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Saygı değer veliler,  
 
Hessen'de ilkokul 4. sınıftan sonra sona erer ve bunun ardından çocuklar ortaokula geçerler. 
Çocuğunuzun 4. sınıftan sonraki okul hayatı ile ilgili kayıt süreci hakkında veli olarak karar vermeniz 
gerekecek. Kolay olması açısından sizleri bu broşürle desteklemek istiyoruz. Burada aşağıdaki 
soruların cevaplarını bulabilirsiniz: 
 
Çocuğum için hangi Bildungsgang uygundur?  
Bildungsgang ile okul türü arasındaki fark nedir?  
Çocuğumun 4. sınıftan sonraki okul hayatı ile ilgili kayıt süreci nasıl işler?  
Offenbach'ta hangi ortaokullar mevcuttur?  
Nereden yardım alabilirim? 
 
Offenbach'daki ortaokullar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, 4. sınıfta velilere dağıtılan 
Okul Aile Birliği’nin (Stadtelternbeirat) “İlk okuldan sonra ne olacak?" broşürü size yardımcı 
olacaktır. İçinde, Offenbach'daki ortaokullar, bunların eğitim programları ve ağırlıklı olarak üzerinde 
durdukları konular ile ayrıntılı olarak sunulmuştur. 
 
Bu bilgilerin kararınızda size yardımcı olacağını umuyoruz.  
 
Paul-Gerhard Weiß  
Offenbach Şehri Eğitim Müdürü  
 
Rolf Joachim Rebell  
Offenbach şehri Okul Aile Birliği başkanı 

 

Önsöz 

Önsöz 

www.offenbach.de/schulen 



4 │ 

 
Almanya'da okul yasalarından federal eyaletler 
sorumludur ve bu yasalar arasında bir takım 
farklılıklar vardır. Bu bölümde, Hessen'deki - özellikle 
orta okula geçiş için - yönetmeliklere genel bir bakış 
bulacaksınız. 
 
- Zorunlu eğitim  
Hessen'de çocuklar en az dokuz yıl okula gitmek 
zorundadır. 
 
- İlkokul  
Altı ile on yaş arasındaki çocuklar mahallelerindeki 
ilkokula giderler. 4. sınıftan sonra ilkokulu bitirir ve 
ortaokula geçiş yaparlar. 
 
- Orta okula geçiş  
5. sınıftan itibaren çocuklar ortaokula geçiş yapar. 4. 
sınıftaki kayıt sürecinde, sınıf öğretmeni çocuğun 
hangi eğitim seviyesine (Bildungsgang) katılmasının 
doğru olacağı hakkında bir tavsiyede bulunur. Ancak 
bununla ilgili son kararı ebeveynler verir. Bu, Okul 
Yasasında düzenlenmiştir. "Hauptschule", 
"Realschule" veya "Gymnasial" eğitim seviyelerinden 
birini seçebilirsiniz. Ebeveynler ayrıca “tercih edilen” 
bir okul türü seçerler: Offenbach şehrinin devlet 
okulu sisteminde Förderschule, integrierte Gesamt-
schule veya Gymnasium okulu arasında seçim 
yapabilirsiniz (Offenbach'ın devlet okulu sisteminde 
artık Hauptschule veya Realschule 
 

yoktur). Ayrıca, birinci ve ikinci tercihinizde 
istediğiniz okulu da belirtebilirsiniz. Bildungsgänge 
ve okul türleri arasındaki fark 3. bölümde 
açıklanmıştır, 4. bölümde kayıt süreci hakkında bilgi 
alabilir ve 5. bölümde ise Offenbach'taki okulların 
çeşitliliğini görebilirsiniz. 
 
- Kararınız ile ilgili öneriler  
Kararınızla çocuğunuzu bunaltmamalısınız. Çocuklar 
gelişir ve bazen öğrenmek için daha fazla zamana 
ve desteğe ihtiyaç duyabilir. Belki de bir integrierte 
Gesamtschule bir Gymnasium okulundan daha 
uygun bir seçimdir. Bu karar, çocuğun başarı ve 
öğrenme motivasyonuna dayanmalıdır, ebeveynlerin 
kişisel isteklerine değil.  
Lütfen şunu dikkate alınız: Seçilen Bildungsgang da 
başarılı bir katılım olmuyorsa, 5. ve 6. sınıfların 
sonunda çocuklar, örneğin Gymnasium okulundan 
integrierte Gesamtschule okuluna ve eğer gerekirse 
ebeveynlerinin onayı olmaksızın dahi ("çapraz 
geçiş") başka bir okul türüne geçmesi zorunlu 
olabilir. Ebeveynler bu nedenle seçimlerini dikkatlice 
değerlendirmelidir!  
2. bölüm bu konu ile ilgili için tavsiyeler verir. 
 
- Mezuniyeti  
Öğrenciler en erken 9. sınıfta bir mezuniyeti 
sertifikası alırlar. Bulundukları okuldan yükselerek iyi 
bir başarı gösterirlerse, Lise (Abitur) de dahil olmak 
üzere bir sonraki yüksek dereceye ulaşabilirler.  
3. Bölüm, okul mezuniyeti nitelikleri hakkında bilgi 
verir ve bir bilgi kutusu sürecin nasıl devam edeceği 
hakkında bilgi verecektir. 
 
- Danışma ve destek  
Kararınızla ilgili tüm sorularınız için ilkokulunuz 
(Grundschule) daima yanınızda olacaktır. Yukarıda 
belirtildiği gibi, çocuğunuz için hangi Bildungsgang‘ın 
uygun olduğu konusunda da bir öneride bulunur. 

Danışmayla ilgili bilgiler 6. Bölümde bulunabilir. 
 
 
 

1. Özet: Okul sistemi ve orta okula geçiş 
 

Özet: Okul sistemi ve orta okula geçiş 
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Okullar velilerden ne türlü destek bekler?  
 
Okullar, velilerden çocuklarını okulda 
desteklemelerini ve okul hayatına aktif olarak 
katılmalarını bekler. Velilerden beklentiler: 
 
- çocuklarını düzenli olarak okula göndemeleri,  
- onlara sağlıklı bir kahvaltı vermeleri,  
- onlara materyaller (örneğin alıştırma kitapları,  
  kalemler) almaları,  
- evlerinde huzur içinde ders çalışıp ödevlerini  
  yapmalarını sağlamaları,  
- veli toplantılarına, velilerle görüşmelerine ve  
  okuldaki kutlamalara katılmaları. 
 
Veliler, soruları olursa öğretmenlerden randevu 
alabilirler. Öğretmen ile görüşme esnasında 
tercümana ihtiyaç duyan veliler, sınıf öğretmeniyle 
iletişime geçip bir tercüman talebinde bulunabilirler. 
Okul Aile Birliği de soru ve/veya sorunlarınız olduğu 
taktirde yardım edecektir. Okul Aile Birliği, bir sınıfın 
velileri tarafından seçilir ve öğretmenler veya okul 
yönetimi karşısında velileri temsil eder. 
 
Ortaokula geçiş çocuğunuz için ne anlama 
geliyor? Çocuğunuzu nasıl destekleyebilirsiniz?  
 
Çocuğunuz ilkokulun (Grundschule) son yılına 
geldiğinde, bulunduğu okula alışmış, öğretmenlerini 
tanımış ve birçok arkadaiş edinmiş olacak. 4. sınıfta 
çocuğunuz artık okuldaki "büyük" öğrencilerden biri. 
Bu ona güç ve güvenlilik hissi verir. 
 
5. sınıftan itibaren bununla ilgili çok şey değişecek. 
Çocuğunuz yeni öğretmenleri ve yeni sınıf 
arkadaşlarıyla yeni bir okula gidiyor olacak ve orada 
"küçük" lerden birisi olacak. Belkide ilk başta kendini 
güvende hissedemeyecek. Ama sizin desteğinizle bu 
değişikliğin de üstesinden gelecektir, emin olun. 
 
 
 
 

 
Orta okula geçişin de avantajları vardır: 
  
- Çocuğunuz yeni çocuklarla ve öğretmenlerle 
tanışacak.  
- Çocuğunuzun yeteneklerine, öğrenme isteğine ve  
  çalışma davranışına uygun bir eğitim seviyesi  
  (Bildungsgang) ve bir okul türü seçebilirsiniz  
  (Bildungsgang ve okul türü arasındaki fark 3.  
  Bölümde açıklanmıştır) 
 
Çocuğunuzun ilgi alanına göre bir ortaokul 
seçebilirsiniz. Okulların genellikle diller, spor veya 
müzik gibi ağırlık verdikleri dersler vardır. Bunlar 
yardım ve destek önerileri bakımından da farklılık 
gösterirler. Bununla ilgili kapsamlı bilgileri doğrudan 
ortaokullardan, örneğin web sitelerinden 
edinebilirsiniz.  
 
Çocuğunuzu okul seçimine dahil etmelisiniz. Onlara, 
yeni okul hakkında kendileri için neyin önemli 
olacağını veya hangi önerileri sevdiklerini sorun. 
 
Ortaokulda neler değişecek?  
 
5. sınıftan itibaren ana dersler (Almanca, matematik 
ve yabancı dil) ve yan dallar (Nebenfächer) vardır. 
Bunlara ek olarak yeni dersler eklenir (örneğin 
biyoloji ve coğrafya). Yani sınıftan sorumlu olacak 
olan daha fazla öğretmenleri olacaktır. 

 
 

Velilerin karar aşamasında taşıdığı sorumluluk 

2. Velilerin karar aşamasında taşıdığı sorumluluk 
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Seçiminizi yaparken nelere dikkat etmelisiniz?  
 
Çocuğunuzun öğrenme gelişimi, başarı seviyesi, 
öğrenme motivasyonu ve çalışma davranışı 
seçiminiz için belirleyici olmalıdır.  
 
Bu konuda size yardımcı olacak birkaç konu: 
 
- Çocuğunuz okula gitmeyi sever mi?  
- Derslerle ilgilimidir?  
- Derslere düzenli olarak katılırmı?  
- Çocuğunuz kitap okuma alışkanlığı varmı?  
- Komposizyon yazmaktan hoşlanır mı?  
- Ev ödevlerine odaklanabiliyor mu? 
 
Bu soruların cevapları size Bildungsgang 
seçiminizde yardımcı olacaktır (tüm soruları "evet" 
ile cevaplayabiliyorsanız, Gymnasium okulu sizin için 
doğru seçim olabilir). 
 

Lütfen seçiminizi yaparken çocuğunuzun 
yeteneklerini ve ilgi alanlarını göz önünde 
bulundurun!  
 
Kesin olan birşey var kş veliler çocukları için her 
zaman en iyisini ister. Ancak: Birçok veli, 
çocuklarının 5. sınıfa kadar bir Gymnasium okuluna 
geçmesini ve Abitur'u orada yapmasını ister. Uygun 
becerilere (henüz) sahip değilse, böyle bir karar 
çocuğun baskı altınada kalmasına sebep olabilir. 
Çocuğunuz ilkokuldan Gymnasium için bir tavsiye 
almadıysa hayal kırıklığına uğramayın. Her okuldan 
mezuniyet, profesyonel hayata iyi bir başlangıç 
sağlar ve başarılı olma durumunda, herhangi bir 
okuldan mezun olma şansı vardır. Almanya'daki 
eğitim yolları çok yönlü açıktır ve 3. Bölümdeki bilgi 
kutusu ve 5. Bölümdeki diyagramın gösterdiği gibi 
geçiş fırsatları sunar. 

 
 

Velilerin karar aşamasında taşıdığı sorumluluk 
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Hessen'deki okul yasası, velilerin 4. sınıftaki kayıt 
sürecinde çocukları için bir Bildungsgang 
belirlemelerini şart koşmaktadır. Hauptschul-, 
Realschul- veya Gymnasial Bildungsgang‘lardan 
birini seçebilirsiniz. Veliler ayrıca “tercih edilen” bir 
okul türü seçerler. Offenbach'daki devlet okulu 
sisteminde bunlar: Förderschule, integrierte 
Gesamtschule veya Gymnasium olmak üzere üçe 
ayrılır (Offenbach'taki devlet okul sisteminde artık 
Hauptschule veya Realschule yoktur). 
 
Bildungsgang ile okul türü arasındaki fark nedir?  
 
Yukarıda açıklandığı gibi, üç tane Bildungsgang 
vardır: 
 
- Hauptschulbildungsgang 
- Realschulbildungsgang 
- Gymnasialbildungsgang.  
 
Ayrıca bu eğitim seviyelerinin verildiği okul türleri 
vardır. Örneğin, Gymnasialbildungsgang 
Gymnasium okul türünde ve 
Hauptschulbildungsgang Hauptschule okul türünde 
tamamlanabilir. 
 
Offenbach'ta devlet okulu sisteminde aşağıdaki okul 
türleri vardır: 
 
- Förderschule 
- integrierte Gesamtschule 
- Gymnasium.  
 
Bazı okul türleri birkaç Bildungsgang (iki veya üç) 
içerir, mesela integrierte Gesamtschule gibi. Her üç 
Bildungsgang da integrierte Gesamtschule okulunda 
bulunur. Burada 5. ve 6. sınıftaki çocuklar hala 
herhangi bir Bildungsganga atanmadan birlikte ders 
görürler. 7. sınıftan itibaren, öğrenme ve başarı 
gelişimine bağlı olarak, başarı seviyelerine göre 
daha fazla derslere ayrılırlar ve böylece farklı 
Bildungsganglara yerleştirilirler. Offenbach'daki altı 
integrierte Gesamtschule okulundan beşi 10. sınıfta  

 
sona eriyor. Orada Hauptschule ve Realschule den 
mezun olabilirler veya Gymnasiale Oberstufe 
seviyesine, örneğin bir Gymnasium okuluna terfi 
hakkına sahip olabilirler. Abitur ayrıca Offenbach'taki 
bir integrierte Gesamtschule olan Edith-Stein-Schule  
de de elde edilebilir.  
Offenbach şehrindeki okul türleri ve okul önerileri 
hakkında daha fazla bilgiyi 5. Bölümde bulabilirsiniz. 
 
Eğitim seviyeleri (Bildungsgänge) nasıl farklılık 
gösterir?  
 
Hauptschulbildungsgang 
Bu Bildungsgang öncelikle öğrencileri mesleki 
eğitime hazırlar. Pratik derslerde uzmanlık bilgisi ve 
becerileri öğretilir. Başarılı olanlar 10. sınıfa devam 
edebilir.  
9. sınıfın sonunda öğrenciler Hauptschule den 
mezun olurlar. Sınavlar, ana derslerdeki (Almanca, 
matematik ve birinci yabancı dil) tezlerin yanı sıra bir 
sunumdan (proje sınavı) oluşur. Hauptschule 
mezuniyeti için, içinde bulunulan okul yılında elde 
edilen başarılar da dikkate alınır.  Başarılı öğrenciler 
“qualifizierten Hauptschulabschluss” alırlar. Bu, 
okula devam etmelerine ve 10. sınıftan sonra bir 
Realschule mezuniyeti almalarına olanak tanır. 
 
 Hauptschuleden sonra okul hayatı devam 
edebilir.  
 

Eğitim seviyeleri (Bildungsgänge), okul türleri ve mezuniyetler  
 

3. Eğitim seviyeleri (Bildungsgänge), okul türleri ve mezuniyetler  
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Realschulbildungsgang  
Bu Bildungsgang, genişletilmiş bir genel eğitim 
sağlar. Meslek ve çalışma dünyasına olduğu kadar 
ortaokula (weiterführende Schule) gitmeye hazırlar. 
Bazı dersler başarıya ve eğilimlere göre seçilebilir, 
örneğin 7. sınıfta ikinci bir yabancı dil seçilebilir. 10. 
sınıfın sonunda öğrenciler Realschule mezunu 
olurlar. Hauptschulabschlussda olduğu gibi, sınav iki 
bölümden oluşur (bkz. 7. Sayfa). Realschule belgesi 
ile mesleki eğitime başlanabilir veya okula devam 
edilebilir. Başarılı öğrenciler "qualifizierten 
Realschulabschluss" alırlar. Onunla ayrıca 
gymnasiale Oberstufe ye de geçebilirler. 
 
 Realschuleden sonra okul hayatı devam 
edebilir.  
 
 
 

Gymnasialbildungsgang 
Gymnasiumbildungsgang özellikle yetenekli, üretken 
ve çok motive olmuş çocuklar için uygundur. Bu 
Bildungsgang geniş ve derinlemesine bir genel 
eğitim sağlar. Gymnasium okulu, öğrencilerin 
eğilimlerine ve yeteneklerine göre öncelikler 
belirlemelerine olanak tanır. Ama aynı zamanda çok 
bağımsız bir şekilde çalışıp öğrenebilmeleri gerekir. 
6. sınıfta genellikle ikinci bir yabancı dil eklenir. 
Gymnasium okulu öğrencileri üniversiteye hazırlar, 
ancak nitelikli mesleki eğitim de mümkündür.  
 
 Gymnasialbildungsgang Abitur ("Allgemeine 
Hochschulreife") ile sona erer. 
 
Her hâlükârda eğitim yolu açık olup, her öğrenci 
başarısı ile her okul mezuniyetine ulaşabilir!!  
 

Eğitim seviyeleri (Bildungsgänge), okul türleri ve mezuniyetler 

Hauptschulabschluss alınması  

 Meslek okuluna geçiş (bkz. 5. Bölüm)  

 Prodüksiyon okuluna geçiş (örneğin: Halk eğitim merkezlerinin (vhs) 
"START projesi")  

 
Realschulabschluss alınması  

 10. sınıfa katılım, örneğin bir integrierte Gesamtschule okulunda  
(ön koşul: "Qualifızierter Hauptschulabschluss")  

 Meslek okuluna geçiş (bkz. 5. Bölüm)  
 
Abitur'un alınması  

 Bir Gymnasium okulunun 11. sınıfına geçiş 

 Meslek okulunun 11. sınıfına geçiş (bkz. 5. Bölüm)  
 
Mesleki Eğitim  

 Meslek okulu ile birleştirilmiş bir şirkette eğitim ("ikili mesleki eğitim"/duale Berufsausbildung)  

 Tam zamanlı okul eğitimi (örneğin bir meslek okulunda)  
 
Yüksek öğrenim  

 Bir üniversitede veya (teknik) bir kolejde/yüksek okulda eğitim. 
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Ortaokula kaydolurken çeşitli şe ylere karar vermek 
ve isteklerinizi ifade etmek durumundasınız. Bu 
süreçte size gerekli destek ve yardım sunulacaktır. 
Uymanız gereken kayıt süreleri vardır. Kayıt süreci 
aşağıda belirtildiği gibi işlemektedir: 
 
1. İlkokullar velileri bilgilendirir  
İlkokullarda 4. sınıfın ilk yarısında veli toplantıları 
yapılır ve orada ortaokula geçiş ve kayıt süreci 
hakkında bilgi verilir.  
 
2. Ortaokullar velileri bilgilendirir  
Ortaokullar belirli etkinliklerde ve kendi web 
sitelerinde okulları hakkında bilgi sunar.  
 
3. Sınıf öğretmeni ile görüşme  
Çocuğunuzun sınıf öğretmeniyle ilkokuldan sonra 
nasıl devam edebileceklerini konuşabilirsiniz. Bu 
konu ile ilgili bilgi alımını 25 Şubat'a kadar 
yapabilirsiniz. Ayrıca bu konuşmada size bir başvuru 
formu verilecektir. 
 
 
 

4. Veliler verdikleri karar doğrultusunda formu 
doldurur  

 5. sınıftan itibaren çocuğunuzun hangi eğitim 
seviyesine (Bildungsgang) katılacağına siz karar 
verirsiniz: Hauptschulbildungsgang, Realschul-
bildungsgang veya Gymnasialbildungsgang,  

 "Tercih edilen" bir okul türü belirtirsiniz,  

 İki okul isteği belirtirsiniz (birinci ve ikinci tercih).  
 
Başvuru formunu 5 Mart'a kadar ilkokula teslim 
etmek zorundasınız. 
 
5. Yıl sonu konferansı (Klassenkonferenz) bir 
Bildungsgang önerir  
Çocuğunuza ilkokulda ders veren tüm öğretmenler 
bir yıl sonu konferansı için bir araya gelirler. Bunlar 
çocuğunuzun başarılı ve başarısız yönleri hakkında 
konuşur ve Bildungsgang için önerilerde bulunup bu 
öneri için gerekçelerini sunarlar. Bun binaen iki 
seçeneğiniz olacaktır: 
 

 
 

Dördüncü sınıftaki kayıt süreci  
 

Hauptschulabschluss telafi etmek 

 Bir Halk eğitim merkezinde (vhs) (açık öğretim mezuniyeti, ücrete tabidir) veya  
bir Abendhauptschulede  

 
Realschulabschluss telafi etmek 

 Bir Halk eğitim merkezinde (vhs) (açık öğretim mezuniyeti, ücrete tabidir),  
yetişkinler için olan Realschulede  Offenbach şehrinde Gewerblich- 
technischen Schulen) veya bir Abendrealschulede)  

 
Abitur'u telafi etmek  

 Bir Abendgymnasiumda veya Hessenkolleg'te 

4. Dördüncü sınıftaki kayıt süreci  
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 Seçtiğiniz Bildungsgang ve sınıf konferansının 
önerisi ile uyuyor ise, ilkokulunuz başvuru formunuzu 
ilk tercih ettiğiniz ortaokula iletir. 
 
 Seçtiğiniz Bildungsgang ve sınıf konferansının 
önerisi uymuyor ise, yeni bir konuşmaya davet 
edileceksinizdir. Öğretmen, sınıf konferansının 
nedenlerini ve sizin değerlendirmenizi sizinle 
görüşecektir. Nihayetinde karar yine de sizindir. 
Nihai kararınızı 5 Nisan'a kadar ilkokula 
bildirmelisiniz. Bu tarihe kadar yeni bir kararı ilkokula 
bildirmezseniz, ilkokulunuz kayıt formunu ilk tercih 
olarak belirttiğiniz ortaokula iletecektir. Ayrıca yıl 
sonu konferansında öngörülen tavsiyeyi de 
iletecektir. 
 
6. Ortaokul sizinle iletişime geçecektir  
Normal durumda mayıs ayının sonlarına doğru 
çocuğunuzu kabul eden okuldan bir haber 
alacaksınız.  
 
Ancak, mevcut kontenjanlardan daha fazla kayıt alan 
okullar olduğu için isteklerinizin dikkate alınmaması 
mümkündür. Bu okullar için “kura ile okula kayıt” 
yöntemi uygulanır. Bahsi geçen kura, okul 
denetleme dairesi (Schulaufsichtsbehörde), devlet 
eğitim dairesi tarafından yapılır. İlk tercih olan ve 
fazla talep gören okula kaydolmak isteyen öğrenciler 
kura yolu ile çekilerek kaydolabilecek öğrenciler 
belirlenecektir. Kaydolamayan öğrencilerin ikinci 

tercihlerine ba kılarak kayıt yapılacaktır.  
Gitmek istediğiniz ikinci seçim okulun da çok popüler 
olması ve başka boş yer olmaması da mümkündür. 
O halde bu istek de dikkate alınamaz. Böyle bir 
durumda, Staatliches Schulamt sizinle iletişime 
geçecek ve çocuğunuzun gidebileceği bir okul 
belirleyecektir.  
Kura sonucunu kabul etmiyorsanız Staatliches 
Schulamta itirazda bulunabilirsiniz. Böyle bir itiraz 
ücrete tabiidir (bununla ilgili bilgi Staatliches 
Schulamtdan alınabilir, telefon 069 80053-0). 
 
Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için kayıt 
süreci  
Örneğin, öğrenmede belirli zorluklar yaşayan 
çocuklara yönelik, özel ihtiyaç eğitimi 
(sonderpädagogische Förderung/ Förderbedarf) için 
bir başvuru yapılabilir. Bu tür özel eğitim ihtiyacı olan 
çocuklar 4. sınıftan sonra farklı bir yol izleyebilir. 
Kapsayıcı eğitim (inklusiver Beschulung) ve özel 
ihtiyaç eğitimi (Förderschulunterricht) arasında bir 
ayrım yapılabilir. Inklusiver Beschulung, özel 
ihtiyaçları olmayan çocuklarla birlikte eğitim 
anlamına gelir. Förderschulunterricht, özel ihtiyaçları 
olan çocuklarla birlikte yapılır. 
 
Yani iki seçenek vardır:  
 "kapsayıcı eğitim" (Inklusive Beschulung) 
 Özel eğitim okulu (Förderschule)  
 
Özel ihtiyaç okulundan “kapsayıcı eğitim” e (örneğin 
integrierte Gesamtschule okuluna) geçmek de 
mümkündür. 
 
Uyulması gereken son tarihler:  
Özel bir okulda değişiklik yapmak için:  
 Özel eğitim gerektiren bir okula kabul edilmek 
için ilkokula 15 Aralık'a kadar başvurmanız gerekir.  
 
Kapsayıcı eğitim istiyorsanız:  
 25 Şubat'a kadar sınıf öğretmeni ve özel ihtiyaç 
okulu öğretmeni tarafından kapsayıcı eğitim 
konusunda bilgilendirileceksiniz,  

Dördüncü sınıftaki kayıt süreci  
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 Başvuru formunu 5 Mart'a kadar ilkokulunuza 
veya çocuğunuz özel eğitim okulundaysa özel eğitim 
okuluna teslim etmelisiniz.  
 İlk kez özel eğitim ihtiyaçları olduğu belirlenen 
çocuklar için, 5 Mart'a kadar bir “komite” 
oluşturularak, bu komite özel eğitim desteğinin türü,  
 
 
 
 
 
 
Tarihlere genel bir bakış: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kapsamı ve organizasyonu hakkında tavsiyelerde 
bulunacaktır. Zaten özel eğitim ihtiyaçları olan 
çocuklar için, bu destek komitesi 5 Mart'tan sonra 
da toplanabilir.  
 
Veliler, 069 80053-0 numaralı telefondan Staatliches 
Schulamt tarafından daha fazla bilgi edinebilirler. 

 

İlkokul velileri için bilgilendirme gecesi Yılbaşı tatilinden önce 

Özel bir okula kabul başvurusu (örneğin, özel eğitim ihtiyacı olan 
çocuklar için) 

15 Aralık´a kadar 

İlkokulun velileri bilgilendirmesi 25 Şubat'a kadar 

Kayıt formu teslimat tarihi 5 Mart'a kadar 

İstenilen Bildungsgang ilkokulun tavsiyesinden farklıysa velilere 
bilgilendirme 

Hemen sonrasında 

Veliler ilkokula Bildungsgang ile ilgili kesin kararını paylaşır 5 Nisan'a kadar 

Kabul edilen okuldan velilere bilgi En geç mayıs ayı sonunda 

Dördüncü sınıftaki kayıt süreci  
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Klasse 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11* 
 

12* 
 

13* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offenbach şehrindeki mevcut okul türleri ve buna bağlı olarak okul önerileri  
 

 Meslek okullarında daha fazla nitelik kazandıran okul mezuniyetleri elde 
edinilebilir. Bunlar: Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, 

Fachoberschulreife, Abitur. 

 5. Offenbach şehrindeki mevcut okul türleri ve  
buna bağlı olarak okul önerileri  

 

 Förderschule 

BO oder HSA 

Integrierte 
Gesamtschule 

HSA 

RSA 

Gymnasium 

Gymnasiale 
Oberstufe 

Abitur 

Grundschule (Klasse 1-4) 

BO= Berufsorientierender Abschluss (mesleki yeterlilik) / 
 HSA= Hauptschulabschluss / RSA= Realschulabschluss 

* Klasse 11: Einführungsphase (giriş aşaması) / Klasse 12: Qualifizierungsphase I (yeterlilik aşaması) / 
Klasse 13: Qualifizierungsphase II (yeterlilik aşaması II) 
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Şema, Offenbach şehrinin devlet okulları sisteminde 
5. yıldan itibaren mevcut olan okul türlerini 
göstermektedir. Okul türleri bu bölümde 
açıklanmıştır.  
 
Şema ayrıca, başarı elde edildiği takdirde her okul 
seviyesi sonrasında diğerine geçilebileceğini 
göstermektedir:  
 
 Hauptschulabschluss`dan sonra 
Realschulabschluss alınabilir.  
 Realschulabschluss`dan sonra gymnasiale 
Oberstufeye geçilebilir. 
 
Offenbach şehrinde okul türleri ve okul önerileri 
 
Özel okullar (Förderschulen) 
“Özel eğitim ihtiyacı” olan öğrenciler (bkz. 4. Bölüm) 
genel okullarda (örneğin ilkokullar, integrierte 
Gesamtschulen veya Gymnasien) ders alabilirler. 
Buna “kapsayıcı eğitim” (inklusive Beschulung) 
denir. Ancak, özel ihtiyaçları olan çocuklarla özel bir 
okulda da ders alabilirler.  
 
Bu özel okulların farklı uzmanlık alanları vardır. 
Offenbach'ta üç özel devlet okulu bulunmaktadır: 
 
Erich-Kästner-Schule: Konuşma terapisi 
(Sprachheilförderung) odaklı bir okuldur. Bu, 1. ila 6. 

sınıf arasındaki öğrencilerin dil gelişimlerinde destek 
sağlandığı anlamına gelmektedir. Bu desek bittiği 
taktirde eski okullarına döneceklerdir.  
 
Ludwig-Dern-Schule: Öğrenme (Lernen) odaklı bir 
okuldur Bu, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin 
burada destek alacağı anlamına gelir. Okul 9. sınıfta 
sona erer ve öğrenciler “mesleki yeterlilik” 
(Berufsorientierten Abschluss) alırlar. Bunu 
geliştirebilir ve örneğin bir meslek okulunda 
Hauptschulabschluss alabilirler. 
 
Fröbelschule: Zihinsel ve/veya fiziksel gelişim ve 
hareketlilik için özel ihtiyaçları olan okul çocukları 
burada desteklenmektedir. Okul, 1'den 12'ye kadar 
olan sınıfları kapsar. "Zihinsel gelişim" alanında 
yükselen öğrenciler, öğrenme ve gelişim seviyelerine 
göre bir yeterlilik alırlar. 
 
Offenbach'ta özel bir Förderschule de 
bulunmaktadır:  
 
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule: Uzun süredir 
hasta olan veya bir sınıf topluluğuna uyum 
sağlamada sorun yaşayan çocukları destekleyen bir 
okuldur. Gençler, örneğin Volkshochschule de 
“externer Hauptschulabschluss” için hazırlanabilir, 
Realschulabschluss ve Abitur'u alabilirler. Oswald-
von-Nell-Breuning-Schule, Katolik Kilisesi tarafından 
desteklenen özel bir okuldur. 
 

Offenbach şehrindeki mevcut okul türleri ve buna bağlı olarak okul önerileri 
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Integrierte Gesamtschulen 
 
Offenbach'daki altı tane entegre orta okul (integrierte 
Gesamtschule) vardır. Bunlar: Edith-Stein-Schule, 
Ernst-Reuter-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, 
IGS Mathildenschule ilkokul ile birlikte, Schiller-
schule ve IGS-Lindenfeld.  
 
Integrierte Gesamtschule`de her üç eğitim seviyesi   
(Bildungsgang) (Hauptschule, Realschule ve Gym-
nasialbildungsgang) tek çatı altındadır. Ancak 
çocuklar Bildungsgang`lara ayrılmaz: 
 
5. ve 6. sınıfta çocuklar sınıflarında birlikte ders 
alırlar. 7. sınıftan itibaren, ana dersler (Matematik, 
Almanca, birinci yabancı dil) ile kimya, fizik ve 
biyoloji "kurslarda" öğretilir. Bu, öğrencilerin 
yeteneklerine göre daha kolay veya daha zor 
kurslara "temel veya ileri kurs" (Grund- und Erweite-

rungskurs) ayrıldığı anlamına gelir. Kurslar daha 
sonra eğitim seviyelerinin (Bildungsgang) farklı 
gereksinimlerini yansıtır. 7. sınıfta veliler, çocuğun 
daha kolay veya daha zor bir kursa yerleştirilip 
yerleştirilmeyeceği konusunda söz sahibidirler. 
Örneğin spor, sanat gibi bazı konular hala 5. ve 6. 
sınıfların sınıf topluluğunda öğretilmektedir. 7. 
sınıftan itibaren çocuklar bazı ders seçimi 
yapabilmektedirler. Örneğin ikinci bir yabancı dil 
öğrenebilirler. 
 
Aslında integrierte Gesamtschule`lerde bir sınıfı 
tekrarlamak diye bir şey yoktur. Ancak veliler 
isterlerse bir sınıf bir kez tekrar edilebilir.  
 
Öğrencinin diploması katıldığı kurslara göre 
belirlenir: Çocuğunuz ek kurslara (Erweiterungskurs) 
katılıyorsa ve notları iyi ise, bir gymnasiale 
Oberstufe`ye geçme seçeneğine sahiptir.  
 
Integrierte Gesamtschule`de 9. sınıfta Haupt-
schulabschluss ve 10. sınıfta Realschulab-
schluss alabilirsiniz. Üstün başarı gösterilmesi 
durumunda, qualifizierender Haupt- yada 
Realschulabschulabschluss alırnabilir ve 
böylece bir sonraki yüksek derece elde edilebilir. 
Örneğin, qualifizierender Realschulabschluss ile 
Abitur'u almak için gymnasiale Ober-stufe`ye 
geçme imkanı vardır. Edith-Stein-Schule 
(integrierte Gesamtschule) de böyle gymnasiale 
Oberstufe`ye sahiptir. 

Offenbach şehrindeki mevcut okul türleri ve buna bağlı olarak okul önerileri  
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Gymnasien 
 
Offenbach'daki üç Gymnasium okulunun adı Albert-
Schweitzer-Schule, Leibnizschule ve Rudolf-Koch-
Schule.  
 
Integrierte Gesamtschule`de olduğu gibi, ilk yabancı dil 
de Gymnasiumda 5. sınıfta başlar. Farklı olarak, ikinci 
yabancı dil genellikle 6. sınıfta başlar (istisna: Rudolf-
Koch-Schule, 7. sınıfta).  
 
Gymnasium okulu "Allgemeine Hochschulreife", Abitur 
ile sona erer. Abitur, Offenbach şehrindeki üç 
Gymnasium okulunda 13. Sınıftan sonra elde 
edilebilmektedir.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Meslek okulları 
 
Offenbach'taki dört meslek okulu şunlardır: August-
Bebel-Schule, Gewerblich-technische Schulen, 
Käthe-Kollwitz-Schule ve Theodor-Heuss-Schule.  
 
Öğrenciler, ilk Schulabschluss sertifikalarını (9. veya 10. 
sınıftan sonra) tamamladıktan sonra bir meslek okuluna 
gidebilir ve burada Abitur dahil olmak üzere tüm okul 
mezuniyetlerini tamamlayabilirler. 9. sınıftan sonra 
Hauptschulabschluss almamış olan öğrenciler de 
diplomalarını burada alabilirler. Meslek okulları, okul 
bitirme sertifikalarına ek olarak, mesleki nitelikler elde 
etmek için çok çeşitli fırsatlar sunar. 
 
 
 
 
 
 
 

Offenbach şehrindeki mevcut okul türleri ve buna bağlı olarak okul önerileri 
 

Offenbach şehrindeki mevcut okul türleri ve buna bağlı olarak okul önerileri  
 

Kooperative Gesamtschule 
Integrierte Gesamtschule`de olduğu gibi, bu okul türü de birkaç Bildungsgangı  
tek bir çatı altında birleştirir. Bununla birlikte, integrierte Gesamtschule`de  
olduğu gibi bir kurs sistemi yoktur, ancak çocuklar tüm derslerde Hauptschule,  
Realschule veya Gymnasial dallarına ayrılmıştır.  
 
Offenbach'ta Marienschule adında kooperative Gesamtschule vardır.  
Kızlar için özel Katolik bir okuldur. Onda Realschul- ve Gymnasialbildungsgang 
 mevcuttur. Ayrıca buradaki öğrenciler meslek okullarına da gidebilirler (meslek  
okulları ile ilgili bilgiler bu bölümde “Meslek okulları” başlığı altında bulunabilir).  
 
Haupt- ve Realschule 
Offenbach'ta özel bir Haupt- ve Realschule vardır: Marianne-Frostig-Schule.  

Offenbach'daki devlet okulu sisteminde "Haupt- ve Realschule" okul türü artık yoktur. 
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Meslek okulları tarafından sunulan bazı eğitim 
programlarına genel bir bakış:  
 
Mesleki hazırlık eğitim kursları (örneğin "Berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahmeni"): Hauptschul-
abschluss veya meslek öğrenimi (Ausbildungsplatz) 
olmayan gençler burada profesyonel yönelim alır ve 
eğitime hazırlanabilir.  
 
Belirli meslekler için Meslek okulu: Bir meslek 
okulunda öğrenciler farklı dersler seçebilirler. Konu 
alanlarının işle ilgili içeriğini öğrenir ve ortaokul Haupt- 
ve Realschulabschluss veya mesleki eğitime 
hazırlanabilirler.  
 
Meslek okulu: Meslek okulunda mesleki eğitimin okul 
ile ilgili içeriği aktarılır. Meslek okulu bu nedenle "ikili 
eğitimin" (duale Ausbildung) bir parçasıdır. Meslek 
öğreniminin pratik bölümü ise sözleşme imzaladığı 
firma tarafından aktarılır. 

Teknik okullarda, profesyonel bir alanın konuları 
derinleştirilebilir ve daha fazla bilgi ve beceri 
kazanılabilir. Teknoloji, tasarım, ekonomi ve sosyal 
işler gibi farklı mesleki alanlar için teknik okullar 
vardır. Teknik okullara ancak yeterli mesleki 
deneyime sahip mesleki eğitimden sonra girilebilir.  
Teknik kolej (Fachoberschule) ve mesleki  
Gymnasium, "klasik" Gymnasium okuluna ek olarak  
üniversiteye girmeye hak kazandırır. Teknik kolej, 
sahibine kolejlerde veya üniversitelerde lisans  
programlarında çalışma hakkı veren genel teknik 
kolej giriş yeterliliğine götürür (lisans: (ilk) akademik, 
profesyonel üniversite derecesi). Bir mesleki 
Gymnasium okulundan Abitur yapılabilir ve bu onlara 
bir üniversitede eğitim alma hakkı verir. 
 
Tüm okul mezuniyetleri meslek okullarında da 
alınabilir. Orada 9. veya 10. sınıfı derecesiz 
olarak terk eden gençler için de imkanlar vardır. 
 

Offenbach şehrindeki mevcut okul türleri ve buna bağlı olarak okul önerileri  
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Çocuğum için doğru eğitim programını 
(Bildungsgang), doğru okul türünü ve okulu nasıl 
bulabilirim?  
Bu broşür bu konuda bilgi ve yardım sağlar. Ayrıca 
ilkokulun önerileri ve öğretmenlerle yapılan görüşme 
saatleri size önerilerde bulunur. Emin değilseniz oraya 
danışabilirsiniz.  
 
Çocuğum 4. sınıftan sonra Gymnasiuma gitmezse, 
iş durumu daha mı kötü olur?  
Hayır, her okul mezuniyeti iş hayatına iyi bir başlangıç 
sağlar. Ayrıca okul sistemi “geçişgendir”. Bunun 
anlamı: Her iyi okul mezuniyetinden sonra çocuğunuz 
bir sonraki yüksek yeterliliğe (Schulabschluss) ulaşma 
fırsatına sahiptir. 5. Bölümdeki şema bunu 
göstermektedir. 
 
Ortaöğretime kayıt nasıl işliyor, hangi tarihleri 
gözlemlemeliyim ve daha fazla bilgiyi nereden 
alabilirim?  
Kayıt ve tarihler ile ilgili bilgiler bu broşürde bulunabilir. 
Başka sorularınız varsa, çocuğunuzun sınıf öğretmeni 
veya ilkokul müdürü ile iletişime geçebilirsiniz. 

 
Çocuğum orta okula gitmek için toplu taşıma 
araçlarını kullanmak zorunda kalırsa ne olacak? 
Seyahat masraflarının geri ödenme hakkı var mı?  
Okul ulaşım masraflarının geri ödenmesi, ancak 
seçilen okul türüne en yakın okulu (integrierte 
Gesamtschule, Gymnasium) “ilk tercih” olarak 
belirlediyseniz ve bu okula kolay yürüme mesafesi üç 
kilometreden fazla ise yapılabilir. Bu, Hessen Okul 
Yasası (Hessisches Schulgesetz) ile düzenlenmiştir. 
Ortaokul kayıt formu ile bununla ilgili daha fazla bilgi 
alacaksınız. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 
Stadtschulamt Sachgebiet Schülerbeförderung ile 
iletişime geçiniz (telefon 069 8065-2827 veya -2915, 
e-posta: fahrtkosten@offenbach.de). 
 
Velilere okul seçme konusunda kim tavsiyede 
bulunur?  
Önce çocuğunuzun sınıf öğretmeniyle konuşmanız 
tavsiye edilir. İlkokulun okul yönetimi de size yardımcı 
olabilir. Ortaokullarla da iletişime geçebilirsiniz. 
 
 
 

6. Sorular ve cevaplar 
 

Sorular ve cevaplar 
 

mailto:fahrtkosten@offenbach.de
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Ayrıca buradan bilgi ve danışma alabilirsiniz:  
 

Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und  
die Stadt Offenbach am Main 
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main 
Telefon.: 069 80053-0 
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de  
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de 

  
  
Kabul ve Danışma Merkezi (Aufnahme- und Beratungszentrum/ABZ), özellikle 
Almanya'da yeni olan ve dil edinmesi gereken 10-16 yaş arası okul çağındaki çocuklar 
için: 

  
Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und  
die Stadt Offenbach am Main 
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum (ABZ)  
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main 
Telefon: 069 80053-254 
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de  
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de 
  
  

OF Bildungsbüro eğitimle ilgili tüm sorularınız için hizmetinizdedir: 
  

OF Bildungsbüro  
Berliner Straße 77, 63065 Offenbach am Main  
Telefon: 069 8065-3838 
E-Mail: bildung@offenbach.de 
Internet: www.offenbach.de/bildungsbuero 

  
  
Bilgi ve yardım - anadilinizde de - Offenbach şehrindeki yabancı topluluklardan 
(ausländische Gemeinden) ve göçmen derneklerinden (Migrantenvereine) alınabilir. 
 
Offenbach'taki çok sayıda danışma merkezine ilişkin bir genel bakış, ağ eğitim danışmanlığının 
(Netzwerk Bildungsberatung) tavsiye kılavuzunda bulunabilir (OF Bildungsbüro) mevcuttur, 

iletişim için yukarıya bakınız). 

Sorular ve cevaplar 
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Förderschulen 

Erich Kästner-Schule 
Geleitsstraße 18 
63065 Offenbach am Main 
069 80652147 
www.eks-offenbach.de 

Fröbelschule 
Goethestraße 10-12 
63067 Offenbach am Main 
069 8065-2755 
www.froebelschule.info 

Ludwig-Dern-Schule 
Schubertstraße 89 
63069 Offenbach am Main 
069 8065-2247 
www.lds.schulen-offenbach.de  

 

Integrierte Gesamtschulen 

Edith-Stein-Schule 
Gravenbruchweg 27 
63069 Offenbach am Main 
069 80652658 
www.ess-offenbach.de/  

Ernst-Reuter-Schule 
Bürgeler Straße 60 
63075 Offenbach am Main 
069 8065-4550 
www.ernst-reuter-schule- 
offenbach.de 

Geschwister-Scholl-Schule 
Erich-Ollenhauer-Straße 1 
63073 Offenbach am Main 
069 8065-4610 
www.gss-offenbach.de 

 
IGS-Lindenfeld 
Friedensstraße 81 
63071 Offenbach am Main 
069 8065-2425 
www.igs-lindenfeld.de 

IGS Mathildenschule mit  
Grundschule  
Mathildenstraße 30 
63065 Offenbach am Main 
069 8065-2145 
www.mathildenschule.de 

Schillerschule 
Goethestraße 109-111 
63067 Offenbach am Main 
069 8065-2245 
www.schillerschule- 
offenbach.de 

 

Gymnasien 

Albert-Schweitzer-Schule 
Waldstraße 113 
63071 Offenbach am Main 
069 8065-2925 
www.albert-offenbach.de 

Leibnizschule 
Brandsbornstraße 11 
63069 Offenbach am Main 
069 8065-2635 
www.leibnizschule- 
offenbach.de 

Rudolf-Koch-Schule 
Schloßstraße 50 
63065 Offenbach am Main 
069 8065-2235 
www.rudolf-koch-schule.de 

 

Privatschulen 

Marianne-Frostig-Schule 
Auf der Rosenhöhe 55 
63069 Offenbach am Main 
069 83837960 
www.marianne-frostig-
schule.de/startseite  

Marienschule 
Ahornstraße 33 
63071 Offenbach am Main 
069 851081 
www.marienschule- 
offenbach.de/  

Oswald-von-Nell-Breuning-
Schule 
Oswald-von-Nell-Breuning-
Straße 3 
63069 Offenbach am Main 
069 984200-56 
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