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Genel eÐitimde, meslek yönelimli
yetkinlik opsiyonları
Veliler için bilgiler
Orta öÐrenim
9S ila 11S sınıfları

Orta öÐrenim I (3. dönem) 9. ve 10. sınıfları tanıtan bro◊üre ek olarak, bu
doküman meslek yönelimli yetkinlik opsiyonlarını (options de compétences
orientées métiers, OCOM) tanımlamaktadır. Bu opsiyonlar genel eÐitimin güçlü bir bile◊enini olu◊turmaktadır; genel eÐitim, temel olarak liselerin genel
kültür ve ticaret okullarında veya mesleki olgunluk okullarında ve mesleki
eÐitimde (çıraklık) eÐitim alacak öÐrencilerin kabul edildiÐi bran◊tır.
OCOM’lar zorunlu eÐitim kanununun (LEO) 94. maddesi ve bu kanunun
uygulama yönetmeliÐinin 70. maddesi (RLEO), bunun yanı sıra «Meslek
yönelimli yetkinlik opsiyonları» ba◊lıklı 157 no’lu daire kararı uyarınca 9., 10.
ve 11. sınıfların zaman çizelgesine ilave edilmi◊lerdir.

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.

Genel Bilgiler
Meslek yönelimli yetkinlik opsiyonları (OCOM) ki◊isel veya toplu bir proje çalı◊masıyla
öÐrencilerin baÐımsız çalı◊ma yeteneklerini geli◊tirmeyi, onlara i◊birliÐi yapmayı öÐretmeyi ve
tercih yapmalarını saÐlamayı hedeflemektedirler. OCOM kapsamında somut uygulamalar üzerinde yapılan çıraklık eÐitimleri öÐrencilerin okul bilgilerini seferber eder ve geli◊tirir, sınıfta
öÐrenilen bilgilerin anlamını daha da güçlü kılar ve ilk mesleki eÐitime giri◊ için gerekli yetkinliklerin öÐrenciler tarafından edinilmesini destekler.

Meslek yönelimli yetkinlik opsiyonları kapsamı
OCOM’nun dört periyodu iki gruba ayrılmı◊tır: Genel eÐitim grubu ve zanaatla ilgili, artistik, ticari veya teknolojik (artisanales, artistiques, commerciales ou technologiques, AACT) opsiyonlar
grubu.
Genel eÐitim grubu, sınıfın tamamına haftada 2 periyot olarak verilen bu eÐitim, Medya,
görüntüler ve bilgi ve ileti◊im teknolojileri (MITIC) ve Ki◊isel tercihler ve projeler konularını kapsar (meslek dünyası yakla◊ımı, approche du monde professionnel, AMP). Projeler vasıtasıyla
MITIC’ler, Fransızca, matematik ve OCOM AACT konuları da çalı◊ılır. 10. ve 11. sınıflarda AMP’ye
önemli bir yer ayrılır. Bu okul zamanının bir kısmı sınıf yönetimine de ayrılabilir.
Zanaatla ilgili, artistik, ticari veya teknolojik
(AACT) opsiyonlar grubu Fransız Bölgesi ÖÐrenim
Planı (Plan d’études romand, PER) ve Vaud kantonunda yürürlükte olan ilavelerinde yer alan
farklı ders ve konularda öÐrencinin eÐitimini tamamlamayı hedefler. EÐitim kurumları a◊aÐıdaki
listede yer alan ve PER’ün en az üç farklı giri◊iyle
baÐlantılı OCOM AACT’lar sunarlar.

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

Zanaatla ilgili, artistik, ticari veya teknolojik
opsiyonlar (OCOM AACT)
Yaratıcı ve manüel faaliyetler
Görsel sanatlar
Ekonomi, hukuk ve yurtta◊lık
Beslenme eÐitimi
MITIC – Dijital teknoloji
DoÐa bilimleri

Dairenin izniyle, bir okul istisnai olarak ilk mesleki eÐitime hazırlayan ba◊ka bir dersle baÐlantılı
bir opsiyon önerebilir.
Opsiyonlarla ilgili nihai tercih kararı yönetim konseyince alınır; yönetim konseyi eÐitim ko◊ullarını
ve mevcut maddi imkânları dikkate alır.

Zanaatla ilgili, artistik, ticari veya teknolojik opsiyon
seçimi
8. sınıfın sonunda, öÐrenci normal ko◊ullarda tüm orta öÐrenimi boyunca alacaÐı zanaatla ilgili,
artistik, ticari veya teknolojik opsiyonlar grubuna dahil bir OCOM seçer (AACT).
9. sınıfın sonunda, öÐrenci eÐitim projesine göre tercihini yeniden gözden geçirme imkânına
sahiptir.
10. sınıfın sonunda, OCOM AACT deÐi◊ikliÐi yapma hakkı saklıdır.
Opsiyon deÐi◊ikliÐi veliler tarafından talep edilmeli ve öÐrenci tarafından gerekçelendirilmelidir.

DeÐerlendirme ko◊ulları
OCOM’lar arasında, yalnızca zanaatla ilgili,
artistik, ticari veya teknolojik opsiyon (AACT)
deÐerlendirmeye tabidir. Ortalaması, diÐer dersler gibi grup I puan hesaplamasında dikkate alınır.
Grup I

Fransızca + matematik + Almanca 		
+ doÐa bilimleri
+ zanaatla ilgili, sanat, 			
ticaret veya teknoloji opsiyonu

Sınav

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 (PER) 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
grubuna her ders için bir not verilir. Derslerden
her biri için, bu özümsenmi◊ çalı◊maların sayısı seçilen çalı◊maların tamamının çeyreÐini
geçemez.

11. sınıfın sonunda, OCOM AACT diploma almak
için sınava tabi olan dersler arasında yer alır.
OCOM AACT sözlü ve/veya yazılı veya içerikleriyle uyumlu ba◊ka bir ◊ekilde yapılan bir sınava
konu olur. Sınava tabi diÐer derslerde olduÐu gibi, son yıllık OCOM AACT ortalama %80 oranında yıllık ortalamayı ve %20 oranında sınavda elde edilen notu hesaba katar.
Yıllık ortalama, hesaplama örneÐi
		
		
		

Sınıfta alınan notların ortalaması
EÐitim sonu sınavında alınan not
Hesaplama: (4,5 x 0,8) + (4 x 0,2) =
Son yıllık ortalama (yarım puana yuvarlanmı◊tır)

4,5
4
4,4
4,5

3. dönem tanıtımı
3. dönem ve özellikle 9. ve 10. sınıflarla ilgili açıklayıcı bir bro◊ür ∏nternet sitemizde kullanıma sunulmu◊tur:
www.vd.ch/scolarite > Parent information and translated documents – Documents traduits d’information
aux parents.
11. sınıf sonunda diploma alma
11. sınıf öÐrencilerinin diploma alma ko◊ullarını ve hazırlık sınıflarına, tamamlama sınıflarına ve zorunlu
eÐitim sonrası eÐitimlere eri◊im ko◊ullarını tanıtan açıklayıcı bir bro◊ür ∏nternet sitemizde kullanıma
sunulmu◊tur: www.vd.ch/scolarite > Parent information and translated documents – Documents traduits
d’information aux parents.

Vaud kantonu’nda zorunlu eÐitimin yapısı

11S

13-14 ya◊

10S

12-13 ya◊

9S

11-12 ya◊

8P

10-11 ya◊

7P

9-10 ya◊

6P

8-9 ya◊

5P

7-8 ya◊

4P

6-7 ya◊

3P

5-6 ya◊

2P

4-5 ya◊

1P

genel eÐitim
üçüncü dönem

lise öncesi
eÐitim
üçüncü dönem

ilkokul
ikinci dönem
ilkokul seviyesi

14-15 ya◊

orta öÐrenim I

Rac1 ve Rac2
tamamlama sınıfları

ilkokul
birinci dönem
(çocuk okulu dahil)
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