Turc

FRANSA’DA OKULA G TME
Fransa’ya yeni
gelen ö rencileri
ve
aileleri a ırlama belgesi

BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR

Çocu umu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım ?
Çocu um henüz fransızca konu muyor. lkokul, ortaokul, lise ne öneriyor?
Fransa’da e itim sistemi nasıl organise edilmi tir ?
lkokulda, ortaokulda ve lisede önemli ki iler kimlerdir ?
Okul dı ında evime yakın hangi dernekler çocu uma yardım edebilir ?
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Çocu umu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl kayıt ettiririm ?

Kayıt Ko ulları

Yöntem

stenilen
belgeler

Anaokul

lkokul

Ortaokul ve lise

Okullar o senenin 31
aralı ında 3 ya ını
doldurmu ları kabul
ediyor (2 ya dan
itibaren ZEP, ZUS)

CP ye girebilmek için
elde bulunan sınırlı
yerlere göre
çocu unuzun ya ı o
senenin 31 aralı ından
önce 6 olmalıdır,

E er çocu unuz orta ö renime girecek ya ta
ise, öncelikle çe itli testlerden seviyesini ve
yetene ini ölçecek olan yönlendirme
danı manı ile kar ıla malıdır.

Öncelikle Akademi müfetti li ine müraccat
ediniz. Bunlar sizinle en yakın C.I.O
Çocu unuzu okula yazdırabilmek için evinize ba lı
(Yönlendirme informasyon merkezinden)
olan belediyeye ba vurmanız gerekmektedir.
sizinle bir randevu alacaklar.
Belediyenin düzenledi i kaydolma sertifikasını
oturdu unuz ve bo yerlere göre akademi
okul müdürüne a a ıdaki belgelerle teslim
müfetti i çocu unuzu bir kuruma ve seviyesine
edeceksiniz
göre bir sınıfa tayin eder. En kısa zamanda bir
ortaokul veya lise kurum müdürüne ba vurmak
gerekiyor.
Çocu un ve yasal sorumlusunun nüfus ka ıdı veya aile cüzdanı
Varsa önceki okul belgeleri
kâmetgah belgesi
Çocu un ya ının zorunlu a ılarının yapıldı ına ve toplulu a girmeye tıbbi yönden apt
oldu unu bildiren doktor raporu.

Fransa’da e itim sistemi nasıl düzenlenmi tir?
Öncelikle bunlar bilinmelidir :
Fransa’da, okul 6-16 ya arası zorunludur.
Ama tabiki bir çocuk 3 ya ından itibaren okula ba layabilir ve
16 ya ını a mı genç e itimine devam edebilir.

Okul kurumsal, laik et ücretsizdir.
Okul masrafları olan özel ilkokul ve ortaokullar da vardır.

Okullar erkek ve kızları karı ık a ırlamaktadır.
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E itim sürecini betimleme
TABLONUN ALTINDAN BA LAYARAK OKUYUNUZ
Yüksek E itim

Orta E itim
2°

ÜNIVERS TE
Veya
YÜKSEK OKULLAR

GENEL,TEKN K L SE
veya
PROFESYONEL L SE

Bac (lise bitirme sınavından) sonra yönelinen diplomaya göre
yüksek e itim 2 ila 8 yıl sürebilir.
Bu ö retimi yapabilmek için, ülkenizde almı oldu unuz diploma
veya sertifikaları ibraz etmeniz zorunludur.
Son Sınıf
teknolojik ve genel
Bac için
1

ère

2nde

ORTAOKUL

Bac pro
( 2 yıl)
BEP ou
CAP
2 pro

3ème

14 – 15 ya

ème

4

13 – 14 ya

5ème

12 – 13 ya

ème

lk E itim
1°

LKOKUL

ANAOKUL

Seçilen yöne göre lise e itimi
1, 2, 3 veya 4 yıl sürer.

6
C.M.2
C.M.1
C.E.2
C.E.1
C. P.
Büyük bölüm
Orta bölüm
Küçük bölüm

11 - 12 ya

3. Basamak
2. Basamak
1. Basamak

10 – 11 ya
9 -10 ya
8 - 9 ya
7 - 8 ya
6 - 7 ya
5 - 6 ya
4 - 5 ya
3 - 4 ya
2 - 3 ya

Bu 4 yıl, sene
sonu sınavı ile
bitiyor ortaokul
brövesi alınıyor.
lkokul sonunda
okul bitirme
sınavı yoktur.

BAC : Lise bitirme sınavı
C.P : hazırlık sınıfı
C.E : ilk ders
C.M : orta ders
BEP: profesyonel e itim brövesi
CAP: profesyonel yeterlilik belgesi

Çocu um henüz fransızca konu muyor.
lkokul, ortaokul ve lise ne öneriyor ?
Co u okul kurulu larında, fransızcayı daha iyi konu amayan veya dile iyi hakim
olamayan ö rencilere hem yazı hemde konu mada, özel bir sekilde e itime alınıyor.
Tam olarak seviyelerine ve ya larına göre ola an derslerine devam ederken,
fransızcaya iyi hakim olamayan ö renciler grupla arak haftada birkaç saat özel derslere
katılıyorlar. Bunlar :
- CLIN (ba langıç sınıfı ) veya CRI (telafi dersleri dahil) ilkokulda.
- CLA (giri sınıfı) veya Dispositif FLE (yabancı diller fransızca) ortaokul ve lisede.
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Bu özel saatlerin amacı hızlı bir sekilde çocuklara okulda ba arı olanakları ve orda iyi
hissetmelerini sa lamak. Burda özellikle fransızca ö reniliyor ama aynı zamanda okulun her
dalında ba arılı olabilmek için bazı gerekli temel bilgiler çalı ılıyor. Özel bir organisasyon ve
uygun aktiviteler yeni gelen ö rencilerin bütünle mesi için öneriliyor.
E er kırsal bir bölgede oturuyorsanız CASNAV ın deste i ile kurum ö retmenleri
çocu unuza/çocuklarınıza bir bireysel destek organise ediyorlar.

lkokulda, ortaokulda ve lisede hangi önemli ki ileri tanımalı ?

Sosyal asistant

Yönlendirme danı manı
psikolog ( C.O.P )

Milli E itimin hem iresi

lkokulda
lkokulda milli e itimin sosyal
asıstanı mevcut de ildir. Problem
esnasında oturdu unuz mahallenin
sosyal servisleriyle ili kiye gecmek
gerklidir.

Ortaokulda ve lisede danı man
sürekli bulunuyor. O e itim
olanakları ve meslekler hakkında
bilgi veriyor. Çocu unuzun
yönlendirme danı manı ile
kar ıla ması, kapasitesi ve iste i
hakkında bir bilanco yapmasını
sa lar ve yönlenmesini öngörür.

Anaokulda
ste inizle Milli e itimin hem iresi
veya okul doktoru çocu unuzun
ö retmeni tarafından ca rılıp okulda
sizinle kar ıla abilir.
Mümkün oldu u an okul hem iresi
veya doktor çocu unuzun sa lık
bilonçosu için kar ıla abilir.

Ortaokul veya lisede
Sosyal asistant ö renci ve onların
ailelerini dinler.
(Bilgi sorma, problemden bahsetme,
konum ma ihtiyacı, geçim zorlu u…)
Ondan randevu almaya tereddüt
etmeyiniz. O kurumun tüm personeli
ile çalı ıyor. O meslek sırrına tabiidir.

Ana E itim Danı manı
(C.P.E)
Gözetmenlerin yardımıyla, Ana
e itim danı manı ortaokul ve
lisenin günlük gidi atından ve
organısasyonundan sorumludur.
Geçikme ve devamsızlıklarla
ilgilenir. O özellikle sizin ve
çocu unuzun önemli e itimsel
muhataptıdır.

Ortaokulda ve lisede
Ortaokulda haftanın bazı günlerinde
bir hem eri bulunur. Lisede ise
hergün.
O ö rencilere ilk tedaviyi verir.
Ö renci sa lık sorununu veya
herhengi ba ka sa lık konusunu
konu ur. (önlem veya sa lık
danı manı, beslenme, temizlik, …)
Yıl içerisinde ö renci hemsire
bilançosundan istifade eder.
Aileyle kar ıla abilir. O meslek
sırrına tabiidir.

Ortaokulda ve lisede ba ö retmen
Ö rencilerin özel muhatabıdır, itilaf anında arabulucudur, ö retmen e itmen ekibini düzenler, Ba ö retmen ailelerin en
sık kar ıla tı ı ki idir. Sınıfta bir sorun hakkında, çocu unuzun geli imi veya zorluklarını konu mak için ondan randevu
almaktan çekinmeyin.
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lkokul, ortaokul ve lisede kar ılama :

Ö retmenlerle ve okul müdürleriyle de (ortaokul ve lisede) okul kurum efleriyle, okul
hem irelerini ve doktorlarıyla, sosyal asistanlarıyla, e itim danı manlarıyla,
yönlendirme danı manlarıyla görü mekten çekinmeyiniz.
.

Okul dı ında evime yakın hangi dernekler çocu uma yardım edebilir?
CASNAV ve ilk ve orta okullarla kordinasyonlu çalı an mahallelerde yerle mi
dernekler git gide ço alıyor. Onlar imkanları çerçevesinde çocuklara e itime destek veya
fransızcayı ö retmeyi ve bütünle tirmeyi sa layan aktiviteler önerebilirler.
Ö retmenlere, ilk ve orta okul müdürlerine danı ın, onlar size çocu unuzu bu
kurulu lara nasıl yazdırabilece iniz konusunda yardımcı olurlar.

Okul konusunda hertürlü ek bilgi için
Mahalle derne iniz veya ö retmenler sizi akademi müfetti li i veya C.A.S.N.A.V, la yeni
gelenleri okula gitmeyi kolayla tırma ile sorumlu milli e itim servisi ile iltibatınızı sa larlar.
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