Türkisch / Türkçe

Hangi yoldan gidilmeli?
Matura Rehberi, çeşitli ortaöğretim olgunluk
okulları konusunda rehberlik eder.

Gymnasium

FMS

Lise

Meslek Lisesi

(Gymnasium)

(Berufsmaturität, BM)

Bir üniversite veya bir yüksekokul eğitimine doğrudan yol ve toplumda iddialı görevlerin üstlenilmesi
için mükemmel bir ön koşul: Başka hiçbir eğitim türü
aynı zamanda bu kadar geniş bir ders yelpazesi ve
karşılaştırılabilir bir derinleşme sağlamıyor. Bu çok
yönlü ve kapsamlı genel eğitim, alandan bağımsız
olarak bilimsel bir eğitime başlanabilmesini sağlar.
Bu genel eğitim, bir Fachhochschule (Meslek Yüksekokulu) eğitimine de hak kazandırır.

Meslek lisesi, sağlam ve pratiğe yakın mesleki bir
temel eğitim ve genişletilmiş bir genel eğitim ile
öne çıkar. Meslek lisesi diploması, meslek eğitimi
sırasında (BM 1) veya sonradan ikinci eğitim yolu
(BM 2) üzerinden elde edilebilir. Meslek lisesi
diploması, tüm meslek yüksekokullarına sınavsız
giriş garanti eder. Meslek lisesi diploması, başarılı
olarak geçilen Passerelle sınavından sonra bir üniversite veya bir yüksekokul eğitimine hak kazandırır.

Blerta
FMS, İletişim ve Bilgi
Meslek Alanı
«İletişim ve Bilgi meslek
alanı, bana çeşitli iletişim
yolları hakkında iyi içgörüler sağlıyor ve bilgi
ağlarının kullanımını
öğretiyor.»

Moritz
Gymnasium, Ağırlık
Dersi Fizik ve Matematik
Uygulamaları
«İster matematik veya
fizik olsun, bu ağırlık
derslerinde ilginç konular
işleniyor ve teknik merakım
kesinlikle tatmin ediliyor!
Kanton Okulu, bana geniş
bir temel bilgi sunuyor.
Bu da beni çok iyi şekilde
yükseköğrenim okullarına
hazırlıyor.»

WMS

IMS

Noemi
BM 1, Teknik, Mimarlık,
Yaşam Bilimleri Yönü (TALS)
«Başarılı mesleki bir gelecek benim için çok önemlidir. Meslek lisesi diploması
ile bana tüm ileri eğitim
olanakları açıktır.»

Bir Pedagoji Yüksekokuluna giriş, alternatif olarak
hazırlık kursu PH vasıtasıyla da mümkündür.

Meslek Ortaokulu

Ekonomi Ortaokulu

(Fachmittelschule, FMS)

(Wirtschaftsmittelschule, WMS)

Meslek ortaokulu, doğrudan ve kapsamlı şekilde
Sağlık, Sosyal, Pedagoji, Tasarım ve İletişim ve
Bilgi meslek alanlarındaki yüksek gereksinimli
mesleklere hazırlar – bir Höhere Fachschule’deki
(Yüksek Meslek Okulu), bir Pädagogische Hochschule’deki (Pedagoji Yüksekokulu), bir Hochschule
der Künste’deki (Sanat Yüksekokulu) veya bir Fachhochschule’deki (Meslek Yüksekokulu) meslek
eğitimleri için en uygundur. Meslek ortaokulu, üç
yıldan sonra İsviçre’de tanınan Meslek Ortaokulu
Belgesi ve dört yıldan sonra seçilen meslek alanında meslek ortaokulu diploması ile tamamlanır.

Ekonomi ortaokulu, Diller (WMS-S) ve Bilişim
(WMS-I) ağırlık noktaları ile kapsamlı ve meslek

Diana
WMS-S
«Her iki Fransızca ve
İngilizce dil gezisi benim
için WMS’de iki önemli
olaydı. Ancak bana ekonomik bilgiler ve aynı zamanda üniversite eğitimim
için ihtiyaç duyduğum
bilgiyi de aktaran geniş
ders yelpazesi de hoşuma
gidiyor. Staj yılında teoriyi
ve pratiği çok iyi şekilde
birleştirebiliyorum.»

£ile ilgili eğitim kursları sunar. Ekonomi ortaokulu,
Federal Mesleki Yetenek Diploması Yönetici Asistanı
(Hizmet ve İdare Branşı) ve Ekonomi ve Hizmetler
Yönlü Meslek Lisesi Diploması (ekonomi tipi) ile
tamamlanır ve ticari bir mesleğe veya bir meslek
yüksekokuluna hazırlar. Bir yükseköğrenim eğitimi,
bir üniversitede Passerelle sınavı üzerinden ve
Pedagoji Yüksekokulunda PH hazırlık kursu üzerinden mümkündür.

www.maturanavigator.ch sayfasında daha fazlasını keşfedin ve öğrenin.

Bilişim Ortaokulu

Meslek eğitimin etkileşimli olarak
görselleştirilmesi

(Informatikmittelschule, IMS)
Özel ve iş piyasasında talep edilen uzmanlık yeteneklerinin elde edilebildiği iki odak arasından
seçilebilir: Rapperswil-Jona Meslek ve İleri Eğitim
Merkezindeki Teknik, Mimarlık, Yaşam Bilimleri
Yönlü (TALS) IMS-T ve Am Brühl St. Gallen ve Sargans Kanton Okullarındaki Ekonomi Tipi Ekonomi
ve Hizmetler Yönlü (WD-W) IMS-W. IMS ile aynı
zamanda meslek lisesi diploması ve Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) (Federal Mesleki
Yetenek Diploması) Bilişimci elde edilebilir.

Berufsmaturität

Alexandru
Ağırlık Noktası IMS-W
«Her programda bir şey
doğuyor. Ve sevinçlisin ve
her şeyi başardığında iyi
hissediyorsun. Hayal ettiğim
programcı mesleği IMS ile
gerçek oluyor. Her bilişim
etkinliği ile hedefime biraz
daha yaklaşıyorum.»

Yönelim etkinliklerinin ve kabul
sınavlarının tarihleri ve saatleri
Yeterlilik ve kabul süreci hakkında
bilgiler
Öğrencilerin ve eski öğrencilerin
ifadeleri

Meslek eğitimi kursları ve ağırlık
noktası derslerinin, meslek alanlarının
ve yönlerin hakkında broşürler ve
bilgiler
Gelecek yükseköğrenim olanakları
ve meslek alanları
St.Gallen Kantonunun meslek, yükseköğrenim ve kariyer
danışmanlıklarında (www.bslb.sg.ch) ve Doğu İsviçre Eğitim
Fuarı OBA’da kişisel danışmanlık.

YÜKSEKÖĞRETİM

Doktora
Üniversite/ETH

Master
Üniversite/ETH

Master Pedagoji
Yüksekokulu

Master Meslek
Yüksekokulu

Bachelor Pedagoji
Yüksekokulu

Bachelor Meslek
Yüksekokulu

Ek Modüller
Üniversite/ETH

Bachelor
Üniversite/ETH

Hazırlık
Kursu PH

ORTAÖĞRETİM I

ORTAÖĞRETİM II

Passerelle

Lise GYM

(Lise Diploması)

Meslek Ortaokulu FMS
(Meslek Ortaokulu
Diploması)

Ekonomi
Ortaokulu WMS
(Meslek Lisesi
Diploması ve EFZ)

Meslek
Deneyimi

Bilişim Ortaokulu
IMS
(Meslek Lisesi
Diploması ve EFZ)

Meslek Lisesi
Diploması BM 1

(EFZ’li meslek eğitimi
ile eş zamanlı)

Meslek Lisesi
Diploması BM 2

(meslek eğitiminden
sonra)

Meslek Eğitimi EFZ

Alt Lise
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doğrudan ardından
dolaylı yoldan

Meslek eğitimi yollarının etkileşimli
olarak görselleştirilmesi:

www.maturanavigator.ch

