Yeterlilik Tamamlama Programı –
REFUGEE TEACHERS PROGRAM
Yeniden öğretmen olarak çalışmak ister misiniz?
Hadi o zaman bize danışın!
Program kimler için düşünüldü? Program, yurtdışından öğretmenlik yeterliliği ile Almanya‘ya
iltica veya göç eden ve Brandenburg eyaletindeki
ilkokul sonrası okullarda (Sekundarstufe) mesleklerinde çalışmak isteyen öğretmenlere yöneliktir.

raki uygulamalı okul eğitim aşamaları takip eder.
Amaç, öğretmenleri kendi ülkelerinde edindikleri
öğretmenlik niteliklerinin tam olarak tanınmasını
sağlayacak şekilde yetiştirmektir. Ayrıca onlara bir
okulda çalışmak için ihtiyaç duydukları yeterlilikleri sağlamaktır.

Refugee Teachers Program, 3 aşamalı bir yeterlilik tamamlama programının ilk adımıdır. Bu ilk
aşama, Potsdam Üniversitesi‘nde gerçekleşir ve
genel olarak dört sömestr sürer. Bunu daha son-

Başvuru süresi:
01.11.2021 ile 31.01.2022
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Refugee Teachers Programının İçeriği /
Kapsamı
Katılımcıları okulda çalışmaya hazırlamak
amacıyla C1 (GER‘e göre) seviyesinde yoğun
Almanca kursu.
Eğitim bilimleri: Okul pedagojisi, eğitim sistemi ve Almanya‘daki öğretmenlerin görevleri;
eğitim amaçlı okul gezileri ve stajlar.

Gerekli Şartlar:
Menşe ülkenizde ortaokul veya lisede öğretmen olarak çalışmanızı sağlayan en az bir üniversite lisans derecesi.
Halihazırda sahip olunan branş, Brandenburg‘daki okullarda öğrencilere öğretilen bir
branş olmalıdır.

Temel Yetkinlikler: Örneğin; Medya Eğitimi

Ortaokul ve lise öğretmeni olarak en az iki
yıllık mesleki deneyim ve tecrübe.

İkinci Branş/Alan Eğitimi: Matematik, Fizik,
Spor veya (WAT) Ekonomi-İş-Teknik alanında

İkinci branş okumaya ve akademik başarılar
elde etmeye istekli ve hazır olma.

İkinci Branş/Alandaki sınav başarıları ve alınan krediler, yabancı öğretmenlik yeterliliğinin
tanınması (Anerkennung) için başvuru sürecinde sayılacaktır.

Öğretmenlik yeterliliğinin tanınmasına ilişkin
bakanlık kararı (Bakanlık Anerkennung kararı).
Almanca bilgisi (en az GER B2 seviyesi)
Oturma izni veya kimlik kartı.

Online Bilgilendirme Etkinlikleri/
Seminerleri

Katılımcının Brandenburg veya Berlin Eyaletlerinde ikamet etmesi arzu edilir.

19.10.2021, Saat 15:00
23.11.2021, Saat 16:00
05.01.2022, Saat 15:00
Online Etkinliklere katılmak için gerekli giriş
verileri için lütfen bizimle iletişime geçin.

İrtibat:
Program ile ilgileniyor musunuz?
O halde İlkim Kılınç ile iletişime geçin.
(refteachwel@uni-potsdam.de) ve danışmak için randevu alın.

Desteği ile:

Daha fazla bilgi için bakınız:
www.uni-potsdam.de/de/zelb/refugee-teachers-program/programmueberblick
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