
 

 
 

 

 

 

İngiliz Eğitim Sistemi Hakkında: Ortaokullar 

İngilizceyi Yabancı Dil olarak kullanan 

çocukların ebeveynleri için rehber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Rehber Kapsamı 
 

 

Çocuğunuza okul bulmanıza ve İngiliz Eğitim Sistemini kavramanıza yardımcı olacak pratik bilgilere 

buradan ulaşabilirsiniz. 

İngiltere'de farklı türde okullar mevcuttur, bazılarında ebeveynlerin okula ödeme yapması gerekir (ör. 

ücretsiz/bağımsız/özel okullar). 

Bu rehber, ödeme yapılmasını gerektirmeyen İngiliz okullarını kapsamaktadır (ör. devlet okulları). 

Farklı türde devlet okulları mevcuttur, bu okullar şunlardır: 

• Yerel Yönetim (Local Authority - LA) okulları: Mali olarak yerel yönetim tarafından desteklenir 

• Akademiler ve Bağımsız Okullar: Mali olarak merkezi yönetim tarafından desteklenir, genellikle 
bir vakfa aittir 

• İnanç okulları: Belirli bir dine bağlıdır 
 

Çocuğunuza tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak evde eğitim vermeyi de tercih edebilirsiniz. Buna 

evde eğitim (veya tercihe bağlı ev eğitimi veyaevden öğretim adı verilir). Daha fazla bilgi için: 

https://www.gov.uk/home-education 

https://www.gov.uk/home-education
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1. Çocuğuma nasıl okul bulurum? 

Çocuğunuz 5 ila 16 yaşındaysa okul bulmak için yerel meclisinize (Yerel Yönetim 

veya LA de denir) fibaşvurun. 
 

• Çocuğunuz 5 ila 16 yaşındaysa yerel meclis yerel bölgenizde bir okul bulmakla yükümlüdür 

• Okul kabul koşulları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 

https://www.gov.uk/schools-admissions 
 

Hangi okulu beğendiğinize karar verirken şunlar yardımcı olabilir: 

• Açık akşamlarda okulu ziyaret edin. Bu tarihler okul internet sitesinden duyurulur. 

• Okulun güncel Ofsted araştırma raporunu okuyun: https://reports.ofsted.gov.uk 

• Okulun genel performansını inceleyin: 

https://www.compare-school-performance.service.gov.uk 

• Okulla ilgili görüşlerini öğrenmek üzere diğer ebeveynlerle görüşün 

• Okul internet sitesini inceleyin 

• Hangi okulların çocukların GCSE (Genel Orta Öğretim Sertifikası) sınavlarına evde konuşulan 

dilde girmesini kabul ettiğini öğrenin (daha fazla bilgi almak için aşağıdaki 5. bölüme 

bakabilirsiniz) 

 
Hangi okulları beğendiğinize karar verdiğinizde, şunları yapın: 

• Çevrimiçi başvuru formunu doldurun, beğendiğiniz birkaç okulun ismini yazın 

• Okul başvuru süreci karmaşık olabileceğinden yerel meclisinizin Okul Kayıt Ekibinden yardım 

isteyebilirsiniz 

• Meclisten size yardım edebilecek başka insanlar, topluluklar veya tercümanlar olup olmadığını 

öğrenin 

 

 

 

 

İngiltere'de çocuklar ortaokula 11. doğumgünlerinden sonraki Eylül ayında başlar. Ortaokul 7. sınıfta 

başlar (1-6. sınıflar ilkokuldur) ve 11. sınıfta biter. 

Akademik yıl her zaman Eylül ayında başlar ve Temmuz ayında biter. Genellikle yaklaşık 13 haftadan 

oluşan üç döneme ayrılır. 

Ağustos ayının sonunda 16 yaşında olacak gençler okulu Haziran ayının son cuma gününde bitirebilir. 

Ancak 16 ila 18 yaşındaki gençler öğretim, eğitim veya staja devam etmelidir. 

2. Çocuğum hangi yaşta ortaokula başlayacak? 

http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/schools-admissions
https://reports.ofsted.gov.uk/
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
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4. Okuldan neler beklemeliyim? 

Çoğu okul kendi Okul Broşürünü yayınlar; bu, okul hakkında önemli bilgiler içeren bir kitapçıktır. Ayrıca, 

okul hakkındaki en güncel bilgiler ve haberler okul internet sitesinde yer alır. İhtiyacınız varsa bilgilerin 

tercüme edilmesi konusunda okuldan yardım isteyebilirsiniz. 

Çocuğunuza şunlar sunulur: 
 

• Geçiş günleri; 6. sınıf öğrencileri bir veya iki gününü ortaokulda geçirerek nasıl olduğunu görme 

imkanına sahiptir. 

• Çocuğunuzun yeni okulunda iyi bir başlangıç yapmasına destek olmak için başlangıç programı Bu 

program, çocuğunuz ülkeye veya bölgeye yeni gelmişse ya da okula yılın farklı bir zamanında 

(mesela Eylül dışında) başlıyorsa özel düzenlemeler içerebilir. 

• Genellikle aynı yaşta 30 çocuğun bulunduğu bir sınıf Genellikle hepsinin. 

kendi sınıf öğretmeni vardır. 

• Düzenli bir ders programı. Her ders, konusunda uzman biri 

tarafından verilir. 

• Tüm müfredata erişim (aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz). 

• Tüm çocuklara adil davranılan kapsayıcı bir yaklaşım. 

• Müfredatla bağlantılı düzenli ev ödevi. 

Okul dönemleri ve tatil tarihleri İngiltere'nin bölgelerinde farklılık gösterir. 
 

Ancak okul tatilleri genellikle Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında (Noel ve Yeni Yıl); Mart/Nisan 

(Paskalya zamanına göre değişir) ve Ağustos aylarındadır. Ayrıca çoğu okul her üç dönemin 

ortasında yarı dönem tatili verir. Her okul, tatillerin işaretli olduğu kendi okul takvimini yayınlar. 

Çoğu okulda her yıl 5 INSET (Hizmet İçiEğitim) günü mevcuttur, bu günlerde öğretmenler eğitim ve 

toplantılara katılır. INSET günlerinde öğrenciler okula gitmez. Her yıl INSET günlerinin ne zaman 

olduğunu okullar ebeveynlere bildirir. 

Dönem ve tatil tarihlerini öğrenmek için okulla görüşün veya bu internet sitesine bakın: 

https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates 

3. Okul dönemlerini ve tatilleri nasıl öğrenirim? 

https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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Çocuğum okulda başka ne yapacak? 

Çocuğunuz etkinliklere, okul gezilerine ve diğer etkinliklere katılabilir. Bunlar şunları içerebilir:  

• Toplantılar ve toplu ibadet imkanı. Daha fazla bilgiyi 

okulunuzdan alabilirsiniz. 

• Spor, müzik ve tiyatro gibi müfredat dışı etkinlikler ve kulüpler. Bunlar 

zorunlu değildir, öğle yemeği saatinde veya okul çıkışında olabilir. Bazı 

kulüplerde cüzi bir ücret ödenebilir. 

• Okul müfredatıyla ilişkili yerlere okul gezileri. Bu geziler genellikle ücretli 

olur, ama gerektiğinde okullar yardımcı olabilir. Okul gezileri, çocukların 

daima güvende olması için öğretmenler tarafından özenle organize edilir.  

Bazı geziler bir GCSE dersinin zorunlu parçası olabilir, örneğin GCSE 

tiyatro için öğrencilerin tiyatroda bir oyun izlemesi gerekebilir. 

• Tiyatro performansları ve müzik konserleri dahil okul prodüksiyonları.  

• Spor günleri, yaz ve Noel panayırları, diskolar ve eğlenceler gibi sosyal 

etkinlikler ve bağış toplama faaliyetleri. Çocuğunuzun okuluyla daha fazla 

ilgilenmek isterseniz okulla görüşün, örneğin gönüllü çalışabilir veya veli idareci 

olarak hizmet verebilirsiniz. Böylelikle okulun olabildiğince verimli olmasını 

sağlama konusunda yönetim ekibine destek olabilirsiniz. 

• Gençlere -genellikle 10. sınıftaki çocuklara- için bir iş yerinde bir hafta geçirme suretiyle iş deneyimi 

fırsatı sunulur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kariyer bölümüne bakabilirsiniz. 

 
Okulda neler olduğunu nasıl öğrenebilirim? 

Okulunuz sizinle düzenli olarak iletişim kuracaktır. Okullar, aşağıdakiler gibi farklı iletişim biçimleri 

kullanır: 

• Okul internet sitesi: Okullar internet sitelerinde bilgi paylaşır. Tatiller, öğretmen eğitimi 

(INSET) günleri ve ebeveyn akşamları gibi önemli tarihler için okul takvimine bakın. 

• Bildirimler: metin mesajı, sosyal medya (ör. Twitter) ve parentmail gibi uygulamalar, 

okul yemeği ve geziler için ödeme yapmak amacıyla da kullanılabilir. 

• Çevrimiçi sistemler (ör. Go4Schools): Ev ödevi, değerlendirmeler ve 

davranışlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

• E-posta ve mektup: E-posta erişiminiz yoksa okula bildirin. 

• Ebeveyn akşamları ve raporlar: Bu şekilde çocuğunuzun gelişimine dair daha fazla 
bilgi edinebilirsiniz. 

• Toplantılar ve bilgi akşamları: Okullar, GCSE'de çalışmak için hangi konuların 

seçileceği gibi önemli bilgileri paylaşmak amacıyla toplantı yapar. Bu toplantılar 

soru sormak için de iyi bir fırsattır. 

• Doğrudan iletişim: Okula telefon veya e-posta ile ulaşabilir veya uygunsa öğretmenle görüşme 

randevusu ayarlayabilirsiniz. 
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5. Okul benden ne bekleyecek? 

Ebeveyn olarak sizden şunlar beklenir: 
 

• Hasta oldukları, bir randevularının bulunduğu ve dini tatil olan günler dışında çocuğunuzu okula her 

gün, zamanında göndermeniz. Mümkünse önceden okulla iletişim kurup çocuğunuzun niye 

gitmeyeceğini bildirmeniz. 

• Çocuklarınızı yalnızca okul tatillerinde tatile götürmeniz. Çocuklarınızı dönem içinde tatile 

götürmeye karar verirseniz ceza ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi almak için okulla görüşebilir 

veya şu internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.gov.uk/school-attendance-absence 

• Çocuğunuz veya ailenizle ilgili önemli olaylar veya koşullar meydana geldiğinde okula bildirmeniz. 

Yardıma ihtiyacınız varsa size destek olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. 

• Sağlık ve iletişim bilgileri gibi ayrıntıları sunmanız. Bu bilgilerde değişiklik 

olursa okula bildirmeniz önemlidir. 

• Çocuğunuzun okul gezilerine katılması, fotoğraflarının çekilmesi gibi konularda 

onay formlarını doldurmanız. 

• Davranış veya internetin düzgün kullanımı gibi okul politikalarını desteklemeniz. 

Okul politikaları hakkında bilgiyi okul internet sitesinde bulabilirsiniz. Size ve çocuğunuza ödül ve 

cezalar konusunda bilgi verilecektir. Çocuğunuza bir okul e-posta hesabı ve internet erişimi verilir; 

interneti güvenli ve uygun şekilde kullanması gerekir. 

• Çocuğunuza ev ödevlerinde yardımcı olmanız. Çocuğunuzun öğrenmesine nasıl yardımcı 

olabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz. 

 
 

 

 

6. Okulda kim kimdir? 

Okul personelinin fotoğraflarını ve isimlerini görmek için Okul Broşürüne veya okul internet sitesine 

bakabilirsiniz; bazen bu bilgiler okul girişinde de görülebilir. 

Hangi personelin sizin çocuğunuzla çalışacağını okuldan öğrenebilirsiniz. Bu kişiler şunlar olabilir: 
 

• Kıdemli Yöneticiler - ör. Müdür, Müdür Yardımcısı 

• Ofis Personeli – ör. Danışma Görevlisi 

• Eğitim Personeli - ör. Sınıf Öğretmeni ve 

Yardımcı Öğretmen 

• Rehberlik Personeli - ör. Sınıf Liderleri, Sınıf 

Danışmanı, Eğitim Danışmanı 

• Uzman Personel - ör. EAL Öğretmenleri (Yabancı Dil 

Olarak İngilizce), SENDco (Özel Eğitim İhtiyaçları ve 

Engeller Koordinatörü), Atanmış Koruyucu Rehber 

Öğretmen (DSL) 

http://www.gov.uk/school-attendance-absence
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
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7. Okulda ne öğretilir ve neyin sınavı yapılır? 

Genellikle öğrenciler 11. sınıfta Mayıs ve Haziran aylarında ulusal sınavlara girer. Çoğu öğrenci GCSE 

sınavına girer (Genel Orta Öğretim Sertifikası). 

Çocuğunuzun hangi Aşama, Seviye ve Sınıf Grubunda olacağını ve 

hangi Değerlendirmeye/Teste/Sınava gireceğini öğrenmek için aşağıdaki 

tabloya bakın: 
 

Aşama Seviye Sınıf Grubu Yaş 

Aralığı 

Değerlendirmeler / 

Testler / Sınavlar 

Öğrenilen konular 

 

O
rt

a
 ö

ğ
re

ti
m

 

Temel 7. Sınıf 11-12 7. Sınıfın Başlangıcı ve 

düzenli olarak 

KS3: Bilişsel 

Değerlendirme Testleri 

(CAT'ler) 

 

Devam eden iç 

değerlendirmeler 

İngilizce, matematik, fen, 

tasarım ve teknoloji ile 

tarih, coğrafya 

dini çalışmalar (RS), 

sanat, tasarım ve teknoloji 

(DT), müzik, drama, 

beden eğitimi, 

hesaplama, vatandaşlık, 

diller 

3. Seviye 8. Sınıf 12-13 

9. Sınıf 13-14 

Temel 10. Sınıf 14-15 Devam eden iç 

değerlendirmeler 

11. Sınıfın 
Mayıs/Haziran ayı: 

GCSE (Genel 

Orta Öğretim 

Sertifikası) 

ve eşdeğer sınavlar 

Temel konular: İngilizce, 

matematik, fen 

Seçmeli dersler değişir 

okullar arasında. Bunlar 

arasında coğrafya, tarih, RS, 

bilgisayar, PE, işletme, çocuk 

bakımı, DT, yaratıcı medya. 

Okulunuzdan tam listeyi 

isteyin. 

4. Seviye 11. Sınıf 15-16 

 

Şurada daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz: https://www.gov.uk/national-curriculum 

 
Çocuğum her dersten sınava girecek mi? 

Genellikle çocuklar 11. Sınıfın sonunda ulusal sınavlara (GCSE'ler) girer. Her dersten sınava girmezler. 

Temel dersler şunlardır: İngilizce, matematik ve fen. Tüm öğrencilerin bu derslere çalışması gerekir. Ayrıca 

öğrenciler genellikle beş dersten daha sınava girerler. 

3. Temel Aşamanın sonunda (8. veya 9. Sınıf) okul, final sınavları için başka hangi derslere çalışmaya 

devam edeceğini seçme konusunda çocuğunuza yardımcı olur. Bunların arasında GCSE dersleri (ör. 

coğrafya veya tasarım ve teknoloji) ya da BTEC (İşletme ve Teknoloji Eğitimi Kurulu) dersleri (ör. işletme 

çalışmaları ve spor) olabilir. 

http://www.gov.uk/national-curriculum
http://www.gov.uk/national-curriculum
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8. Çocuğumun neye ihtiyacı olacak? 

• Tam okul forması: İngiltere'deki çoğu orta okul çocukların okul forması 

giymesini bekler. Çocuğunuzun okulu ne giyilmesi gerektiğine dair bir liste 

verecek ve nereden satın alacağınızı söyleyecektir. Maddi olarak yardıma 

ihtiyacınız varsa okulun masraflar konusunda yardım edip edemeyeceğini 

sorabilirsiniz. 

• Planlayıcı. Çoğu okul öğrencilerin kendilerini ayarlamaları için bir ajanda 

verir. 

• Çanta, içinde kalem bulunan kalem kutusu vb. 

• Hesap makinesi ve diğer matematik malzemeleri. 

• Gerekiyorsa tam PE (beden eğitimi) kiti. Okul ihtiyaçları size bildirecektir, 

okulun logosunu taşıyan spor kıyafetler gerekebilir. 

• Öğle yemeği veya yemek almak üzere harçlık. Çoğu okulun temassız 

ödeme sistemi mevcuttur; ofis personeli bunu organize etme 

konusunda yardımcı olur. Bazı çocuklar, aileleri belirli sosyal 

yardımlardan faydalanıyorsa Ücretsiz Okul Yemeği (FSM) alabilir; 

daha fazla bilgiyi okulunuzdan veya şu adresten alabilirsiniz: 

https://www.gov.uk/apply-free-school-meals 

• Çocuğunuz okula otobüs, tramvay veya tren ile gidiyorsa seyahat kartı veya  

yol parası. Okula iki milden daha uzak yerlerde yaşayan bazı çocuklar ücretsiz  

otobüs kartı alabilir. Şu adresten size ücretsiz otobüs kartı verilip verilmeyeceğini 

öğrenebilirsiniz https://www.gov.uk/help-home-school-transport. Hareket sorunundan  

veya özel eğitim ihtiyacından dolayı okula yürüyemeyecek bazı çocuklara, genellikle  

bir taksiyle ücretsiz okul ulaşımı sağlanır. Daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz 

https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen 

• Okulunuzdan cep telefonu politikasını öğrenin. Bazı okullar cep telefonuna izin vermez ve öğrenci 

okulda kullanmaya çalışırsa cep telefonuna el koyabilir. 

Bazı okullar öğrencilerinin GCSE sınavına ana dillerinde girmesini ayarlayabilir, ama her dil mevcut 

değildir. GCSE Arapça, Çince, Urduca ve İtalyanca olarak mevcuttur. Çocuğunuzun sınava böyle girmesini 

istiyorsanız okulunuzdan bilgi alın. 

Çocuğunuzla ilgi alanları ve gelecek planları konusunda konuşun. İlgilerini çeken dersleri seçmeleri 

önemlidir, gelecekleri için kullanışlı olur. Çocuğunuzun seçenekleri ve mevcut destekler konusunda 

okulunuzla görüşün. 

http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
https://www.gov.uk/help-home-school-transport
https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen
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9. İhtiyacı olan öğrencilere başka hangi destekler sağlanır? 

• Rehberlik desteği: Tüm okullarda sorunu olan çocuklara yardım edecek bir ekip mevcuttur, bu 

sorunlar arkadaşlık, zihinsel sağlık konuları veya kaygı durumları olabilir. Çocuğunuzun herhangi bir 

sorunu veya kaygı durumu varsa Sınıf Öğretmenine veya Sınıf Liderine söyleyin. 

• Tüm okullarda, çocuğunuzun okulda veya dışarıda güvenlikle ilgili önemli bir sorunu varsa yardımcı 

olacak Atanmış Koruyucu Rehber mevcuttur. 

• İngilizce desteği: Çoğu okulda ihtiyaç durumunda İngilizce gelişimi konusunda destek sunulur. Bu 

normalde sınıfta diğer öğrencilerle birlikte gerçekleşir. 

• Öğrenme desteği: Tüm okullar ihtiyaç durumunda öğrenme konusunda ekstra destek sunar. 

Çocuğunuzun öğrenme konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız okula söyleyin. 

SENDco (Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engeller Koordinatörü) çocuğunuzla görüşür, ihtiyaçlarını 

değerlendirir ve en iyi desteği sunar. Çocuğunuzun ihtiyacı olup olmadığını size söyler; okulun 

çocuğunuza nasıl yardım edebileceğini konuşmak üzere okula gitmeniz istenebilir.  Şurada 

ebeveynler ve bakım verenler için faydalı bir kılavuz bulabilirsiniz: 

https://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers 

• Dış kurumlar: Okullar ekstra yardıma ihtiyacı olan çocukları desteklemek için doktorlar, mülteci 

dernekleri ve eğitim uzmanları gibi diğer uzmanlarla yakın ilişki içinde çalışır. Çocuğunuzun ekstra 

desteğe ihtiyacı varsa okul size söyleyecektir. 

• Öğrenci Primi: Tüm okullar ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencileri desteklemek üzere ekstra fon 

almaktadır. Bu para öğrencilerin okuldaki başarısını desteklemek ve okul hayatına tam olarak 

adapte olmalarını sağlamak için kullanılır. 

• Maddi destek: Okullar, okul forması, okul gezileri, ekipman gibi bazı masraflarda destek sunabilir. 

Masraflar konusunda desteğe ihtiyacınız varsa okula söyleyin. 

• Kariyer danışma ve ileri eğitim: Tüm okullarda, çocuğunuzun okul bittikten sonra ne yapmak istediğini 

düşünmesine yardımcı olacak kariyer danışmanı mevcuttur. Çocuğunuza şu konularda yardım eder: 

▪ GCSE için hangi derslere çalışacağını seçme. 8. veya 9. sınıfın sonunda Seçenekler belirlenir. 

▪ Uygun bir iş deneyimi yeri bulma. Her okul iş deneyimi sunmaz. Daha fazla bilgiyi okulunuzdan 

alabilirsiniz. 

▪ 11. Sınıf sonrası üniversiteler ve programlar hakkında bilgi alın. Gençlerin 18 yaşına kadar eğitim 

görmesi veya staj yapması beklenir. Şuradan daha fazla bilgi alabilirsiniz: 

https://www.gov.uk/browse/education/find-course 

 
 

 

 
 
  

10. Çocuğumun öğrenimine nasıl yardım edebilirim? 

Çocuğunuzun öğrenimine nasıl yardımcı olabileceğinize dair fikirleri bu broşürde bulabilirsiniz. Çocuğunuzun öğrenimine nasıl yardımcı olabileceğinize dair fikirleri bu broşürde bulabilirsiniz. 

https://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers
http://www.gov.uk/browse/education/find-course
http://www.gov.uk/browse/education/find-course
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/

