
 NSW Eğitim Bakanlığı
Opportunity classes and selective high schools

Information for parents and carers

Fırsat sınıfları ve seçmeli liseler
Anababalar ve bakıcılar için bilgiler

Fırsat sınıfları nedir?

Fırsat sınıfları, zihinsel yetenekli ve yüksek potansiyeli olan 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerini 
hazırlamak içindir. Tüm NSW’de, kamu eğitim sisteminin bir parçasını oluşturan, (sanal fırsat 
sınıfları dahil) fırsat sınıfları olan 77 okul vardır.

Seçmeli liseler nedir?

Seçmeli liseler, zihinsel yetenekli ve yüksek potansiyeli olan 7’nci Sınıftan 12’nci Sınıfa kadarki 
öğrencileri hazırlamak içindir. (Kimisi yatılı olmak üzere) tamamıyla seçmeli 17, kısmen seçmeli 
26, tarımsal seçmeli 4 lise ve bir sanal seçmeli lise vardır.

Bir fırsat sınıfına veya seçmeli liseye gitmenin yararları nelerdir?

Araştırmalar, yüksel potansiyelli ve yetenekli öğrencilerin belirli öğrenim ve esenlik ihtiyaçları 
olduğunu göstermektedir. Fırsat sınıflarında ve seçmeli liselerde öğrenim, benzer becerileri olan 
çocuklar için uygun zorluk düzeyi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Birçok yüksek potansiyelli ve 
yetenekli çocuk, benzer yeteneklere sahip akranlarıyla gruplandıklarında aidiyet ve anlaşılma 
duygusu hissettiklerini bildirir.

Çocuğumun yüksek potansiyele sahip olduğunu veya yetenekli olduğunu nasıl 
anlarım?

Yüksek potansiyelli ve yetenekli çocuklar şu eğilimleri gösterir:

• yoğun olarak meraklı

• yeni düşünceleri veya becerileri çabuk ve kolayca öğrenmek

• iyi bir bellek sergilemek

• karmaşık sorular sormak

• yaratıcı olmak

• karmaşık şekillerde düşünmekten zevk almak

• yeni şeyler öğrenirken daha az yinelemelere gereksinmek

• ilgi veya tutku alanlarına yüksek düzeyde odaklanmak.

Çocuğunuzun bu özellikleri gösterdiğini gözlemlerseniz, başvuru yapmanız tavsiye olunur.
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Öğrenciler girmek için nasıl yeterlik kazanır?

Öğrenciler ücretsiz bir yerleştirme sınavına girer.

Fırsat sınıflarına yerleştirme sınavının birbirini izleyen üç parçası vardır:

• okuma

• matematiksel muhakeme

• düşünme becerileri.

Seçmeli lise yerleştirme sınavının birbirine izleyen dört bileşeni vardır:

• okuma

• matematiksel muhakeme

• düşünme becerileri

• yazma.

Eşitlikçi Yerleştirme

Bakanlık, yetersizce temsil edilen gruplardan yüksek potansiyelli ve yetenekli öğrencilerin temsil 
düzeylerini yükseltmek için bir Eşitlikçi Yerleştirme Modelini yürürlüğe koymuştur. Bu model 
kapsamında, şunlar için bir yerleştirme yüzdesi bulundurulmaktadır:

• sosyo-eğitimsel avantajı düşük toplumlardan öğrenciler

• Aborijin öğrenciler

• kırsal ve uzak bölgelerdeki öğrenciler

• engelli öğrenciler.

Eşitlikçi yerleştirme için ayrı bir başvuru işlemi yoktur. Eşitlikçi grupların her birinden öğrenciler, 
başvuru formundan veriler ve bakanlık tarafından tutulan veriler kullanılarak belirlenecektir. Daha 
fazla bilgi için şu siteye girin: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-
and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model

Öğrencilerin sınav için çalışması gerekir mi?

Yerleştirme sınavı, öğrencileri ezbere öğrenme yoluyla öğretilen beceriler yerine istisnai kritik 
düşünme yeteneği ile belirler. Öğrenciler, sınav biçimini anladıklarından emin olmak için Eğitim 
Bakanlığı’nın internet sitesindeki yerleştirme sınavlarına bakmalıdır. Ebeveynler bilmelidir ki, aşırı 
eğitmenliğin herhangi bir farklılık yarattığına dair bir delil yoktur.

Geçmiş fırsat sınıfları yerleştirme sınavlarını şu sitede görebilirsiniz: https://education.nsw.gov.au/
public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test

Geçmiş seçmeli lise yerleştirme sınavlarını şu sitede görebilirsiniz: https://education.nsw.gov.au/
public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-test#Preparing5
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Kim başvurabilir:

• NSW’de hükümet ve hükümet dışı ilkokullardan öğrenciler giriş için başvurabilir.

• Öğrenciler, bir fırsat sınıfına kaydolmak için Avustralya veya Yeni Zelanda yurttaşı veya 
Avustralya’da oturma iznine sahip olmalıdır. 

• Eyaletlerarası veya yurtdışından öğrenciler, aileleri kaydolma sırasında NSW’de yaşayacaksa 
ve okula giderlerken NSW’de yaşama niyetleri varsa, başvurabilirler.

• Süresiz oturma için halihazırda başvurmuş olan ve İçişleri Bakanlığı’ndan süresiz oturma izni 
verileceğine dair makul beklentiler sağlayan belgeleri olan aileler de yerleştirme sonuçları 
bildirilmeden önce başvurabilirler. 

Başvurular ne zaman açılır?

Öğrenciler 3’üncü Sınıftayken fırsat sınıfları ve 5’inci Sınıftayken seçmeli liseler için başvurular 
açılır. Anahtar başvuru tarihleri ve diğer bilgiler bakanlığın internet sitesindedir.  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

Çocuğumun girmesi için nasıl başvurabilirim?

• Tüm başvurular şu internet sitesinde doldurulmalıdır: https://shsoc.education.nsw.gov.au/

• Başvurular İngilizce doldurulmalıdır.

• Anababalar fırsat sınıfları için en fazla iki ve seçmeli liseler için en fazla üç okul isimlendirebilir. 
Seçeneklerini istedikleri sıra ile başvuruda listeleyebilirler. Öğrencilerin birden fazla okul için 
hak kazanmaları durumunda, onlara sadece ilk seçenekleri önerilecektir.

• Başvuruyu çevrimiçinde yapmalarına engel olacak engellilikleri olan anababalar yardım için 
1300 880 367 numaralı telefondan Yüksek Performanslı Öğrenciler Ekibi ile ilişkiye geçmelidir.

• Başvuruyu sunmak veya yerleştirme sınavı için ücret ödenmez.

Fırsat sınıfları ve seçmeli liseler nerelerdedir?

Fırsat sınıfları tüm eyalette NSW hükümet okullarındadır ve şu internet sitesinde listelenmiştir: 
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/ 
year-5/what-are-opportunity-classes

Seçmeli okullar NSW hükümet okullarıdır ve şu sitede listelenmiştir:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/ 
year-7/what-are-selective-high-schools
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Sanal fırsat sınıfları ve sanal seçmeli liseler

Kırsal kesimde veya uzak bir yerde yaşıyorsanız, çocuğunuzun Aurora College‘de bir yer için 
başvurma olanağı olabilir. Bu hükümet okulunun sanal fırsat sınıfları ve bir sanal seçmeli lisesi 
vardır.

Öğrenciler yerel kamu okullarına gider ve çevrimiçi konferans sistemini kullanarak fırsat sınıfına ve 
seçmeli lise sınıflarına katılabilir.

Fırsat sınıfları olan okullardaki veya var olan fırsat sınıfları ve seçmeli liselerin belirtilen 
bölgelerinde bulunan okullardaki öğrenciler Aurora College‘e giriş için başvurmak üzere uygun 
değildir.

Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

• https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes 
sitesinde bulunan başvuru bilgilerini okuyun.

• Yüksek Performanslı Öğrenciler Ekibi ile ilişkiye geçin.  
Email: ssu@det.nsw.edu.au  
Telefon: 1300 880 367

• SHS Facebook: https://www.facebook.com/groups/772251106301086/

• OC Facebook: https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

Telefonla tercüme servisi: 

Soruşturmanızda yardımcı olması için bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen 131 450 numaralı 
telefondan telefonla tercüme servisini arayın, operatöre ihtiyaç duyduğunuz dili ve aramak 
istediğiniz numarayı söyleyin. Operatör o numarayı arayacak ve hatta, konuşmanızda yardımcı 
olması için bir tercüman bağlayacaktır. Bu hizmet için sizden ücret alınmayacaktır.
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