Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Basel-Stadt Kantonu'ndaki okullar
nasıl isler?
¸
Basel-Stadt geçtgimiz
yıllarda okulları adım adım
˘
yeniden örgütledi. Asagıda
yeni okul sistemi
¸ ˘
tanıtılmaktadır.

Zorunlu eğitim süresi on bir yıl'a kadar varmaktadır
(anaokulu dahil ). Çok az veya hiç Almanca konuşamayan çocuklar haftada en az iki yarım gün oyun
eşliğinde Almanca`nın öğretildigi bir kuruma gitmek zorunludurlar. Almanca öğreniminin teşvikine yönelik bu zorunluluk, çocuk yuvasına başlamadan önceki iki sene için geçerlidir.
Zorunlu eğitim-öğretim süreci Kindergarten (Ana
Okulu) ile başlar. Beş yaşından itibaren çocuklar
anaokuluna başlarlar. Kayıt yılındaki yaş doldurma tarihleri, 2016 yılına kadar kademeli olarak 31
Temmuz’a kaydırılacaktır (www.volksschulen.bs.ch
→ Schulsystem → Kindergarten adresindeki bilgilerle karşılaştırın). Anaokulu iki yıl sürer ve çocuğun
ikamet ettiği mahallede bulunur. Bir sınıfta toplam en fazla 20 çocuk ders görür. Eğitim-öğretim
yılı Ağustos'ta başlar ve veliler anaokulu için başvuru formunu Aralık ayında posta ile alırlar.
Daha sonra Primarschule (İlkokul) başlar. İlkokul
altı yıl sürer ve çocuğun ikamet ettiği mahallede bulunur. 3. sınıfta Fransızca ve 5. sınıfta İngilizce dersleri başlar. Bir sınıfta toplam en fazla 25 çocuk ders
görür.
Çocuklar ilkokuldan sonra Sekundarschule’ye (Ortaokul) giderler. Bu okul üç yıl sürer. Okul başarısına
göre farklı başarı seviyelerine dağıtımları yapılır. A
seviyesine (genel istemler), E seviyesine (genişletilmiş istemler) veya P seviyesine (yüksek istemler) giderler. Tüm Basel’e dağılmış olarak orta okullar on
yerde bulunmaktadır. Öğrenciler, başarılarının çok
açık olarak değişmesi durumunda düzeye bağlı olarak sınıflarını da değiştiriyorlar. Bütün seviyeler aynı
okulda bulunur. Öğrenciler derslerdeki başarılarına
göre başka bir seviyeye geçebilirler. A seviye sınıflarında en fazla 16, E seviye sınıflarında 23 ve P seviye
sınıflarında 25 öğrenci ders görür. 11.okul yılının sonunda bütün öğrenciler temel eğitim (Volksschulen)
bitirme belgesi (başarı karnesi) alırlar.

Basel-Stadt okulları hakkında detaylı bilgiler,
okulların her sene davet ettigi, veliler için
düzenlenen bilgilendirme toplantılarında
verilir. Bu toplantılar, yazın anaokula veya yeni
bir okula baslayacak olan çocukların velilerine
yöneliktir. Bu toplantıların çogunda Türkçe de
bilgi verilir.
Basel-Stad okullarına iligkin
daha ayrıntılı
˘
bilgilere gu
˘ adreslerde ulagabilirsiniz:
˘
• Egitim
Dairesi’nin web sayfası www.ed.bs.ch
˘
• Halk Okulları Sekreterligi,
˘ Kohlenberg 27,
Postfach, 4001 Basel, Tel. 061 267 54 60,
volksschulen@bs.ch
• veya tek tek her okulda

Anaokulundan itibaren öğrenme raporları ve durum değerlendirme görüşmeleri vardır. İlkokul
1.sınıftan itibaren karneler ve 5. sınıftan itibaren
de notlar bunlara eklenir. Volksschule’deki (Temel eğitimi içeren okullar -Anaokul, İlkokul ve Ortaokul) her sınıfta, iki veli delegesi bulunur ve her
okulda iki veli temsilcisinin de yer aldığı Schulrat
(Okul İdaresi) vardır.
Anaokulu, İlkokul ve Ortaokullar ders dışında
Tagesstrukturen (gündüz bakım yerleri) sunmaktadır: Veli katkı payı karşılığında, çocuklar Schulen
mit Tagesstrukturen (Tam gün okullar), Mittagstischen (Öğle yemeği), Tagesheimen ve Tagesfamilien (yuvalar ve gün içi bakıcı aileler) tarafından gözetilir, bakılır ve teşvik edilir. Okul tatillerinde Tagesferien (Günübirlik tatiller) vardır. Bütün okullarda Blockzeiten (bloklar halinde ayarlanan ders
saati) geçerlidir: Çocuklar, Pazartesi'den Cuma'ya
kadar 8 ile 12 arası ve bir öğleden sonrası (Anaokulda), birden fazla öğleden sonrası (İlkokuldan itibaren) okuldadırlar.
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Ortaokul sonunda onbir senelik mecburi eğitim-
öğretim süresi biter. Okul başarısına göre öğrencilerin şu imkanları vardır:
• Bir Berufslehre (Meslek Eğitimi) yaparlar. Meslek eğitimi esnasında veya sonrasında yapılan bir
meslek maturası, Meslek Yüksek Okulu'nda bir
yüksek öğrenime kapıları açar.
• Okula devam ederler ve Fachmaturitätsschule’ye
(Meslek diploması veren okul) giderler veya şayet bir geçiş imkanı bulamazlarsa Brücken-angebot’tan (değişik okullara hazırlık eğitimi veren
köprü okullar) yararlanırlar.

• Gymnasium’a (Lise) giderler. Lise dört yıl sürer
ve Matur ile sonlanır. Öğrenciler, sonrasında bir
üniversitede yüksek öğrenim yapabilirler.
Özürlü çocuklar ve gençler mümkün olduğunca
normal sınıflarda ders görürler ve ek olarak tedavi
pedagoji tabanlı teşvik edilirler. Bu bağlamda özel
hizmetlerden başka, hem devlete hem de özele bağlı
eğitim veren okullar vardır.
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