Türkisch

Sekundarschule’nin 3. Sınıfının Yeniden Düzenlenmesi
Meslek yaşamına ve öğrenimin devamını sağlayan okullara en iyi başlangıç

Her tarafın kazançlı çıktığı bir durum
Gelecek öğrenimlere yönelik bir yatırım: Zürih Kantonu Sekundarschule 3. sınıf öğrencileri bir
meslek öğreniminin veya öğrenimin sürdürüleceği bir okulun gereklerine uygun olarak hazırlacaklar.
Burada amaç, sekundarschule ile meslek öğrenimi yapılan işyerleri ya da öğrenimin devamını
sağlayan meslek ve orta dereceli okullar için her tarafın kazançlı çıktığı bir ortamı hazırlamaktır.
Zürih Kantonu Esnaflar Birliği (Kantonale Gewerbeverband Zürich KGV), yani Zürih Kantonundaki küçük ve ortaboy işletmelerin tavan örgütü, ortaokul basamağında öngörülen yenilikleri
destekliyor.
Yeni şekillendirmede hedefler








Meslek öğrenim sürecinde okul ile meslek danışmanlığı ve anne-babanın daha yakın ve erkenden ortak çalışması.
Sekundarschule’nin 2. sınıfında, «Stellwerk-Tests 8» adı verilen testler bazında öğrencinin
bireysel olarak değerlendirilmesi ile ardından yapılacak görüşmeler ve hedef planlaması.
Tüm öğrencilerin kendilerinde var olan potansiyele uygun olarak en iyi şekilde öğrenebilmesi ve desteklenebilmesi için, Sekundarschule 3. sınıf seçmeli derslerde bireysel destek
olanakları.
Eksik yönleri bilinçli olarak tamamlama, güçlü yönleri kuvvetlendirme.
Bireysel, sosyal ve metodik yetenekleri, proje dersleri ve bitirme çalışmaları ile Sekundarschule 3. sınıfta güçlendirme.
Temel meslek öğrenimine ve kısa süreli lise ile meslek lisesi giriş sınavlarına başarıyla
geçişe hazırlık.

Sorumluluk üstlenme



Sekundarschule’nin 2. sınıfı ortasında, standart «Stellwerk 8» başarı testleri, öğrencilerin
öğrenim düzeylerini bireysel, okul tiplerinden bağımsız olarak güvenle ortaya koyar.
«Stellwerk 8», bilgisayar destekli ve kişiye uyarlı bir test sistemi olup, Almanca, Fransızca,
İngilizce, Matematik, Doğa ve Teknik derslerinde durum değerlendirmesi yapmayı sağlar.
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Stellwerk, desteğe yönelik bir test sistemi anlayışı ile, bir veri tablosunda öğrenciye, güçlü
ve zayıf yönlerinin neler olduğunu göstermektedir. Başarı profili ve bir analiz tablosu etkili
bir destek için gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.
Bir durum değerlendirme görüşmesi sayesinde anne-baba ve öğrencilerle birlikte bağlayıcı hedefler ve ağırlıklı alanlar ortaklaşa kararlaştırılır.
Bireysel öğrenim olanakları Sekundarschule 3. sınıf öğrencilerinin güçlü yanlarını geliştirmelerine ve olası eksiklikleri gidermelerine yardımcı olur.
Kısa liseye veya meslek lisesine geçişi planlayan başarılı öğrenciler de bilinçli olarak destek
görürler.
Sekundarschule 3. sınıfta öğrencilerin meslekte ve hayatta başarılı olmak için sorumluluk
yüklenme bilincinin artırılmasına özen gösterilir.

«Sekundarschule 3. sınıfı yeniden düzenleme» projesi birçok pilot okulda başarıyla denendikten
sonra, 2009/2010 öğretim yılından itibaren etaplar halinde – Sekundarschule'nin 1. sınıfından
başlayarak – uygulamaya konulacaktır.
2012 yılı yazından itibaren ilk öğrenciler yeni Sekundarschule'nin 3. sınıfını bitirmiş olacaklardır.
Yeni düzenleme hakkında daha geniş bilgi www.vsa.zh.ch internet sayfasında bulunmaktadır.
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