FAQ s

OKUL VE ÇIRAKLIK HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR

SEVGİLİ AİLELER,
DEĞERLİ EBEVEYNLER!
İyi bir eğitim, kendi kendini belirlemiş bir profesyonel geleceğin ve başarılı bir yaşam
planlamasının temelidir.
BIR ÇOK SEÇENEK – BIR ÇOK SORU!
Okul için ya da öğretim süreci için - bu videoda cevaplıyoruz!

FAQ OKUL HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Doğru okul nasıl bulunur?
Okulun çocuğunuzun güçlü yönleri, ilgi alanları ve yetenekleriyle uygun olması önemlidir. Viyana okullarının açık kapı günleri seçtiğiniz okulu yerinde tanımak için çok uygundur. Kariyer fuarları, çocuğunuzla
birlikte doğru okul seçimini yapmanıza da yardımcı olur.

2. Çocuğunuzu nasıl ve ne zaman ileriye götüren bir okula kaydettirirsiniz?
Ileriye götüren bir okula kayıt, genellikle yarıyıl tatilinden hemen sonra Şubat ayında yapılır. İlk dönem
boyunca bazı okul yerlerinde ön kayıtlar mümkündür. Böylece, seçtiğiniz okuldaki yönetimden randevu
alırsınız. Bu randevu için yanınızda şunlar bulunmalıdır: doğum belgesi, kayıt formu, vatandaşlık veya
ikametgah belgesi, e-kart ve ilk dönem okul karnesi. Bazı ileriye götüren okullar belirli notlar gerektirir.
Bazı okullarda Ocak ayında gerçekleşen kabul prosedürleri vardır. Ayrıntılar en iyi okulun web sitesinde
bulunabilir. Tavsiyemiz: Okul seçmeye zamanında başlayın ve bilgi alın.

3. Çocuğunuz okulu sevmiyorsa, istediği zaman okulu değiştirebilir mi?
Zorunlu eğitimde okul değiştirmek o kadar kolay değildir ve sadece belirli nedenlerle yapılabilir. Mesleki
orta ve yüksek okullari alanında eski okulla birlikte yeni bir okulda kendiniz (okulları arayın) bir yer aramanız
ve yenisine kaydolmanız gerekir. Eski okulda yazılı iptal gerçekleşmeden önce yeni okulda yeni bir okul
yerinin sağlanması önemlidir. Tavsiye: Okul değiştirmeyi düşünmeden önce, daima sınıf öğretmenleri ve
rehber öğretmenleri ile önceden görüşmeye çalışın.

4. Ya çocuğunuz, kabul koşullarını yerine getirmesine rağmen seçtiğiniz okulda
yer alamazsa?
Ne yazık ki, okul çok fazla kayıt aldıysa bu olabilir. Her okul, bagımsız olarak okul yerlerini kendisi karar
verebilir. Okul çocuğunuzu reddederse, okullarla iletişime geçmek için bu yazida iletişim bilgilerini
bulabilirsiniz. Tavsiye: Seçtiğiniz okulun alternatiflerini önceden düşünün. Kendiniz aktif olun ve sorun.

5. Çocuğunuz not almayan bir öğrenci olarak listeleniyor, nasıl derecelendiriliyor?
Çocuğunuz, örneğin henüz Almancayı çok iyi anlamadığı için dersleri henüz takip edemiyorsa, not
almayan bir öğrenci olarak sınıflandırılacaktır.
Performans değerlendirmesinin mümkün olmadığı konular, örnegin. eğitim dilinin bilinmemesi nedeniyle
“değerlendirilmedi” olarak derecelendirilir.
Okula devam belgesi, eğitim-öğretim yılının sonunda dağıtılacaktır. Sözde not almayan öğrenci statüsü
genellikle 2 x 12 ay için verilebilir.

6. Çocuğunuz Almanca destek sınıfında, bu ne anlama geliyor?
MIKA D Sınavı ilkokulların özel Almanca sınıflarında (Deutschförderklassen) ders gören öğrencilerin
Almanca Dil Bilgisini ölçmek için düzenlenmiş bir sınav şeklidir.
Bu testin sonucuna bağlı olarak, çocuğunuz not alan bir öğrenci veya not almayacak bir öğrenci olarak
sınıflandırılacaktır. Daha sonra bir Almanca destek sınıfına veya bir Almanca destek kursuna verilir.
Almanca destek sınıflarında, derslerin çoğu normal sınıfta, haftada yaklaşık 15 veya 20 saati gecmez.
Almanca kursunda çocuğunuzun haftada 6 saati geciyor.
Yeni bir MIKA-D testinin sonucu, bir sonraki okul seviyesine ilerleme için belirleyicidir. Çocuğunuzun
Almanca bilgisi bu şekilde kontrol edilir. Nihayetinde, okul konferansı, not almayan bir öğrencinin ilerleyip
ilerleyemeyeceğine veya sınıfı tekrar etmesi gerekip gerekmediğine karar verir.

7. Kötü okul notları? Tekrarlamak zorunda mıyım?
Prensip olarak, bir sonraki okul düzeyine negatif notla geçmek mümkündür: anahtar kelime borçlu
geçme şansı.
Çocuğunuz okulda kendini genel olarak evinde hissediyorsa, yeterli motivasyonu varsa, yeni bir sınıfa
gelmek stresli değilse ve istenen meslek için yeterlilik önemliyse, tekrar etmek iyi bir yol olabilir.
Çocuğunuz genellikle okulda kendini rahat hissetmiyorsa ve tercih ettiği iş için bu okulda kalması gerekli
veya uygun değilse durum farklıdır.
Bu temelde çok bireysel bir karardır ve en iyi şey, elbette, onu reddetmemektir: Okulda veya okul dışı
imkanlar dahilinde ücretsiz veya ücretli yardım dersleri kullanın, sınıf öğretmenleriyle konuşmaya geçin,
birlikte çözümler arayın.

8. Bir anne/baba olarak SPF (özel eğitim desteği) hakkında ne bilmelisiniz?
Özel eğitim ihtiyaçları, engelli çocuk ve gençlerin daha fazla destek ve yardım almaları için tasarlanmıştır.
Ebeveyn olarak sizin tarafınızdan veya sizin onayınızı alarak eğitim müdürlüğünde okul yönetimi tarafından başvuru talep edilebilir. Çocuğunuz daha sonra örneğin bir entegrasyon sınıfını ziyaret eder ve özel
bir eğitim alır.
SPF; Özel eğitim destegi, çocuğunuzun normal derslere katılabileceği belirlenir belirlenmez de geri
alınabilir. Bu durumdan da eğitim südürlüğü sorumludur.

FAQ ÇIRAKLIK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
9. Çocuğunuz nasıl çıraklık bulur?
Çıraklığı kendiniz aramalısınız, örnek olarak: internetteki iş arama motorlarında. Öğretimin çocuğunuzun
ilgi ve tercihlerine uygun olması önemlidir. 200‘ün üzerinde çıraklık eğitimi vardır, bu nedenle örnek
olarak AMS is ve isçi bulma kurumu mesleki sözlüğünde veya iş bilgi bilgisayarında iyi araştırma yapmak
faydalıdır.

10. Çıraklık nasıl gerçekleşiyor?
Çıraklık döneminde çocuğunuz bir eğitim şirketinde çalışıyor ve pratikte çok şey öğreniyor. Ebeveynlerin
reşit olmayan çocukları için imzalaması gereken bir çıraklık sözleşmesi yapılacaktır. Ayrıca, eğitim süresinin
yaklaşık beşte biri olan meslek okuluna devam etmektedir. Toplamda, bir çıraklık 2 ila 4 yıl sürer - bu,
ilgilendiği mesleğe bağlıdır. Ayrıca bir Matura lise diplomasi ile çıraklık yapma imkanı da vardır ve temelde
tüm çıraklıklar için mümkündür.

11. Çıraklık sırasında sorunlar çıkarsa ne yapmalı?
Mutlaka yardım alın. Eğitmenle sohbet etmek, çırak koçluğu ile iletişime geçmek veya işçi temsilciliğine
sormak. Çıraklık koçluğu, çıraklık pozisyonlarını değiştirirken de yardımcı olur. Çırakların ve reşit olmayanların korunması konusunda Çalışma Odasından ve WKO Ticaret Odasının çıraklık bürosundan da daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.

FAQ EĞITIM HAKKINDA GENEL SORULAR
12. Çok çeşitli eğitim fırsatları hakkında oryantasyonu nerede bulabilirsiniz?
Çocuğunuz için çok fazla eğitim fırsatlari var. Yönlendirme ve bilgi her şeydir. Aşağıdakiler gibi profesyonel
ilgi testleri: Berufskompass (meslekpusulası) iyi bir yardımcıdır. AK Jopsy uygulaması ayrıca çocuğunuzun
ilgi alanlarını ve tercihlerini öğrenmesine yardımcı olur ve hangi mesleklerin uygun olabileceği konusunda
önerilerde bulunur. Bilinmesi gereken önemli sey: Avusturya‘da 18 yaşına kadar eğitim zorunludur.
Bu, çocuğunuzun çalışma hayatına iyi bir başlangıç yapması,

daha iyi kazanması ve iyi bir yaşam sürmesi
için şansını artırır. Tavsiye: Çocuğunuz için birçok eğitim seçenekleri hakkında danışmanlık desteği alın.

13. Çocugunuzun okulunda hangi ilgili kişiler var?
Çocuğunuzun sınıf öğretmeniyle olan fikir alişverisi cok önemlidir. Veliler toplantı günleri burada çok iyi
bir fırsat sunuyor. Örneğin, aile derneklerine de katılabilirsiniz. Bunlar, görüş alışverişinde bulunmak için
önemli bir platformdur ve velilerin okul hakkındaki tüm bilgileri almasını sağlar.
Okullardaki eğitim danışmanları da çok yardımcı oluyor ve ebeveynler de danışma randevuları ayarlayabilir.
Gerekirse, okul psikologlarının yanı sıra okul sosyal hizmet uzmanlarıyla da görüşebilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz varsa, bizden danışmanlık ve destek alabilirsiniz.
Biz ve diğer bir çok danışma merkezi sizin için burdayız!

