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ALLE Projesi
Veliler
Güçlü yanları görmek, değerlendirmek ve geliştirmek
Sekundarschule bütün gençleri mümkün olduğunca en iyi şekilde bir meslek öğrenimine ya
da daha sonra gelen bir okulda öğrenime hazırlamayı amaçlar. Almanca ve Matematik
derslerindeki yeterlilikler burada çok önem taşır. Başka Avrupa ülkeleri ile yapılan bir
karşılaştırmada İsviçre ve Zürih Kantonu gençlerinin dokuz yıllık öğrenimin bitiminde
okumada ve Matematikte ortalamanın üzerinde olduklarını sevinerek gördük. Alınan
sonuçlar aynı zamanda zorunlu ilköğretim çağının sonunda daha sonraki okul ve meslek
öğrenimleri için dil ve matematikte gerekli temel bilgi ve becerileri ne yazık ki tüm öğrencilerin kazanmadığını gösteriyor. Eğitim Bakanlığı değişik Sekundarschule’lerle birlikte özellikle daha zayıf öğrencilerin de daha iyi şekilde desteklenmesini sağlamak amacıyla gerekli
önlemleri araştırmaktadır.
ALLE Projesi
Başarılı olmayı bir taraftan dersin kalitesi etkilerken, diğer taraftan da öğrencinin bireysel
olarak konuya ilgi duyması da çok önem taşır. «Herkes için aktif öğrenme zamanı ve
öğrenme başarısı» pilot projesi ile, tüm öğrencilerin Matematik ve Almanca derslerinde
başarılı olmalarını sağlamak mümkün olacaktır. Hedef, uygun öğrenim olanakları hazırlayarak gençlerin eksik temel bilgilerini kazanmalarını ve böylece daha sonraki meslek
öğrenimine ve ek öğrenimlere hazır olmalarını sağlamaktır.
Proje kapsamına alınan Sekundarschule‘ler zayıf öğrencilerini aşağıda belirtilen önlemlerle
destekleyecek ve onları yönlendirecektir:
Almanca ve Matematikte sağlam temeller
Almanca ve Matematikte ders zamanının iyi değerlendirilmesi
Matematikte öğrenciler ilerki mesleki öğrenim için önem arzeden ana konularda desteklenirler. Kendileri tamamen temel konulara yoğun şekilde eğilirler ve böylece konuları yeniden işlemek ve tazelemek için yeterince zaman bulurlar. Almanca dersinde de zayıf öğrencilere özel bir okuma ve yazma programı uygulanır.
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Özel öğrenim araçları
Sekundarschule’de kullanılan ders kitapları ilköğretim okulunda öğrenilen konular tekrarlanmadan yeni konular öğretme üzerine hazırlanmışlardır. Öğrenilen konularda eğer
gençlerin eksiklikleri bulunuyorsa, o zaman Sekundarschule’de beklenen başarıyı sağlamaları ya mümkün olmaz ya da çok zor mümkün olur. Bu nedenle bu gençler için özel
hazırlanan öğrenim malzemeleri ile eksik kalan temel bilgileri yeniden öğrenmelerini sağlamak daha önem taşır.
Öğrenme zamanı ve gözetim altında ödev yapma saati
Az başarılı öğrenciler çoğu kez ev ödevlerini kendi başlarına yapmakta zorluk çekerler. Bu
nedenle ALLE Projesi kapsamında ev ödevi yardımı zorunludur ve böylece kişisel öğrenme
süresi artar. Bu hizmetin en başta gelen amacı, Almanca ve Matematik derslerini işlemektir.
Bu sırada çalışma ve öğrenme tekniklerine de özel önem verilir. Ev ödevi saatleri önceden
uygun olduğu şekilde ders planında öngörülür. Mümkün olduğunca tüm öğrenciler bu hizmetten yararlanmalıdır.
Sınıf asistanları kullanma
ALLE Projesi kapsamında sınıf asistanlarının yardımı ile öğrencileri destekleme ve onlara
eşlik etme yoğunluk kazanır. Asistanlık yapan kişiler sayesinde öğretmenler bir taraftan her
öğrencinin var olan bilgi ve öğrenme gereksinimlerine daha iyi cavap verebilirler. Diğer taraftan da asistan kişi sorumlu öğretmen ile sıkı işbirliği içinde öğrencilerle bireysel olarak
da çalışabilir. Fakat asistan kişinin öğrencilerin özel yetiştirilmelerinde başka bir sorumluluğu bulunmaz.
Okula ilgiyi kuvvetlendirmek
Benim kızım/oğlum için ALLE ne anlam taşır?
ALLE Projesine ortalama on okul katılmaktadır ve sizin kızınızın/oğlunuzun gittiği Sekundarschule de bu okullar arasındadır. Projenin amacı, mümkün olduğunca tüm öğrencilerin
Almanca ve Matematik derslerinde temel yeterliklere erişmelerini sağlamaktır. Her ne kadar
proje özellikle performansı düşük öğrenciler için hazırlanmış olsa da, öngörülen tedbirlerden tüm öğrenciler yararlanabilmelidir. Bireysel öğrenim koşullarının ön planda olduğu bir
derste üstün yetenekli öğrenciler de yarar ve destek görecektir. Yani amaç hem persormansı zayıf ve hem de performansı yüksek olan öğrencileri uygun öğrenim ihtiyaçları
yönünde desteklemektir.
Almanca ve Matematik derslerinde temel yeterliklere ulaşamama tehlikesi görüldüğünde
sorumlu öğretmenler, veliler ve söz konusu öğrenci ile yapacakları durum değerlendirme
görüşmesi sayesinde öğrenilecek malzemede azaltmaya giderek yeni bireysel öğrenim hedefleri koyabilirler ve bu hedeflere uygun öğrenim koşulları planlayabilirler.
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Öğretmenler birçok meslek içi kurs sayesinde, gençleri öğrenim süresince nasıl daha etkili
destekleme, her öğrenim adımında devamlı olarak onları bilgilendirme ve böylece onları
öğrenmeye motive etme konularında özel olarak yetiştirilirler. ALLE Projesinde daha baştan
öngörülen amaç, bütün öğrencilerin bundan yarar görmesidir.
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