Version turque

DFJC - Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO - Direction générale de l’enseignement obligatoire

1. dönem tanıtımı
Veliler için bilgiler

∏lkokul seviyesi
1P ila 4P sınıfları

Zorunlu eÐitim on bir yıl sürer. Bu eÐitim öÐrencinin bilgi ve yetkinlikler
kazanmasını, zihinsel, manüel, yaratıcı ve fiziksel yetilerini geli◊tirmesini ve
kullanmasını ve kendi kanaatini ve ki◊iliÐini olu◊turmasını hedeflemektedir.
Okul öÐrencinin kendi kendini ve çevresindeki dünyayı tanıyarak ve bunun
yanı sıra ba◊kalarına saygı göstererek sosyal, mesleki ve medeni hayata dahil
olmasını saÐlar.
Bu bro◊ür ilkokul birinci dönemi tanıtmaktadır (dönem 1). Dört yıl süren
bu dönem, iki yarı döneme ayrılır : 1. ve 2. yıl (bunlara çocuk okulu adı da
verilir), bunları 3. ve 4. yıllar takip eder. A◊aÐıdaki sayfalar birinci dönemin
özelliklerini tanıtmaktadır: Farklı dersler ve zaman çizelgesi, bunun yanı sıra
deÐerlendirme ko◊ulları.
www.vd.ch/scolarite

Kaynaklar: Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO)
Règlement d’application de la LEO (RLEO)
Cadre général de l’évaluation (CGE)
Yalnızca, yasa ve yönetmelik çerçevesi ve farklı durumları ayrıntılı bir
biçimde ele alan Genel DeÐerlendirme Çerçevesi (CGE) geçerlidir.

1. ve 2. sınıflar (çocuk okulu)
Çocuk cari yılın 31 Temmuz günü 4 ya◊ını
doldurduÐunda okula kabul edilir. Çocukla okul
Matematik
arasındaki ilk kar◊ıla◊manın ya◊andıÐı 1. ve 2.
eÐitim yılları yalnız veya grup içinde, te◊vik edici
ve güvenli bir ortamda, ke◊fe, deneyimlemeye,
Fransızca
Temel
Çevre bilgisi
oyuna, yaratıcılıÐa ve öÐrenmeye önemli bir
öÐrenimler
yer ayırırlar. Bu önemli a◊amanın en önemli
hedefleri temel öÐrenimler, yani sosyalle◊me,
Sanat
Vücut ve hareket
okul eÐitimine ba◊lamak için araçların kullanıma
sunulması (öÐrenmeyi öÐrenmek) ve bilgilerin
in◊ası çevresinde ◊ekillenir. Çocuk kademeli
olarak Fransız Bölgesi ÖÐrenim Planı’nda (Plan d’études romand, PER) öngörülen dersler ve
alanlarda okul eÐitimine ba◊lar.
ÇocuÐun okul ile aile arasındaki ileti◊imi destekleyen bir ileti◊im defteri vardır.
1. sınıf öÐrencilerinin haftalık 18 periyottan olu◊an
bir ders programı vardır. 2. sınıf öÐrencileri için
ders programı 26 periyoda çıkar. Daire 1. ve 2.
sınıflar arasında farklı bir periyot bölü◊ümüne
izin verebilir.

Fransızca Bölgesi ÖÐrenim Planı (PER)
www.plandetudes.ch
PER ∏sviçre’nin Fransızca konu◊ulan bölgelerinde zorunlu öÐrenim kapsamını tanımlar.
PER öÐrencilerin on bir yıllık öÐrenimleri boyunca öÐreneceklerini tanımlar.

DeÐerlendirme
Çocuk okulunda, öÐrencinin çalı◊ması ile ilgili deÐerlendirme yalnızca, öÐrenciyi ve velisini
öÐrenim durumundaki ilerleme hakkında bilgilendirmeye yarayan yorumlar ◊eklinde ifade edilir.
Mülakat okul ile aile arasında öncelikli ileti◊im ◊eklidir.

Otomatik sınıf geçme
ÖÐrenci otomatik olarak 1. sınıftan 2. sınıfa, ardından 2. sınıftan 3. sınıfa geçer. 2. yılın sonunda,
aldıÐı karne çocuk okuluna devam ettiÐini belgeler. Bu karne öÐrenim hayatı boyunca kendisine
e◊lik eden okul karnesine eklenir.

3. ve 4. sınıflar

Fransızca

10

Matematik

5

Çevre bilgisi1

4

Beden eÐitimi

3

Yaratıcı ve manüel faaliyetler

2

Görsel sanatlar

2

Müzik

2

1

CoÐrafya, tarih-etik ve din kültürü dersleri birle◊tirilmi◊tir

Medya, görüntüler ve bilgi ve
ileti◊im teknolojileri (MGB∏T)

∏lkokul birinci dönemi olu◊turan dört yılın sonunda öÐrenci kendi ya◊ına uygun metinleri kendi
ba◊ına okuyup anlayabilir.

Zaman cetvelinde yer alan dersler

Çocuk, çocuk okulunda ba◊layan öÐrenimine devam eder ve onu derinle◊tirir. 3. sınıftan itibaren
kademeli olarak ev ödevleri öÐrencinin ajandasına kaydedilir.

3. ve 4. sınıflar: 28 periyot

DeÐerlendirme
3. ve 4. sınıflarda öÐrencinin yaptıÐı çalı◊malar
a◊aÐıdaki 5 kademede ifade edilen deÐerlendirmeler
◊eklinde yansıtılır:
• hedeflere büyük ölçüde ula◊ıldı (objectifs largement atteints, LA);
• hedeflere kolayca ula◊ıldı, (objectifs atteints
avec aisance, AA);
• hedeflere ula◊ıldı) (objectifs atteints, A);
• hedeflere kısmen ula◊ıldı (objectifs partiellement atteints, PA);
• hedeflere ula◊ılmadı (objectifs non atteints, NA).
«Hedeflere ula◊ıldı» (A) deÐerlendirmesi yeterlilik
düzeyine tekabül eder.

Anlamlı çalı◊malar (travaux significatifs,
TS) : ÖÐrencinin okul çalı◊ması ile ilgili
deÐerlendirme düzenli olarak ve tüm yıl boyunca anlamlı çalı◊malar vasıtasıyla yapılır. Bu
çalı◊malar deÐerlendirmenin temel unsurlarını
olu◊tururlar. Her anlamlı çalı◊ma Fransız Bölgesi EÐitim Planı’nda tanımlanmı◊ en az bir
öÐrenme hedefini konu alır; bu hedefin bir veya
birden fazla bile◊eni eÐitim konusu olmu◊tur.
Özümsenmi◊ çalı◊malar (travaux assimilés,
TA) : Yalnızca bilgi veya özel teknik edinimini
doÐrulayan çalı◊malar dizisi. Bu çalı◊malar
grubu her ders için global bir deÐerlendirmeye
tabi tutulur. Derslerden her biri için, bu özümsenmi◊ çalı◊maların sayısı seçilen çalı◊maların
tamamının çeyreÐini geçemez.

Her deÐerlendirmenin sonucu öÐrencinin ajandasına kaydedilir.
Sömestirin ve öÐrenim yılının sonunda, bir durum güncellemesi yapılır. Bu durum güncellemesi sonuçları ve devamsızlıkları içerir. ÖÐrenim yılı sonunda, bir karne her ders için global
deÐerlendirmeleri ve 4. sınıf sonunda öÐrencinin parkuru ile ilgili alınan kararı belirtir. Bu karne
okul karnesine eklenir.
ÖÐrenci 4. sınıfın sonunda, hedefi öÐrencinin özellikle okuma konusunda eri◊tiÐi seviye hakkında
bilgi vermek olan Fransızca bir kanton seviye tespit sınavına (Epreuve cantonale de référence,
ECR) girer. Sonuç sadece sınıf geçme prosedüründe ilave bilgi mahiyetinde dikkate alınır.

Sınıf geçme ko◊ulları
3. sınıfın sonunda, öÐrenci otomatik olarak 4. sınıfa geçer.
4. sınıftan 5. sınıfa geçmek için, öÐrenci Fransızca (özellikle okuma) ve matematik hedeflerini
(A, AA veya LA) tutturmalıdır. ÖÐrenci bu derslerden birinde hedeflere ancak kısmen ula◊mı◊ ise
(PA), durumu limit bir vaka olarak nitelenir ve yönetim konseyi resen karar alır.

Genel olarak limit vakalar ilgili öÐrencinin aldıÐı sonuçların bir üst sınıfa geçmek için gerekli olanlardan
çok az daha dü◊ük olduÐu durumları kapsar. Yönetim konseyi limit vakalar üzerinde resen karar alır.
Yönetim konseyi velilerin talebi üzerine olası özel durumları deÐerlendirir (örneÐin uzun bir
devamsızlıÐın aÐır ve kalıcı bir ◊ekilde aksattıÐı öÐrenim süreci, ba◊ka bir kantondan veya yabancı bir
ülkeden yeni gelmi◊ olmak). Özel bir durumun kabul görmesi için, ileride ba◊arılı olunacaÐının muhtemel
olarak deÐerlendirilmesi lazımdır.
Bir üst sınıfa geçirme kararlarına a◊aÐıda belirtilen Daire nezdinde itiraz edilebilir: Instruction des
Recours, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
∏tiraza konu kararın suretiyle birlikte karar tebliÐ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak
gerekçeli itirazda bulunulur.

Okul-aile ili◊kisi
Okul temel olarak çocukların eÐitilmesini saÐlar ve eÐitim alanında velilere öncelik tanır. Ancak
bu görevler münhasır deÐildir, çünkü eÐitim konusunda ailelerin i◊birliÐi yapması istenir ve bu
konuda okul ailelere yardım eder.
Sınıf hocası ve okul yönetimi, çocuÐun durumuna yakın olmaları nedeniyle öÐrenimi ile ilgili
konularda velilerin öncelikli muhataplarıdır.

Yılda en az bir kez, genellikle eÐitim yılının
ba◊ında, veliler için toplu bir bilgilendirme seansı
düzenlenir. Bu bilgilendirme seansı diÐer konuların yanı sıra, öÐrenim sürecinin, öÐrenim planının
hedeflerinin ve deÐerlendirme ko◊ullarının açıklanmasını saÐlar.
Okul haberleri her hafta sonu velilerin imzaladıÐı
ileti◊im defterine veya öÐrenci ajandasına düzenli
olarak yansıtılır. Özellikle, veliler ve öÐretim görevlileri bu yolla bir görü◊me talebinde bulunabilirler.
Bu ileti◊im eÐitim yılının herhangi bir döneminde
ya◊anabilir ve iyi bir i◊birliÐi yapılmasını saÐlar.
Ayrıca, veliler ve öÐretmenler 1. ve 2. sınıfta yılda en az 1 bir kez ve 3. ve 4. sınıflarda gereken
sıklıkta, çocuÐun kaydettiÐi geli◊me konusunda
ileti◊im kurulmasını saÐlayan bir mülakat çerçevesinde kar◊ıla◊ırlar.
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Veliler okulda öÐrenilenler ve bunun sonucunda
yapılan deÐerlendirmeler konusunda düzenli olarak bilgilendirilirler. Çocuklarının okul parkuru ile
ilgili olarak alınacak herhangi bir önemli karardan
önce velilerin görü◊ü alınır. Nihai karar yönetim
konseyine aittir.

ilkokul
birinci dönem
(çocuk okulu dahil)

Vaud kantonu’nda zorunlu eÐitimin yapısı

ÖÐrencinin ilerlemesini saÐlamak için, gerektiÐinde ilave pedagojik tedbirler alınabilir. EÐitim
kurumunun özelliklerine göre olu◊turulan prosedürler uyarınca, okul ortamında psikologlar,
psikomotor terapistleri veya konu◊ma terapistleri tarafından (PPLS) ba◊ka hizmetler verilebilir.
Özellikle okul dı◊ı faaliyetler veya diÐer hizmetlerle ilgili bilgiler eÐitim kurumunun yönetiminden alınabilir.
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