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Ebeveynler-Bakıcılar için Bilgiler (1/3): İskoçya'da Eğitim 
 

EĞİTİM AŞAMALARI 
  
Geniş Kapsamlı Eğitim (GKE) aşaması, 3-14 yaş arasındadır (ortaokul üçüncü sınıfın sonuna kadar) ve çocuklar ile 
gençler farklı konular aracılığıyla öğrenirler.  Zorunlu eğitim 4 veya 5 yaşında (çocuğun doğum tarihine göre) 
başlar. 
 
15 yaşından (ortaokul dördüncü sınıf) 18 yaşına (son sınıf) kadar olan Son Aşama'da, gençler ulusal yeterlilikler için 
çalışırlar.  16* yaşından itibaren okulda, kolejde veya başka şekillerde (örneğin iş eğitimi, uzaktan eğitim) eğitim 
alabilirler. 
 
Çocuğum hangi yaş grubuna katılacak? 
Çocuklar ve gençler yaşlarına uygun yıl grubuna girerler.  Öğretim yılının sonunda, akademik başarılarına 
bakılmaksızın bir sonraki yıla geçerler. 
 
İskoçya'da okul yaşının altındaki çocuklar Erken Öğrenim ve Çocuk Bakımı ortamlarına (EÖÇB - 'kreş' olarak da 
adlandırılır) gider.  EÖÇB'lerdeki yerler tüm 3 ve 4 yaşındakiler ve bazı 2 yaşındakiler için ücretsizdir.  
Edinburgh'daki kreşlere başvuruyla ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz. 
 
 

Doğum Tarihi 2022-23 Dönemi 2023-24 Dönemi 2024-25 Dönemi 

03.01.2022 – 02.28.2023   kreş 

03.01.2021 – 02.28.2022  kreş kreş 

03.01.2020 - 02.28.2021 kreş kreş kreş 

03.01.2019 - 02.29.2020 kreş kreş P1** 

03.01.2018 - 02.28.2019 kreş P1** P2 

03.01.2017 - 02.28.2018 P1** P2 P3 

03.01.2016 - 02.28.2017 P2 P3 P4 

03.01.2015 - 02.29.2016 P3 P4 P5 

03.01-2014 - 02.29.2015 P4 P5 P6 

03.01.2013 - 02.28.2014 P5 P6 P7 

03.01.2012 - 02.28.2013 P6 P7 S1 

03.01.2011 - 02.29.2012 P7 S1 S2 

03.01.2010 - 02.28.2011 S1 S2 S3 

03.01.2009 - 02.28.2010 S2 S3 S4 

03.01.2008 - 02.28.2009 S3 S4 S5 

03.01.2007 - 02.29.2008 S4 S5 S6 

03.01.2006 - 02.28.2007 S5 S6  

01.03.2005 - 02.28.2006 S6   

 

**P1 Kaydı: tüm ebeveyn-bakıcılar, P1'de başlamak için çocuklarını kaydettirmelidir.  P1 kaydı, çocuğun ilkokula 

başlamasından önceki Kasım ayında yapılır.  İlkokula başlama – Edinburgh Belediyesi. 

Erteleme: bazı durumlarda, ebeveynler ve bakıcılar okul yılının başında (Ağustos) henüz dört yaşında olan 

çocuklar için okulun başlamasının ertelenmesini (P1) talep eder.  Ocak veya Şubat aylarında doğum günü olan 

çocukların başvuruları otomatik olarak onaylanır.  Ağustos ve Aralık ayları arasında doğum günü olan çocukların 

başvuruları Edinburgh Belediyesi tarafından incelenir.  Daha fazla bilgi: P1'e girişi ertelemek – Edinburgh Şehri 

Konseyi 

 

* Okulu bitirme yaşı: Çocuğunuzun 16. doğum günü 1 Mart ile 31 Eylül arasına denk geliyorsa, o yılın Mayıs 

ayında okulu bitirebilir.  Doğum günleri 1 Ekim ile 28/29 Şubat arasına denk gelirse, kış tatilinin başlangıcında 

bitirebilirler.  Ancak birçok çocuk S6’nın sonuna kadar (17/18 yaş) okulda kalmayı tercih eder. 

https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare
https://www.edinburgh.gov.uk/school-places/start-primary-school/1#:~:text=Register%20for%20P1,for%20places%20at%20each%20school.&text=Edinburgh%27s%20Gaelic%20primary%20school%2C%20Bun-sgoil%20Taobh%20na%20P%C3%A0irce.
https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare/defer-entry-p1/1
https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare/defer-entry-p1/1
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İSKOÇ MÜFREDATI 
 
İskoç müfredatına "Mükemmellik için Müfredat" adı verilir. Amaç, çocukların ve gençlerin: başarılı öğrenci - 
kendine güvenen birey - etkin katkı sağlayan ve sorumlu vatandaşlar olmalarına yardımcı olmaktır. 
 
 
GKE'DE ÖĞRENME VE ÖĞRETME (Geniş Kapsamlı Eğitim) 
 
İskoç okullarında öğrenim nasıl görünüyor? 
 
Gerçek hayat deneyimleri ve öğrenmeyi sınıfa taşımayı hedefliyoruz ve öğrenmeyi ve dersleri sınıfın ötesine 
taşıyoruz.   
 
Dört Öğrenim Bağlamı şunlardır: 

• Ethos (birlikte yaşama kültürü) ve okul topluluğu 
• Müfredat alanları ve konuları 

• Disiplinlerarası öğrenme (farklı konu alanlarında öğrenme) 

• Kişisel başarı için fırsatlar 
 
Çocukları ve gençleri 'aktif' öğrenenler olmaya teşvik ediyoruz.  Bazen çocuklar ve gençler, 'grup çalışmasında' 
birlikte çalışarak öğrenirler.  Sorular sorabilir, araştırabilir ve kendi deneyimlerini öğrenimlerine katabilirler.  
Dersler, çocukların ve gençlerin farklı konular arasında bağlantı kurmasına yardımcı olmak için farklı konu 
alanlarından fikir ve bilgileri bir araya getirebilir. 
 
 
MÜFREDAT ALANLARI  Çocuğum hangi konuları çalışacak? 
 
Geniş Kapsamlı Eğitim (GKE) 8 müfredat alanı vardır: 

• İfadeli sanatlar 

• Diller (okuma yazma dahil) 

• Sağlık ve esenlik 

• Matematik ve aritmetik 

• Dini ve ahlaki eğitim 
• Bilimler 

• Sosyal çalışmalar 

• Teknolojiler 
 

Her müfredat alanının kendine özgü Deneyimleri ve Neticeleri vardır.  Bunlar, çocukların öğrenmesi ve başarısı 
hakkında kısa ve öz ifadelerdir.  Bu ifadeleri öğrenmeyi planlamak ve ilerlemeyi değerlendirmek için kullanırız.  
Ayrıca tüm öğretmenler, çocukların becerilerini üç temel alanda geliştirir: 
 
Sağlık ve Esenlik: Bu, çocukların ve gençlerin güven geliştirmelerine, kendileri için düşünmeyi öğrenmelerine ve 
olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur.   Beden Eğitimi, yiyecek ve diyet içerir.  Çocukların yaşam 
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.  Esenlik göstergeleri: beslenen, saygı duyulan, dahil edilen, sağlıklı, aktif, 
sorumlu, güvenli ve başarılı olmaktır. 
 
 
Öğrenmede Okuryazarlık: bu, öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme konusundaki okuryazarlık 
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.  Eleştirel ve yaratıcı düşünmelerine yardımcı olur.  Bu beceriler yaşam 
ve gelecekteki işler için önemlidir. 
 
 
Öğrenme genelinde Matematiksel Beceri: bu, öğrencilerin, örneğin Coğrafya'daki iklimle ilgili bir grafikten bilgi 
almak gibi, farklı bağlamlardaki sorunları çözmeye ve çözmek için sayısal becerilerini (sayma, ölçme, hesaplama) 
geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. 
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GKE'DEKİ MÜFREDAT SEVİYELERİ (Geniş Kapsamlı Eğitim) 
 
Eğitim seviyeleri nelerdir? 
Öğrenciler, 3 ila 18 yaşları arasında farklı öğrenme Düzeylerinde ilerleyeceklerdir.  Genellikle Düzeylerin her biri üç 
yıl sürer.  Çocuklar farklı hızlarda ilerleyebilirler.  Bazı çocuklar ek desteğe ihtiyaç duyabilir ve diğer çocuklar bazı 
öğrenme becerilerini daha erken elde edebilir. 
 

 Kademe Aşama (sınıf/yıl) 

Geniş Kapsamlı 
Eğitim 

Erken eğitim Okul öncesi yıllar ve İlköğretim 1 (P1) 

İlk öğretim İlkokul 4'ün sonuna kadar (P4) 

Orta öğretim İlkokul 7'nin sonuna kadar (P7) 

Orta öğretimin ilk üç 
ve son yılı 

Ortaokul 1'den (S1) ortaokul 3'e (S3) kadar 

Son Aşama Ulusal Yeterlilikler 18 yaşına kadar, okulda/kolejde/diğer eğitim türlerinde, S4'ten 
S6'ya kadar 

 
Erken Eğitimden Son Sınıfa: önceki öğrenimi temel alan geniş, derin, genel bir eğitim.  Bu genel eğitim, daha sonra 
ortaokulda yeterlilikler için çalışmanın temelidir.   
 
Orta Öğretimin İlk Üç ve Son yılı (S1 - S3): öğrenciler, konularda uzmanlaşmaya başlar.  Öğrenme, yetenek ve 
ilgiye bağlıdır.  Öğrenci ve öğretmen, ebeveyn-bakıcılarla birlikte öğrencinin çalışmaya devam edeceği konuları 
seçer.  S3'te, öğrenciler Kıdemli Aşamasında hangi nitelikleri alacaklarını seçeceklerdir (aşağıya bakınız).  
 
Okullar müfredatlarını kendi öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlar.  Her okul müfredatı aynı yedi ilkeye 
dayanmaktadır: Mücadele ve eğlence; Açık Görüşlülük; İlerleme; Derinlik; Kişiselleştirme ve seçim; Tutarlılık; 
Alaka. 
 
Çocuğumun eğitimindeki anahtar noktalar nelerdir? 
Mükemmellik için Müfredat, öğrenmenin sürekliliğini sağlamayı amaçlar.  Bunun için anahtar 'geçiş' süreleri 
şunlardır: 

• Erken Kademe (okul öncesinden ilköğretime kadar)  

• İlköğretimden Ortaöğretim Kademesine (ilköğretimden ortaöğretime geçiş) 

• S3, öğrenciler Son Aşama için nitelikleri seçtikleri zaman 

• Son Aşama, yüksek öğrenim, iş, eğitim veya kolej seçimleri içindir 
 
Ebeveyn-bakıcı katılımı, öğrencilerin mümkün olan en iyi geçişleri yapmalarına yardımcı olmak için çok önemlidir.   
(Daha fazla bilgi için bkz. 'Çocuklarının Eğitiminde Ortak Olarak Ebeveynler-Bakıcılar'.) 

 
SON AŞAMA 
 
Çocuğum istihdama, ileri eğitime veya öğrenime nasıl hazırlanacak? 
Son Aşamada (S4'ten S6'ya), öğrenciler okulda, kolejde veya başka şekillerde (örneğin iş eğitimi, uzaktan eğitim) 
eğitim alabilirler.  Son Aşama, nitelikler ve diğer öğrenme yoluyla bilgi, anlayış ve becerileri artırmayı amaçlar.  
Gençler, S4'ten itibaren yeterlilikler için çalışacak ve değerlendirilecektir. 
 
Nitelikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Değerlendirme, Raporlama ve Nitelikler". 
 
Eğitim veya öğretimde kalmak, gençlere gelecekteki istihdam için en iyi şansı verir.  Mükemmellik için Müfredat, 
tüm genç insanlara 16 yaşına geldiklerinde öğrenimlerine (okulda, kolejde, eğitimde veya bunların bir 
kombinasyonunda) devam etme seçenekleri sunmayı amaçlar. 
 
Daha fazla bilgi için yerel okulunuzla görüşün veya şu adresi ziyaret edin: 
Parentzone Scotland | Parent Zone (education.gov.scot) 
Education Scotland | Education Scotland 
Scottish Qualifications Authority - SQA 

https://education.gov.scot/parentzone/
https://education.gov.scot/education-scotland/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html
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İki dil bilen ebeveynler/Bakıcılar için diğer bilgi broşürleri (bunları okuldan isteyebilirsiniz): 

• Değerlendirme, Raporlama ve Nitelikler 

• Çocuklarının Eğitiminde Ortak Olarak Ebeveynler-Bakıcılar 


