
Aşağı  Saksonya Eyaleti  Okul Sistemi                              
 

 

Peine Belediyesi Kültürler arasɪ Ailebirliği ve Eichendorffschule Veli temsilcilerinin ortak 
işbirliği ile düzenlenen, amacı Aileleri bilgilendirmek olan „Aşağı Saksonya Okul sistemi“ 
Konferansı, Peine Eichendorffschule de 01.10.2014, saat 18.00 ile 19.30 arasında yapıldı. 
 
Konferansɪ 20 farklɪ kültürden Veliler ve öğrenciler takip ettiler. 
 
Konuşmacɪ olarak davet edilen Bayan Eichholz ve Bay Lochte, Aşağı Saksonya Eyaleti 
Hannover Meclisinde Veliler danışma kurulu üyeleri ayrıca Bayan Eichholz İletişim 
Eğitmeni, Bay Lochte`de yıllarca Eğitim Geliştirme Komistesinde çalışıyor.  
Bayan Eicholz konuşmasına şöyle devam etti, 
 

 Bütün öğrenciler İlkokula başlamadan bir yıl önce Okul Yetenek Testine tabi 
tutuluyorlar. 

  

 İlkokula yeni başlayan bütün öğrenciler tekrar bir daha İlkokullarda Dil Testine 
girmek zorundalar, bunun amacı hangi öğrencinin bir yıllık Dil Desdeğine ihtiyacı 
olup olmadığını tespit etmek. 

 

 İlkokulula başlamadan bir yıl önce hafta içi hergün bir saat  Dil Desdeği veriliyor. Bu 
Anaokulunda yada İlkokulda yapiliyor. 

 

 Dördüncü sınıfta bütün öğrencilere öğretmenleri tarafindan yazılı bir tavsiye 
veriliyor, bunun mağnası öğrencinin beşinci sınıftan itibaren hangi okula 
gidebileceğini tavsiye etmek. Buna rağmen Aşağı Saksonyada` ki aileler 
çocuklarının hangi okula gidebilecegine kendileri karar verebiliyorlar. 

 

2016 yılından itibaren bu yazılı ``Okul Tavsiyesi`` yerine ``Okul Gelişim Raporu`` verilecek. 
 
Bay Lochte`de bizi İlkokuldan sonra gelen okullar hakkında bilgilendirdi, bunlar 
Gymnasium, Oberschule, Realschule, Hauptschule, IGS ve Förderschule. 
 
 

Dual Yüksek Eğitimi, yeni bir eğitim şekli, normal bir üniversite eğitimi için yeni bir 
alternativ. Bu şöyle bir kombinasyon, Üniversitelerde veya Uygulamalı Bilimler 
Üniversitelerinde teori eğitimi, bir şirketde ise pratik eğitimi alınır. Böylece öğrenciler 
teoride öğrendiklerini iş yerinde pratiğe taşıyabilirler. 
 
Aynen dual meslek eğitimide normal meslek eğitiminin alternativi. Burada da meslek  
eğitimi, okul ve iş yeri ile paralel devam ediyor. 
 
2015 yılından itibaren G8 uygulamasi bitti,bu yıl 5. sınıfa başlayanlar G9 uygulaması na 
göre okullarını  2021 de bitirecekler. 
 

 

Bu okullar hakkında geniş bilgiyi www.mk.niedersachsen.de adresinde bulabirsiniz. 
Konuşmacılara aileler tarafından sorulan sorulardan, bu konferansın çok dikkat çekici 
oldugu anlaşıldı . 
 
Bir sonraki Konferans  03.12.2014 de 17.45 -19.30 saatleri arasında. 

http://www.mk.niedersachsen.de/


Konu: Okullar ve Okultürleri, burda farklı okul türleri açıklanacak. 
Aileler bu konferansda şu sorunun cevabını bulacaklar  : „Bir Veli olarak , hangi okul 
türünün benim çocuğuma uygun olduguna karar verebilirim?“ 
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