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Universität Potsdam

Potsdam Üniversitesi'ndeki yeterlilik programı aşağıda sayılan vasıflara sahip öğretmenlere
yöneliktir.
1. Almanya'ya ülkesinden kaçma sonucu veya başka nedenlerle gelmiş,
2. Brandenburg eyaletindeki devlet okullarında öğretmen olarak çalışmak isteyen
3. Başka bir ülkede öğretmenliğe uygun bir üniversite eğitimini başarıyla bitirmiş ve
orada öğretmenlik için gerekli yeterlilikleri tamamlamış ve
4. Geldiği menşe ülkesindeki ortaokul veya Liselerde (Sekundarstufen I ve II) öğretmen
olarak ders vermiş olanlar.
Mülteci ve yakın zamanda Almanya'ya göç etmiş olan ögretmenler, Brandenburg okullarında
çalışmak için dilsel, mesleki, pedagojik ve kültürlerarası olarak yeterliliklerini tamamlayabilir
ve sahip oldukları yabancı öğretmenlik yeterliliğinin, Brandenburg Eyaleti`ndeki okullarda
öğretmenlik görevi için bir yeterlilik olarak tanınması yolunda desteklenirler.

Çok yıllı Yeterlilik Programının İstasyonları
1. İSTASYON:

Potsdam Üniversitesi'nde 2. Branş ve Ek Yeterlilikler
Nisan 2022
		Süre:		
4 dönem
		Umfang:		
Vollzeit
		Kurs kapasitesi: 20 yer
		Durum:
Program katılımcısı
				
(Üniversite öğrencisi olarak kaydolma yok)
		Mezuniyet:
Programa katılım belgesi:
				
ikinci Branş sırasında alınan derslerin Transkripti;
				C1 Almanca Dil sertifikası

		Başlangıç:
Titelfoto: ©A. Horn-Conrad (mi.)

REFUGEE TEACHERS PROGRAM
Yabanci öğretmenlik niteliklerine sahip
Öğretmenler için Yeterlilik Tamamlama Programı

İkinci branş için yapılan sınav ve eğitim başarıları, yabancı öğretmenlik yeterliliğinin Brandenburg
eyaletinde bir öğretmenlik yeterliliği olarak tanınması için başvuru sürecinde dikkate alınır.
2. İSTASYON:
		

ŞiMDi NİSAN
2022 İÇİN
BAŞVURUN
Mizanpaj: ZIM Multimedia | Universität Potsdam
Baski: November 2021
Tercüme: Mehmet Ali Akbaş

Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir okulda uygulamalı okul
yeterliliği, (genellikle 1 yıl; ücretli staj)

3. İSTASYON:
Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mesleğe uyum kursu veya
		
yeterlilik sınavı (duruma göre ve nitelik farklılıklarına bağlı olarak, 6 ila 36 ay
		arasında)
		Denklik gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra

◆

Yabancı öğretmenlik yeterliliğinin öğretmenlik yeterliliği olarak tanınması
(Uygun Alman öğretmenlik yeterliliğine karşılık gelen Denklik

◆

Brandenburg‘daki okullarda normal öğretmen olarak çalışma fırsatı

Başvuru

Kapasm
Dil Geliştirme Fırsatları

1. ÖN KOŞULLARI KONTROL EDİN

C1 hedefli yoğun Almanca kursu (telaffuz eğitimi ve dil öğrenme koçluğu dahil)

Aş ağıdaki şartları sağlayan kişiler başvurabilir

Mesleki dil desteği

• Bir üniversiteden veya eşdeğer yeterlilik düzeyine sahip bir eğitim kurumundan
tamamlanmış yükseköğrenim ve ortaöğretim düzeyinde öğretmen olarak istihdam edilmeye
hak kazanan, eğitimin verildiği ülkede tamamlanmış bir öğretmenlik mesleği yeterliliği
• Bitirilen yükseköğrenim öğretmenlik Bölümü, Brandenburg'daki okullarda öğretilen
derslerden birisi olmalıdır.
• Ortaokul ve Lise öğretmeni olarak en az iki yıllık mesleki deneyim veya tecrübeye sahip
• Matematik, fizik, Ekonomi-iş-Teknik veya spor alanında ikinci bir Branş eğitimini sağlamaya
isteklilik ve hazır olma
• En az GER B2 seviyesinde Almanca bilgisi
• Geçerli oturma izni
• Brandenburg veya Berlin eyaletinde ikamet.

Mesleki Yeterlilik / Branş Tamamlama
İkinci Branş için öğretmenlik yükseköğrenim Programları.
Seçilebilecek bölümler şunlardır: matematik, fizik, ekonomi-iş-teknoloji (W.A.T.) veya spor
Eğitim Bilimleri
Bir öğretmenin görev tanımı ve Brandenburg eğitim sistemi hakkında Ders
(okul gezisi ve yazma atölyesi dahil)
Ders planlama ve uygulamanın temelleri hakkında Ders
(okul gezisi ve yazma atölyesi dahil)
Bir okulda iki haftalık staj

2. ONLİNE BAŞVURU
1 Kasım 2021'den 31 Ocak 2022'ye kadar
Program başvurusunda bulunmadan önce, Potsdam Üniversitesi'nin Zentrum für
Lehrerbildung und Bildungsforschung‘a danışılması mecburidir. Daha sonra Uni-Assist`in
Online-Portalı My-Assist üzerinden başvurabilirsiniz:

Çeşitlilik ve ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmak hakkında Ders
(okul gezisi ve yazma atölyesi dahil)
Anahtar / Temel Yetkinlikler

www.uni-assist.de

Medya Eğitimi hakkında Ders
IT-Eğitimi

•
•
•
•
•

İş Başvuru Eğitimi

Program ve nasıl
başvurulacağı hakkında
daha fazla bilgi için web
sitemizi ziyaret edin!

•
•
•
•
•

Gerekli belgeler:
Lise bitirme diploması (orijinal dili ve Almanca tercümesi)
Üniversite diploması (orijinal dili ve Almanca tercümesi)
Yükseköğrenim Transkripti veya Not durum Belgesi (orijinal dili ve Almanca tercümesi)
Yabancı Eğitim Merkez Ofisi ZAB’ın diploma değerlendirme (denklik) kararı (şayet var ise)
Başvurunuzun onayı veya Brandenburg Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı / Berlin Eğitim,
Gençlik ve Aile Senato Departmanı'ndan yabancı öğretmenlik yeterliliğinizin tanınması
hakkındaki kararı
Dil Sertifikası (en az Almanca B2)
Oturma izni veya kimlik kartı
Tablo şeklinde / formatında CV
Öğretmen olarak çalıştığına dair Belge
Motivasyon mektubu

3. DİL TESTİ – 28/02/2022 veya 03/03/2022
4. KATILIMCILARI SEÇİM MÜLAKATI – 02/03 – 11/03/2022
5. YETERLİLİK PROGRAMINA KABULÜN ONAYLANMASI / REDDİ – Mart 2022 sonu
İLETİŞİM – ZeLB

6. BAŞLAMA ETKİNLİĞİ – Nisan 2022'nin başı

İlkim Kilinc

7. YETERLİLİK PROGRAMININ BAŞLAMASI – 04/04/2022

E-posta: refteachwel@uni-potsdam.de
Görüşme Saatleri: Perşembe, 14:00 - 15:30
ve randeyu ile
Telefon: + 49 (0) 331 977 256018

Bilim, Araştırma ve Kültür Bakanlığı‘nın Desteği ile.

