İKİNCİ KADEME 1 (SEK 1)

SORUMLULUKLAR

1. den 3. Sınıf’a kadar ikinci kademe 1
(9.dan 11.eğitim yılı)

Okul ve Eğitimciler
Okul ve Eğitimciler, okulun düzenli bir şekilde işletilmesini, eğitim
atmosferinin, bilgi aktarılmasının, okul ile ailelerin birlikte çalışmasını ve aynı zamanda Kantonun hizmet/branş’larının birlikte
çalışmasını sağlarlar.

İkinci kademe üç eğitim seviyesinde düzenlenmiştir.
Eğitim seviyesi sek B (Temel eğitim)
Öğrenciler meslek eğitimlerinin temel veya baz ihtiyaçlarına hazırlanırlar sek B üç sene sürer.
Eğitim seviyesi sek E (geliştirilmiş eğitim)
Öğrenciler kendilerini daha yüksek beklentilerin olduğu bir meslek
eğitimine hazırlarlar. İstisnai durumlarda gymnasiyum’a geçiş olabilir (sınavla). Sek E üç yıl sürer.
Okulun son eğitim yılı (11. sınıf)
11. sınıf özellikle şahsın kabiliyetlerini dikkate alarak, onu meslek
hayatına hedefleyerek hazırlar. İki farklı profili kapsar Hizmet/sosyal ve teknoloji /el becerisi.
İkinci sınıfın son çeyreğinde, seviye belirleme görüşmesi yapılır.
Bağlayıcı hedef kararı alınır ve 11. Eğitim yılı için izlenecek yol
kabul edilir.

Detaylı bilgi için
Öğretmenler ve okul idareleri,
Kanton Solothurn Eğitim Müdürlüğü
irtibat telefonu: 032 6272937
Web: www.vsa.so.ch erişilebilir.
– Çeşitli dillerde el ilanları
– Almanca detaylı broşür.
mevcuttur

Mecburi okulun mezuniyeti
Öğrencilere okul süresinin sonunda, ulaşılan başarıların belirtildiği
sertifika verilir.

Volksschulamt
St. Urbangasse 73
4509 Solothurn
Telefon 032 627 29 37
vsa@dbk.so.ch
www.vsa.so.ch
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Eğitim seviyesi sek P (Yüksek beklentiler)
İkinci kademe P (Sek P) iki yıl sürer. Öğrenciler kendilerini
Gymnasiyum’a hazırlarlar. Bu sonunda üniversite eğitimine
giden bir Gymnasiyum masteriyle sonuçlanır.

Veliler
Veliler çocuklarının eğitimlerinden sorumludur. Onlar çocuklarının eğitim süreçlerinin gelişimini desteklerler. Çocuklarının, okul
ve eğitimcileriyle birlikte çalışırlar. Çocuklarının, okul kuralları ve
direktiflerine uymalarını, ev ödevlerini yapmalarını ve derslerine
aralıksız devan etmelerini sağlarlar. Ailelerin okul bilgilendirme
toplantılarına katılmaları beklenir. Eğer şartlar gerektirirse aileler
kendi istekleriyle sınıf öğretmeni ile irtibata geçebilirler.
Öğrenciler
Öğrencilerin görevi 11 yıl okula gitmektir. Birlikte yaşamak için
gerekli, okul kural ve direktiflerine uymakla yükümlüdürler.
İdarenin ve öğretmenlerin yönlendirmelerine uymaları gerekir.
Derslerine aralıksız devam etmelidirler.
Bölgenizdeki okul hakkında ayrıntılı bilgiyi okul idarenizden
edinebilirsiniz.

Volksschulamt

OKUL’A, GENEL BAKIŞ

ANAOKULU 1.VE 2. SINIFI
(1.VE 2. EĞİTİM YILI)

Çocuk ve gençlerin kabiliyet ve eğilimleri doğrultusunda, kendilerini geliştirebilmeleri için, Kanton çok seçenekli eğitim fırsatları
sunmaktadır. Alttaki grafik, geniş bir bakış açısı sağlar.

Berufsmaturitätsausbildung

Fachmaturität

Schuljahr 14

lehrbegleitend (3 oder 4 Jahre) oder anschliessend
an Berufslehre:
1 Jahr Vollzeit bzw. 1½ Jahre Teilzeit

Fachmittelschule

Andreas Walter

Anaokulundan sonra çocuklar, ilkokul 1. Sınıfına geçerler.
Bu geçiş anaokulu, ilkokul ve velilerin refakatinde olur.

Eğitim Müdürü

1. den 6. Sınıf’a kadar ilkokul
(3. sınıf’tan 8. Sınıf’a okul süresi)
İlkokul,

SOLOTHURN OKULLARI
İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Okula gitmek, her çocuğun hakkı ve görevidir. Zorunlu okul çağı,
11 yıl sürer. Eğitim yılı Ağustos ayında başlar. Dersler, kızlar ve
erkekler için aynıdır.
Okul, kanton, belde, velilerin ortak sorumluluğundadır. Solothurn’daki tüm okullar, devlet destekli okullardır.
Derslerde, desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için, özel pedagojik
destek imkanları vardır.

Schuljahr 13
Schuljahr 12

Berufliche Grundbildung
2, 3 oder 4 Jahre

Brückenangebote
Ende der obligatorischen Schule

Schuljahr 11

3. Klasse

Schuljahr 10

2. Klasse

Schuljahr 9

1. Klasse

Schuljahr 8

6. Klasse

İlk yabancı dil olarak Fransızca 3. Sınıftan, 2.yabancı dil İngilizce
5. Sınıftan itibaren öğretilir.

Schuljahr 7

5. Klasse

Derslerdeki performans notla değerlendirilir ve karneye işlenir.
Çalışma, öğrenme ve sosyal davranışlar, değerlendirilerek karneye
yazılır. İlkokul hiçbir yükseltme nedeni tanımamaktadır. Çocuklar,
otomatik olarak bir üst sınıfa yükselmektedir.

Schuljahr 6

4. Klasse

Schuljahr 5

3. Klasse

İkinci kademeye geçiş (sek 1) Kanton tarafından kurallarla düzenlenmiştir.

Schuljahr 4

2. Klasse

Schuljahr 3

1. Klasse

Schuljahr 2

2. Klasse

Schuljahr 1

1. Klasse

– 6 yıl sürer.
– Hedefli öğrenim için altyapı sağlar.
–	Bireylerin ruhsal,bedeni ve musiki kabiliyetlerini geliştirebilmelerine yardımcı olur.
– Toplum bilincinin geliştirilmesine yardımcı ve destek olur.
–	özgürlük ve sorumluluk bilincinin gelişmesinde yardımcı ve destek olur.

Gymnasium

Sek B + E

Primarschule

Kindergarten

Sek P

İKİNCİ KADEME 1 (SEK 1)
sek B (Temel eğitim)
sek E (geliştirilmiş eğitim)
sek P (Yüksek beklentiler)

Schuljahr 15

Sekundarstufe I
Sek B
Sek E
Sek P

Çocuklar ve gençlerin, okul ve meslek hayatı yolculuklarında en iyi
dileklerimi sunuyorum.

 ertiärstufe: Berufs- und höhere Fachprüfungen, Höhere Fachschulen, Fachhochschulen,
T
Pädagogische Hochschulen, Universitäten, Eidgenössische Technische Hochschulen, (ETH/EPFL)

İLKOKUL KADEMESİ
Anaokulu
İlkokul

Schuljahr 16

– Tecrübesini ve yaşam alanını geliştirmeyi,
– Kendisine yeterli hale gelmeyi,
– Topluluğa uyumlu hareket etmeyi,
– Topluma katkı sağlamayı,
Öğrenir.

Primarstufe
Kindergarten
Primarschule

Anaokulunda çocuk oyun yöntemiyle,

Bu görevin yerine getirilebilmesi için, okulun tüm toplumun
desteğine ihtiyacı var. Çocuğun okul başarısı ve gelişimi için, okul
ve velilerin birlikte iyi çalışma yapması önemlidir.

Tertiärstufe

Anaokulu, okulun ilk basamağıdır. 4 yaşını dolduran tüm çocuklar
buraya başlarlar.

Engelli gençler ve çocuklar için,
ihtiyaç halinde özel eğitim fırsatları
sunulmuştur.

Sekundarstufe II

Kanton Solothurn okullarının, öncelikli görevi; çocuklara ve
gençlere, kişiliklerini geliştirebilmeleri için gerekli, temel bilgi ve
becerileri aktarmaktır.

BİR BAKIŞTA OKUL SİSTEMLERİ

Sekundarstufe I

HOŞGELDİNİZ

İLKOKUL KADEMESİ

Primarstufe

Solothurn okullarına

