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Behörde für Schule und Berufsbildung 
Postfach 76 10 48, D - 22060 Hamburg 

 

An die 
Schulleitungen, Lehrerinnen und  
Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern 
sowie Sekretariate, Hausmeister, 
Betriebsarbeiter aller staatlichen Schulen 
und Schulen in freier Trägerschaft in der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
 

 

Sevgili Öğrenciler, 
Sevgili Veliler, 
Sayın Meslektaşlarım, 
Saygı değer Bayanlar ve Baylar, 
 
ilk bölgesel okul geliştirme konferansları (Regionale Schulentwicklungskonferenzen) işlerini 
tamamladılar. 15 Mayıs tarihine kadar 22 bölgeden gelen  bütün tavsiyeler sunuldu. Bununla, 
Hamburg’da oluşan eğitim seferberliği tekrar ileriye doğru bir adım daha atmış oluyor. 
 
Okul ve Meslek Eğitimi Dairesi (Behörde für Schule und Berufsbildung) adına bugün bütün 
herkese gösterdikleri büyük katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu okul mektubunda, 
– tartışmalara daha bir açıklık getirmek için, tartışılan konulara tek tek değineceğim. 
 
Reformların hızı: Adım adım 
Okul reformu büyük bir proje. Bundan dolayı, yani ilkokulların çok çabuk hayata geçirildiği ve 
okulların ve öğretmenlerin yeni öğrenim kültürüne hazırlıklı olmadıkları konularında endişeler 
var. 
 
İlkokulun (Primarschule), mahalle okulunun (Stadtteilschule) ve altı basamaklı liselerin 
(sechsstufige Gymnasium) hayata geçirilişinde dikkatli ve adım adım ilerliyoruz. 2010 yılında 
ilkokullarda birinci ve dördüncü sınıflarla hem de liselerde ve mahalle okullarında yedinci sınıflar 
eğitime başlıyorlar. Bu sınıflarda yeni eğitim yılında önce yenilikler uygulamaya konuluyor. 
Buna, mesela öğretmenler arasında eğitim yılı timleri, ders saatleri çizelgeleri ve eğitim planları, 
öğrenciler, aileler ve eğitim elemanları arasında planlı olarak yapılan, öğrencilerin başarı 
derecelerinin konuşulduğu ve kişisel bir destek planının karara bağlandığı konuşmalardan 
orataya çıkan başarı tespiti dahildir. Bir çok okul, öğretmenlerin açılan yeni tip okullardaki 
sınıflarda çalışacakları ders planlarını daha şimdiden uygulamaya koydular. 2009 yılından beri 
öğretmenler kendilerini meslek geliştirme kurslarında bu amaca uygun olarak 
hazırlamaktadırlar. 2010 yılından itibaren ilkokullarda ve daha üst okullarda her yıl daha ileri bir 
sınıf yeni okul biçimine ve öğrenim kültürüne katılacaktır. 
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Ders: Sınıf öğretmenleri kalıyor 
Sınıflardaki kümelerin ve sınıf öğretmenlerinin de kaldrılmasından endişe duyuluyor. Sınıf 
öğretmenliği prensibi olduğu gibi bugünkü yapısını koruyacaktır. Bu, raportörlerin yeni okul 
kanunu için sunduğu taslağın (Referentenentwurfs für das neue Schulgesetz) § 11’de de böyle 
formüle edilmiştir. Tabii ki şimdi de genç öğrencilerin öğretmenlere karşı duygusal bağları 
desteklenmelidir. Bir ders yılı boyunca görevli kalan sınıf ve ders öğrertmenlerinin bir çalışma 
grubuna entegre edilmesi ilişkileri daha da kuvvetlendirir ve güven kazandırır. 
Sınıflar, gelecekte değişik alt ve üst sınıflarının karışımından da oluşabilir. Bu durumda 
öğrenciler aynı bulundukları gruplarda ve yer olarak aynı sınıfta ders yapabilirler – ama her 
öğrenci aynı zamanda aynı şeyleri öğrenmez. Kişisel desteklemenin bu türünün işlerliliğini 
Hamburg’daki okullarda şimdiden görebiliriz. Tabi ki bazı derslerde öğretmenler ön taraftan 
bütün öğrencilere bir şeyler açıklayacak ve göstereceklerdir veya bir sınıfın öğrencileri küçük 
gruplara ayrılacaklardır. 
 
Okul yolu. Öğrenciler için kısa yollar 
Başka bir endişe de öğrencilerin iki okul arasında gelip gitmeleridir – bu, değerli zaman kaybına 
neden olur. Gelecekte de öğrenciler iki okul arasında gelip gitmemelidirler. Kuşkusuz, bugüne 
kadar olduğu gibi öğrenciler daha iyi bir çözüm önerisi olduğunda komşu bir okula da 
gidebilirler. 
 
Ailelerin seçim hakkı: daha iyi görüş bildirimi, daha çok adalet 
Öğrencilerin hangi tür okula devam edecekleri konusunda yeni bir seçim sistemi olacaktır. 
Bununla, öğrencilerin 6. sınıfın sonunda gelecekteki eğitimlerinin nasıl olması konusunda (bir 
sonraki okul şeklinin seçimi) daha adil ve daha iyi bir tahminin yapılmasını  umuyoruz. 
 
4. sınıfın sonundaki ayrım ve okul seçimi kaldırıldığı için velilerin okul seçimi konusundaki söz 
hakları da artık yok. Öğrenciler 6. sınıfın sonunda, karne konferansı (Zeugniskonferenz) bunu 
doğrular ve öğrencinin liseyi başarılı bir şekilde bitirebilmesi için koşulların var olduğunu 
onaylarsa, liseye başlayabilirler. Bu yeni bir uygulama değil, çünkü bugüne kadar da 7. sınıftan 
itibaren liseye gidilip gidilemeyeceği okuldaki başarıya bağlıydı. 
 
Önemli olan, karne konferansındaki kararların doğru ve anlaşılır olmasıdır. Öğrenciler bundan 
dolayı gelecekte, gösterdikleri başarıları konusunda daha iyi ve daha çok bilgi edinmelidirler. 
Okul seçimi konusunda alınan kararlara, derste alınan notların yanında öğretmenlerin notlar 
dışındaki, sosyal beceri konularındaki görüşleri hem de öğrencilerin kendileri hakkındaki 
görüşleri de okul tipinin seçiminde etkin olacaktır. Ailelerle yapılan detaylı bilgilendirme 
konuşmaları gayet doğaldır. 
 
Lise ve mahalle okulları: lise diplomasına giden iki eşdeğerli yol 
Bütün öğrenciler 6. sınıftan sonra bir mahalle okuluna geçebilirler ve orada ilkokul 
diplomasından (9. veya 10. sınıfın sonunda) lise diplomasına kadar bütün diplomaları 
yapabilirler. Öğrenciler ve aileleri gitmek istedikleri okulu kendileri seçebilir. Liseye gitmeye hak 
kazanan bir öğrenci lise veya mahalle okulundan birisini seçebilir. Burada seçim nedeni 
öğrencinin belirli kişisel özellikleri, arkadaşları veya okul yolunun kısalığı ön plana çıkabilir. 
 
Liseler: Yüzde otuzluk oran değil 
Okul reformunun önemli bir amacı da daha çok öğrencinin liseye gitmesidir. Hamburg’un bütün 
yeteneklere ihtiyacı var ve herkesi en iyi şekilde desteklemek istiyor. Bundan dolayı da liseye 
geçişlerde hiç bir sınırlama olmayacaktır – mesela öğrencilerin yüzde otuzu gibi - . Liselerin 



 
 
 

 3

kapatılması veya diğer bir okul türüne dönüştürülmesi Hamburg okul atağı kapsamında 
istenmiyor ve okul geliştirme konferanslarının tartışmalarını da belirlemiyor. 
 
Okul profili: Daha çok çeşitlilik 
Diğer bir endişe de okulların geleneksel ve başarılı profillerinin gelecekte yok olmaları. Biz, 
reformların bize tam tersini sunacaklarını düşünüyoruz: Gelecekte ilkokullar da ayrıcalıklı bir 
profil sunacaklardır – yani bir yerleşim yerindeki öğrenci ailelerinin arzuladıkları bir profili. Bu, 
öğrencilerin ilkokullarda öğrenebildikleri yabancı diller için de geçerlidir. İlkokullar gelecekte 
mahalle okulları ve liselerle okul profili oluşumunda birlikte çalışmalıdırlar – bütün bunlar 
mümkün olduğunca daha çok öğrencinin dolaylı yolları denemeden ve bulundukları okuldan 
ayrılmak zorunda kalmadan diploma alabilmelrini olanaklı kılmak için. Bölgesel okul 
konferanslarında bütün okullar, amaca uygun işbirliği ve gerekli olan eğitimi sunabilmenin 
yollarını aramak için bir masada oturdular. Önümüzdeki yaz aylarında okulların açılacakları 
yerler için öneri verildiğinde, birlikte çalışma daha da derinleştirilebilinir. Sonunda bu, bugünkü 
olandan daha fazla eğitim çeşitliliği anlamına gelir. 
 
Sınıf sorusu: İyi okulun iyi sınıflara ihtiyacı vardır 
Hamburg Okul Kanunu ile birlikte, modern eğitimin modern sınıflara sahip olmasına olanak 
sağlanması şansı da beraber yürütülüyor. Okul yapımının yeni organisasyonu aracılığı ile ve 
Hamburg Eyaleti konjonktür programı çerçevesinde ayrıca sunulan parasal imkanlar hem de 
federal devletin desteğiyle okullar sınıflarını geleceğe uygun hale getirebilirler. Bölgesel okul 
konferansları şu andaki mevcut olan sınıf kapasitesinden yola çıkarak gelecekteki okul biçimi 
için öneriler üretiyorlar. Bazı bölgelerde okullara yan yapılar da gündeme gelebilir. Bölgesel okul 
konferanslarının çalışmalarının sonunda okul dairesi, bütün önerileri ve genellikle de onarım 
gereksinimini ve ders sınıflarının onarılmasının ve yeniden yapılanmasının gerekli olup 
olmadığını iyice inceleyecektir. 
 
Hamburg okul atılımının büyük amaçları var. Okul ve Meslek Eğitimi Dairesi, konuşmaların 
ardından işlerin başlaması için gerekli çabaları gösteriyor. Ortaya çıkan bu büyük fırsatla, 
beraberce Hamburg için iyi okulları gerçeklerştirmek beni çok sevindiriyor. 
 
Sizin 
 
Christa Goetsch 
 


