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BİR ÖĞRETİM YILINI TEKRARLAMA:  
AİLELER İÇİN BİLGİLER  
Bu bilgi formu, ebeveynler ve bakıcılar için öğrencilerin bir sonraki sınıf seviyesine ilerlemesi 
hakkında bilgi sağlar.  

OKULUN BİR ÜST SINIF SEVIYESINE YÜKSELME 

Bir öğretim yılını tekrarlamak bazen, akranları kadar performans sergilemeyen öğrencilerin fazladan 
12 ay boyunca yetişmesi veya olgunlaşması için bir yol olarak düşünülür. 

Ancak, araştırmalar ve kanıtlar, çoğu durumda, bir öğretim yılını tekrarlamanın genellikle öğrencilere 
yarar sağlamadığını ve bir öğrencinin eğitime yetişmesi için etkili bir müdahale olmadığını 
göstermektedir. Bir öğretim yılını tekrar eden öğrencilerde aşağıda belirtilen durumlar daha olasıdır: 

• Öğrenime güvenlerini kaybetmek, okula karşı olumsuz tutum geliştirmek, öz-saygının düşük 
olması ve artan saldırgan ve yıkıcı davranışlar göstermek. 

• Okulu bitirmeden bırakmak ve yüksek öğrenime devam etme olasılığının daha düşük olması. 

• Eğitimi fazladan bir yıl tamamladıktan sonra bile sınıfı geçen akranlarının gerisinde kalmak 

Bir öğretim yılını tekrarlamak bir öğrenci için sadece  istisnai durumlarda en iyi seçenek olabilir. 

ÖĞRENCİLERİMİZİN İLERLEMESİNE DESTEK OLMAK 

Okullar, öğrencilerin bir öğretim yılını tekrarlamasını önermek yerine, öğrencilerin öğrenme 
boşluklarını kapatmalarına ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için mevcut en 
iyi kanıtlardan yararlanan öğretim stratejilerini kullanır.   

4’üncü Dönemde okullar,  beklenenden daha fazla ilerleme kaydedip kaydetmediklerini, beklenen 
ilerleme miktarını veya geride kalıp kalmadıklarını değerlendirerek, öğrencilerin başarı düzeylerini 
belirlemelerini sağlayacaktır. 

Okulumuzun programı, yetişmesi gereken öğrenciler için onları hem 4’üncü dönemde hem de ertesi 
yıl desteklemek için tasarlanmıştır.   

Çocuğunuzun okuldaki gelişimiyle ilgili endişeleriniz varsa, okulun çocuğunuzun bir sonraki sınıf 
seviyesine geçmeye hazır olmasını nasıl destekleyeceğini görüşmek için çocuğunuzun öğretmeni 
veya okul müdürüyle iletişime geçmelisiniz.  

BİR ÖĞRETİM YILINI TEKRARLAMA İLKESİ 

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın (Department of Education and Training) bir öğretim yılını 
tekrarlama ilkesi şöyledir: 

• Okullar öğrencileri düzenli olarak  akran grubu ile bir sonraki sınıf seviyesine yükselmeye teşvik 

etmelidir. 

• Bir öğretim yılını tekrarlamak yalnızca istisnai durumlarda oluşabilir. 

İlkeyi okumak için  : https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy adresine girin. 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy
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Sınıfı geçme veya bir öğretim yılını tekrarlama hakkında son kararı okul müdürleri verir. Müdürün 
öğrencinin uzun vadeli yararı için bir öğretim yılını tekrarlanmasının gerekli olduğuna karar verdiği 
durumlarda, müdür sizden çocuğunuzun öğretim yılını tekrar etmesini kabul etmenizi isteyecektir. 

 

EBEVEYN/BAKICI ŞİKAYETLERİ 

Çocuğunuzun bir öğretim yılını tekrar etmesini talep ettiyseniz ve müdürün gerekçesinden, 
sağladıkları kanıtlardan veya kararlarından memnun değilseniz, okulunuzun şikayet ilkelerine göre 
şikayette bulunabilirsiniz.  


