
Çocuklar kreşe genelde dört yaşında başlar. Baş-
langıç ile ilgili tüm önemli bilgileri yerleşim yeriniz-
deki okuldan edinebilirsiniz. Yeni taşındıysanız 
daha fazla bilgi için en iyisi doğrudan belediyeni-
ze başvurun.

Kreşin merkez noktası oyun oynamaktır. Böylece 
öğrenme becerisinin temeli oluşturulur. İlköğretimde 
çocuklar okuma, yazma ve hesaplama öğrenir  
ayrıca farklı alanlarda derslere katılırlar (dil, mate-
matik, müzik vs.) Dersler ortaöğretimde devam 
eder ve derinleşir. Ortaöğretim orta dereceli lise 
(Realschule) ve ortaokul olarak ayrılır.

Kanton St.Gallen
Amt für Volksschule

Temel eğitim okuluna gitmek zorunludur ve on bir eğ 
itim yılı sürer. Temel eğitim okulu, kreş, ilköğretim ve 
ortaöğretim olmak üzere üç okul seviyesini 
kapsamaktadır.

www.volksschule.sg.ch

Veliler içinTemel eğitim okulu
Özet olarak en önemli 
noktalar

Bunları bilmek iyi
Zorunlu eğitim süresi, ortaöğretim üçüncü sınıfın so-
nunda biter. Gençler ortaöğretim süreci esnasın- 
da daha sonrası için bir meslek veya ilave okul eğiti-
mi arasında karar verir. Çocuğunuzun meslek veya 
okul seçiminden öncelikle siz ve çocuğunuz sorum-
ludur. Sınıf öğretmeni size bu konuda destek verir  
ve eşlik eder.

Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için:

www.berufsberatung.ch/migration
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https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
http://www.berufsberatung.ch/migration
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html


Okula gitme
Öğretmenler derslerde öğrencilerin farklı ihtiyaçla-
rının ve koşullarının dikkate alınmasına özen  
gösterir. Bu durumun örneğin öğrenme zorluğu, göze 
batıcı davranışlar veya yüksek yeteneklilik nede-
niyle yeterli olmaması mümkündür. Bu durumda 
çocuklar ve gençler sınıf derslerine ilave olarak 
desteklenir. Bu destek ebeveynlerle görüştükten 
sonra gerçekleştirilir ve ücretsizdir.

Uygun destek almasına rağmen normal okula gide-
meyen öğrenciler için özel okullar mevcuttur. Bu 
okullar konuşma veya işitme engeli olan veya belir-
gin davranış ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklar 
ve gençler içindir.

Ders programı ve öğle yemeği
Çocuğunuzun hangi gün kaç dersi olduğu ders 
programında yazar. Öğretim yılı Ağustos ayının ikin-
ci Pazartesi günü başlamadan önce çocuğunu- 
zun okulu tarafından size ders programı iletilir. İhti-
yaç durumunda okul öğle yemeği hizmeti sunar. 
Okul sizi kayıt, beslenme, bakım ve masraflar hak-
kında bilgilendirir. Ders saatleri dışındaki diğer  
bakım teklifleri okul tarafından isteğe bağlı oluştu-
rulabilir.

Bunları bilmek iyi
Eğitim, okuldan önce başlar. Çocuğunuz ilk yaşla-
rında birçok birikim edinir ve çok şey öğrenir.  
Ebeveynleri olarak onu bu konuda destekleyebilir-
siniz. Onunla sıkça konuşun, onu dinleyin ve  
örneğin yemek pişirmenize yardım etmesine izin 
vererek onu günlük hayatınıza dahil edin. Ço- 
cuğunuzu tırmanmak veya yoğurmak gibi yeni şey-
leri denemesi ve bunları tekrar etmesi konusunda 
destekleyin. Ailenin dışında da çocuğunuz için  
sizinle veya başka çocuklarla birlikte yeni şeyleri 
keşfetmek için birçok fırsat vardır. Baba veya anne 
çocuk jimnastiği, kütüphane ziyareti veya oyun  
grubu ziyareti esnasında yeni deneyimler kazanır 
ve yeni ilişkiler kurar. Belediyeniz teklifler hakkında 
size bilgi verir. 

Bu konu ile ilgili kısa filmler için bakınız:

www.kinder-4.ch/tr

www.volksschule.sg.ch

http://www.kinder-4.ch
https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html
https://www.kinder-4.ch/tr/start/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ödevler
Ödevler sayesinde okulda hangi konuların işlendi-
ği hakkında bir fikir sahibi olursunuz. Çocuklar  ve 
gençler ödevlerini kendi başına yapabilmelidir. 
Kreşte ödev verilmez. İlköğretimde tatiller veya 
hafta sonları için ödev verilmez, ortaöğretimde ta-
tiller ödevsiz geçer. Bazı okullar destek için ders- 
ten sonra bir ödev yardımı sunar.

Değerlendirme

Bunları bilmek iyi
Çocuğunuzun okulda kendini iyi hissetmesi ve  
severek öğrenmesi için siz de büyük oranda destek 
olabilirsiniz. Çocuğunuza okul gününün nasıl  
geçtiğini ve neler yaptığını sorun. İlgisinin dağıl-
mayacağı, sakin bir ortamda ödevlerini yapmasını 
sağlayın. Çocuğunuzun ders esnasında uyanık  
ve konsantre olması için uykusunu yeterince alma-
sına dikkat edin.

Eğitim ve çocuk gelişimi hakkında diğer bilgileri 
ücretsiz olarak parentu uygulamasından edine- 
bilirsiniz: 

www.parentu.ch/informationsmaterial

Tatiller ve devamsızlık
Çocuğunuz hasta veya başka önemli bir sebepten 
dolayı derse katılamıyorsa, okul başlamadan 
önce öğretmene bu konu hakkında bilgi vermeli-
siniz. Her bir eğitim yılında 13 hafta tatil vardır. 
Ayrıca resmi tatil günlerinde de ders yapılmaz. 
Önemli dini tatillerde öğrencilere izin almak müm-
kündür. Bunun dışında çocuğunuzu her bir eğitim 
yılında iki defa yarım gün dersten alabilirsiniz. 
Bunun için öğretmene zamanında yazılı bir bildi-
rim vermeniz yeterlidir. 

Özel ders etkinlikleri
Dersi zenginleştirmek için kamp, araştırma gezisi, 
okul gezisi veya proje haftası gibi etkinlikler ger-
çekleştirilebilir.

Okul yolu
Çocuğunuzun evden okula ve okuldan eve dönüş 
yolu ebeveyn olarak sizin sorumluluğundadır.  
Genel olarak çocuklar ve gençler okul yolunda kendi 
başına veya okul arkadaşları ile birlikte bulunur: 
yürüyerek, bisiklet veya otobüs ile. Trafik, güvenlik 
ve okul yolu derste işlenir.

www.volksschule.sg.ch

İlkokulun 2. sınıfından itibaren okuldaki performans 
derslerin çoğunluğunda karnede verilen bir notla 
değerlendirilir. Üst basamakta (Oberstufe) her 
sömestrin sonunda karne verilir. 6 en iyi not olup, 1 en 
zayıf nottur. Karne notu genel olarak yapılan bir 
değerlendirmenin sonucu olup, imtihanlarda alınan 
notların ortalamasını yansıtmaz. Tüm okul senesi 
boyunca öğretmen çocuğunuzun performansını çeşitli 
şekillerde kontrol eder. Öğretmen buna ilişkin fikrini 
notla, sözlü olarak ve farklı bir şekilde ifade edebilir. 
Öğretmen karar verme görüşmesinde çocuğunuzun 
okul performansı ve öğrenimdeki ilerlemelerini sizinle 
görüşür. Bunun yanı sıra çocuğunuzun okul başarısı 
ve okuldaki birliktelik için önemli olan hususlara da 
değinilir. Örn. çocuğunuzun davranışları, çalışkanlığı 
ve itina göstermesi de buna dahildir. Değerlendirme 
görüşmesi senede en az bir kere yapılır. Katılım 
mecburidir. Bu görüşmede çocuğunuzun kendisini 
okulda nasıl hissettiği ve hangi ilerlemeleri kaydettiği 
konularında bilgi edinebilirsiniz. Öğretmen 
çocuğunuzun evdeki durumuna da ilgi duymaktadır. 
Bundan başka birlikte okul senesinin sonundaki bir 
üst sınıfa veya bir üst okula gitmenin beraberinde 
getirdiği değişimi de görüşeceksiniz. 

https://www.parentu.ch/informationsmaterial
https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html


Dil
Kreşte davranış ve ders dili genel olarak yerel dil-
dir. İlköğrenimde ve ortaöğrenimde yüksek Al-
manca’dır. Yeterince iyi Almanca konuşamayan 
öğrenciler bir süreliğine ek Almanca dersi alır. 

Zorunlu derslere ek olarak anadil ve kültür dersleri 
de verilir (HSK dersi). Çocuklar ve gençler bu 
derslerde anadillerinde okumayı, yazmayı ve ko-
nuşmayı öğrenir. HSK dersi konsolosluk veya  
dernekler tarafından sunulur ve isteğe bağlı olarak 
alınabilir. Teklif ve ders programı hakkında bilgiler 
için bakınız:

www.hsk-sg.ch

Bunları bilmek iyi
Kanton St.Gallen’de bulunan çocukların ve gençlerin 
burada kendilerini iyi hissedip iyi bir eğitim alabilme-
leri için Almanca’yı öğrenmeleri önemlidir. Aynı za-
manda anadillerini iyi kullanabilmeleri destekleyicidir. 
Bu, başka dilleri öğrenmelerinde yardımcı olur. Bu 
nedenle çocuğunuzla sıkça anadilinizde konuşun. 
Aynı zamanda çocuğunuza Almanca öğrenmesi ve 
örn. komşular arasında, parkta, oyun grubunda veya 
gündüz bakım evinde Almanca konuşan arkadaş 
edinmesi konusunda destek verin. 

Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için:

www.integration.sg.ch 
 Kinder → Elternbildung

www.volksschule.sg.ch

Okul ile işbirliği
Veli toplantılarında ve diğer okul etkinliklerinde 
okul hayatı ve güncel konular hakkında bilgi edinir-
siniz. Bunlara katılmanız önemlidir. Bunun dışın- 
da çocuğunuzun derslerini ziyaret edebilirsiniz. 
Yılda en az bir kez ziyaret günleri düzenlenir.  

Çocuğunuzun okula gitmesi ve okul yönetmeliğine 
uyması ebeveyn olarak sizin sorumluluğunuzda-
dır. Ayrıca öğretmen ve okul ile görüşmeler için 
ulaşılır olmanız gerekir. İyi bir işbirliği, çocuğunu-
zun okulda kendisini iyi hissetmesinde yardımcı 
olur. 

  
www.volksschule.sg.ch > Inhalte für Eltern 

İlgili kişi
Soru ve talepleriniz için doğrudan çocuğunuzun 
öğretmeni ile iletişime geçin. Ayrıca bir görüş- me 
veya etkinlik için bir tercümana ihtiyacınız ol-ması 
durumunda bunu bildirin. 

Ebeveynler ve çocuklar, zorluk olması durumunda 
örneğin okul psikolojisi hizmeti veya okul sosyal  
çalışanları gibi okul hizmetleri tarafından danışman-
lık ve destek alabilir.

Hak ve yükümlülüklerinizi öğrenebileceğiniz internet 
sayfası:
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http://www.hsk-sg.ch
https://www.integration.sg.ch/home/FrueheFoerderung_Elternbildung/Elternbildung.html
https://www.integration.sg.ch/home/FrueheFoerderung_Elternbildung/Elternbildung.html
https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/integration/kinder/elternbildung.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/inhalte-fuer-eltern.html#Rechte_und_Pflichten

