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Entegrasyon NedenÖnemli?
Entegrasyon son aylarda gittikçe daha önemli bir konu olmaya
başladı, çünkü Almanya çok sayıda mülteciyi kabul ediyor ve
onları sadece misafir olarak görmüyor. Almanya’da uzun süre –
ve hatta ömür boyu – kalacak olan mültecilerin sayısı hiç de az
değil. Bu nedenle iyi bir ortak yol bulmak için toplumsal ve
finansal anlamda çok çaba harcamalıyız.

Almanya’da yaşayan insanlar severek yardım ediyorlar. Bunu en
iyi gösteren şey de hoş geldin kültürü. Ama eğer insanlar kullanıldıklarını düşünürlerse o
zaman yardımseverliğin yerini dışlama alacaktır. Almanya’da mültecileri istemeyen
insanlar kendilerini böyle hissediyorlar. Bazıları mülteciler arasında topluma entegre
olmak istemeyen, ülkenin müsafirperverliğini kötüye kullanan sahtekâr ve hatta suç
işleme eğiliminde olan insanlar olduğundan korkuyorlar.

Entegrasyon ve Almanya’nın Hristiyan Kökleri
Eğer yavaş yavaş toplumun bir parçası olursanız, merakla
öğrenmeye devam ederseniz ve Almanya’da insanların nasıl
yaşadıklarını anlarsanız, o zaman iş bulabilir ve bağımsız
olabilirsiniz ve yaşam kalitenizi de yavaş yavaş yükseltmiş
olursunuz. Bunu bir günde başaramazsınız, ama insanlar bu
çabanızdan dolayı size saygı duyacak ve sizi destekleyecektir.

Toplum için bir şeyler yapmak ve toplumda daha güçsüz
olanlara yardım etmek, ülkemizin Hristiyan köklerinin bir parçasıdır. “Şehriniz için
elinizden gelenin en iyisini yapın” ifadesi Kutsal Kitap’tan (Peygamber Yeremya 29:7)
alınmış bir öğüttür.

Almanya dünya çapında ürünlerinin kalitesiyle, güçlü ekonomisiyle ve yenilikçi
insanlarıyla tanınır. Bunun nedeni Almanya’nın yüzyıllar boyunca dürüstlük, sorumluluk
ve güvenilirlik gibi Hristiyan değerlerinden etkilenmiş olmasıdır. Bu değerler sizin için de
bir bereket olabilir.

Siz de bu ülke için bir bereket olabilirsiniz, çünkü buraya getirdiğiniz kültürünüzle bu
ülkeyi zenginleştiriyorsunuz. Ancak entegrasyon sadece geleneklerinize sıkı sıkıya bağlı
olmadığınız zaman gerçekleşir. Size şunu tavsiye ederiz: Alman toplumunun nasıl
işlediğini anlamaya çalışın. Böylece daha kolay bir şekilde bu toplumun bir parçası
olabilirsiniz.
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Eğitim veOkul Sistemi

Eğitim Almanya’da çok önemlidir, çünkü iyi bir eğitim iyi bir yaşam sürme şansını arttırır.
Bu nedenle Almanya’daki okullar çoğunlukla ücretsizdir. Devlet bütün kız ve erkek
çocuklara yaşama iyi başlama imkanını vermek ister. Bu başarıyla uygulansın diye okula
gitme zorunluluğu getirilmiştir: bütün çocuklar, 16 yaşına gelene kadar bir okula gitmek
zorundadır.
Bazıları “okula gitme zorunluluğunu”olumsuz bir şeymiş gibi algılayabilirler. Ama bu son
derece olumlu bir şeydir, çünkü böylece her çocuk, anne babasının geliri önemli
olmaksızın bir okula gidebilir. Almanya’da okul sistemi eyaletler tarafından düzenlenir.
Her eyaletin kendine göre düzeni olsa da Almanya’daki okul sistemleri genel olarak
birbirine benzer. Bu nedenle burada sadece en önemli şeyler açıklanacak.

Anaokulu
Pek çok çocuk üç yasından altı yaşına kadar anaokuluna gider.
Anaokuluna gitmek zorunlu değildir. Bir çocuğun uzun süre
alıştığı çevrede kalması iyidir. Ama anaokulu da örneğin aynı
yaştaki çocuklarla arkadaşlık kurmak ve Alman dilini öğrenmek
için yararlı olabilir.

Eğer evinizde çok az Almanca konuşuluyorsa Deutschland-
begleiter.de olarak biz size çocuğunuzu anaokuluna
göndermenizi tavsiye ederiz. Çocuklar okula başladıklarında çok az Almanca biliyorlarsa,
bu onlar için bir dezavantajdır; çünkü dersleri gerektiği gibi takip edemezler. Çocuklar
anaokulunda oyunlarla okulda onlara yardımcı olacak şeyleri öğrenirler. Üç yaşın
altındaki çocuklar için pek çok yerde kreş de vardır.

İlkokul ve Sonraki Okullar
Almanya’da bütün çocuklar altı yaşından itibaren okula giderler.
İlkokul dört yıldır. Orada çocuklar örneğin okumayı, yazmayı ve
hesap yapmayı öğrenirler. İlkokulun sonunda ailelerle birlikte
çocuğun daha sonra hangi okula gidileceği konusunda
konuşulur. Çocuk, ilgi alanına ve başarısına göre bir okula
yönlendirilir: Gymnasium, Hauptschule ya da Realschule. Son
ikisi bazen aynı okul içerisinde olabilir. Bazı eyaletlerde başka
okul modelleri de vardır. Örneğin Gesamtschule,
Gemeinschaftsschule gibi. Bu okullarda değişik okul modelleri bilerek karma edilmiştir.

Okullar sürelerine ve daha sonra hangi mesleklerin seçilebileceğine bağlı olarak ayrılırlar.
Realschule ya da Mittelschule’ya giden çocuklar, 9 yıllık eğitimin ardından Hauptschule’yı
bitirmiş olurlar. İsterlerse biraz daha öğrenip toplam 10 yılın ardından Realschule’yı
bitimiş olurlar. Buna orta düzeyde okul da denir. Bu okullara giden çocuklar daha sonra
üniversiteye gitmeden bir meslek öğrenmeyi isteyen çocuklardır.
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