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Ortaokula geçiş hakkında size birtakım 

bilgiler vermek istiyoruz!
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Ortaöğretimde 5 adet okul türü 

bulunmaktadır

 Her okul türü öğrencinin yetenek ve ilgilerini

gözönünde bulundurarak,

 Eğitimde farklı yollar takip ederek,

eşit seviyede ortaöğretimi bitirebilmelerini

amaçlar.



3

Gymnasium

5.-10.sınıf 

Hauptschule

5.-10.sınıf 

Gesamtschule

5.-10.sınıf 

Realschule

5.-10.sınıf 
ilkokul

Sekundarschule  
2012/13`den itibaren var
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Hauptschule (alt düzey ortaokul)

 Ortaöğretimi 5.sınıftan 10.sınıfa kadardır.

 Özellikle almanca ve matematik dersleri başta olmak

üzere, öğrencinin bireysel yeteneğini geliştirir.

 Ders uygulamalı gerçekleştirilir.

 Öğrenciler öncelikli olarak, mesleki eğitim almaya

yönlendirilirler.

 Öğrenciler başarı durumlarına göre „9.veya 10. sınıftan

sonra“ veya „notlara bağlı olarak 10. sınıftan sonra“ 

olmak üzere iki farklı biçimde mezun edilirler.
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Realschule (üst düzey ortaokul)

 Ortaöğretimi 5.sınıftan 10.sınıfa kadardır.

 Genel bilgiyi geliştirmeye hedefler.

 Teorik bilgiler pratik uygulamalarla geliştirilir.

 Mesleki eğitim dallarına yönelme ve lise
eğitimine devam etme imkanı sağlanır.

 Öğrenciler yine başarı durumlarına göre iki
farklı biçimde mezun edilirler.
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Gymnasium (üst düzey lise)
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Gesamtschule (karma ortaokul)

 Ortaöğretimi 5.sınıftan 10.sınıfa kadardır.

 Lise (iyi veya orta dereceli başarı seviyesi şartı ile)

eğitimini 11. sınıftan 13. sınıfa kadar içerir.

 Başarı seviyesi farklı olan her çocuğa kapısını

açar.

 Tüm gün okul sistemi mevcuttur.

 Temel kurslarla beraber gelişim kursları da 

sunar.

 9.sınıfa kadar „kalmadan“ geçişi sağlar.
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Sekundarschule 

 Ortaöğretimi 5.sınıftan 10.sınıfa kadardır.

 Daha uzun beraber eğitimi mümkün kılar.

 Tüm gün okul sistemi mevcuttur.

 Mesleki eğitime veya lise eğitimine hazırlar.

 Bir „Gymnasium“un veya „Gesamtschule“nin

lise kademesiyle birlikte çalışır.

 Gelsenkirchen‘de sadece Hassel‘de

bulunmaktadır.
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Ortaöğretimdeki mezuniyet farklılıkları 
(her tür mezuniyet, başarı seviyesine bağlı olarak, bütün okul türlerinde 

gerçekleştirilebilir)

 9.sınıftan sonra olan „HS-Abschluss“ :10.sınıfa 

geçerek otomatik olarak gerçekleşir.

 10.sınıftan sonra olan „HS-Abschluss“ :okul

zorunluluğu kalkar.  

 10.sınıftan sonraki mezuniyet (mesleki lise egitimi

yeterliliği) 

 Lise eğitimine geçiş (Abitur) için yeterlilik (notlara

bağlı)
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İlkokul bitti! Şimdi ne 

olacak?
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Kararınızı etkileyecek hususlar

 Sınıf öğretmeninizden çocuğunuzun başarı durumu, 

öğrenim gelişimi ve özel yetenekleri konusunda

bilgi alabilirsiniz.  30.11.-03.12.2021

 Çocuğunuz hakkındaki kendi gözlemlerinizi de 

değerlendirebilirsiniz gözlem formu

 Çocuğunuzun güçlü ve zayıf yönleri hakkında onu

tanıyan kişilerle konuşabilirsiniz.

 Tarafsız olmaya çalışmalısınız.
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Karneler

 Notların yanısıra,

hangi okul türüne uygun görüldüğüne dair belgeyi de 
içerir.

 Bu tavsiye belgesi size seçeceğiniz okul konusunda
sınırlama getirmez.

Yani, siz öğretmen ile görüşmenizin ardından
çocuğunuzu istediğiniz okul türüne kaydettirebilirsiniz.
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Şu şekilde yol çizilir:

 Sınıf öğretmeni ile karşılıklı görüşme yapılır.

 Kasım 2021  ve ocak 2022 aralığında

gerçekleştirilen ortaokulların tanıtım günlerinde

bilgi edinirsiniz.

 24.01.2022 – karneler dağıtılır. Bu tarihten

önce de, isteğe bağlı olarak öğretmeninizle

görüşme talep edebilirsiniz.
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2022/23 kayıt dönemleri

 25.01.-01.02.2022  EGG kayıt dönemini ilk

önce başlatan okul; karar zamanı

 28.01. – 03.02.2022 bu zaman aralığında bütün

„Gesamtschule“ler ve „Sekundarschule“ kayıt

dönemini açıyor

-> 04.02.-10.02.2022 karar verme ve açıklama

dönemi

 11.02. – 10.03.2022 diğer bütün okul türleri için

kayıt dönemi
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Çocuğunuzun iyiliği için 

 İyi bir seçim yapmanızı dileriz!

www.schulministerium.nrw.de


