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Ebeveynler için Bilgi: Đskoçya’da Eğitim 
 
Çocuklar eğitimlerine 3 yaşında bir anaokulunda başlarlar (okul-öncesi). Çocuklar 5 yaşında, ilkokula (P1 – 
P7) başlarlar. 12 yaşında ise orta dereceli okula (S1 – S6) geçiş yaparlar.   
 
Kapsamlı Genel Eğitim aşaması 3 ile 14 yaşları arasındadır (S3 sınıfının sonu). Bunu ‘Üst Dönem’ aşaması 
takip eder ve 15 (S4) ve 18 (S6) yaşları arasında gerçekleşir. Üst Dönemde gençler, ulusal diplomalarını 
kazanabilmek amacıyla ders görürler. Đsterlerse eğitimlerine okulda, kolejde veya başka bir ortamda 
devam edebilirler (örn. staj eğitimi, uzaktan eğitim).   
 

Đskoçya Müfredatı - ‘Mükemmellik için Müfredat’ 
 
Mükemellik için Müfredat programının esas amacı potansiyellerine ulaşabilmeleri için her çocuğa mümkün 
olan en iyi imkanı sağlamak ve onları : 

başarılı öğrenci – kendine güvenen birey – topluma katkısı olan birey – sorumlu bir vatandaş 
dururmuna getirmektir. 
 
Öğrenim ve Öğretim:  Đskoçya okullarında öğrenim nasıldır? 
Çocuk ve gençlerin eğitim tecrübeleri müfredatın ana hatlarını oluşturur; hem sınıfa hayattan örnekler 
getirilir hem de öğrenim ve dersler sınıf dışında gerçekleşir. 
 
Öğrenim aşağıdaki dört bağlamda gerçekleşir: 
• Bir toplum olarak okul felsefesi ve hayatı 
• Müfredat alanları ve konular 
• Disiplinler arası öğrenim 
• Şahsi başarı için fırsatlar  
 
Öğretim çoğu kez grup halinde çalışmayı kapsar ve sorular sorarak, araştırma yaparak ve kendi 
deneyimlerini öğrenimleriyle birleştirerek öğrenciler ‘aktif’ öğrencilik konusunda teşvik edilir. Sıklıkla 
öğrenim, muhtelif konuları kapsayan fikir ve bilgiden oluştuğundan öğretmenler git gide disiplinler arası 
eğitim yapmayı uygun bulmaktadırlar. 
 
Müfredat Alanları  Çocuğum hangi dersleri okuyacaktır? 
 
Kapsamlı Genel Eğitim 8 Müfredat alanına bölünmüştür: güzel sanatlar, dil - okuma ve yazma, sağlık ve 
refah, matematik ve sayı bilgisi, din ve ahlak eğitimi, fen bilimleri, sosyal bilgisi, teknoloji. 
 
Öğretmenler üç ana alanda çocukların becerilerini geliştirmekten sorumludur: 
 
Sağlık ve Refah: Bütünsel bir yaklaşımla, çocukların ve gençlerin yetişmelerini, saygıdeğer, sağlıklı, aktif, 
sorumlu ve başarılı bireyler haline gelmelerini sağlamak için ortak bir sorumluluk vardır. 
 
Okuma ve Yazma: Öğretmenler, öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme deneyimlerini artıran 
olanaklar yaratarak, öğrencilerin okuma-yazma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. 
 
Sayı Bilgisi: Öğretmenler çeşitli alanlarda öğrencilerin sayı bilgisi yeteneklerini geliştirmelerine ve 
uygulamaya koymalarına yardım ederler. 
 
Müfredatın her alanında çocukların öğrenim ve başarılarını yansıtan ‘Deneyim ve Sonuç’ tanımları vardır. 
Bu ifadeler öğrencilerin açısından verilmekte ve sık sık ‘yapabiliyorum’ veya ‘sahibim’ şeklinde 
sunulmaktadır. 
 
Örnek: 
Fen Bilimleri: Gezegen Dünya: Biyofarklılık 
 
Erken Seviye (okul-öncesinden P1’e): 
‘Bir bitkiyi yetiştirmek için katkıda bulundum ve bir bitkinin ana kısımlarını isimlendirebiliyorum. Ne 
şekilde büyüdüklerini tarif edebiliyor ve onlara bakmak için neler yapmam gerektiğini biliyorum’.  
 
Dördüncü Seviye (S1’den S3’e) 
‘Azot döngüsünü araştırarak ve konuyla ilgili deneylerin sonuçlarını değerlendirerek suni bir gübre maddesi 
tasarımı teklif edebiliyor ayrıca çevreye olan etkisini de dikkate alabiliyorum’. 
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Müfredat Seviyeleri  Eğitim seviyeleri nedir? 
Öğrenimde devamlılık şarttır ve öğrencilerin 3 yaşından 18 yaşına kadar altı farklı müfredat seviyesinden 
geçmelerine fırsat tanınır. Genelde her seviye üç yıllık bir süreyi kapsar. Ancak gelişme hızı çocuktan 
çocuğa fark ettiği için bazı çocukların ek desteğe gereksinimi, bazıları ise daha çabuk öğrenim becerilerine 
ulaşırlar. 
 
Seviye Basamak 
Erken okul öncesi yıllar ve Đlkokul 1, bazıları için daha sonra 
Birinci ilkokul 4 sonuna kadar, bazıları için daha sonra 
Đkinci ilkokul 7 sonuna kadar, bazıları için daha sonra 
Üçüncü ve Dördüncü orta öğretim s1 - s3 arası, bazıları için daha erken veya sonra 
Üst Dönem orta öğretim s4 – s6 arası, okulda/kolejde/başka bir eğitim şekli, 18 

yaşına kadar 
 
Đlk dört seviyede her öğrenciye daha önce kurduğu temellere dayanan geniş, derinden ve genel bir eğitim 
sunulur. Bu eğitim, orta eğitimin sonlarında öğrencinin yeteneğini yansıtan bir diploma alabilmesi için 
yapması gereken çalışmalara temel hazırlar. Okullar müfredatlarını, kendi okullarının bağlamına uyacak 
şekilde ve her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlerler. Yine de her okulun müfredatı 
değişmeyen yedi prensip tarfından belirlenir: Dürtü ve zevk alma; Kapsam; Bireyselleştirme ve seçim; 
Uyumluluk; Alaka. 
 
Üçüncü ve dördüncü seviyelerde (S1 – S3 arası) öğrenci ve öğretmenler, ebeveynlerle beraber öğrencinin 
bir dersi daha derinden okuyup okumayacağına ve okuyacaksa bunun ne zaman başlayacağı konusuna karar 
vermesi gerekir. Bir konunun derinden okunması öğrencinin yetenek ve merakları doğrultusunda daha üst 
düzeyde ders almasına fırsat verir. S3 sınıfında öğrenciler Üst Dönem aşamasında hangi diploma için 
okumak istediklerini seçerler (aşağıya bakınız). 
 
Seviyelerarası geçiş  Çocuğumun eğitiminde ana noktalar hangileridir? 
Mükemellik için Müfredat sisteminde her öğrencinin eğitiminin devamlılığını sağlamak için etkili geçiş 
düzenlemeleri yapmak çok önemlidir. Ana geçiş noktaları şunlardır: 
• Erken seviye sırasında (ökul öncesinden ilk okula geçiş)  
• Öğrenimin 2inci ve 3üncü basamakları arasında (ilk eğitimden orta eğitime geçiş) 
• S3 sınıfında, öğrenciler ileri seviyede hangi diplomaya hazırlık yapmak istediklerini seçerler 
• Üst Dönemde yüksek eğitim, iş, iş eğitimi veya koleje girebilmek için en uygun seçim yapılır 
 
Geçiş noktalarında çocukların en doğru seçimi yapabilmeleri için her aşamada ebeveynlerin katkıları 
önemlidir. (Ek bilgi için ‘Çocuklarının Eğitiminde Anne ve Babanın Katkısı’ belgesini okuyunuz). 
 
Üst Dönem  Çocuğum bir işe girmek veya ek eğitim veya öğrenime başlamak için nasıl hazırlık yapabilir?   
Üst Dönem S4 - S6 sınıflarını kapsar (18 yaşına kadar). Öğrenciler okulda, kolejde veya diğer şekillerde 
(örn. iş başında eğitim, uzaktan eğitim) eğitimlerine devam edebilirler. Üst Dönemde diplomaya hazırlık 
dersleri ve diğer eğitim şekilleriyle bilgi artırma, kavrama yeteğini geliştirme ve beceri geliştirme  
amaçlanmıştır. Bu aşamada P4’ten sonra (15-16 yaşları ve sonrası) genç öğrenciler diploma elde etme 
amacıyla ders görürler ve değerlendirilirler. 
(Diplomalar hakkında ek bilgi için, ‘Değerlendirme, Raporlama ve Diplomalar’ belgesini okuyunuz). 
 
16 yaşından sonra öğrenime devam etmekle (ister okulda, ister bir kolej, ister staj eğitiminde veya 
hepsinin karışımı) gençler uzun iş hayatı şanslarını atırmış olurlar. Mükemmellik için Müfredat programı, 
her gence 16 yaşına geldiklerinde eğitimlerini sürdürmek için uygun, yerinde ve ilginç seçenekler sunmayı 
hedeflemektedir. 
 
Ek bilgi için mahalle okulunuzla görüşün veya şu internet adreslerine bakın: 
www.ebeveynlerzoneĐskoçya.gov.uk 
www.ltĐskoçya.veyag.uk 
www.sqa.veyag.uk 
 
EAL (Ek Dil Olarak Đngilizce) Servisinin ebeveynler için diğer broşürleri: 
Değerlendirme, Raporlama ve Diplomalar 
Çocuklarının Eğitiminde Ebeveynlerin Katkıları 


