
Değerlendirme bir karneden daha fazlasıdır 

Performans hakkında değerlendirme 

Performans nasıl değerlendirilir? 
Tüm okul senesi boyunca öğretmen çocuğunuzun performansını kontrol eder. 
 Ders esnasında belirtilen öğrenim hedefleri bunun temelini oluşturur. Performans çeşitli yollarla 
değerlendirilir. Öğretmen ise bunlara notlarla, sözlü olarak veya farklı şekilde cevap verir. 

Karne 

Karne ne zaman verilir? 
Çocuk yuvasında ve ilkokulda okul senesinin sonunda çocuğunuza senelik bir karne verilir. Ancak 
notlar karnede 2. sınıftan itibaren verilir. Üst basamakta (Oberstufe) her sömestrin sonunda karne 
verilir. 

Çocuğumun öğretmeni karne notunu nasıl verir? 
Ders yılı boyunca imtihan, öğrenim durumundan edinilen gözlemler veya sunuşlar gibi değerlendirme 
anları mevcuttur. Bu bilgilerin bir kısmını çocuğunuz eve getirdiğinden, bunları tanımaktasınız. Ancak 
karne notunu oluşturmak için öğretmen elindeki tüm bilgileri kullanır. Öğretmen ilgili ders için tüm 
öğeleri gözeterek kapsamlı bir değerlendirmede bulunur. Burada vereceği karar bildiğiniz imtihan 
notlarının ortalaması anlamına gelmemektedir. Ders notu bir dersteki aktüel performans düzeyini 
yansıtır. 

Okul kariyeri 

Çocuğumun bir üst sınıfa geçebilmesi için nelere gerek vardır? 
Çocuğun bir üst sınıfa geçmesi veya alt basamaktan (Primarschule) üst basamağa (Oberstufe) 
geçeceği zaman öğretmen okuldaki kariyeri hakkında karar verirken, çocuğun tüm özelliklerini dikkate 
alan bir değerlendirmede bulunur. Buna ek olarak çocuğun tüm derslerdeki performansı dikkate alınır. 
Öğretmen dersleri farklı farklı değerlendirir. Ek olarak değerlendirmede eğitim esnasındaki gelişmeyle 
öğrenim durumu da dikkate alınır. Okuldaki kariyer hakkında verilecek kararlar ders senesi esnasında 
da verilebilir. 

Değerlendirme görüşmesi 

Ebeveynler çocuklarının performansı hakkında nasıl bilgilendirilir? 
Şimdiye kadar yapıldığı gibi senede en az bir kere performans hakkında görüşme yapılır. Görüşme 
esnasında siz, çocuğunuz ve öğretmen birlikte çocuğunuzun okul durumunu konuşursunuz. Öğretmen 
sizi kapsamlı bir şekilde çocuğunuzun öğrenim durumu hakkında bilgilendirir. Bunun yanı sıra birlikte 
çocuğun çalışma, öğrenme ve sosyal durumu görüşülür. Bu kapsamda okuldaki başarısı için belirleyici 
olan yetenekleri ele alınır. Örn. çocuğun bağımsız çalışması ve diğerleriyle işbirliği bu kapsama girer. 
Değerlendirme kanton tarafından belirlenen bir forma uygun olarak yapılır. 
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