirir ve 
temel meslek eğitimi alır. Üç dal seçilebilir:

 • Ticaret

 • Endüstri-Teknik

 • Beslenme ve sağlık
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Başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra, öğrenciler meslek lisesine girişe olanak sağlayan ortaokul diplomalarını 
(Fachschulreife) elde eder. Bazı meslek okulları, devlet tarafından tanınan mesleki niteliklere sahip, tamamen okul 
temelli meslek eğitimleri sunar.

Berufsaufbauschule BAS ve Berufsoberschule BOS

Daha sonra Berufsaufbauschule BAS olarak adlandırılan Berufsoberschule’nin ortaokul bölümünde, Hauptschule 
diplomalı ve çıraklık eğitimini tamamlayan öğrenciler bir yıllık tam zamanlı ders ile Mittlere Reife diplomasını elde eder.

 

“Mittlere Reife” ile
Amaç: Alana bağlı meslek lisesi veya genel lise diploması

Meslek okulu

Mittlere Reife diplomasına sahip çıraklar, ikili eğitime paralel ek bir program aracılığıyla meslek lisesi diplomasını 
edinebilir.

Meslek lisesi (Berufsgymnasium)

Meslek lisesine gitmek için gerekenler:

 • Realschule, Werkrealschule veya belirli bir ortalamaya sahip meslek ortaokulu diploması (Fachschulreife)

 • Bir Gymnasium’un 10. veya 11. (G8) veya 12. (G9) sınıfına geçme karnesi

 • Bir Gemeinschaftschule’nin 10. sınıfına E notu ile geçme karnesi

Üç yıllık meslek lisesi (Berufsgmnasium) mezunları genel lise diploması (Allgemeine Hochschulreife) alır. 

Meslek eğitimi programı (Berufskolleg)

Meslek eğitimi programına (Berufskolleg) kabul edilmek için, öğrencilerin ortaokul diplomalarına ek olarak kısmen 
diğer koşulları da (örneğin staj) yerine getirmeleri gereklidir. Meslek eğitimi programı (Berufskolleg) genellikle bir 
bitirme sınavıyla sona erer. Bu esnada öğrenciler, en az iki yıllık öğretim programlarında, hem meslek lisesi diploması 
(Fachhochschulreife) hem de meslek diploması elde eder (örneğin, "devlet onaylı asistanlık"). 

Berufsaufbauschule BAS ve Berufsoberschule BOS

Mittlere Reife diplomasına ve tamamlanmış bir meslek eğitimine sahip öğrenciler Berufsoberschule’nin (BOS) lise 
bölümünde alana bağlı meslek lisesi diploması veya ikinci bir yabancı dil ile Abitur elde eder. 

Teknik liseler (Fachschulen)

Teknik okullar, meslek eğitimini tamamlamış çalışan kişilerin niteliklerini geliştirmeye yöneliktir. Başarılı bir şekilde 
teknik liseden (Fachschule) mezun olan öğrenciler meslek lisesi diplomasını (Fachhochschulreife) elde eder. 
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GENEL GYMNASİUM

Yüksek öğrenim veya meslek eğitimine 
iyi bir başlangıç yapmanın temeli

Gymnasium doğrudan Abitur’a giden yoldur. Öğrencilere nitelikli bilgi, değerler ve yetkinliklerden oluşan bir temel 
oluşturur ve sekiz yıl (G8) içinde genel lise diplomasının/Abitur'un elde edilmesini sağlar. Bazı Gymnasium’lar, Abitur'un 
elde edildiği dokuz yıllık eğitim (G9) sunar. Gymnasium’un amacı öncelikle yüksek öğrenime hazırlamaktır. Diğer eğitim 
ve ileri eğitim biçimleri de mümkündür.

Gymnasium’da öğrenim 

Öğrenciler üst düzeyde şu alanlarda öğrenim görür:

 • Yabancı Diller

 • Fen Bilimleri

 • Beşeri Bilimler 

 • Sosyal Bilimler

 • Müzik-Estetik Alanları

Alan seçimi 

Her Gymnasium sunduğu çeşitli öğrenim alanları bakımından birbirinden farklıdır. Yabancı dil, fen bilimleri, sanat veya 
spor ağırlıklı öğretim programları sunar. Bunun dışında çift dilli öğrenim olanağı da bulunmaktadır. 

Meslek ve yüksek öğrenim oryantasyonu

8. sınıfta Ticaret/meslek ve öğrenim oryantasyonu (WBS) dersi verilir. 9. ve 10. sınıflarda öğrenciler, bir ders haftası 
boyunca şirketlerde, devlet dairelerinde ve kurumlarda ilk deneyimlerini edinebilir. 11. ve 12. sınıfta ayrıca yüksek 
öğrenim tanıtım günleri düzenlenir.
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Mezun olduktan sonra şöyle devam edilir

Orta okul diploması ile

Öğrenciler 10. sınıfı tamamladıktan sonra otomatik olarak ortaokul diplomasını elde eder. Gymnasium’da Mittlere 
Reife diploması, Realschule (sayfa 14) veya Gemeinschaftsschule (sayfa 16) bölümünde açıklanan aynı meslek eğitimi 
veya ileri eğitim olanakları sağlar. Genel lise diploması daha sonra da örn., yetiştirme lisesi (Aufbaugymnasium), veya 
akşam lisesi (Abendgymnasium), meslek eğitimi programları (Berufskolleg) veya meslek lisesinde (Berufsgymnasium) 
edinilebilir.

Genel meslek lisesi diploması ile

Öğrenciler 12. sınıfın (G8) sonunda Abitur sınavında başarı sağlayarak genel liseden (Gymnasium) mezun olur ve genel 
lise diploması alır. Abitur, ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim ve meslek seçimleri için en uygun fırsatları sunar. Hem 
üniversitelerde ve yüksek okullarda öğrenim görmek hem de vasıflı bir meslek eğitimi almak mümkündür. Şirketler ve 
kurumlar genellikle Abitur sahiplerine daha kısa süreli meslek eğitimleri sunar.

Abitur sınavında başarısızlıkta bile alana bağlı bölümlerde yüksek öğrenim olanakları bulunmaktadır. Okul bakımından 
koşul, 12. sınıfa geçme veya Abitur'a kabuldür; uygulamalı kısım, en az bir yıllık staj, en az iki yıllık eğitim veya iş 
deneyimi ile telafi edilebilir. Bu şekilde elde edilen meslek lisesi diploması (Fachhochschulreife) ile öğrenciler Meslek 
Yüksek Okulları’nda (Fachhochschule) öğrenime başlayabilir.

Diplomalar ile ilgili veriler aşağıdaki İnternet sayfasından alınmıştır: https://www.service-bw.de/web/guest/startseite

https://www.service-bw.de/web/guest/startseite
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HERRENBERG’DEKİ 
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI
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Albert-Schweitzer-Schule ASS
 

Albert Schweitzer Schule, çok kademeli bir öğretim ve rehberlik planına sahip, öğrenim odaklı ve tam gün eğitim 
sunan özel bir eğitim ve danışmanlık merkezidir (SBBZ). Bu okula, özel eğitim gereksinimlerinin genel bir okulda 
karşılanamadığı tespit edilen çocuklar alınır.
Albert Schweitzer Schule’deki çalışmanın odak noktasında her çocuğun kişisel gelişim durumu ve kişisel destek 
gereksinimi bulunur. Öğrencilere, kendilerine yeni öğrenim ve mesleki bakış açıları kazandıran ve öz güvenlerini 
güçlendiren, bireysel olarak uyarlanmış eğitim olanakları sunulur. Hoşgörü ve birbirimizle değerbilir şekilde etkileşim 
bizim için çok önemlidir. Her türlü ayrımcılık, zorbalık ve şiddete karşı örnek olmak isteriz. 2020'den beri ülke çapındaki 
"Irkçılığa Rastlanmayan Okul - Cesur Okul" ağının bir parçasıyız.

Eğitim programı 

1. sınıf:  Öschelbronn ilkokulunda tanı ve teşhis sınıfı
1., 2. ve 3. sınıf:  Birleştirilmiş sınıflar, bireysel gelişim desteği
1. sınıftan 6. sınıfa kadar:  Friedrich Fröbel Okulu ile işbirliği sınıfı
1. sınıftan 9. sınıfa kadar:  Bireysel öğrenme ve gelişim desteği (ILEB)
4., 5. ve 6. sınıf:  Okul çiftliği, binicilik, tırmanma, Sınıf2000 gibi sınıf projeleri
7., 8. ve 9. sınıf:  Uygulama odaklı orta öğretim planı

Okul dışı ortaklarla birçok tamamlayıcı olanak, örneğin: Psikomotor beceriler, erken müzik eğitimi, müzik terapisi, 
ev ödevi yardımı, beden eğitimi ve diğerleri

Meslek oryantasyonu 

7., 8. ve 9. sınıf:  İş başvurusu eğitimi, yetenek grupları, öğrenci şirketleri, örn., catering
7. sınıf:  Mesleğe ilişkin yetkinlik analizi, işletme ziyaretleri, okul içi stajlar
8. ve 9. sınıf:  Mesleğe giriş desteği, günlük ve haftalık stajlar, IB’de meslek oryantasyonu
9. sınıf:  İş bulma kurumundan bireysel danışmanlık, mesleklerle tanışma günleri, çalışma denemeleri

2018 yılında Albert Schweitzer Okulu, faaliyetleri nedeniyle Baden-Württemberg eyaleti tarafından BORIS meslek 
seçimi mühürü ile ödüllendirildi.

Albert-Schweitzer-Schule
Bismarckstraße 7
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 89437-0
Faks: 07032 / 89437-19
E-posta: poststelle@ass.hbg.schule.bwl.de
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Friedrich-Fröbel-Schule
 

Friedrich-Fröbel-Schule, daha fazla desteğe gereksinim duyan çocuklara ve gençlere eğitim verilen tam günlük bir 
okuldur. Bu yoğun destek ihtiyacı öğrenme ortamının bireysel becerilere ve olanaklara uyarlanmasını gerekli kılar. 
Öğretim ve öğrenim süreçleri, öğrencilerin kendilerini olabildiğince iyi geliştirebileceği şekilde tasarlanmıştır. Buna, 
onları bu sırada destekleyen kişiler, eğitimleri için kullanabilecekleri malzemelere sahip ekipmanlar ve bunun için iyi 
koşullar yaratan bir okul organizasyonu dahildir.

Öğrenciler dört yıllık ilkokul seviyesinden ve beş yıllık ortaokul seviyesinden geçer. Bunu, meslek okulu yükümlülüğünün 
tamamlandığı üç yıllık meslek okulu seviyesi izler. Ders küçük sınıflarda yapılır. Öğrencileri bağımsız bir yaşam tarzına 
hazırlamak ve genel kişilikleri ve yaşam ortamlarına dayalı sosyal etkinliklere katılmaları özel bir odak noktasıdır.

Eğitim programı 

1. sınıftan 4. sınıfa kadar:  İlkokulda, dersler çocuğun seviyesine göre düzenlenir ve 
 öğrenme tüm duyularla gerçekleşir.
5. sınıftan 9. sınıfa kadar :  Ortaokulda ilkokul becerileri genişletilir ve 
 meslek okulu düzeyine yönelik yetkinlikler kazandırılır.
9. sınıftan sonra:  Meslek okulunda okul kampı, konut projesi, uygulamalı gün, günlük staj, iş ve teknik bilgisi, 
 pazarlara katılım gibi çeşitli biçimlerde okul 
 sonrası hayata hazırlık yapılır.

Meslek oryantasyonu 

Bir deneme ve uyum aşaması içerir ve iş hayatına katılmaya hazırlar.

Herrenberg erken danışmanlık merkezi Friedrich Froebel Okulu bünyesindedir. Ebeveynler ve vasiler, doğumdan okula 
kayıt yaşına kadar, çocuklarının gelişimi hakkında soruları olduğunda burası ile doğrudan iletişime geçebilirler.

Friedrich-Fröbel-Schule
Friedrich-Fröbel-Schule 4
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9470-0
Faks: 07032 / 9470-30
E-posta: poststelle@ffs.schule.bwl.de
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Jerg-Ratgeb-Realschule 
 

Jerg-Ratgeb-Realschule, farklı yeteneklere sahip öğrenciler için geniş bir öğretim yelpazesine sahiptir. Müzik, spor ve 
bilgisayar destekli öğretim alanlarının üç dersinde, öğrenciler eğilimlerine göre farklı bir şekilde desteklenir. Tiyatro 
alanında dördüncü bir ders de 2019/2020 öğretim yılından bu yana geliştirilmektedir. Spor turnuvaları, koşular, 
konserler, sahne performansları, prova günleri, okul kampları ve okul dışı ortaklarla işbirliği gibi çeşitli faaliyetlerde 
ve sınıf projelerinde, sınıflar etkin şekilde okul yaşamını şekillendirir ve çok özel bir biçimde okul ve sınıf birliğini 
deneyimler. Açık tam günlük olanak 6000'den fazla medya ve birkaç bilgisayar iş istasyonuyla medya kitaplığının 
tüm gün kullanılmasını mümkün kılar. Ev ödevi desteği ve çalışma grupları veya okullar arası faaliyetlere katılımın 
yanı sıra Halk Eğitim Merkezi, Beden Eğitimi Derneği veya Müzik Okulu gibi harici ortakların sunduğu seçenekler, bu 
olanakları tamamlar.

Eğitim programı

Müzik dersi
5. ve 6. sınıf:  Nefesli çalgılar sınıfı
7. ve 8. sınıf:  Oda orkestrası, koro, dans
9. ve 10. sınıf:  Büyük orkestra, koro, dans

Tablet dersi (iPad sınıfı)
7. sınıftan 10. sınıfa kadar

Spor dersi
5. sınıftan 10. sınıfa kadar

Meslek oryantasyonu

8. veya 9. sınıf:  Meslek oryantasyonu için staj, iş başvurusu eğitimi, meslek danışmanlığı 
 60'tan fazla katılımcıyla yıllık meslek bilgisi pazarı

 

Jerg-Ratgeb-Realschule
Berliner Straße 5
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9497-20
Faks: 07032 / 9497-29
E-posta: poststelle@jrr.hbg.schule.bwl.de
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Theodor-Schüz-Realschule 
 

Theodor-Schüz-Realschule'de öğrenciler kendilerini güçlü yönlerine ve yeteneklerine göre geliştirebilir. Müthiş 
bir okul birliği deneyimler ve yeni arkadaşlar edinirler. TSR'de nefesli çalgılar sınıfları ve orkestra sınıfları, fen ve 
sağlık üzerine iki bölüm, tırmanma ve egzersiz ve iki dilli öğrenim yer almaktadır. İngiltere ve Fransa'ya dil gezileri, 
ayrıca 9. sınıfta öğrenim gezisi ve 5. veya 6. sınıflarda okul kampları vardır. Müzik okulu, şehir kütüphanesi, Beden 
Eğitimi Derneği, şehir gençlik konseyi ve Aero-Space-Lab ile eğitim ortaklıkları ve işbirlikleri, kapsamlı eğitim ve 
destek programının önemli öğeleridir. Theodor-Schüz-Realschule, tam günlük açık bir programa sahiptir. Öğrenciler 
öğleden sonra derslerine girer, çeşitli çalışma gruplarına (müzik, diller, okul sağlık görevlileri, arabulucular, Formula 1 
AG, destek programları ve daha fazlası) katılır ve ev ödevi desteğinden faydalanır.  Tüm sınıflar modern, dijital sunum 
teknolojileri ile donatılmıştır.

Eğitim programı

Müzik dersi:
5. ve 6. sınıf: Nefesli çalgılar sınıfı 
7. ve 8. sınıf:  Konser orkestrası 
9. ve 10. sınıf:  Firstband (orkestra) (Jerg-Ratgeb-Realschule ile işbirliği ile)

Çift dilli öğretim (İngilizce):
5. sınıftan 10. sınıfa kadar: Ana derslerden Coğrafya ve Biyoloji İngilizce verilir

Diğer biçimler
5. ve 6. sınıf: Fen ve Sağlık / Tırmanma ve Egzersiz

Meslek oryantasyonu

8. sınıf:  Sosyal bir kurumda staj
9. sınıf:  Meslek oryantasyonu stajı BORS (Realschule Meslek Oryantasyonu) 

Theodor-Schüz-Realschule
Längenholz 13
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9499-30
Faks: 07032 / 9499-39
E-posta: poststelle@tsr.hbg.schule.bwl.de
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Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule 
 

Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule’de hem bir Hauptschule diploması (9./10. sınıf ) hem de bir ortaokul diploması (10. 
sınıf ) elde edilebilir. Okul, iyi bir öğrenim ortamında yapılandırılmış dersler ve gerekirse Almanca ve matematikte ek 
destek dersleri sunar. Genel olarak, medya becerileri eğitimini de kapsayan, bireysel ve uygulamalı bir öğretim yaklaşımı 
izlenmektedir. Amaç, çocukları ve gençleri desteklemek, öğrenmeden zevk almalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerini 
güçlendirmektir. Bu esnada sosyal becerilere özel değer verilmektedir. Bunun dışında, diğer ortaklarla işbirliği içinde 
çok çeşitli spor ve müzik faaliyetleri sunmak mümkündür.

Uluslararası hazırlık sınıfı, anadili Almanca olmayan ve çok az Almanca bilgisi olan öğrenciler için koruyucu bir alandır. 
Burada Almanca iletişim becerilerini geliştirebilirler. Hazırlık sınıfı, öğrencileri yeni okula ve yeni vatanlarında yaşama 
başladıklarında destekler.

Eğitim programı 

5. sınıf: Almanca, matematik veya İngilizce seviyesinin değerlendirilmesi, bir destek planının oluşturulması 
7. sınıf: Yetkinlik analizi, zorunlu seçmeli ders hakkında karar 
8. sınıf: Zorunlu seçmeli dersler (sağlık ve sosyal işler, fen ve teknoloji, ticaret ve bilgi teknolojisi)

Meslek oryantasyonu

7. sınıftan 10. sınıfa kadar: Meslek seçimi dersi 
10. sınıf:  Meslek okuluna gitme 

Vogt-Hess-Gemeinschaftsschule
Berliner Straße 3
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9497-10
Faks: 07032 / 9497-19
E-posta: sekretariat@vogt-hess-schule.de
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Hilde-Domin-Schule
 

Hilde-Domin-Schule bir meslek okuludur. Üç seviyede 
okul diploması sunar: Mesleğe hazırlık (Yabancı dil olarak 
Almanca, Hauptschule diploması), ortaokul diploması 
ve sağlık meslek lisesi diploması (Berufsgymnasium). 
Ayrıca sosyal pedagoji, bakıcılık ve tarım alanlarında 
meslek eğitimleri tamamlanabilir.

Öğrencilere kişisel, takdir edici destek sunulması çok 
önemlidir. Yaratıcılık, kişisel sorumluluk ve öğrenmekten 
zevk alma desteklenir. Modern dijital ekipman ve 
yetkin öğretim kadrosu, geleceğe yönelik, teknik 
olarak sağlam bir eğitim sağlar. Bu sayede öğrenciler 
mesleklerine iyi hazırlanmış ve motive olarak başlar.

Eğitim programı

Bakım

 • Bakım eğitimi: İyi bir yaşlı bakım yardımcısı diplomasına sahip olan öğrenciler, yaşlı bakımı eğitiminin ikinci yılına 
başlayabilir. İki ileri eğitim kursu ile bakım ve işlev birimi yöneticiliği ve staj eğitmenliği konularında uzmanlaşma 
mümkündür. 

Sosyal pedagoji 

 • Çocuk bakıcılığı: Sosyal pedagoji meslek okulunda iki yıl ve bir yıl meslek stajı

 • Eğitmenlik - giriş koşulu: Bir yıllık sosyal pedagoji meslek öğrenimi programı (Berufskolleg) (1BKSP) 

 • Eğitmenlik: İki yıllık sosyal pedagoji meslek öğrenimi programı (2BKSP) (Berufskolleg) veya staja entegre edilmiş 
(3BKSPIT) (Berufskolleg) ve dışarıdan eğitmenlik sınavına hazırlık kursuna odaklanan ileri eğitim programı (2BFQEE) 

Çiftçilik

• Devlet onaylı çiftçi: Bir yıllık tam zamanlı çiftçilik meslek okulu (temel seviye), çiftçilik mesleği için ilk eğitim yılı 
olarak sayılır. Çiftçi olarak eğitimin ikinci ve üçüncü yılı (teknik seviye) yarı zamanlı bir meslek okuludur. 

Meslek hazırlığı

 • Meslek eğitimine hazırlık yılı (BEJ) Hauptschule diplomasını elde eden ancak henüz çıraklık eğitim yeri bulamayanlara 
yöneliktir. 

 • Ön yeterlilik yılı iş ve meslek (normal biçimde VAB) Hauptschule diploması olmayan gençlere yöneliktir. 

 • VABO, Almanca bilgisi olmayan gençlere yöneliktir ve esas olarak Almanca öğrenmeye yarar.

 

Hilde-Domin-Schule
Längenholz 8
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9471-0
Faks: 07032 / 9471-40
E-posta: post@hilde-domin-schule.de
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Andreae-Gymnasium Herrenberg AGH
 
Andreae-Gymnasium Herrenberg, serbest çalışma 
konsepti, iki dilli İngilizce öğretim ve başarılı danışmanlık 
ve mentorluk sistemi ile tanınmakta ve beğenilmektedir. 
AGH, öğrencilere kişisel eşlik edilmesine, yeteneklerinin 
geliştirilmesine ve toplumumuzun fikir yürütebilen, 
sorumlu üyeleri haline getirilmelerine özel önem 
vermektedir.

Eğitim programı

1.  5. sınıftan itibaren yabancı dil olarak İngilizce
2. 6. sınıftan itibaren yabancı dil olarak Fransızca veya 

Latince

8. sınıftan itibaren alan seçimi

Yabancı Dil: 

 • 6. sınıfta Fransızca veya Latince seçilmiş ise 
8. sınıftan itibaren Rusça

 • 6. sınıfta Latince seçilmiş ise      
8. sınıftan itibaren Fransızca

 • 10. sınıftan itibaren İspanyolca (daha sonraki yabancı dil olarak), belki Latince

11./12. sınıf:  Serbest dil seçimi, ancak en az bir zorunlu yabancı dil (Alan seçiminden bağımsız) 

Fen Bilimleri:

 • Fen Bilimleri ve Teknoloji (NWT)

Çift dilli öğretim (İngilizce): 

5. ve 6. sınıfta:  Haftalık 1 saat daha fazla İngilizce dersi
7. sınıftan itibaren:  İngilizce Coğrafya
8. sınıftan itibaren:  İngilizce Coğrafya ve Tarih
9. sınıftan itibaren:  İngilizce Biyoloji
10. sınıftan itibaren:  İngilizce Biyoloji ve Ticaret/Sosyal Bilgiler

Bilgisayar Bilimi ağırlıklı

10. sınıftan itibaren (Bilgisayar Biliminde Abitur yapma olanağı ile)

Meslek oryantasyonu:

9. sınıf:  Sosyal bir kurumda staj 
10. sınıf: Meslek oryantasyonu için staj BOGY

Andreae-Gymnasium
Schießtäle 33
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9498-0
Faks: 07032 / 9498-19
E-posta: poststelle@andreae-gymnasium.schule.bwl.de
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Schickhardt-Gymnasium Herrenberg SGH
 

Schickhardt Gymnasium'un özelliği, küçük gruplardaki 
5. ve 6. sınıf öğrencilerinin öğretmenleri tarafından 
yoğun ilgi gördüğü ve desteklendiği küçük grup 
modelidir. Yöntem ve sosyal etkileşim burada disiplinler 
arası ve işbirliğine dayalı bir şekilde aktarılmaktadır. 
Yöntem ve sosyal yetkinlikler, orta ve üst sınıflarda çok 
sayıda danışmanlık hizmeti, iki yıllık proje aşaması, 6. ve 
8. sınıflardaki okul kampları, öğrenci değişimi imkanı ve 
diğer birçok faaliyet aracılığıyla geliştirilir.

Bağımsızlık, olgunluk ve sorumluluk üstlenme mis-
yonun unsurlarıdır. Okul, tam günlük programı ile 
sanat-müzik, spor ve matematik-teknik alanlarda çok 
sayıda çalışma grubu sunmaktadır.
Böylece, kişisel gelişim açısından çok geniş bir yelpaze 
oluşur. Ulusal yarışmalardaki düzenli başarılar burada 
özel bir motivasyondur.

Eğitim programı 

1.  5. sınıftan itibaren yabancı dil olarak İngilizce
2.  6. sınıftan itibaren yabancı dil olarak Fransızca veya Latince

8. sınıftan itibaren alan seçimi

Yabancı Dil:

 • 3. yabancı dil olarak İspanyolca

Fen Bilimleri:

 • Fen Bilimleri ve Teknoloji (NWT)

 • Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Fizik (IMP)

Meslek oryantasyonu

9. sınıf:  Sosyal bir kurumda staj 
10. sınıf:  Meslek oryantasyonu için staj BOGY
 Yüksek öğrenim tanıtım gününe katılım

Schickhardt-Gymnasium
Längenholz 2
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9499-0
Faks: 07032 / 9499-19
E-posta: sekretariat@schickhardt.net
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FAYDALI BAĞLANTILAR:

Eğitim gezgini: 
https://www.bildungsnavi-bw.de/ 

Baden-Württemberg'deki eğitim olanakları- diplomalar ve bağlantılar: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E402483470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepa-
ge/Publikationen%202019/BiWe_BaWu%CC%88_2020_web.pdf 

İlkokuldan ortaokula: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-695614930/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepa-
ge/Publikationen%202019/2019%20Grundschule%20SCREEN.pdf 

Baden-Württemberg'de tam günlük okul (el ilanı): 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-988932115/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepa-
ge/Artikelseiten%20KP-KM/Publikationen/Ganztagsschule%20in%20BW%202016.pdf 

Ortaokul (Hauptschule- Werkrealschule ve Realschule) bitirme sınavı için bildiri: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1511172461/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/
Publikationen%202019/Handreichung_novellierte-Abschlusspr%C3%BCfungen_190722_web.pdf 

Genel liselerin (Gymnasium) ders düzeyinde meslek ve yüksek öğrenim oryantasyonu: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E652854001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/
Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20Studienorientierung%20Gym.pdf 

Baden Württemberg’deki Gemeinschaftsschule (el ilanı): 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E802642765/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepa-
ge/Publikationen%202020/2020_Flyer_GMS_in_BW_web.pdf 

Okuldaki mültecilerin çocukları ve genç mülteciler: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultuspor-
tal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf 
 

https://www.bildungsnavi-bw.de/
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E402483470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/BiWe_BaWu%CC%88_2020_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E402483470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/BiWe_BaWu%CC%88_2020_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-695614930/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/2019%20Grundschule%20SCREEN.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-695614930/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/2019%20Grundschule%20SCREEN.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-988932115/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Publikationen/Ganztagsschule%20in%20BW%202016.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-988932115/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Publikationen/Ganztagsschule%20in%20BW%202016.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1511172461/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/Handreichung_novellierte-Abschlusspr%C3%BCfungen_190722_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1511172461/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/Handreichung_novellierte-Abschlusspr%C3%BCfungen_190722_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E652854001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20Studienorientierung%20Gym.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E652854001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20Studienorientierung%20Gym.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E802642765/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202020/2020_Flyer_GMS_in_BW_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E802642765/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202020/2020_Flyer_GMS_in_BW_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
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Fotoğraflar:

Okul fotoğrafları:   Herrenberg şehri
AdobeStock:  Sayfa 1, 10, 13, 15, 16, 23
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Künye

Herrenberg Şehir İdaresi
Aile, Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi
Kirchgasse 2
71083 Herrenberg
www.herrenberg.de

Johannes Roller, Müdür 
Meliha Geiger, Uyum Görevlisi
Herrenberg’deki okullar ile işbirliği içinde

Ocak 2021

Bu genel bakış bilgi amaçlıdır ve eksiksiz olduğu iddia edilmez. Tüm bilgiler dikkatlice 
derlenmiştir, ancak yine de hatalar olabilir. Baskı ve aktarma hataları ile daha sonra 
anılan kurumlar tarafından yapılan değişikliklerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.


