Türkisch

Okul hakkında bilgiler
Yeni gelen öğrencilerin anne-babaları için
Merhaba
Sizin çocuğunuzu sınıfımızda görmekten memnunluk duyuyoruz. Okulu daha iyi tanıyabilmeniz
için size okulla ilgili önemli bilgileri burada sunmak istiyoruz. Karşılıklı ilişkilerimizin verimli ve iyi
olmasını umar, sizi yakından tanımak için görüşmeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Çocuğunuzun kendisini aramızda rahat hissedeceğine inanıyor ve ona okulda başarılar diliyoruz.
Sınıf öğretmeni:

Geçiş Sınıfı (eskiden özel E sınıfı) / Geçiş Dersi
Geçiş sınıfı, henüz Almanca bilmeyen 10-14 çocuğun birlikte ders gördüğü bir sınıftır. Onların
gördüğü derslerle normal sınıflarda görülen dersler arasında fark yoktur. Derslerin ağırlık noktasını Almanca dersleri oluşturur. Aynı zamanda da öğrenciler İsviçre okul hayatını daha
yakından tanıma olanağı bulurlar. En geç bir yıl sonra onlar oturulan semtteki normal sınıfa geçiş
yaparlar. Öğrenim yılı içinde de geçiş yapmak mümkündür.
Kısmi geçiş sınıflarında öğrenciler derslerin bir bölümünü gelecekte okuyacakları normal sınıfta
görürler. Yoğun Almanca öğrenimini ise geçiş sınıfında veya geçiş dersinde sürdürürler. Normal
sınıfta görülen ders sayısı sürekli olarak artırılır. En geç iki – üç yıl sonra normal sınıfa geçiş
işlemi tamamlanır.
Okul sistemi
Anaokul: zorunlu
2 yıl
İlkokul: zorunlu
6 yıl
Alt basamak:
1.-3. sınıflar
Orta basamak:
4.-6. sınıflar
Geçiş: Öğretmenin öğrenciyi toplu değerlendirmesi ve yapacağı öneriye
göre öğrencinin gideceği okul belirlenir, velilerin de görüşü alınır, (Liseye
geçiş için: Giriş sınavı var)
Ortaokul: zorunlu
3 yıl
(Değişik beklentilere cevap veren ayrı sınıflar)
2-4 yıl
Meslek öğrenimi:
veya
4-6 yıl
Orta dereceli okul (Lise):
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Bunun yanında özel eğitilmiş öğretmenlerin durumları özellik arzeden çocuklara ders verdiği
destekli eğitim sistemi de vardır.
Karne ve notlar
Geçiş sınıfında öğrencilere not verilmez. Öğrencinin gördüğü dersler karnesinde belirtilir.
Velilerle görüşme yapılır. Kısmi geçiş sınıfında veya geçiş dersinde Almanca dersi haricinde
diğer ders-ler için not verilebilir.
Her öğrenciye yılda iki kez karne verilir (spor tatili ve yaz tatili öncesinde). Not derecelendirmesi
1 - 6 arasıdır (1 çok zayıf, 2 zayıf, 3 yetersiz, 4 yeterli, 5 iyi, 6 pek iyi). Ayrıca yarı notlar da
verilebilir (örneğin 4 - 5, 5 - 6 gibi). Ek olarak öğrencinin çalışma ve öğrenme tavırları ile sosyal
dav-ranışları da notla değerlendirilir.
Birinci sınıfta not verilmez, onun yerine iki kez velilerle görüşme yapılır ve bu karneye işlenir.
Okula gelememe, tatil dilekçeleri, dinî bayram tatilleri
Öğrencinin okula gelememesi söz konusu olduğunda bunun haber verilmesi gerekir. İki günü
geçen tatiller için okula başvuru yapılır. Dinî bayram tatilleri için başvurulduğunda izin verilebilir.
Velilerden ücret alınmaz
Okula gidişten ve okul için gerekli malzemelerden para alınmaz. Kitapların çoğunun geri
verilmesi gerekir, diğer ders malzemeleri geri istenmez.
Ders planı (eke bakınız)
Okulda dersler daha önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde verilir. Çocuğunuzun derslere
zamanında gelmesi çok önemlidir.
Haftanın dört günü (pazartesi, salı, perşembe ve cuma) hem öğleden önce ve hem de öğleden
sonra ders vardır. Çarşamba günleri yalnızca sabahları ders vardır. İhtiyaç olduğunda öğle
teneffüsü okul tarafından organize edilir.
Okulda şu dersler öğretilir: Almanca, İngilizce (2. sınıftan itibaren), Matematik, İnsan ve Çevresi,
Spor (Beden Eğitimi ve Yüzme), Müzik, Resim ve Çizim, Elişi ve Atelye Çalışmaları, Fransızca
(5. sınıftan itibaren), Din ve Kültür.
Spor günleri, çevre gezileri veya sınıf kampları ile benzeri etkinlikler daha önceden haber verilir.
Ana Dili ve Kültür Dersleri (HSK)
Haftalık ders sayısı 2 ile 4 saat arasında değişen ve isteğe bağlı olarak verilen bu ek derste
öğrenciler ana dillerinde ders görürler.
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Spor
Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerin bir tişörtü, bir şort pantolonu, sadece spor salonunda
giyilen spor ayakkabısı veya alet ayakkabısı, ayrıca yine yüzme dersi için de mayo, yüzme
havlusu ve plastik başlığı (kışın da eve giderken giyilecek yün başlık) olmalıdır.
Ödevler
Okulda düzenli aralıklarla çocuğa, kendi başına ve özenle yapması gereken ev ödevleri verilir.
Anne-babanın, ödevlerini rahatça yapabilmeleri için çocuklara gerekli ortamı hazırlamalarını tavsiye ederiz.
İlişkiler, anne-baba ve öğretmen ortak çalışmaları
Karşılıklı olarak ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla ziyaret günleri, veli toplantıları ve
kişisel görüşmeler yapılır. Sizi okula çağırdıklarında gitmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz! Sorularınız olduğunda veya çocuğunuzun öğretmeni ile görüşmek istediğinizde önceden görüşmek
için randevu alınız.
Okul diş doktoru
Okul diş doktoru düzenli aralıklarla çocukların dişlerini kontroldan geçirir. Okulda çocuklara diş
bakımlarına dikkat etmeleri öğretilir.
Tatil planı ve okulun tatil olduğu zamanlar
(Kesin tarihler ve başka tatil günleri için tatil planına bakınız)
Yılda toplam 13 hafta olan okul tatilleri yıl içine şu şekilde dağıtılmıştır:
5 hafta yaz tatili
(Temmuz / Ağustos aylarında)
2 hafta sonbahar tatili
(Ekim ayında)
2 hafta Noel tatili
(Aralık ayı sonunda)
2 hafta spor tatili
(Şubat ayında)
2 hafta ilkbahar tatili
(Nisan ayında)

Zürih, Aralık 2007 (düzeltilmiş baskı)
Yayımlayan: Giriş sınıfı öğretmenleri ve Eğitim Bakanlığı
Hazırlayanlar: Daniela Beyer, Carolina Luisio, Karin Then, Markus Truniger (Redaksiyon)
Düzenleme: Danielle Ferraro
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