Fransızca öğrenimi ve temel eğitim
KİM?

18 yaş üstü tüm yetişkinler.
18 yaşına kadar çocuklar ve gençler Fransızcayı okulda öğrenirler.
18 yaşından itibaren, yetişkinler için düzenlenen Fransızca derslere ve temel eğitime katılmaya hak
kazanırlar.

ÖNEMİ NEDİR?

Fransızca öğrenmek size aşağıdakileri sağlar:
•
•
•
•

günlük hayatta karşılaşacağınız durumları idare edebilme,
aktif bir sosyal hayat,
eğitime erişim ve
mesleki fırsatları arttırma imkânı.

Temel eğitim (okuma yazma, matematik, bilişim ve öğrenmeyi öğrenmek) sayesinde temel
becerileri edinmek, iş bulmak ve Cenevre toplumunda bir yer edinmek için şarttır.

DÜZENLEMELER
Genel bilgiler
Gelişinizden çok kısa bir süre sonra, bilgilendirme toplantısına katılırsınız. Bu toplantı esnasında,
Cenevre Kantonu ve İsviçre’de düzenlenen Fransızca öğrenimi ve temel eğitim hakkında ana
bilgileri edinirsiniz.
L’Office pour l'orientation et la formation professionnelle et continue (Oryantasyon, Mesleki ve
Sürekli Eğitim Ofisi) (OFPC) uzmanları Fransızcanızı ve eğitim seviyenizi ölçer.
Ardından sizi, işinde uzman eğitmenler tarafından verilen Fransızca derslerine kaydederler. Bu
uzmanlar, sosyal ve mesleki entegrasyonunuz için gerekli sözlü ve yazılı seviyeye ulaşmanıza
yardımcı olurlar. Gerektiği takdirde, ihtiyaçlarınıza uygun bir temel eğitim almak üzere
yönlendirilirsiniz.
İki yol izleyebilirsiniz:
A_"Mesleki entegrasyon", İsviçre’de işe alınabilecek on sekiz yaş üstü tüm kişileri ilgilendirir. Bu
kişilere aşağıdakiler dahildir:
•
•
•

halihazırda mesleki tecrübeleri ve/veya eğitimi olan kişiler,
temel eğitim veya mesleki eğitim alabilecek ve
çalışma yaşında olan kişiler.

Size refakat etmekle görevli kurum OFPC’dir (Oryantasyon, Mesleki ve Sürekli Eğitim Ofisi).
B_"Spesifik sosyal entegrasyon", değişik nedenlerden dolayı çalışamayacak durumda olan
kişileri ilgilendirir:
•
•

emeklilik yaşında olan kişiler,
sağlık sorunları olan kişiler ve

•

özel durumları nedeniyle geçici veya sürekli işe alınamayacak kişiler.

Özgül sosyal entegrasyonda size refakat etmekle görevli kurum l’Hospice général’dir (Sosyal
Yardım Merkezi) (HG).

FAYDALI BİLGİ
İhtiyaç halinde, dilinizi konuşan tercümanlar seans ve görüşmelerde size refakat ederler.
Fransızca dersler ile temel eğitim düzenlemelerinin size sağlayacakları:
•
•
•
•

en kısa zamanda Fransızca derslerinden faydalanma,
temel eğitimlere katılma (okuma yazma, matematik, bilişim ve öğrenmeyi öğrenme),
mesleki veya sürekli eğitim alma, akademik eğitiminize devam etme, iş bulma ve
mesleğinizi icra etme imkanını sağlayacak Fransızca sözlü ve yazılı becerileri edinme,
özel durumunuzdan dolayı iş bulma imkânınız yoksa en yüksek seviyede bağımsız bir
yaşantı sağlayacak Fransızca sözlü ve yazılı becerileri edinme fırsatı.

1 "Mesleki entegrasyon"
A2 seviyesine kadar sözlü Fransızca derslerine katılırsınız. Bu seviyeye ulaştığınızda, Fransızca
bir teste tabi tutulup A2 seviyesi sertifikanızı alırsınız.
Centre de Bilan Genève’de (Cenevre Değerlendirme Merkezi) (CEBIG) bir beceri
değerlendirmesinden geçersiniz. Bu değerlendirme, mesleki projenizi ve bu projeyi nasıl
gerçekleştireceğinizi belirlemenizi sağlar.
Mesleki projenizin gerekliliklerine göre yeniden Fransızca bilgisi hedefleri belirlenir.

2 " Spesifik sosyal entegrasyon"
Durumunuz ve hedeflerinize göre size, sosyal entegrasyonunuzu sağlamak için Fransızca dersleri
ve/veya temel eğitim önerilir.
Her 6 ayda bir, durumunuz yeniden değerlendirilir ve izleyeceğiniz yol buna göre düzenlenir.
Şartlar el verdiği takdirde, “mesleki entegrasyona” yönlendirilirsiniz.

