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

Ortaokul-lise arası hazırlık sınıfları
Veliler için bilgiler

Orta öÐrenim
Rac1 ve Rac2

Orta öÐrenim I (3. dönem) 9., 10. ve 11. sınıfları tanıtan bro◊ürlere ek olarak,
bu doküman hazırlık sınıfları 1 ve 2'yi tanıtmaktadır. Bu doküman bu sınıfların
özelliklerini ve özgüllüklerini tanıtmaktadır: bu sınıflara katılma ko◊ulları,
organizasyonları, farklı dersler ve zaman çizelgesi, deÐerlendirme ko◊ulları
ve öÐrencilerin diploma alma ko◊ulları.
Ortaokul-lise arası hazırlık 1 sınıfları, orta öÐrenim genel eÐitim diplomasını
alan öÐrencinin, aldıÐı sonuçlar ko◊ulları kar◊ılıyorsa liselerin genel kültür ve
ticaret okullarına veya mesleki olgunluk okullarına girebilmesini saÐlar.
Ortaokul-lise arası hazırlık 2 sınıfları, orta öÐrenim genel eÐitim diplomasını
alan öÐrencinin lise öncesi eÐitim diploması almasını saÐlar.
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.

EÐitim yerleri
Vaud kantonu sınırları içerisine daÐılmı◊ bulunan
birden fazla kurulu◊ bünyesinde ortaokul-lise
arası hazırlık sınıfları bulunur. Normal ko◊ullarda,
öÐrenci ikametgâhına en yakın okula gidecektir.
Sınıflardaki öÐrenci sayısını dengelemek için,
öÐrenci kabul bölgesinin dı◊ına çıkmak gerekebilir.

Haklar ve yükümlülükler
Ortaokul-lise arası hazırlık sınıfları bir zorunlu
eÐitim kurumunun yönetimine baÐlıdırlar. Bu
sınıflarda eÐitim alan öÐrenciler zorunlu eÐitim
kapsamındaki diÐer öÐrencilerle aynı hak ve
yükümlülüklere sahiptirler.

Bedelsiz eÐitim

Rac1 ve Rac2
12. Sertifikalandırma yılı
14-15 ya◊

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

Hazırlık sınıflarının amacı, ilave bir yıllık eÐitimin
sonunda ve bazı ko◊ullarda, öÐrencinin zorunlu
eÐitim sonrası eÐitimin farklı bran◊larına girebilmesini saÐlamaktır.

orta öÐrenim I

Genel Bilgiler

ilkokul
birinci dönem
(çocuk okulu dahil)

Vaud kantonu’nda zorunlu eÐitimin yapısı

Bu sınıflarda eÐitim almak ücretsizdir. EÐitim
mekânına 2,5 km’den daha uzak bir yerde ya◊ayan öÐrencilere yol parası ödenir.

Maksimum ya◊
ÖÐrenci kayıt yaptırdıÐı yılın 31 Temmuz günü en fazla 17 ya◊ında olabilir.

Kayıt
Bir ortaokul-lise arası hazırlık sınıfına kaydolma talebi veliler tarafından Ocak ayının sonunda
çocuklarının 11.sınıfta okuduÐu okula sunulmalıdır. Kayıt formları sınıf hocasından veya okul
sekreterliÐinden ve www.vd.ch/scolarite1 ∏nternet sitesinden temin edilebilir.
1

Rubrique Déroulement de l’école obligatoire dans le canton de Vaud.

Genel olarak, limit vakalar öÐrencinin elde ettiÐi sonuçların diploma almak veya ortaokul-lise arası
hazırlık sınıflarına kabul edilmek, ve bunun yanı sıra liselerin genel kültür ve ticaret okullarına girebilmek
için gerekli seviyelerin çok az altında olduÐu durumlarla ilgilidir. Yönetim konseyi limit vakalar hakkında
resen karar alır.
Yönetim konseyi velilerin talebi üzerine olası özel durumları deÐerlendirir (örneÐin uzun bir hastalıÐın
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.
Diploma verme, ortaokul-lise arası hazırlık sınıflarına katılma, bunun yanı sıra liselerin genel kültür
ve ticaret okullarına girebilme durumu ile ilgili kararlara 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.

DeÐerlendirme
5 ila 11. sınıflarda yürürlükte olan ko◊ulların
devamı olarak, öÐrencinin çalı◊ması ile ilgili
deÐerlendirme ajandaya yarım puanlarla 1 ila 6
arasında deÐi◊en notlar olarak yansıtılır (TS ve
TA). 4 notu yeterlilik e◊iÐine kar◊ılık gelir. En
yüksek not 6’dır, en dü◊ük not 1’dir.
Sömestirin ve öÐrenim yılının sonunda, bir durum
güncellemesi yapılır. Bu durum güncellemesi bir
not ve devamsızlık çizelgesi ve her ders için en
yakın yarım puana ayarlanan ortalamaları içerir.
ÖÐrenim yılı sonunda, bir karne ortalamaları ve
öÐrencinin diploma alma durumu ile ilgili kararı
belirtir. Bu karne okul karnesine eklenir.

Orta öÐrenim diploması

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 ÖÐrenim 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.

Yıl sonunda, kurumda bir eÐitim sonu sınavı düzenlenir. Sınav ko◊ulları 11. sınıf sonundakiler ile
aynıdır.
ÖÐrenci orta öÐrenim sonu diplomasını almak için, tüm yıl boyunca ortaokul-lise arası hazırlık
sınıfında öÐrenim görmü◊ ve tüm sınavlara katılmı◊tır.
Orta öÐrenim sonu diploması ortaokul-lise arası hazırlık yılı sonunda elde edilen ortalamalar
temel alınarak verilir. Yıl sonu ortalamaları a◊aÐıdaki ko◊ullara göre hesaplanır:
• Sınava tabi olmayan derslerde, son yıllık ortalama yarım puana yuvarlanan yıllık ortalamadır,
• Sınava tabi derslerde, son yıllık ortalama %80 oranında yıllık ortalamayı ve %20 oranında
sınavda elde edilen notu hesaba katar.
ÖÐrenciler ve velileri düzeltme sonrasında sınav kâÐıtlarını inceleme olanaÐına sahiptirler.
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

¤u anda yeniden düzenleme a◊amasında olan genel deÐerlendirme çerçevesi, 2021 eÐitim
yılı ba◊langıcında yayınlanması planlanan 6. baskısında farklı ortalamaların dikkate alınma
ko◊ullarını ve sertifikalandırma ◊artlarını açıklayacaktır.
Genel deÐerlendirme çerçevesi (CGE)
ÖÐrencilerin okul hayatlarını etkileyen kararlara dayanarak ko◊ulları, özellikle de ortaokul ve lise düzeyindeki seçenek ve seviyelere kaydolma, alan seçme ve alan deÐi◊tirme, sertifikalandırma ve hazırlık
sınıflarına kabul ko◊ullarını belirleyen bir talimatnamedir. GDÇ’ye internet sitemizden ula◊ılabilir: www.
vd.ch/scolarite > Évaluation et Épreuves cantonales de référence (ECR) > Cadre légal – Cadre général de
l’évaluation.
11. sınıf sonunda diploma alma
11. sınıf öÐrencilerinin diploma alma ko◊ullarını tanıtan açıklayıcı bir bro◊ür ve zorunlu eÐitim sonrası
eÐitimlere eri◊im ko◊ulları www.vd.ch/scolarite > Traductions - Translated documents adresindeki ∏nternet sitemizden temin edilebilir.

Ortaokul-lise arası hazırlık 1 sınıfları
Tanıtım
Zorunlu eÐitim kapsamında geçirilen ilave bir yılın sonunda, ortaokul-lise arası hazırlık 1 sınıfları,
orta öÐrenim genel eÐitim diplomasını alan öÐrencinin liselerin genel kültür ve ticaret okullarına
veya mesleki olgunluk okullarına girebilmesine olanak tanıyacak sonuçlar almasını saÐlarlar.

Ortaokul-lise arası hazırlık 1 sınıflarına katılma ko◊ulları
Genel eÐitim diploması alan öÐrenci ortaokul-lise arası hazırlık 1 sınıfına a◊aÐıdaki ko◊ullarda
katılabilir:
Seviye 2’de alınan üç ders:
Fransızca + matematik + Almanca

12 puan ve üzeri

veya
Seviye 2’de alınan iki ders ve seviye 1’de alınan bir ders:
Fransızca + matematik + Almanca

13 puan ve üzeri

veya
Seviye 2’de alınan bir ders ve seviye 1’de alınan iki ders:
Fransızca + matematik + Almanca

14 puan ve üzeri

veya
Seviye 1’de alınan üç ders:
Fransızca + matematik + Almanca

15 puan ve üzeri

Limit vakalar puan toplamında maksimum 0,5 puan yetersizlik.

∏stisnai durumlarda, söz konusu daire tarafından ortaokul-lise arası hazırlık 1 sınıfına geçi◊
ko◊ullarını yerine getirmeyen adaylara yeterliliklerine göre özel bir izin tanınabilir.

Gerekler
Hazırlık 1 sınıfında geçirilen bir yılın sonunda,
Fransızca Bölgesi ÖÐrenim Planı (PER)
öÐrenciler seviye 2’de birden fazla seviyeli üç
www.plandetudes.ch
ders (Fransızca, matematik ve Almanca) alan
genel eÐitim 11. sınıf öÐrencileriyle aynı bilgi ve
PER ∏sviçre’nin Fransızca konu◊ulan bölgeyetkinlikleri edinmi◊ olmalıdırlar. Bu durum Franlerinde zorunlu öÐrenim kapsamını tanımlar.
sızca Bölgesi ÖÐrenim Planı’nda (Plan d’études
Bu plan öÐrencilerin on bir yıllık öÐrenimleri
romand, PER) 3. dönem için belirlenen hedeflere
boyunca öÐrenmeleri gerekenleri tanımlar.
göre daha önce alınan derslerle ilgili daha kapsamlı bir yakla◊ıma sahip olunmasını gerektirir. ÖÐrenci okul saatleri dı◊ında da, büyük ve zorlu
bir çalı◊ma yapmak için motivasyonlu ve hazır olmalıdır.

Hazırlık 1 sınıflarına kabul için özel izin talepleri bu sınıfların kanton seviyesindeki dekanına sunulmalıdır (irtibat bilgileri kar◊ıda verilmi◊tir). Bu özel izin talepleri veliler tarafından kaleme alınmı◊, talebin baÐlamını tanımlayan bir yazı ve bunun yanında bir kayıt formu ve eksiksiz bir dosya içermelidir.
Veliler bu amaçla öÐrencinin eÐitim parkurunun ve öÐrenim planı hedeflerine iyi hakim olduÐunun iyi
anla◊ılması açısından faydalı tüm dokümanları, özellikle de öÐrencinin öÐrenim gördüÐü okul tarafından
verilen resmi dokümanları (aldıÐı son okul karneleri, orta öÐrenim diploması) ve uygun görülen her türlü
ilave belgeyi sunarlar.

Zaman cetveli

• Seviye 2’deki üç takviye periyodu Fransızca,
matematik ve Almanca eÐitimlerini tamamlamak amacıyla tüm öÐrenciler tarafından seçilir.
• Bazı durumlarda, buna iki periyot daha ilave
edilebilir (örnek: öÐrenci 11. sınıfta birden fazla
seviyeli üç dersi seviye 1’de alarak hazırlık 1
sınıfına katılmı◊tır).
Meslek dünyası yakla◊ımı hariç, tüm derslerde deÐerlendirme vardır. Beden eÐitiminde
deÐerlendirme özel bir ileti◊ime konu olur.

Zaman cetvelinde yer alan dersler

Seviye 2’deki takviye, öÐrenci profiline göre
zaman cetvelinde üç ila be◊ periyoda kar◊ılık gelir.

6 periyot

Almanca (seviye 2)

4 periyot

∏ngilizce

4 periyot

Matematik (seviye 2)

6 periyot

DoÐa bilimleri

2 periyot

Sosyal ve be◊eri

2 periyot

bilimler 1
Sanat 2

2 periyot

Beden eÐitimi

2 periyot

Seviye 2 takviyesi
Fransızca – Almanca
– matematik

3 (ila 5) periyot

Meslek dünyasına kar◊ı

Diploma alma ko◊ulları
¤u anda bir hazırlık 1. sınıfı öÐrencisi orta
öÐrenim sonu diplomasını almak için, I., II. ve III.
gruplarda a◊aÐıdaki toplam puanları almalıdır*:

Fransızca (seviye 2)

1 periyot

yakla◊ım
1

Medya, görüntüler ve bilgi ve ileti◊im
teknolojileri (MITIC)

Rac1: 32 ila 34 periyot

Sınıflar genel eÐitim modeline göre organize
olmu◊tur. Zaman cetveli kar◊ıdaki bölü◊üme göre
haftada 32 ila 34 periyot içerir.

Tarih – CoÐrafya – Yurtta◊lık
	Görsel sanatlar / Müzik / Yaratıcı ve
manüel faaliyetler

2

Grup I

Fransızca+ matematik + Almanca + doÐa bilimleri

16 puan ve üzeri

Grup II

∏ngilizce + doÐa bilimleri ve sosyal bilimler

8 puan ve üzeri

Grup III

sanatlar

4 puan ve üzeri

Limit vakalar	üç grupta kümülatif maksimum 1,5 puan yetersizlik ve
bir grupta maksimum 1 puan yetersizlik.

Liselerin genel kültür ve ticaret okullarına veya mesleki olgunluk okullarına giri◊
Hazırlık 1 sınıfını bitirdiÐinde orta öÐrenim genel eÐitim diplomasını alan öÐrenci, ◊u anda* ticaret okullarına dair Düzenlemede belirtilen ko◊ullarda liselerin genel kültür ve ticaret okullarına
veya mesleki olgunluk okullarına girebilir:
Fransızca + matematik + Almanca + doÐa bilimleri

18 puan ve üzeri

Limit vakalar	puan toplamında maksimum 0,5 puan yetersizlik.
* Bu ko◊ullar, 2021 eÐitim yılının ba◊ında 6. baskısının yayınlanması planlanan genel deÐerlendirme çerçevesinin gözden
geçirilmesi sonucunda deÐi◊ebilir.

∏rtibat
Mme Corinne Morier-Genoud
Doyenne cantonale des classes de raccordement 1 (Hazırlık 1 sınıfları kanton dekanı)
Établissement primaire et secondaire de Lausanne-Belvédère (Lausanne-Belvédère ilkokulu ve ortaokulu)
Chemin des Croix-Rouges 24, 1007 Lausanne
corinne.morier-genoud@lausanne.ch
021 315 61 53

Ortaokul-lise arası hazırlık 2 sınıfları
Tanıtım
Zorunlu eÐitim kapsamında geçirilen ilave bir yılın sonunda, ortaokul-lise arası hazırlık 2 sınıfları, orta öÐrenim genel eÐitim diplomasını alan öÐrencinin lise öncesi eÐitim diploması almasını
saÐlarlar.
Lise öncesi eÐitimde orta öÐrenim diploması alan öÐrenci, liseden çıraklık eÐitimine kadar
zorunlu eÐitim sonrası eÐitim bran◊larının tamamına eri◊ebilir.

Ortaokul-lise arası hazırlık 2 sınıflarına katılma ko◊ulları
Genel eÐitim diploması alan öÐrenci çok seviyeli üç derste seviye 2’de öÐrenim görmesi ve grup
I ve II’de a◊aÐıdaki puan toplamlarını alması durumunda ortaokul-lise arası hazırlık 2 sınıfına
kabul edilebilir:
Grup I

Fransızca+ matematik + Almanca + doÐa bilimleri

Grup II

∏ngilizce + coÐrafya – yurtta◊lık
+ tarih – etik ve din kültürü

20 puan ve üzeri. 1
13,5 puan ve üzeri 2

Limit vakalar iki gruptan birinde maksimum 0,5 puan yetersizlik.
	
∏ki meslek yönelimli yetkinlik opsiyonu (OCOM) yerine özel bir opsiyon alan öÐrenci için, özel opsiyonun yıllık ortalaması dikkate alındıÐında bu e◊ik 24 puandır.
2
	Hazırlık 1’in ardından hazırlık 2’ye geçi◊ için, ilgili dersler ∏ngilizce ve be◊eri ve sosyal bilimlerdir ve e◊ik, 9 puan ve
üzeri olarak belirlenmi◊tir.
1

∏stisnai durumlarda, söz konusu daire tarafından ortaokul-lise arası hazırlık 2 sınıfına geçi◊
ko◊ullarını yerine getirmeyen adaylara yeterliliklerine göre özel bir izin tanınabilir.

Gerekler
Hazırlık 2 sınıfında geçirilen bir yılın sonunda, öÐrenciler lise öncesi eÐitim 11. sınıf öÐrencileriyle
aynı bilgi ve yetkinlikleri edinmi◊ olmalıdırlar. Bu durum, yalnızca yeni derslerde öÐrenim görmek anlamına gelmemektedir, Fransızca Bölgesi
ÖÐrenim Planı’nda (Plan d’études romand, PER)
Fransızca Bölgesi ÖÐrenim Planı (PER)
ve kanton programlarında 3. dönem için belirlewww.plandetudes.ch
nen hedeflere göre daha önce alınan derslerle
ilgili daha kapsamlı bir yakla◊ıma sahip olmak
PER ∏sviçre’nin Fransızca konu◊ulan bölgeanlamına da gelmektedir. ÖÐrenci okul saatleri
lerinde zorunlu öÐrenim kapsamını tanımlar.
dı◊ında da, büyük ve zorlu bir çalı◊ma yapmak
Bu plan öÐrencilerin on bir yıllık öÐrenimleri
için motivasyonlu ve hazır olmalıdır.
boyunca öÐrenmeleri gerekenleri tanımlar.

Hazırlık 2 sınıflarına kabul için özel izin talepleri bu sınıfların kanton seviyesindeki dekanına sunulmalıdır (irtibat bilgileri kar◊ıda verilmi◊tir). Bu özel izin talepleri veliler tarafından kaleme alınmı◊, talebin baÐlamını tanımlayan bir yazı ve bunun yanında bir kayıt formu ve eksiksiz bir dosya içermelidir.
Veliler bu amaçla öÐrencinin eÐitim parkurunun ve öÐrenim planı hedeflerine iyi hakim olduÐunun iyi
anla◊ılması açısından faydalı tüm dokümanları, özellikle de öÐrencinin öÐrenim gördüÐü okul tarafından
verilen resmi dokümanları (aldıÐı son okul karneleri, orta öÐrenim diploması) ve uygun görülen her türlü
ilave belgeyi sunarlar.

Zaman cetveli

Hazırlık 2 sınıfına özel opsiyon ∏talyanca ile kaydolmak için, öÐrenci 11. sınıfta seçmeli ∏talyanca
dersini alarak ba◊arılı olmu◊ veya orta öÐrenimde
∏talyanca özel opsiyonunu almı◊ veya bu dili
yeterince bildiÐini yılın ba◊langıcında söz konusu
daire tarafından düzenlenen bir denklik sınavına
katılarak kanıtlamı◊ olmalıdır.
Latince özel opsiyonuyla hazırlık 2 sınıfına kaydolmak için, öÐrenci orta öÐrenimde Latince özel
opsiyonunu almı◊ olmalıdır.

Zaman cetvelinde yer alan dersler

EÐitimde seçmeli olarak haftada sekiz periyot
olmak üzere dört özel opsiyon yer alır: matematik ve fizik, ekonomi ve hukuk, ∏talyanca veya
Latince. Yaptırılan kayıtlara baÐlı olarak, bazı özel
opsiyonlar yeterli öÐrenci sayısına ula◊ılmasını
saÐlamak amacıyla sadece bazı okullarda bulunabilir.

Fransızca

5 periyot

Almanca

4 periyot

∏ngilizce

4 periyot

Matematik

5 periyot

DoÐa bilimleri

2 periyot

Sosyal ve be◊eri

2 periyot

bilimler 1
Sanat

2 periyot

2

Beden eÐitimi

2 periyot

Özel opsiyon (ÖO)

8 periyot

(Latince 4 periyotlu)

1

Medya, görüntüler ve bilgi ve ileti◊im
teknolojileri (MITIC)

Rac2: 34 periyot

Sınıflar lise öncesi eÐitim modeline göre organize
olmu◊lardır. Zaman cetveli kar◊ıdaki bölü◊üme
göre haftada 34 periyot içerir.

Tarih – CoÐrafya – Yurtta◊lık
	Görsel sanatlar / Müzik

2

Orta öÐrenim I kapsamında daha önce alınmı◊ bir özel opsiyonu seçen öÐrenci için hafifletici
ko◊ullar saÐlanabilir.
Tüm derslerde deÐerlendirme yapılır. Beden eÐitiminde deÐerlendirme özel bir ileti◊ime konu
olur.

Diploma alma ko◊ulları
¤u anda bir hazırlık 2. sınıfı öÐrencisi orta öÐrenim diplomasını almak için, I., II. ve III. gruplarında a◊aÐıdaki toplam puanları almalıdır* :
Grup I 	
		

Fransızca+ matematik + Almanca
+ doÐa bilimleri + özel opsiyon

Grup II

∏ngilizce + doÐa bilimleri ve sosyal bilimler

8 puan ve üzeri

Grup III

sanat

4 puan ve üzeri

20 puan ve üzeri

Limit vakalar	üç grupta kümülatif maksimum 1 puan yetersizlik ve
bir grupta maksimum 0,5 puan yetersizlik.
* Bu ko◊ullar, 2021 eÐitim yılının ba◊ında 6. baskısının yayınlanması planlanan genel deÐerlendirme çerçevesinin gözden
geçirilmesi sonucunda deÐi◊ebilir.

∏rtibat
M. Alexandre Wuillemin
Doyen cantonal des classes de raccordement 2 (Hazırlık 2 sınıfları kanton dekanı)
Établissement primaire et secondaire de Lausanne-L’Élysée (Lausanne-L’Élysée ilkokulu ve ortaokulu)
Avenue de l’Élysée 6, 1006 Lausanne
alexandre.wuillemin@lausanne.ch
021 315 66 57

Orta öÐrenim I’in yapısı
ve ortaokul-lise arası hazırlık 1 ve 2 sınıfları vasıtasıyla
zorunlu eÐitim sonrası eÐitimlere eri◊im
L∏SE E÷∏T∏M∏

Orta öÐrenim II

PROFESYONEL
OLGUNLUK
D∏PLOMASI

PROFESYONEL
OLGUNLUK
D∏PLOMASI
+ CFC

1 yıl / 2 yıl/
entegre

ÖZEL
OLGUNLUK
D∏PLOMASI

L∏SE
OLGUNLUK
D∏PLOMASI

zorunlu eÐitim sonrası eÐitim

∏LK MESLEK E÷∏T∏M∏

socyal
eÐit

1 yıl

1 yıl

FEDERAL MESLEK
E÷∏T∏M∏
BELGES∏

FEDERAL YETENEK
D∏PLOMASI (CFC)

GENEL KÜLTÜR
D∏PLOMASI

2 yıl

3 ou 4 ans

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Şirket
Meslek okulu
∏◊letmeler arası dersler

Zanaat okulu
¤irket
Meslek okulu
∏◊letmeler arası dersler

Ticaret
okulu

Genel kültür
okulu

Olgunluk
okulu

Geçi◊
önlemleri 1

GENEL E÷∏T∏M SONU D∏PLOMASI

1

12S

hazırlık 2

hazırlık 1

(Ekonomi ve hukuk, ∏talyanca, Latince
veya matematik ve fizik arasından
özel bir opsiyon seçimi)

(Seviye 2’de verilen Fransızca, matematik
ve Almanca eÐitimi)

11S

13-14 ya◊

10S

12-13 ya◊

9S

15-16 ya◊

GENEL E÷∏T∏M SONU D∏PLOMASI
(L∏SE ÖNCES∏ E÷∏T∏M D∏PLOMASI ALINAMADI)

GENEL E÷∏T∏M SONU D∏PLOMASI

14-15 ya◊

12S

genel eÐitim
üçüncü dönem

lise öncesi eÐitim
üçüncü dönem

(Biri tercihli olmak üzere meslek yönelimli
iki yetkinlik opsiyonu1 /iki seviyede verilen
Fransızca, matematik ve Almanca eÐitimi)

(Ekonomi ve hukuk, ∏talyanca, Latince
veya matematik ve fizik arasından
özel bir opsiyon seçimi)

11S

14-15 ya◊

10S

13-14 ya◊

9S

12-13 ya◊

Bazı ko◊ullarda özel opsiyon seçme imkânı

Zorunlu eÐitim sonrası eÐitimler ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için:
www.vd.ch/dgep.
Meslek oryantasyonu, eÐitim dalları ve geçi◊ dönemi
tedbirleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için
www.vd.ch/orientation sitesini ziyaret ediniz.
www.vd.ch/scolarite

www.vd.ch/page/1055372

2021

zorunlu eÐitim

orta öÐrenim I

15-16 ya◊

L∏SE ÖNCES∏ E÷∏T∏M SONU D∏PLOMASI

