
14 YAŞINDA NEREYE? 
8. Okul seviyesi ve sonra?



Sevgili Aileler, 
Değerli Ebeveynler,
Çocuğunuz önemli bir geçiş döneminde. 8. sınıftan sonra eğitim yolunun tasarlanabileceği birçok yol 
vardır. Birçok olasılık şu anlama gelir: bir çok soru!
Bu video size eğitim yollarına, çeşitli okul türlerine ve öğretimle ilgili önemli bilgilere genel bir bakış 
sunar.

Çünkü hepimiz biliyoruz ki: iyi bir eğitim, kendi kendini belirlemiş bir profesyonel geleceğin ve başarılı bir 
yaşam planlamasının temelidir.

Ebeveyn olarak, çocuklarınızın eğitim veya kariyer seçimleri üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak büyük 
bir etkiye sahipsiniz. Kendinizi yönlendirmek ve kendinizi bilgilendirmek - ayrıca sorularınız olduğu 
takdirde danışmak faydalı olacaktır.

Peki hangi eğitim imkanları var?

Çocuğunuz şu anda ortaokulda ve okula devam etmek istiyor mu? Daha sonra bir yıllık, üç, dört veya beş 
yıllık okullar arasında seçim yapabilir. İlgi alanına bağlı olarak aşağıda ayrıntılı olarak çok çeşitli odak 
noktalarını belirtmek istiyoruz.

Çocuğunuz 8. sınıfta ve çıraklık yapmak istiyor ise? O zaman çoğu durumda bir yıl daha okula gitmesi 
gerekir - örneğin, politeknik veya meslek ortaokuluna.

Çocuğunuz kapsayıcı yani özel bir eğitim kurumunda mı? Çocuğunuzun destek ihtiyaçlarına bağlı olarak 
özel öneriler vardır. Prensip olarak, her türlü okul ona açıktır.

Çocuğunuz şu anda genel bir lisenin alt seviyesinde mi? Elbette çocuğunuz bu okulda kalabilir ve 
Matura´yı yani lise bitirme sınavına kadar bir üst seviyeyi tamamlayabilir.

Çocuğunuz farklı bir okula geçmek ve aynı zamanda lise bitirme sınavını da isterse eğer, bu durumda 
meslek yüksek okulları ona açıktır. Çocuğunuzun yetenek ve ilgi alanlarına bağlı olarak farklı odak alanları 
seçilebilir: IT, teknik, elektronik, işletme, turizm, moda, sanat, sosyal konular ve bunlar gibi benzeriler.

Burdan tekrar seçeneklerin özetini göreceksiniz:

  Politeknik okulu/ meslek okulu – genelde çıraklıkla devam ediliyor
  Orta dereceli meslek okulu (BMS)
  Lise dengi yüksek meslek okulu (BHS)
  Lise/AHS – Üst kademe / Üst kademe reel lise(ORG)
  Kapsayıcı eğitim

Ve şimdi seçenekler ayrıntılı olarak



Ayrıntılı olarak 8. sınıftan sonraki seçenekler

Politeknik okulu veya meslek ortaokulu ile başlayalım. Bu eğitim bir yıl sürer. Çocuğunuz farklı meslek 
alanlarını deneyebilir.

Politeknik / Meslekokulu

Süresi: 1 Yıl / genelde Çiraklıkla devam ediliyor

Bölümler:
  Teknik: Metal, İnşa-Tahta, Elektrik, IT, Mekatronik
  Büro, Ticaret
  Hizmet sektörü
  Turizm
  Sosyal meslekler

Örnek olarak: metal, elektronik, IT, mekatronik, inşaat/ahşap, hizmet alanlari, turizm veya sosyal meslekler. 
Pek çok genç, Politeknik / meslek orta okuluna çıraklık ile katılıyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz 
200‘den fazla çıraklık meslekleri var. Bir çıraklık mesleği genellikle 3-4 yıl sürer.

Tabiki, gereksinimler karşılanıyor ise, politeknik okulundan veya meslek ortaokulundan orta veya yüksek 
okula da geçilinebiliyor.

Şimdi meslek okullarına - önce Meslek ortaokullarına

Orta dereceli meslek okulları (BMS) / Meslek okulları

Süresi: 3 veya 4 yıl

  Ticaret okulu (Handelsschule)
  İktisadi meslekler okulu (Schule für wirtschaftliche Berufe)
  Sosyal meslekler okulu (Fachschule für Soziales)
  Anaokulu asistanlık meslegi okulu
  Moda okulu
  Otelcilik okulu
  Gastronomi okulu
  Ziraat okulu (Landwirtschaftliche Fachschule)

Mesleki orta okullar, örnek olarak, üç yıllık ticaret okulu veya dört yıllık bir meslek okulu içerir. Temel 
olarak bu okullardan sonra profesyonel meslek hayatına başlanılabilir veya ileri seviye kursa katılıp lise 
bitirme sinavi ile mezun olunabilir. Bu varyant bir yıl daha uzun sürer.

Meslek yüksek okulları (BHS) 5 yıllık ve maturalı

Süre: 5 Yıl

  Ticaret Akademisi (HAK)
  Teknik meslek yüksek okulları (HTL)
  Turizm yüksek meslek okulları
  Moda tasarımı meslek yüksek okulu
  İlk ögretim pedagoji okulu (Bafep)
  Sosyal pedagoji okulu

Meslek yüksek okulları 5 yıl sürer. Bunlara yüksek teknik kolejler (kısaca HTL), ticaret akademileri ve 
moda, turizm, ilköğretim pädagoji ve bunun gibi bir dala odaklı yüksek okullar dahildir. Bir Meslek yüksek 
okuluna katılabilmek için belirli kabul kriterlerinin karşılanması gerekir. Genellikle bu, belirli notlara göre 
belirlenir. 



Meslek okullarının yanı sıra tabii ki genel okullar da var.

AHS-Üst kademe Reel - Lise  /  (ORG)

Süre: 4 yıl

  Sayısız odak noktası: müzik, dil, spor, doğa bilimleri, …

Genel lise üst kademesinden başlayalım: Genel lise üst kademesi, tıpkı üst kademe ortaokulları gibi 4 yıl 
sürer ve bir Matura yani lise bitirme sınavı ile biter. Genel yüksek liseler müzikal, dil, bilimsel veya spor odak 
seçimleri sunar ve ortaokul veya genel lise alt seviyesinden sonra devam edilebilir.

Okul türlerine genel özetimiz böyle. Çocuğunuzun hangi okula ilgi duyarsa duysun, 
hemen hemen hepsinin belirli kabul koşullarını karşılamak gerekir:

  Ana derslerdeki notlar
  Giriş sınavları
  Giriş testi
  Özel kayıt prosedürleri
  Son başvuru tarihlerini dikkate alınız!

Çocuğunuzun bir meslek okuluna veya yüksek liseye ilgi duyup duymadığına veya bir genel liseye 
geçmek isteyip istemediğine bakılmaksızın: okula alinabilmesi için yerine getirilmesi gereken kabul 
kriterlerini zamanında öğrenin. Notlar önemlidir, ayrıca giriş sınavları gerekebilir veya çocuğunuzun, 
örneğin sanat okullarında daha uzun bir kabul süreciyle karşı karşıya kalması gerekebilir.

Dikkat: Bazı kabul prosedürleri için uymanız gereken kayıt tarihleri   vardır.

Okulun konusu bu kadar. Çıraklık konusuyla devam ediyoruz:

  200 den fazla çeşitli çıraklık meslekleri vardır
  3 – 4 yıl
  Çıraklık meslek başvurusunun aktiv olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.
   AMS (iş ve işçi bulma kurumuna) – çıraklık mesleği arandığına dair başvuru yapılması  

gerekmektedir.
  Şirket içi eğitim

Zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra çıraklığa başlanılabilir. Bir çıraklık 3 ila 4 yıl sürer. Avusturya‘da 
eğitim görmüş 200‘den fazla çıraklık mesleği arasından seçim yapılabilinir.

Çıraklık mesleginin çocuğunuzun yetenek ve ilgi alanlarına uygun olması önemlidir. Bu karar, örneğin 
meslek pratik günlerinde, çocuğunuz çok denerse ve meslekleri tanirsa daha kolay olur.

Siz ve çocuğunuz aktif olarak bir çıraklık pozisyonu aramalısınız. Yoğun bir aramaya rağmen çıraklık yeri 
bulamamanız mümkündür. Bu durumda, çocuğunuz Is ve isçi bulma kurumuna çıraklık için pozisyon 
aradigina dair kayıt yaptırmalıdır.

Bunu 9. okul yılının başında yapabilirsiniz. Çocuğunuz bir çıraklık mesleği arıyor olarak kaydolursa, iş ve 
işçi bulma kurumu bu durumda aramada yardımcı olacaktır. Okul yılı sonunda çocuğunuz için bir iş 
bulunamazsa, çocuğunuz iş ve işçi bulma kurumu aracılığıyla şirketler arası bir eğitim atölyesinde yer 
alabilir. Bu, çocuğunuzun kesinlikle bir çıraklık pozisyonuna sahip olduğu anlamına gelir.



Çıraklık nasıl gerçeklesiyor?

  Çıraklık anlaşmasının imzalanması 
  Meslek okulu
  Eğitim düzeni neler öğrendiğini gösterir
  Çıraklık bitimi sınavı
  Maturalı çıraklık
  Çıraklıktan sonra eğitim hayat için devam edebileceği seçenekler

Siz ve çocuğunuz çıraklık sözleşmesini imzaladığınız anda, çıraklık pozisyonu sabitlenir. Çıraklığın 
başlangıcında ise 3 aylık bir deneme süresi vardır.

Çıraklık ile çocuğunuz bir yandan şirkette diğer yandan meslek okulunda öğrenir. Çıraklığa bağlı 
olarak, meslek okulu farklı şekilde düzenlenebilir ve işletilebilir. Bu arada: Çocuğunuzu meslek okuluna 
kaydettirmek zorunda değilsiniz, şirket veya eğitim merkezi bununla ilgilenir.

Çocuğunuzun çıraklıkta öğrendiklerini nereden bakabilirsiniz?
Eğitim yönetmeliği bunun için vardir. Bu, çocuğunuzun tam olarak hangi çıraklık yılında ne öğrendiğini 
açıklar. Çocuğunuz birden fazla çıraklık arasında karar veremiyorsa, eğitim yönetmeliklerine göz atmak 
ve bunları karşılaştırmak da iyi bir tercihtir.

Çıraklığın sonunda yazılı ve sözlü ya da uygulamalı bir bölümden oluşan final çıraklık sınavı yapılır.
Bu arada: bir çıraklık ayrıca Matura yani lise bitirme diplomasi ile de birleştirilebilinir! Veya çocuğunuz 
öğrendiği mesleği daha da derinden araştırmak ve usta bir zanaatkar veya eğitmen olmak için eğitime 
başlamak istiyor. Çıraklıktan sonra birçok yol açılabilir!

Bilgilendirme - Deneme - Destek arama - Tavsiye alma 

Sevgili aileler, değerli ebeveynler, çocuğunuz için doğru eğitim yolunu seçmenin büyük bir zorluk 
olduğunu biliyoruz! Ama: zaman ayırmaya değer!

Öyleyse: bilgi alın, birçok şeyi deneyin, tavsiye alın ve gerekirse destek alın!

Önemli irtibat kişileri ve danışma merkezlerini burada ve web sitemizde bulabilirsiniz. Bir göz atın!

   INFORMATIONEN ZU BILDUNGS- UND BERUFSWAHL 
wien.arbeiterkammer.at/bildungsundberufswahl 

  WhatsApp 01 510 65 13 801

   VIYANA EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ – (BILDUNGSDIREKTION FÜR WIEN) 
1010, Wipplingerstraße 28 
Tel: 01/ 52525 – 77859 

    schulinfo@bildung-wien.gv.at

   MESLEK DANIŞMA YERLERI (BIZ)  
www.ams.at/biz  
01/50904 – 940 
Pazartesi – Persembe: 8°°- 15.30 saatleri arası 
Cuma: 8°°-13 saatleri arası

Size ve çocuğunuza en iyisini diliyoruz ve bildiğiniz gibi – 
bir çok yol hedefinize götürür!

https://wien.arbeiterkammer.at/bildungsundberufswahl
mailto:schulinfo%40bildung-wien.gv.at?subject=
http://www.ams.at/biz

