
 VERA Sınavları Nedir? 
Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları bütün Almanya eyaletlerinde 
merkezi olarak yapılan testlerdir. Bu testler ilkokul 3. sınıfta ve 
ortaokul 8. sınıfta yapılmaktadırlar. Vera 3‘ün temelini 4. sınıfın 
eğitim standartları oluşturur. Elde edilen sonuçlar öğretmenlere 
yeterlilik hakkında bilgi vermek ve sonuçlar doğrultusunda 
önlem almak için yeterli zaman bırakır.

 VERA Sınavları ne için yararlıdır? 

Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları öğrencilerin becerilerini des-
teklemeyi ve ders kalitesinin geliştirilmesi için bilgi vermektedir.

 Neler test edilir?
Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları derslerde yazılan sınavların 
aksine uzun vadeli kazanılan becerileri test eder. VERA
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sınavlarına bundan dolayı not verilmez.  Test, değişik seviyeler 
içeren – kolay-zor seviyeler – sorulardan oluşur. Ortalama olarak 
test sorularının yaklaşık yarısının uygun veya doğru şekilde 
çözülmesi beklenmektedir. 

 Çocuğumu VERA Sınavlarına  hazırlayabilir 
miyim?   

Evet, çocuğunuzun yapabileceği kadar ödev yapmaya teşvik 
ediniz. Ona, zor soruların da olduğunu fakat ondan bu soruların 
hepsini çözmesinin beklenmediğini söyleyiniz. Kesinlikle ona 
baskı yapmayınız çünkü burada bir değerlendirme söz konusu 
değildir. İstediğimiz mevcut becerilerin tanınmasıdır. 

Ayrıca çocuğunuz, öğretmeni tarafından testin yapılış şekli 
konusunda bilgilendirilecek ve bu değişik seviyelerdeki test 
soruları öğretilecektir.

 Çocuğumun test neticeleri konusunda bilgi-                    
        lendirilecek miyim?  
Evet, Okul Kalitesini Geliştirme Enstitüsü Berlin ve Brandenburg 
(ISQ), teste katılan her öğrenci için kişisel bir değerlendirme 
hazırlar. Bunlar dersi veren öğretmenler tarafından 
değerlendirildikten sonra yaz tatilinden önce velilere bildirile-
cektir. 

  2022‘da Testler ne zaman yazılacaktır? 
05 Mayıs 2022 Matematik, 60 dakika  

10 Mayıs 2022 Almanca – Okuma, 40 dakika   

12 Mayıs 2022 Almanca – yazım, 30 dakika 

 VERA hakkında daha fazla bilgi istiyor musunuz?

Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları hakkında detaylı bilgi edin-
mek için Okul Kalitesini Geliştirme Enstitüsü Berlin ve Branden-
burg (ISQ) sayfasını tıklayınız:  
www.isq-bb.de/vera3

İletişim: Univ.- Prof. Dr. Holger Gärtner (V.i.S.d.P.) 
Institut für Schulqualität e. V.  
Schwendenerstraße 31, 14195 Berlin 
Telefon (Hotline): 030 83 85 83 50 
Email: vera3@isq-bb.de/Web: www.isq-bb.de




