EBEVEYNLERE OKUL
HAKKINDA BİLGİLER

Okula başlama, İlkokul sistemi
Fransa’da, çocuklar 2 ile 3 yaş arasında okula alınabilirler.
Bunun için, ilk önce kayıtlarını yapmak gerekir.
Devlet okulları için, size çocuğunuzun alınacağı okulu belirtecek olan belediye ile iletişime geçmeniz ;
gerekli işlemleri yapmanız gerekir. Kesin kayıt müdür tarafından yapılacaktır.
Özel okullar için ise, seçtiğiniz okulla doğrudan iletişime geçmelisiniz.
Ana okulunda eğitim üç yıl sürer : küçük bölüm, orta bölüm, büyük bölüm.
Çocuğunuz başkalarıyla birlikte yaşamayı, kendini ifade etmeyi, dil yetisini geliştirmeyi öğrenecek ; yazmayı, okumayı
ve matematiği keşfedecektir.
Eğitimlerin süresi, Pazartesiden Cumaya öğleden sonra olup haftada 24 saattir.
Öğretmen diye adlandırılan eğitmen, sınıfındaki çocuklardan sorumludur.
Onunla, çocuğunuzun neler öğrendiği ve sınıftaki gelişimi hakkında konuşabiliriz.
6 yaşından itibaren ilköğretim zorunludur.
Çocuğunuz ilkokula başlayacaktır.
Beş yıllık eğitimini şu sınıflarda alacaktır: CP yani Hazırlık sınıfı, daha sonra CE1 yani Temel sınıf 1.yıl, CE2 yani
Temel sınıf 2.yıl, CM1 yani orta seviye sınıf 1.yıl ve son olarak CM2 yani Orta seviye sınıf 2.yıl.
Anaokulunda olduğu gibi, Pazartesiden Cumaya kadar her gün okula gidecektir.
Kendini Fransızca ifade edebilmek ve anlayabilmek için okuma, yazma ve matematik öğrenimini geliştirecektir. Ayrıca,
örneğin İngilizce ya da Almanca gibi başka bir dil de öğrenecek; bilim, tarih ve coğrafya gibi başka alanları
keşfedecektir.
Çocuğunuzun zorluk yaşaması durumunda, öğretmeni ona yardımcı olacaktır.
Öğretmen sene içerisinde, düzenli olarak size verilecek olan çok sayıda değerlendirme raporu hazırlar.
Bu değerlendirmeler, çocuğunuzun ne öğrendiğini kontrol etmeye, gelişimini ölçmeye ve bilgilerini onaylamayı sağlar;
Bunlar, eğitimi boyunca onu gözlemleyecek olan okul kitapçığında sıra ile kaydedilir.
Ortaokula kadar, socle commun de connaissances, de compétences et de culture yani Temel bilgi, beceri ve kültürde
ortak esastan bahsedildiğini duyacaksınız.
Çocukların okul eğitimleri boyunca, eğitimini tamamlayıcı başka etkinliklerde bulunabileceğini ve ders saatleri dışında
ve tatil süresince belediyenin düzenlediği etkinliklere katılabileceğini bilmelisiniz.
İlkokuldan sonra, okul eğitimi ortaokul ile devam eder. Bu geçişin en iyi koşullarda gerçekleşmesi için öğretmenler
ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

