Zorunlu Okul Çağı Sonrası
Meslek Öğrenimi ve Öğrenime Devam Edilecek Okullar

Zorunlu okul dönemi sona erdiğinde genç bayan ve erkekler için çok yönlü öğrenim olanakları
açıktır.
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Meslek Öğrenimleri (Berufsausbildungen)

Temel meslek öğrenimleri (çıraklık eğitimleri), öğrenim süresi ve öğrenim programları
sözleşme ile önceden belirlenen düzenli öğrenimlerdir. Çıraklar ile öğretici işyerleri arasında
bir çıraklık sözleşmesi yapılır. Kantonun yetkili makamı da bu çıraklık sözleşmesini onaylar.
Okul kısmında genel okul dersleri yanında mesleki bilgileri içeren dersler bulunur ve okul dersleri meslek okulları tarafından verilir.
Buna ek olarak çıraklar meslek kolları ve uzmanlık birlikleri tarafından düzenlenen ve verilen
işyeri harici kurslara katılırlar.
Temel meslek öğrenimi iki ile dört yıl sürer.
Temel meslek öğrenimleri sonunda meslek öğrenimi bitirme sınavı (Lehrabschlussprüfung)
yapılır. Üç ve dört yıllık öğrenimin bitiminde federal yeterlilik diploması (eidgenössisches Fähigkeitszeugnis), iki yıllık öğrenimler sonunda da federal meslek belgesi (eidgenössisches
Berufsattest) verilir. Federal meslek yeterlilik diploması (Berufsmaturität) ek genel bilgi derslerinde sınavlar başarıldığında federal lise bitirme diploması (eidgenössische Berufsmatur) elde
etmeyi sağlar.
Mesleğe Hazırlık Yılı (Berufsvorbereitungsjahr)
Mesleğe hazırlık yılı ve önçıraklık (Vorlehre) bir yıl sürer. Bu öğrenim gençleri uygulamalı olarak ve okulda görülen derslerle birlikte meslek öğrenimine hazırlar. Gençler, tam okul uygulaması (5 gün süre ile okul), pratik uygulama (3 ile 4 gün okul, 1 veya 2 gün okulda atölye) veya
işyeri uygulaması (1 ile 2 gün okul, 3 ile 4 gün işyerinde uygulama) arasında önçıraklık seçimi
yapabilirler. 15 ile 21 yaş arası anadili yabancı gençlere yönelik olarak da entegre amaçlı
mesleğe hazırlık yılı sunulur. Burada ağırlığı Almanca öğrenimi ve meslek seçiminde destek
oluşturur.
Mesleki Lise Bitirme (Berufsmaturität)
Mesleki lise bitirme, temel meslek öğrenimini tamamlamayı ve Meslek Lisesi‘nde (Berufsmaturitätsschule BMS) verilen ek genel öğrenimi kapsar.
Meslek lisesi öğrenimi, dil dersleri, toplum dersleri, matematik ile seçilen yöne göre finans ve
muhasebe derslerini, doğal bilim, sosyal bilim veya güzel sanat derslerini içerir. Uygulamalı
meslek öğrenimi yanında haftada ortalama iki gün okula gidilir.
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Temel meslek öğrenimini ve meslek lisesi bitirme sınavlarını başarı ile bitirenler, meslek lisesi
bitirme diploması (Berufsmaturitätszeugnis) almaya hak kazanırlar. Meslek lisesi bitirme diploması sahipleri iki tür başarı belgesini ellerinde bulundururlar: Bir taraftan meslek yeterlilik
belgesi ve diğer taraftan da yüksek öğrenim olgunluğu, yani sınava girmeden bir yüksek
öğrenim kurumunda öğrenim görme olanağı. Meslek lisesi bitirme ayrıca mesleki öğrenime
devam için olağanüstü bir temel oluşturur.
Meslek Öğrenimleri hakkında Bilgilendirme ve Danışma Yerleri
İkinci basamak öğretmenleri gençleri mesleğe hazırlık konusunda desteklerler ve bu açıdan
onlar veliler için ilk başvurulması gereken en önemli kişilerdir.
Meslek danışma merkezleri (Berufsberatung) en kapsamlı bilgileri sunarlar.
Geniş kapsamlı bilgi veren birkaç adres:
Amt für Jugend und Berufsberatung
Zentralstelle für Berufs- und Studienberatung
Dörflistrasse 120
8090 Zürich
www.berufsberatung.zh.ch
Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt
der Bildungsdirektion Kanton Zürich
Ausstellungsstrasse 80
8090 Zürich
www.mba.zh.ch
Zentralstelle für Berufsberatung
Lehrstellennachweis des Kantons Zürich
www.lena.zh.ch
Açık Çıraklık İşyerleri listesi (Online)
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Öğrenimin Devamını Sağlayan Okullar
Orta Dereceli Okul (Mittelschule)
Zürih Liselerinde öğretim İsviçre Olgunluğu Tanıma Yönergesine (MAR) uygun olarak yapılır
ve öğrenim sonunda tüm İsviçre’de tanınan lise bitirme diplomasına hak kazanılır. Lise bitirme
diploması tüm İsviçre yüksek öğrenim kurumlarına sınavsız girişi sağlar. Yalnızca tıp öğrenimi
için ek bir giriş testi gerekir. Lise dersleri bilim dalı öğrenimi görmüş öğretmenler tarafından
üst düzey dersi şeklinde verilir. Yetenekli ve verimli çalışmayı seven, Sekundarschule‘nin 2.
veya 3. sınıflarının A bölümünün (2015 yılından itibaren B bölümü de dahil) yüksek ve orta
düzeyde ders gören öğrencileri Kısa Lise‘ye (Kurzgymnasium) geçiş yapabilirler.
Mittelschule’ye gitmek isteyen herkes bir lise profili seçmek zorundadır:
− Yeni dillerin yanında Latince ve/veya Yunanca içeren Eski Diller Profili (A), eski dillerden
biri ağırlıklı ders olarak
− Modern yabancı dilleri içeren Yeni Diller Profili (N), dillerden birisi ağırlıklı ders olarak
− Matematik-Doğal Bilimler Profili (MN), «Biyoloji ve Kimya» ya da «Fizik ve Matematik
Uygulamaları» ağırlıklı ders olarak
− İktisat-Hukuk Profili (WR), «İktisat ve Hukuk» ağırlıklı ders olarak
− Müzik Profili (M), «Sanatsal Yaratıcılık» veya «Müzik» ağırlıklı ders olarak
18 Zürih lisesinde iki dilde (Almanca/İngilizce, Almanca/Fransızca veya Almanca/İtalyanca)
lise öğrenimi görmek de mümkündür. Sanat ve Spor Liseleri (Kunst- und Sportgymnasium)
MNG Rämibühl ile Liceo Artistico’da özel yetenekler göz önünde bulundurulur. Beş yıllık kısa
lise olarak bu okullar sanata ve spora yetenekli gençleri teşvik ederler ve aynı zamanda da
tüm İsviçre’de tanınan lise bitirme diplomasına hak kazandırırlar. Liceo Artistico ek olarak İtalya’da yüksek öğrenime hak kazandırır.
Sunulan bu öğrenim seçeneklerine bir de İsviçre lise bitirme diploması ile birlikte ya da ilk
öğrenimin devamı Sekundarschule sonrası üç veya dört yıllık, yüksek meslek okulları ile teknik yüksek okullara geçişi sağlayan, orta dereceli okul öğrenimi sonucu hak kazanılan, Uluslararası Lise Bitirme International Baccalaureate (IB) eklenmektedir. Uluslararası Lise Bitirme
uygulaması „Literar- und Realgymnasium Rämibühl“’de sunulmaktadır.
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Orta Dereceli Meslek Lisesi (Fachmittelschule)
Üç yıllık Fachmittelschule (FMS) öğrenimi sonrası beş profilde yüksek meslek okuluna gitmeye hak kazandıran orta dereceli meslek lisesi belgesi (Fachmittelschulausweis) verilir. Dördüncü yılda bütün profillerde (Sağlık ve Doğal Bilimler, Pedagoji, İletişim ve Enformasyon,
Müzik veya Tiyatro) bir teknik meslek yüksek okulunda bazı dallarda öğrenime götüren meslek
lisesi bitirme diploması (Fachmaturität) almaya hak kazanılır. Profillerin çoğunda dördüncü yıl,
seçilen meslek dalında uygulama dersleri ile mesleki lise bitirme çalışmasını kapsar. Pedagoji
profilinde ise dördüncü yılda, sonunda sınavla biten ve Pedagoji Yüksek Okulu’nda öğrenimi
sağlayan yarıyıllık bir genel bilgi kursu olan «Fachmaturität Pädagogik», yani pedagojik olgunluk dersi vardır.
Ticaret Lisesi (Handelsmittelschule) ve Bilgisayar Bilimi Lisesi (Informatikmittelschule)
Ticaret Lisesi (HMS) ve Bilgisayar Bilimi Lisesi (IMS) büro işleri alanında meslek lisesi bitirme
diploması almaya hak kazandırır. Ticaret Lisesi (HMS) ek olarak federal büro işleri uzmanı
(Kauffrau / Kaufmann) yeterlilik diploması almayı, Bilgisayar Bilimi Lisesi (IMS) de ek olarak
federal bilgisayar uzmanı (Informatikerin / Informatiker) yeterlilik diploması almayı sağlar.
Başvuru Yöntemi
− Liseler, FMS ve HMS için son başvuru tarihi 10 Şubat
− Sanat ve Spor Lisesi (Kunst- und Sportgymnasium) için ise 15 Ocak
− Bilgisayar Bilimi Lisesi (Informatikmittelschule) için de 30 Eylül
Liseler ile Ticaret ve Orta Dereceli Meslek Liseleri kasım ayında, (Informatikmittelschule‘ler
Ağustos sonunda) anne-babalar ve gelecekteki öğrencileri için bilgilendirme toplantıları
düzenlerler. Kesin tarihler Zürih Kantonu eylül ayı okul bülteninde (September-Schulblatt)
yayınlanır.
Başvuru belgeleri bu bilgilendirme akşamlarında veya daha sonra okulların sekreterliklerinden
temin edilir veya telefonla sipariş verilebilir (Ücreti Fr. 20). Başvuru anne-baba tarafından sözkonusu okulun rektörlüğüne yapılır.
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Zürih Kantonunda bulunan Orta Dereceli Okullar hakkında Bilgilendirme Kitapçığı
Mittelschule ja – aber welche?
Ismarlama adresi:
Bildungsdirektion Kanton Zürich
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Ausstellungsstrasse 80, Postfach
8090 Zürich
Orta Dereceli Okullar ve Meslek Eğitimi Müdürlüğünün (Mittelschul- und Berufsbildungsamt)
internet sitesinde Zürih Kantonunda Sekundarstufe II hakkında en güncel ve en geniş bilgiler
bulunmaktadır:
www.mba.zh.ch
Ek Öğrenim Olanakları (Brückenangebote)
İlköğretimi bitirdikten sonra henüz bir çıraklık işyeri bulamayan gençler için birçok olanak
vardır: 10. Okul Yılı, Meslek Seçim Okulu, Mesleğe Hazırlık Yılı.
Bu konularda bilgiyi şu sitelerde bulabilirsiniz:
www.bws.ch
www.mba.zh.ch

Gençlik, aile ve meslek için internet adresi:
www.lotse.zh.ch
Anne-babalar ve gençler için şu soruya cevap arandığında en çok önerilen ve geniş bilgi sunan
internet sitesidir: Okuldan sonra nereye?
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