OTTOHAHNOKULU
Hazırlık sınıfında (11. sınıf)
ders çalışma yöntemleri
Üst sınıflardaki branş seçimi
Abi Sınavı
Başvurular/Kayıt tarihleri
Yvonne Gabriel
Üst sınıfların müdür yardımcısı
E-Mail: Yvonne.Gabriel@bsb.hamburg.de
Tel: 040/428873-213

Otto-Hahn-Lise`sinin bilgilendirme broşürü

Konuşma saatleri:
Pazartesi: 09:00-10:00
Carşamba: 15:00-16:00

çalışma azminin sadece okulun kurumsal vizyonun da ilk hedef olarak gösterilmesiyle kalınmayıp üst

0da: H2

Otto-Hahn-Okul´u kültürel çeşitliliĝin olduĝu bir okuldur. Bu çeşitliliĝin evrensel deĝerler ile bütünleşmesi ve öĝrencilerimizin okul yaşamına başarı ile yansıması için gerekli olan baĝlayıcı unsurları ve
sınıflarda aktif uygulaması yapılmaktadır.
Üst sınıflar için hazırladıĝımız bröşürümüzün içeriĝinde önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler lise
ve yüksek öĝrenim genel olgunluk diplomasının alınmasında gereklilik arz eden önemli bilgilerdir
(Abitur). Bu önemli bilgileri kısa ve öz şekilde bröşürümüz de de bulabilirsiniz.

Sekreterlerimiz
Fr. Burkhart
Sorumlu olduĝu sınıflar 12 ve13
Tel: 040 / 42 88 73- 516
Fr. Körber
Sorumlu olduĝu sınıf 11
Tel: 040 / 42 88 73- 516
Oda: H17a

Bilgilendirme amaçlı hazırlanan bröşürümüzün içeriĝinde bulamadıĝınız bazı bilgiler ve cevaplarını
alamadıĝınız sorularınız var ise bizimle lütfen iletişime geçiniz. Sorumlu müdür yardımcımız Yvonne
hanımdır (Fr. Gabriel).

* Otto-Hahn-Schule (OHS) ilköĝretim okulu ve lisedir. Almanya`da bu tarz okullara semt okulları denir. Bu tarz okullar
öĝrencileri hem yüksek öĝretime başlamaya hem meslek eĝitimine hazırlar. (Landes Institut Hamburg)

Hazırlık sınıfında (11. sınıf) ders çalışma
yöntemleri
Hazırlık sınıfında (11. sınıf) bulunan öĝrencilerimiz orta öĝretim diplomasını almış
bulunmaktadırlar. Bu öĝrencilerimize 12. Ve 13. sınıflara devam etme imkanını
vermektedir. Hazırlık sınıfında hedeflenen öĝrencilerimizin kendilerine saĝlanacak
bu imkanlardan faydalanmaları konusunda karar verme olanaĝının tanınacaĝı bir
dönemdir.

bilgiler branşından gelen bir öĝrencinin ileride sorunsuz bir şekilde tıp okuma
imkanına sahip olabilmesidir. Bunun ötesinde okul içi meslek ve üniversite yönelimi
uygulamasi ögrencilere, elde ettikleri yeterliliklerini okul sonrasında, kendi bireysel
ihtiyaçları doĝrultusunda hedeflenmelerine hazırlanmaları imkanı saĝlamaktadır.

Hazırlık sınıfında (11. sınıf) öĝrencilerimiz kendi seçtikleri branş dersleri
çerçevesinde, bilimsel terimleri, bilimsel dili ve branşlaştıkları derslerin içeriklerinde
daha da derinleşebilmeleri için gerekli olan metotları öĝrenirler. Sonuçda amaç
öĝrencilerin kendi özerkliklerinin gelişmesini saĝlamakdır.

Yüksek öğrenim için genel olgunuk
diploma sınavı

Hedef ise öĝrencilerimizin bilimsel yönlendirmeler sayesinde eĝitimlerinde
bireyselikleriyle aktiv rol almasıdır. Bilimsel dilin kullanımı, artı bilimsel çalışma
metotlarını öĝrenmeleri, yüksek eĝitimleri için gerekli ve temel nitelik taşımaktadır.
Öĝrencilerimize sonbahar tatiline iki hafta kala metotlar haftası düzenlenir.
„Seminarfach“ adı altındaki dersin içeriĝinde de hazırlık sınıfında yılboyunca işlenir.
Öĝrencilerimiz hazırlık sınıflarında organize etmekle yükümlü oldukları sırasıyla
şunlardır:
• Ders çalışma saatleri ve düzeni kendine göre ayarlamak.
• Zamanında yapılması gereken ödevleri yapmak.
• Ders öncesi ve sonrası işlenecek konuya hazırlanmak.
• Çalışma portfolyosunu/Arbeitsportfolios zamanında yapıp, düzenli bir 		
şekilde yıl sonuna kadar işlemek. Çalışma Porfolyosu için gerekli olan 		
malzemeleri ve materiyallerinden kendini sorumlu hissetmek. Işlenecek 		
derslerde yanında bulundurmak.
• Öĝrenciler her zaman için kaçırdıkları derslerden sorumlulardır. Öĝrenci 		
insiyatifini kullanıp dersi öĝrenmekle sorumludur.
Hazırlık sınıfında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de, öĝrenci
hazırlık sınıfında branş dersini (profilgebendes Fach), en az bir yarım sene seçmeli
olarak okuması gerekmektedir. Bu üst sınıfdaki branşlaşma (Profiloberstufe) için
hazırlıkdır.

Yüksek öğrenim için genel olgunuk diploma sınavı üç yazılı ve bir sözlü sınavdan
oluşmakta ve bir profil branşı ile iki temel branşı (Almanca‘yı, Matematik‘yi ya da
İngilizce‘yi) kapsamaktadır. Ayrıca bir temel branş ve bir profil branş yükseltilmiş
seviyede seçilmelidir.
Sözlü sınav için ya klasik ya da sunumlu sınav olarak iki seçenek bulunmaktadır.
Eğer dördüncü sınav branşı profil branşı ise sunumlu sınav meçburiyeti
oluşmaktadır.
Klasik sınav önceden gözden geçirilmiş ve anlaşılmış iki sömestr konusunu
içermektedir. Sınanacak öğrenciye yarım saat hazırlanma zamanı sunulduktan
sonra her iki konu hakkında onbeşer dakikka imtihan edilmektedir.
Sunumlu sınav da iki sömestr konusunu kapsamaktadır. Bu sınav formatında ise
öğrenciye sınav tarihinden iki hafta önceden derste işlenmiş konuların illerisine
gitme şartı ile bir ödev verilmektedir. Sınav tarihinde öğrenci onbeş dakikkalık bir
sunum sunduktan sonra imtihan komisiyonunun önbeş dakikkalık soru-cevap
bölümüne geçilir.
Bir ya da birçok yazılı sınav sonucu ile dört sömestr’de (onikinci ve onüçünü
siniflarda) ulaşılan ortalama puan sayıların arasında en azindan 4.0 puanlık bir fark
oluşmuş ve öğrenci sözlü ek sınavını en geç sözlü sınava girmesi onaylandıktan
bir okulgünü sonra yazılı olarak okul yönetimine baş vurmuşsa öğrenci ilgili
branşlarda sözlü ek sınava girme hakkı kazanır. Bu başvuru geri çekilemez.

Üst sınıflardaki branş seçimi

Kayıt ve Tarihler:

Branş derslerini öĝrencilerimiz kendi istekleri ve yeteneklerine göre üst sınıflarda
seçme hakkına sahiblerdir. Otto-Hahn-Lise`sinde yedi branş komibinasyonu vardır.

Lise son sınıflara hazırlık sınıfı (11. sınıf)

1. Medien in der Informationsgesellschaft
(Branş dersleri/Profilfächer: PGW ve Biyoloji)
2. Umwelt und Klima
(Branş dersleri/Profilfächer: Fizik ve Biyoloji)
3. Der bewegte Mensch
(Branş dersleri/Profilfächer: Spor ve Biyoloji)
4. System Erde
(Branş dersleri/Profilfächer: Coĝrafya ve Biyoloji)
5. Kultur und Gesellschaft
(Branş dersleri/Profilfächer: Tarih ve Güzel Sanatlar
veya Müzik/Tiyatro)
6. Management
(Branş dersleri/Profilfächer: Ticaret ve Biyoloji/Kimya)
7. IT in der globalisierten Welt
(Branş dersleri/Profilfächer: Ticaret ve Bilişim)
Branş derslerinin bir kısmı (1.ve 7.)Wandsbek semtinde bulunan medya okulunda
işlenmektedir. Medya okulu hakkında detaylı bilgi isterseniz okulumuzda
bununla ilgili bröşürler de bulabilirsiniz. Seçmeli ders sayesinde öĝrencilerin üst
sınıflarda kendi ilgi ve yeteneklerine göre odaklanmaları imkanı saĝlanmaktadır.
Öĝrencininde istemesi ve gerekli not ortalamasınıda yakalaması halinde her bir
branş dersi üniversiteye giriş için eşdeĝer zemin oluşturmaktadır. Örneĝin: Sosyal

Lise son sınıflara hazırlık sınıfımız (11. sınıf) için kayıt tarihi her yıl 01.02. de
başlayıp 31.03. da bitmektedir.
Kasımda okulumuzda 10. sınıf ögrenciler için bilgilendirme ve danışma toplantısı
düzenlenmektedir. 10. sınıfı başka okullarda okuyan ve muhtemelen Lise son
sınıflara girme hakkı kazanacak ögrenciler 01.02. ve 31.03. tarihleri arası şube
yöneticimiz Frau Gabriel’den randevu alarak görüşmeleri rica edilir.
Lise son sınıflara kayıt hakkında diğer sorular oluşursa Frau Gabriel ile
yvonne.gabriel@bsb.hamburg.de email adresi üzre illetişim kurmanız rica edilir.
Profilli lise son sınıflarımızla ilgilenen diğer okulların ögrencileri için 12.01.2018
tarihinde saat 16:00 – 19:00 arası „Tag der offenen Tür“ düzenlenerek
okulumuzun kafeteryasında (Café Curie) çeşitli profillerimiz hakkında bilgi edinme
imkanı sununmaktadır.
Şube yönetimimizden izin alındıktan sonra misafir olarak derslere katılma imkanı
mevcuttur.
Okulumuzun ögrencileri için ise aynı gün sabah 09:00 – 11:00 saatleri arası
„Speed-Dating“ çerçevesınde çeşitli profillerimiz hakkında bilgi edinme imkanı
sununmaktadır.
Bu öğrenciler için de üst siniflarin müdür yardimcisindan izin alındıktan sonra misafir
olarak derslere katılma imkanı mevcuttur.
Lise son sınıflara hazırlık sınıfı ya da lise son sınıflara kayıt yaptırmak için
internet sitemizde indirebileceğiniz belgeler ile birlikte okulumuzun sektreterliğine
başvurmanınz rica edilir.
Download des Anmeldeformulars für die Oberstufe

