NMS Leistungsbeurteilung NEU / Türkisch
Sayın Anne ve Babalar,
Sevgili Veliler!
Yeni Ortaokullarda (Neue Mittelschule) çocuklarınızın başarı durumlarını notlandırmada yeni
yasal uygulama getirilmiştir (LBVO v. 21.11.2012). Bu yeni uygulamada not verme işlemi
7.Sınıftan itibaren (Yeni Ortaokul 3.Sınıf) olup „Genel Temel Eğitim“ („gA“) ve
„Derinleştirilmiş Temel Eğitim“ („vA“) diye iki alt gruba ayrılmıştır.
Derslerin işlenmesi esnasında ise aynı hedefe ulaşılması bakımından öğrenciler hep birlikte ders
görmekte, dolayısıyla Genel Temel Eğitim ve Derinleştirilmiş Temel Eğitim farkı
gözetilmemektedir.
 7. Sınıftan itibaren (Yeni Ortaokul 3. Sınıf) çocuğunuza Almanca, Matematik ve İngilizce
zorunlu derslerin sınavlarında farklı olarak „Genel Temel Eğitim (vA)“ ve „Derinleştirilmiş
Temel Eğitim (vA)“ grubuna göre not verilmektedir.
 „Derinleştirilmiş Temel Eğitim“ de „Zayıf“ notu (Nicht genügend) yoktur.
 „Genel Temel Eğitim“de „Pekiyi“ (Sehr gut) veya „İyi“ (Gut) yoktur.
 Zorunlu dersler olan Almanca, Matematik ve İngilizce’de birinci ve yıl sonu karnesinde
çocuklar şu şekilde notlandırılmaktadırlar: 1 (vA), 2 (vA), 3 (vA), 4 (vA), 3 (gA), 4 (gA), 5
(gA).
 „Derinleştirilmiş Temel Eğitim“ (vA) bölümündeki notlandırma Genel Liselerin Alt Basamağına
denk düşmektedir.
 Çocuğunuz her yazılı yoklamasıyla başarısını ispatlama olanağına sahiptir. Bu anlamda her
sınav sonucu „temel“ veya „derinleştirimiş eğitimde“ başarı yoklaması olanağı sunmaktadır. Bu
başarı durumu yoklamalarını sınavlarda, sömestre karnelerinde ve yıl sonu karnelerinde
alınan notların yanına konan „gA“ veya „vA“ ibarelerinden anlayabileceksiniz. İlk yarı ve yıl
sonu karnelerindeki notlar elbetteki ders yılı süresince yapılan sınavların, sınıftaki çalışma
düzeyinin ve yapılan ev ödevlerinin sonucu olan başarının karşılığıdır.
 “Derinleştirilmiş Temel Eğitim“de (vA) olan çocuğunuzun 7. ve 8. sınıftaki başarı grafiğinde
hangi nedenlerle olursa olsun bir düşüş olması durumunda, söz konusu dersin öğretmeni sizi
çocuğun durumu hakkında derhal bilgilendirmek zorundadır. Veli olarak siz ve çocuğunuz
gerekli olabilecek destek imkanlarını konuşmak üzere özel bir görüşmeye davet edilirsiniz.
Yukarıda adı geçen yeni uygulamalar çerçevesinde bir üst okul türleri olan Orta Dereceli veya
Lise Dengi Meslek Yüksek okullarına geçişte çu değişiklikler ortaya çıkmaktadır:
 Lise Dengi Yüksek Okullara (AHS/BHS/BAKIP & BASOP) geçiş hakkı vardır eğer
 Almanca, Matematik ve İngizce derslerinde „Derinleştirilmiş Temel Eğitim“e („vA“) göre not
verilmişse, veya
 Bu derslerden sadece bir tanesinde „Genel Temel Eğitim“e („gA“) göre not verilmiş ve
Öğretmenler Kurulu kararıyla olur verilirse.
 En az üç yıllık Orta Dereceli Meslek Okullarına (BMS) geçiş hakkının olduğu durumlarsa
Almanca, Matematik ve İngizce derslerinde
 „Derinleştirilmiş Temel Eğitim“e („vA“) göre notlandırılmak ya da
 „Genel Temel Eğitim“de (gA)“ „Befriedigend“ yani „orta“ veya
 Bir tane „Genügend (gA)“ yani „orta“ olması durumunda „Öğretmenler Kurulu“ kararı
ile
 Eğer orta dereceli veya lise dengi yüksek okula girmeya hak kazanılamaması durumunda
giriş sınavı yapma imkanı vardır.
 5. ve 6. sınıflarda „genel temel eğitim“ veya „derinleştirilmiş temel eğitim“ ayrımı olmadığından,
çocuğunuz Almanca, Matematik ve İngilizce derslerinde yıl sonu karnesinde „pekiyi“ veya „iyi“
almışsa Genel Lisenin (AHS) alt basamağına (orta bölüm) geçiş yapması mümkündür.
 Çocuğunuzun Genel Liseden (orta bölüm) Yeni Orta Okula geçiş yapması durumunda ise notu
zayıfsa Yeni Orta Okulda da bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir.

