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Önsöz
Bayanlar, Baylar,
Sayın anne-babalar,

Öğrencinin çalışmasını değerlendirmede izlenen yöntem, sonuçlarının velilere 
iletilmesi ve sınıf geçme koşullarına ilişkin yeni kurallar, kantonumuzdaki anaokulu 
ve ilkokul eğitiminin tüm kademeleri için bir süre önce yürürlüğe girdi.

Öğrencilerin çalışmalarını ve etkinliklere katılımlarını değerlendirme amacıyla 
hazırlanan yönetmeliğin ana hatlarını sizlere sunmak ve aynı zamanda yönet-
meliğin iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Zorunlu Eğitim-Öğretim Müdürlüğü, 
”Öğrencinin çalışmasının değerlendirilmesi” (L’évaluation du travail de l’élève) 
başlıklı elinizdeki bu broşürü bastırmıştır.

Temel olarak, yapılan değişiklikler, değerlendirme işleminin bizzat kendisine 
açıklık getirmiş, öğrenciyle ilgili izleme ve gözlemleri kaydetme ve bildirme 
yöntemini iyileştirmiştir. Buna bağlı olarak, yeni bir öğrenci karnesi hazırlanmıştır. 
Bu karne, anaokulu ve ilkokul eğitiminin tamamını değerlendirmekte, farklı 
öğrenim düzeylerinin özelliklerini dikkate almaktadır. Aynı şekilde, anne-babalarla 
yapılacak görüşmelerin nasıl yapılacağı konusunda yeni yöntemler belirlenmiştir.

Tam bir bütünlük oluşturmak amacıyla, anaokulunun, ilkokulun ilk iki seviyesine 
bağlandığını belirtmek gerekir. Bu nedenle ve ilk kez, çocuğun anaokulunda 
geçirdiği eğitim-öğretim süresi bundan böyle okul karnesine işlenecek, çocuğun 
bu sürede geliştirdiği yetenekler kaydedilecektir.
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Gene kısa bir süre önce güncelleştirilen ön yönlendirme yöntemi (PPO), 6. sınıfta, 
ilkokuldan ortaokula geçişin nasıl olacağını belirlemektedir. Bu yöntem, aslında 
bir çeşit özel değerlendirme biçimidir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri 6. sınıf 
öğretmeni tarafından dağıtılan “Le cycle d’orientation” (Ortaokul) broşüründe 
bulmak mümkündür. 

Öğrencinin çalışmasının değerlendirilmesine ilişkin bu yeni kuralların yürürlüğe 
girmesi nedeniyle, Kamu Eğitimi, Kültür ve Spor Bakanlığı ve ona bağlı 
Fransızca Zorunlu Eğitim-Öğretim Müdürlüğü, anne-babaları düzenli bir şekilde 
bilgilendirmek suretiyle değerlendirme uygulamalarında eşitlik ve uyumluluk 
sağlamaya önem vermektedir. 

Bu broşürde, yararlı tüm bilgileri bulacağınızı umuyoruz. Broşürün gerçekleşti-
rilmesindeki aktif katılımları nedeniyle Müfettişler 
Kurulu delegelerine, öğretmen temsilcilerine 
ve aynı şekilde Öğrenci Velileri Derneği’ne 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Fribourg, ilkbahar 2009

 Léon Gurtner Nicole Gremaud
 Servis Şefi Pedagoji Sorumlusu
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 Eğitim-öğretiminde öğrenciye yardım ve eşlik 
etmek için 

Bu yaklaşıma göre, değerlendirme, her şeyden önce, okuldaki eğitim-öğretim 
çalışmalarına hizmet edecek şekilde düzenlenmiş olup, öğrencilerin derslerdeki 
ilerleyişini gösterir (öğrenci nereden başlamış, hangi bilgi ve beceri düzeyine 
ulaşmış ?). Değerlendirme işlemi, bunu yaparken, varolan ve giderilmesi gereken 
eksiklik ve yanlışları da ortaya koyar. Bu dönem, alıştırma ve sınama-yanılma 
dönemidir. Böyle bir yaklaşım tüm eğitim-öğretim çalışmalarını ilgilendirir ve okul 
hayatı boyunca kalıcı bir niteliğe sahiptir.

 Edinilen bilgi ve becerileri ölçmek için
Değerlendirme aynı zamanda bilanço çıkarmaya da yarar. Bu şekilde yaklaşarak, 
öğretmen, öğrencinin durumunun bir resmini çeker, yani belli bir zamanda 
öğrencinin bilgi ve becerilerinin hesap cetvelini yapar. 
Değerlendirme, öğretim yarıyılı içinde bir dönem sonunda yapılırsa aşama 
değerlendirmesi, eğitim-öğretim süresi bitiminde olursa son değerlendirme 
sözkonusudur.

 Öğrencinin bir sonraki eğitim-öğretim süreci 
hakkında karar vermek için

Değerlendirme, sınıf geçme ve yönlendirme konularında karar vermeye, 
ve bu anlamda, öğrenci için alınacak önlemlerin veya sağlanacak desteğin 
belirlenmesine yardımcı olur.

1. Değerlendirme niçin yapılır ?
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 Öğrencinin çalışmasının sürekli bir şekilde 
gözlemlenmesi ile

Tüm eğitim-öğretim dönemi boyunca ve eğitici yaklaşım yöntemiyle, öğretmen 
öğrenciyi yalnız ya da arkadaşlarıyla işbirliği halinde çalışırken gözlemler. Bu 
gözlemlerin sonuçları öğretmene değerli bilgiler sunar ; bir yandan verdiği 
eğitimi gözden geçirmesine, diğer yandan yazılı sınav sonuçlarını dengeleyip 
eşitlemesine yardımcı olur. Bu sürekli gözlemleme, aynı şekilde, öğrenci için 
gerekli destekleyici önlemlerin belirlenmesini de sağlar.

 Belirleyici çalışmalarla (genel değerlendirmeler)
Düzenli aralıklarla, öğretmen, okutulan derslerin tamamı 
üzerinden bir değerlendirme yaparak bir dönem bilançosu 
hazırlar. Bu genel bir değerlendirme olup öğrencinin eğitim-
öğretim dönemi için belirlenen hedeflere ne derece ulaştığı 
konusunda önemli bilgiler verir. Bu çalışma, öğrencinin 
bilgi düzeyini ve bu bilgileri belirli durum ve ortamlarda 
kullanma becerisini de ölçer (uygulama ve aktarma). 

Genel değerlendirmeler sayısal değerlendirmenin temel 
ögelerini oluştururlar.

2. Değerlendirme nasıl yapılır ?
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 Kanton referans sınavları ile
Kanton referans sınavları eğitim-öğretim kurumu tarafından öğretim dönemi 
sonunda hazırlanan değerlendirmeler olup öğrenci, anne-baba ve öğretmenler için 
tamamlayıcı, yol gösterici, okul dışı bir referanstır. Kanton sınavları zorunludur ve 
ilke olarak notla değerlendirilir. Bu nedenle, öğrenim dönemi sonunda öğrencinin 
aldığı notu belirleyen temel bir ögedir. 
Dönem sonu notu, öğretmenin öğrencilerin çalışmalarını gözlemleyerek elde 
ettiği bilgilerle birleştirilmiş olan farklı genel değerlendirmelerin ortalamasıdır. 
Burada söz konusu olan, öğrencinin durumunun, özellikle son öğretim yarıyılı 
dikkate alınarak analiz edilmesidir.

 Öğrencinin derslere karşı tutumu, toplumsal 
ve bireysel davranışları ile ilgili değerlendirme  
(kanaat) ile

Öğrencinin derslere karşı tutumu ile toplumsal ve bireysel davranışları hakkında 
varılan kanaat bir değerlendirme tablosu temel alınarak belirlenir. Bu tablo 
öğrencinin yaşına göre değişir. Temel dönem adı verilen ve anaokulundan 
ilkokul 2. sınıfa kadar olan ilk eğitim-öğretim dönemi ilkokul 3-4 ile 5-6. sınıf 
dönemlerinden farklıdır. 
Temel öğretim döneminde iki kanaat ölçütü vardır : 
Gelişmesi gerek - İyi (à améliorer et bien)
2. ve 3. öğretim dönemleri için değerlendirme tablosunda dört derece vardır : 
Yetersiz - Yeterli - Yeterince iyi - İyi (insuffisant, suffisant, assez bien et bien)
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 Anaokulunda, ilkokul 1-2 ve 3-4. sınıfların ilk üç 
öğretim yarıyılında verilen kanaat notlarıyla

Anaokulu ile ilkokul 1. ve 2. sınıfta öğretmen, öğrencinin derslerdeki ilerleyişini 
bildirmek için dört basamaklı bir değerlendirme tablosu kullanır : 

Güçlükle 
ilerliyor

Bazı güçlüklere 
rağmen ilerliyor

Kolayca 
ilerliyor

Çok kolay 
ilerliyor

İlkokul 3 ve 4. sınıfta öğretmen, öğrencinin derslerde elde ettiği sonuçları 
bildirmek için beş basamaklı bir değerlendirme tablosu kullanır : 

Öğrenci, ulaşması gereken hedeflere :

Ulaşamadı En düşük 
düzeyde ulaştı

Ulaştı Kolaylıkla 
ulaştı

Çok kolay 
ulaştı

3. Sınav sonuçları nasıl bildirilir ?
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 İlkokul 5 ile 6. sınıfta ve eğitim-öğretim dönemi 
sonunda verilen notlarla

3 – 3,5 4 4,5 5 5,5 - 6

İlkokul 5 ve 6. sınıfta öğretmen, öğrencinin ara hedeflere ulaşma derecesini 
ve derslerde elde ettiği sonuçları notla ifade eder ve bildirir. Notlar, öğrencinin 
eğitim-öğretim dönemi sonunda elde ettiği bilgi ve beceriler hakkında öğrenciye 
ve anne-babaya bilgi veren bir mesajdır. 
Ara değerlendirme bilançoları söz konusu olduğundan, bu bilançolar geçici ve 
iyileştirilebilir niteliktedir.
6. Sınıfta, Ocak ayı sonunda yapılacak durum değerlendirmesi (bilanço) gelecek 
için bir ön fikir verir. Gerçekten, bu bilanço öğrecinin ortaokula (CO) ön geçiş 
işlemlerinde yol gösterici mahiyettedir. Bu anlamda eğitim-öğretim sürecinin bu 
aşamasında gerçekleştirilen pedagojik bilançonun sonuç gerekçeleri arasında 
yer alır. 

İlkokul 2, 4 ve 6. sınıfta öğretmen, öğrencinin, eğitim-öğretim 
süreci sonunda, belirlenen hedeflere ulaşma derecesini 
“belirleyici not” denilen bir notla ifade eder. 

Bu not sınıf geçme notudur.
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4. Anne-babalarla iletişim kurmanın  
 diğer yöntemleri

 Eğitim-öğretim süreci başında yapılan bilgilendirme 
toplantısı

Her eğitim-öğretim süreci başında, öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin velileri 
için bir bilgilendirme toplantısı düzenler. Bu toplantıda, kendilerine, diğer bilgiler 
yanında, eğitim-öğretimin hedeflerini, vereceği dersleri nasıl düzenleyeceğini ve 
öğrencinin çalışmasını hangi yöntemle değerlendireceğini açıklar. 

 Görüşmeler
Tüm eğitim-öğretim süreci boyunca, öğrencinin derslerdeki ilerlemesi hakkında 
anne-babaları bilgilendirmenin en iyi yöntemi karşılıklı görüşmedir. Bu durum 
başlangıçta çocuk henüz anaokulunda iken de aynıdır zira bu dönemde okul 
karnesinde öğretmen ve anne-baba arasındaki görüşme temel alınmaktadır. Okul 
yaşamına daha duyarlı kılmak amacıyla, öğrenciler genel olarak görüşmelere 
çağrılır. Ancak öğretmen veya anne-baba gerekli görmezlerse görüşme çocuğun 
yokluğunda yapılır. 
Yılda en az bir görüşme yapmak zorunludur. Özel durumları ele almak ve uygun 
düşen çözüm yollarını bulmak amacıyla başka görüşmeler de düzenlenebilir.
Öğretmen veya anne-babalar her an için görüşme isteminde bulunabilirler. 
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 Öğrencinin derslerde yaptığı çalışmaların derlenmesi
Anaokulu döneminde öğrenci, örneğin resim, fotoğraf, ses kaydı, yazı çalışmaları, 
v.b. gibi derslerdeki gelişmesini gösteren çalışmalar yapar ve bunları saklar.

 Değerlendirme dosyası
İlkokul öğrenimi boyunca (1-6. sınıf), öğretim yarıyılı içinde ve sonunda, öğrenciye 
ve anne-babaya bir değerlendirme dosyası verilir.
Bu dosyada, genel değerlendirmelerin tamamı ile öğencinin sosyal davranışları 
ve dersler karşısındaki tutumunu belirten kanaat notu yer alır.

 Okul karnesi
Okul karnesine öğrencinin her yarıyıl sonunda ve öğretim dönemi sona 
erdiğinde elde ettiği sonuçlar ile okul yaşamına ilişkin alınan kararlar kaydedilir 
(ayrıntılar için 3. maddeye bakınız).
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5. Eğitim-öğretim sürecinde alınan kararlar 
 Okul süreci ve mezuniyet

Anaokulunu bitirdiğinde öğrenci normal olarak okul eğitimine ilkokul 1. sınıfta 
devam eder. Öğrencinin farklı bir yönlendirmeye gereksinimi varsa, bunun nasıl 
yapılacağı eğitim-öğretim yasası ve bağlı yönetmelikte belirtilmiştir. 
Genel olarak, öğrenci ilkokulu 6 yılda bitirir ve eğitim programında belirtilen temel 
hedeflere ulaşmışsa her dönem sonunda bir üst sınıfa geçer. Sınıf geçmede 
önde gelen ölçüt 4 öğretim yarı yılı sonunda öğrencinin Fransızca ve matematik 
derslerinin her ikisinden de 4 notu almasıdır. Öğrenciyi bir üst sınıfa geçirme 
veya geçirmeme kararı öğretmene aittir. Bununla birlikte, kararını vermeden 
önce, öğretmen durumu anne-babayla birlikte değerlendirir. 
Anlaşmazlık halinde, eğitim yasası uyarınca öğretmen kararını verir. Verilen bu 
karar okul müfettişinin görüşleriyle birlikte anne-babaya iletilir. 

 İlkokul 6. sınıf sonunda 
yönlendirme

5. ve 6. sınıf dönemi sonunda, öğrencinin 
ilkokuldan ortaokula (CO) geçisini 
düzenleyen özel kurallar vardır.
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 Öğrenci, ulaşması gereken hedeflere :
Ulaşamadı En düşük 

düzeyde ulaştı
Ulaştı Kolaylıkla 

ulaştı
Çok kolay 
ulaştı

Öğrenci eğitim 
programının  
temel hedefle-
rine ulaşamadı. 
Edindiği bilgi 
ve beceriler  
yetersiz.

Öğrenci eğitim 
programının  
temel hedefleri-
ne en az  
düzeyde ulaştı. 
Edindiği  
bilgi ve bece-
riler yeterlilik 
sınırına yakın 
ancak pekiş-
memiş. Öğren-
ci henüz  
kendisinden 
emin değil.

Öğrenci eğitim 
programının  
temel hedef-
lerine ulaştı, 
ancak bilgi ve 
becerilerinin 
pekişmesi ve 
kalıcı olması 
gerekir.

Öğrenci eğitim 
programının  
temel hedef-
lerine kolayca 
ulaştı. Bilgi ve 
becerileri  
sağlam ve  
kalıcı.

Öğrenci eğitim 
programının  
temel hedefle-
rine kendinden 
emin bir şekilde 
ulaştı. Bilgi ve 
becerilerini, 
tek başına, 
farklı durum ve 
ortamlarda  
kullanma 
yeteneğine 
sahip.

3 – 3,5 4 4,5 5 5,5 - 6

6. Değerlendirme tablosu, kanaat  
 ve notların anlamları



 English

 Shqipe

 Español

 Português

 Türkçe

 Bu broşür aşağıdaki dillere çevrilmiştir :
 İngilizce, Arnavutça, Ispanyolca, Portekizce ve Türkçe

 Bu çevirileri aşağıdaki internet sitesinde bulabilirsiniz :
 www.admin.fr.ch/senof
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