Ebeveynlere okul
hakkında bilgiler

Ortaokul ve Lisede yönlendirme
Çocuğunuz git gide büyüdükçe, daha sonra ne yapacağını düşünecektir.
Yönlendirme sözünü duyacaksınızdır.
Yönlendirme, onun geleceğini düşünmek, kararlar almak, eğitimlere devam etmek, bir meslek seçmektir.
Tüm okul eğitimi boyunca çocuğunuz, okul ve mesleki yönlendirme sürecini oluşturacaktır.
6.sınıftan itibaren, tüm öğretilenler, okul ziyaretleri, açık kapı günleri, şirketlerde stajlar ve iş
hayatındakilerle buluşmalar vasıtasıyla eğitim programlarını ve meslekleri keşfedecektir.
Aynı zamanda kitaplarda, broşürlerde ve internet üzerinde bilgi araştırması yapmayı da öğrenecektir.
Ortaokulda, 3.sınıf yani son sınıfta ve sonrasında lisede, Lise1 genel ve teknoloji sınıfında ve son sınıfta,
çocuğunuz, eğitimlerine devam etmek için yönlendirme seçimleri yapmak zorundadır.
Projelerini ve okulda aldığı notları göz önünde bulundurarak ona yardım etmek için, öğretmenleriyle
özellikle de rehber öğretmeniyle görüşeceksiniz. Aynı zamanda okulun psikoloğundan da tavsiye
alabilirsiniz.
Öngörülen eğitim programlarını sene başından itibaren düşünmek, ve çok sayıda istekte bulunmak
önemlidir çünkü kimi öğrenciler için seçmeler, bir dosya, mülakat ya da bir sınav ile yapılabilir. Aynı
zamanda belirtilen tarihlere dikkat etmeniz ve ulaşılabilir olmanız gerekir çünkü iletişime geçilebilir ve
yapmanız gereken işlemler olabilir.
Çocuğunuzun, orta son sınıfta ve Lise1 genel ve teknoloji sınıfında, eğitime devam etmeyi düşündüğünü
bildirmek için, öğretmenlerin size görüş ve tavsiyede bulunmalarına imkân kılacak belgeleri
doldurmalısınız.
Çocuğunuzu bir liseye kaydettirmek için, özellikle aldığı notlara ve ikamet yerinize göre bir yer
kazanmasına imkân kılacak bir bilişim işlemi mevcuttur.
Bir mesleki eğitim için, çırak eğitim merkezine başvurmanız ve bir işveren bulmanız gerekecektir.
Son sınıfta iken, eğitimine yükseköğretimde devam etme seçimini bizzat kendisi, internet ile admission
post bac sitesi üzerinden yapacaktır.
Yönlenmek, belirli bir anda tek bir seçim yapmak değildir. Çok sayıda eğitim programı bulunmakta olup
çocuğunuz okul eğitimi boyunca fikir değiştirebilir.
Çocuğunuzun durumuna uygun olarak, okulla ilgili düzenlemeler öngörülebilir:
-Fransa’ya yeni geldiyseniz ve çocuğunuz Fransız dilini bilmiyorsa, Fransızcayı hızlı bir şekilde öğrenmesi
için, onunla özel bir birimde ilgilenilebilir.
-Okulla ilgili büyük zorluk çekiyorsa, bir genel eğitim ve ona uygun bir mesleki eğitim alabilir.
-Engelli durumundaysa, ona, ortaokul ve lisede eğitim yöntemleri önerilebilir.
Okulun amacı, çocuğunuzun, eğitiminde ve daha sonra kendini tüm ömrü boyunca yetiştirmeye devam
edeceği ve yönlendireceği meslek hayatındaki başarısıdır.

