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"İnsanlar olgunlaşmak için

bazı şeylere muhtaçtır.

Bir millet ki resim yapmaz,

bir millet ki heykel yapmaz,

bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz;

itiraf etmeli ki

o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur."

Mustafa Kemal Atatürk





Hollanda, Singapur ve İngiltere’de uygulanan eğitim 

programlarından yararlanan Dinamik Eğitim Modeli’nin 

kökeninde Jean Piaget, Erik Erikson ve John Dewey 

bulunur. 

Art, Life, Sport, Science ve Language alanlarında verilen 

eğitim beynin her iki lobunun aktif olarak kullanılmasına 

olanak sunar. Merkezi sinir sistemi ve iskelet kas 

sisteminin gelişim hızlarındaki farklılığın bilinciyle, 

temel akademik kazanımları öğrencilerin kişisel 

yetkinlik ve öğrenme takvimlerine uygun olarak 

yapılandırırız. 

Öğrenciler daha iyiye doğru yönlendirildikleri 

öğrenme ortamları içinde yetiştirilirler. >

Modeli

“Eğitim hayata hazırlık değil,

hayatın kendisidir.”

John Dewey
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"Küçük bir çocukla büyük bir insana aynı soru sorulduğunda

çocuğun farklı cevap vermesinin nedeni bilgi miktarının

az olması değil, dünyaya farklı bakmasıdır."

Jean Piaget 

>

Her öğrenci için her kazanım tek tek ele 

alınır ve bir kazanım yeterince öğrenilmeden 

diğerine geçilmez. Özellikle TEOG sınavına 

hazırlık sürecinde bu yaklaşım ciddi farklar 

oluşturur. 

Çocuklarımızın bizde eğitim almaya 

başladıkları andan itibaren farklılıklarını hemen 

herkese hissettirebilmelerini amaçlıyoruz. 

Bu yüzden çocuklarımız için belirlediğimiz 

akademik ve sosyal kazanımlarımız var.

Dinamik Eğitim Modeli’nde öğrenme ortamı 

sınıf içinde bireyselden ziyade grup içinde 

etkileşime dayalı olarak kurgulanır. 
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“Her çocuğun içinde,

her dönemde coşkuyla açığa çıkmayı bekleyen

bir mucize vardır, bu da hepimiz için yeni bir umut ve

yeni bir sorumluluk oluşturur.”

Erik Erikson
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Akademik içeriğimiz çağın gereklerine uygun olarak 

çocukların hayata atıldıklarında ihtiyaç duyacakları 

kazanımları almalarına yönelik yapılandırılmıştır.

Okul binasının sunduğu ayrıcalıklar sayesinde çocuklar 

ihtiyaç duydukları tüm akademik süreçleri okul içinde 

yaşayabilirler.

Akademik
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Yaratıcılık eğitiminin olmazsa olmazı sanat eğitimi, yaratıcı düşünme ve 

problem çözme yetisinin çocuklarda gelişimi için son derece önemlidir. 

Öğrencilerin görebilme ve sorabilme güçlerinin artmasını amaçlayan sanat 

eğitimi beynin üretme ve keşfetme gücünü artırır. 

Öğrenciler özel tasarlanan görsel sanatlar, müzik, heykel, drama sınıflarında 

ve çok amaçlı salonda farklı materyallerden yeni ürünler ortaya koyma 

çabası içinde olmanın yanında bedensel, zihinsel ve düşünsel gelişimlerini 

artıracak çalışmalar yaparlar. Kulak, göz, el ve dil gelişimi için yapılan 

çalışmalar sayesinde öğrenciler çevreleri ve kendileri için mutluluk ve başarı 

üreten bireyler olarak yetişirler. 

Sanat eğitimi
beynin üretme ve
keşfetme gücünü

artırır.
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Bilimle sanat, 

mantıkla hayal gücü 

arasında denge 

geliştirin.
Leonardo Da Vinci
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Çocukların yaşadıkları çevreden başlayarak 

dünyayı ve dünya üzerindeki yaşam sistemlerini 

bilmeleri ve tanımalarını amaçlayan LIFE eğitimi 

çocukların vizyoner bireyler olarak yetişmelerini 

sağlar. Farklı yaşam formlarının uyum içinde 

olmaları sonucunda ortaya sürdürülebilir bir 

doğa çıktığını gördükleri zaman, yaşama ve onun 

mucizevi bileşenlerine saygı duyacaklarını ve 

onları her anlamda koruyacaklarını biliyoruz.

LIFE başlığı çocukların yaşamın tüm öğelerini 

anlamalarını ve bu öğeleri daha yaşanabilir bir 

dünya için nasıl desteklemeleri gerektiğini kurgular. 

Yaşama ve onun mucizevi 
bileşenlerine saygı duyacaklarını ve 
onları her anlamda koruyacaklarını 
biliyoruz.

Gereği kadar öğrenin, 
aşırıya kaçmak 

yaratıcılığı öldürüyor. 
Aziz Sancar
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Çocuklarımızın iş hayatına atıldıklarında daha başarılı bireyler 

olmalarını destekleyecek SPORT eğitimi öncelikle takım 

oyuncusu olma, başkasının yerine çalışabilme, düştüğünde 

kalkabilme, yenildiğinde tekrar deneyebilme gibi önemli 

yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar. 

SPORT eğitiminin beynin gelişimi üzerindeki pozitif etkisi 

de son derece büyüktür. Merkezi sinir sisteminin iskelet 

kas sistemi üzerindeki kontrolü ancak SPORT eğitimi ile 

mümkündür. SPORT eğitimi alan çocukların problem 

çözebilme yetilerinin yüksek olmasının nedeni, beyin 

hücreleri arasındaki bağların ve iletişimin diğer çocuklardan 

fazla olmasıdır. Özellikle doğru karar verebilme ve risk analizi 

yapabilme gibi modern dünyanın etkin liderlerden beklediği 

özellikler ancak doğru ve sistemli bir SPORT eğitimi ile 

mümkündür. 

Doğru karar verebilme ve risk analizi 
yapabilme gibi modern dünyanın etkin 
liderlerden beklediği özellikler ancak doğru ve 
sistemli bir SPORT eğitimi ile mümkündür. 

Hayal gücü 
olmayan insanın 
kanatları yoktur.

Muhammed Ali

SP
O

R
TS

P
O

R

19



Araştırmacı ve sorgulayıcı eğitimin olmazsa olmazı olan 

SCIENCE eğitimi, bilimsel aklın ve hipotezden başlayarak 

kuram üretme sistematiğinin çocuklarda yerleşmesini amaçlar. 

Bilginin yüklenmesi değil aktif kullanılması asıl hedeftir. 

Dolayısıyla çocuklar ezberci bir anlayışla değil, anlamlandırıcı 

bir anlayışla yetişirler. 

Ancak bilginin üretime nasıl dönüştüğünü anlayan çocukların 

geleceğin dünyasında diğer ülkelerde eğitim görmüş 

yaşıtlarıyla rekabet edebileceklerini biliyoruz. Bu yüzden 

anaokulundan itibaren aynı probleme farklı çözümler 

üretmeleri için çocukları destekliyor ve yönlendiriyoruz.

Bilginin yüklenmesi değil
aktif kullanılması asıl hedeftir. 

Ben matematiğe

hayatımı adadım,

karşılığında bana

hayatımı geri verdi.
Cahit Arf
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Çocuklarımızın hem anadillerinde hem de farklı dillerde 

kendilerini doğru ve iyi ifade edebiliyor olmaları ve 

iş dünyasına atıldıklarında etkili iletişim kurabilen bireyler 

olabilmelerinde dil gelişiminin önemi büyüktür. Dinleme, 

anlama ve anlamlandırma yetilerinin gelişmesi amacıyla okuma, 

yorumlama, sorgulama ve yazma üzerine çalışmalar yapıyoruz. 

Özellikle okuma, anlama ve yazma konusunda modern 

dünyanın beklentilerini karşılayacak çalışmaları eğitim öğretimin 

her seviyesinde etkin kullanıyoruz. 

Topluluk önünde konuşabilme ve ürettiği fikirleri doğru mantık 

sistematiği içinde tutarlılıkla karşısındaki kişilere aktarabilmeleri 

amacıyla temel dil derslerine ek olarak yaratıcı yazarlık ve drama 

gibi derslerden de dil gelişimi başlığı altında yararlanıyoruz.

Okuma, anlama ve yazma 
konusunda modern 
dünyanın beklentilerini 
karşılayacak çalışmaları 
eğitim öğretimin
her seviyesinde
etkin kullanıyoruz. 

Sen olan şeyleri görüp 

‘neden’ dersin,

ben olmayan şeyleri 

hayal edip

‘neden olmasın’ derim.
Bernard Shaw
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Hayal gücü

bilgiden daha 

önemlidir.
Albert Einstein



Günlük program hep birlikte bahçede sabah sporuyla başlar.

Öğrenciler günün belli bir kısmını açık hava faaliyetleriyle geçirirler. 

Eğitim sistemimizin beş temel alanını da yine aynı hassasiyete uygun 

olarak güne yayıyoruz. Science alanının sabah erken saatte,

Art alanının ise öğleden sonraki zaman dilimlerinde yer almasının 

nedeni budur. Beynin tamamının doğru zamanlarda etkin olmasını 

sağlayacak şekilde ders sürelerini ve alanlarını yapılandırıyoruz. 
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Öğrencilerin okul içinde kullandıkları eğitim materyallerinin 

tamamı çocukların akademik gelişimlerinin yanında sağlık ve 

korunma hassasiyeti düşünülerek kullanılmaktadır.

Laboratuvarlar ve okul içindeki Lego sınıfı, görsel sanatlar sınıfı 

ya da diğer sınıfların hiçbirinin kapısı kilitli değildir. Öğrencilerimiz 

tüm sınıflardan ve içlerindeki eğitim materyallerinden diledikleri 

gibi faydalanabilirler.

Kütüphanemizdeki kitap ve diğer eğitici içerikleri kullanmak için 

öğrencilerin birilerinden izin almasına gerek yoktur. İstedikleri 

kitabı ya da eğitici oyuncağı, materyali alabilir ve istedikleri kadar 

da kullanabilirler. Okul içinden aldıkları malzemeyi çocukların 

geri getirmek gibi bir yükümlülüğü de yoktur. Eksilen malzemeler 

okul yöneticileri tarafından tespit edilir ve giderilir. Özellikle 

kütüphane içinden öğrencilerin kitap alması ve okuduktan 

sonra başka arkadaşlarına hediye etmesi tercih ettiğimiz 

davranışlardan birisidir. Öğrencilerin kendileri için satın aldıkları 

kitap ve eğitici oyuncakları başka arkadaşlarıyla paylaşmalarını da 

çok önemsiyoruz. Kütüphaneyi de bu amaca uygun bir merkez 

olarak değerlendirmek ve çocukların bu amaca uygun olarak 

kullanmalarını istiyoruz. 
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Öğretmenin temel görevi çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve onları doğru öğrenme 

ortamları içinde olmaları konusunda desteklemektir. 

Öğretmenlerimizin bir diğer görevi de çocukları doğru rol modellerle ve meslek uzmanlarıyla bir araya 

getirmektir. 

Bilginin üretime dönüşmesini görmeleri konusunda da her zaman çocuklara rehberlik ederler.

Bu amaçla aylık temalara ve işlenen konuya uygun olarak okul dışındaki merkezlerde ders yaparlar.

Okul dışına yapılan derslerin amacı sadece gezi ya da gözlem olmaz. Öğrencilerin bilginin 

kullanımını yerinde görmeleri ve deneyimlemeleri asıl amaçtır. Üretimi sınıfın içine 

getiremeyen öğretmen, sınıfı üretimin yapıldığı yere taşır. Dinamik Eğitim Modeli’nin adı da 

zaten bu hareketlilik ve dinamizmden gelmektedir.  
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Biz her çocuğa bir mucize gözüyle bakarız. Bu nedenle 

öğrencilerimiz öncelikle saygıyı hak eden bireylerdir. Başta 

öğretmenlerimiz olmak üzere okul içinde bir şekilde çocukla 

temas içinde olan herkes öncelikle öğrencilerimize saygı 

göstermek zorundadır.

Okul içinde kesinlikle ödül, ceza, yasak, izin kavramlarını 

kullanmayız. Öğrencilerimiz başkalarının özgürlüğünü 

kısıtlamadan ve haklarını gasp etmeden istedikleri özgürlükte 

yaşayabilmelidirler.

Her öğrencinin öğrenebildiğini kabul ederiz bu yüzden onları 

herhangi bir sıfatla (akıllı, zeki, başarılı, başarısız, yetenekli, 

yeteneksiz v.s.) sınıflandırmayız. 

Biz her çocuğa
bir mucize gözüyle 

bakarız.
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Günlük yemek menülerimizi oluştururken yaş gruplarının 

alması gereken protein, karbonhidrat, yağ ve mineral 

dengesini gözetiriz. Bizim sistemimizde her çocuk 

yemeğini yer. Öğretmenlerimiz ya da yemekhane 

çalışanlarımız yemek saatlerinde çocukların yedikleri içeriği 

kontrol eder ve yemeğini bitirmeyen çocuklar için farklı 

çözüm yolları hayata geçirerek yemeklerini bitirmelerini 

sağlarlar. Öğrencilerimizin okula para getirmelerine gerek 

yoktur. Okulda öğrencilerimize ücretsiz hizmet veren bir 

kafeteryamız vardır. Buradan taze meyve suyu, patlamış 

mısır ve taze simit alabilirler. Bu ikramlar belli saatlerde 

taze olarak servis edilir. İsteyen öğrenciler istedikleri 

ikramı kendileri alabilirler. Kafeteryamızda bir de kumbara 

vardır. Öğrencilerimiz dilerlerse bu kumbaraya aldıkları 

ikramlar karşılığında para atabilirler. Böylece öğrenciler, 

okulumuzdaki köpeğin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılarlar.

 

Servis biniş ve inişleri de aynı hassasiyetle öğretmenlerimiz 

ve yöneticilerimiz tarafından takip edilir. Her öğrenci okula 

geldiğinde karşılanır ve okuldan çıkarken uğurlanır. Böylece 

geç kalan ve gelmeyen öğrencilerin aileleriyle erkenden 

haberleşme fırsatı doğar.

Yemek / 
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Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimleri öğretmelerimiz 

ve yöneticilerimiz tarafından takip edilir ve ilgili sınıf öğretmeni 

tarafından her öğrenci için bir gelişim raporu tutulur. 

Öğrenci gelişim raporlarının velilerimize ulaştırılmasından sonra 

bireysel öğrenci değerlendirme toplantılarımız başlar. Her veliyi 

tek tek okula çağırır, öğrencimizin akademik ve sosyal gelişimlerini 

ilgili hocalarla birlikte bir masa etrafında değerlendiririz.

Eğitimcilerimizin kurumsal cep telefonları bulunur ve velilerimizle 

her an direkt cep telefonu üzerinden iletişim kurabilirler. 

İlgili sınıf öğretmeni tarafından 
her öğrenci için bir gelişim 
raporu tutulur. 
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Öğrencilerimizin her anlamda gelişimlerinin 

takip edilmesi ve kayıt altına alınmasını çok 

önemsiyoruz. Sadece ders notları olarak değil 

daha ayrıntılı olarak takip edilmelerinin

daha doğru buluyoruz. 

Akademik olarak takip etmenin yanında 

öğrencilerin sağlıklarının, fiziksel ve 

ruhsal gelişimlerinin de takip edilmesi ve 

raporlamasını yapıyoruz.

Sözlü geribildirimlerin tamamını yazılı

olarak da veriyor ve bunları aileyle de 

paylaşıyoruz. Böylece ailenin tüm süreci 

aktif olarak görmesini istiyoruz.

Takibi
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Dinamik Eğitim Modeli çocukların birbirleriyle etkileşime geçerek 

öğrenmelerini amaçlar. Sınıf listeleri oluşturulurken farklı zeka tiplerindeki 

çocukların bir araya gelmesine özen gösterilir. Böylece çocuklar 

problemlere farklı noktalardan bakarak birbirlerinin gelişimine 

pozitif etki ederler.

Başta yöneticiler olmak üzere eğitim ekibinin temel işlevi sınıf içindeki 

öğrenme ortamı ve kalitesinin sürekli aynı seviyde tutulmasını 

sağlamaktır. Yöneticilerin ve zümre başkanlarının sınıf içindeki eğitim 

ortamını kontrolleri ve öğretmenlerin çocukların akademik gelişimlerini 

etkili takipleri sayesinde sınıf içinde doğru ve sağlıklı bir ortam oluşturulur.
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Yaratmanın 

başlangıcıdır düş gücü. 

Dilediğinizi düşler, 

düşlediğinizi amaçlar, 

amaçladığınızı 

yaratırsınız sonunda. 
Bernard Shaw
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Dinamik Eğitim 

Modeli’nin rehberlik 

anlayışının önemli bir 

farkı da velilerimize 

yönelik rehberlik 

faaliyetleridir.

Biz her öğrencinin bir mucize olduğuna inanır ve 

‘problemli çocuk’ ifadesini doğru bulmayız.

Rehber öğretmenler her çocukla düzenli olarak 

görüşürler.

Rehber öğretmenlerimiz diğer branş öğretmenleriyle 

işbirliği yaparak çocuklar için kişisel gelişim süreçleri 

planlarlar. Kişisel gelişim süreçleri öğrencinin okuması 

gereken kitaplardan izlemesi gereken filmlere, katılması 

gereken sosyal sorumluluk projelerinden gitmesi gereken 

yurt dışı etkinliklere kadar bir çok başlığı içerir.

Dinamik Eğitim Modeli’nin rehberlik anlayışının önemli 

bir farkı da velilerimize yönelik rehberlik faaliyetleridir. 

Rehber öğretmenlerimiz tüm velilerle düzenli olarak 

görüşür ve öğrencinin kişisel gelişim süreçlerini tek tek 

değerlendirirler. Böylece her öğrenciyi tek tek ele alır ve 

aileye genel değil çocuğuna özel rehberlik çözümleri ve 

yönlendirmeleri yaparız.

Rehberlik
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Biz disiplinin korku ve şiddetle değil sis
temli, planlı ve 

düzenli olunarak sağlandığına ve saygıyla korunduğuna 

inanıyoruz. Bu yüzden okul aile birliğimiz ve öğretmen 

kurulumuzun birlikte oluşturduğu açık ve net kurallarımız 

vardır. O
kulumuzda ceza kelimesi ya da mantığı yoktur. 

Herhangi bir kurala uymak iste
meyen öğrencilere 

ceza değil görev verilir. 
Örneğin projesini zamanında 

teslim
 etmeyen öğrenciye o gün 20 sayfa daha fazla 

kitap okuma, arkadaşları için kurabiye pişirm
e ya da 

okulun köpeğini gezdirme gibi sosyal görevler verilir. 

Çocukların seçimlerine ve kararlarına saygı duymakla 

birlikte sorumluluklarını yerine getirm
ediklerinde bedelini 

ödemeleri gerektiğini de öğrenmelerini iste
riz.

Düzen

47



Uyguladığımız eğitim modelinin kazanımlarını 

öğrenciler yıl içinde çeşitli etkinliklerle de 

somut olarak gösterme fırsatı yakalarlar.

Her dönemin sonunda yapılan gösteriler ve 

tüm okulun yaptığı kapanış törenleri buna 

en iyi örnektir.

Dinamik Eğitim Modeli’nin beş temel 

alanında yapılan derslerde elde edilen 

kazanımları öğrencilerimiz hafta sonu 

atölyeler ve sunumlarla da öğretmenlerimizle 

ve velilerimizle paylaşırlar. Böylece 

öğrencilerimizin akademik ve sosyal 

kazanımları düzenli ve sürekli olarak kontrol 

edilmiş olur. 

Dinamik Eğitim Modeli’nin 

beş temel alanında yapılan 

derslerde elde edilen 

kazanımlar hafta sonu 

atölye ve sunumlarla da 

öğretmen ve velilerimizle 

paylaşılır.
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Eğitimde önde gelen ülkelerden İngiltere, Singapur ve 

Hollanda’da uygulanan eğitim içerik ve yaklaşımlarını 

Türkiye’de sadece biz uyguluyor ve sistemimizin bağımsız ve 

yabancı kuruluşlarca incelenip, belgelenmesini istiyoruz.

Bu amaçla öncelikle yabancı dil eğitimimiz olmak üzere 

bilim ve sanat eğitimimizin akreditasyon süreçlerini Edexcel, 

Oxford, Microsoft ve LEGO gibi markalarla yürüteceğiz.

Uyguladığımız eğitim sisteminin kazanımlarını sadece 

yurt içinden değil yurt dışından da belgelemek amacıyla 

öğrencilerimizi Cambridge gibi uluslararası kurumların 

sınavlarına sokuyor ve eğitim sonuçlarımızı belgeliyoruz.
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Uyguladığımız eğitim sistemi gereği okulumuzda 10 yaşından küçük 

çocuklara yazılı sınav yapmayız. 10 yaşından itibaren öğrencilerimiz

az sayıda soru içeren sınavlarla muhatap olmaya başlarlar. Sınavların 

tamamı açık uçlu ve seçmeli sorulardan oluşur. Sorular çocukların bir 

problemi bilimsel akıl yürütüp, problem çözme metodlarını kullanmasını 

gerektirir. Sınavlarda çocukların; okuma, anlama, yorumlama ve 

sistematik olarak çözümleme yapmalarını bekler, böylece günlük hayatta 

karşılaştıkları her türlü soruna da bu mantıkla yaklaşmalarını amaçlarız.

Öğretmenlerin sınıfta yaptıkları dersin mikro uygulaması gibi olan etütler 

okulumuzda uygulanmaz. Eğitim yöneticilerimiz öğretim süreçlerini 

kazanım bazlı takip ettiklerinden kazanımları yeterli düzeyde olmayan 

öğrencilere özel çözümler üretir ve uygular. Grup uygulamalarını 

değil, bireysel uygulamaları daha doğru görüyoruz ve bu nedenle 

öğrencilerimiz ders dışında öğretmenlerimizle bireysel olarak çalışırlar.
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Akademik kazanımlarla ilgili tekrar ve pekiştirme ödevlerinin 

tamamı okul içinde öğretmenlerin gözetiminde yaptırılır. 

Bu amaçla ev ödevi verilmez. Öğrenciler okul dışı 

zamanlarında proje ve görevlerle ilgilenirler.

Projeler öğrencilerin farklı derslerin bir arada nasıl kullanıldığını 

ve bilginin günlük hayattaki yerini deneyimlemesini sağlayan 

sistemlerdir. Öğrencilerin arkadaşları ile birlikte çalışarak, alet ve 

malzeme kullanarak ya da sistematik planlama ve uygulama 

adımlarıyla ürün ortaya çıkarmaları projeler sayesinde olur. 

Eğitim sistemimiz proje yapan ve proje üreten öğrenci 

mantığını çok önemser. 

Ödevler

Projeler

Hayal ettiğiniz 

her şey gerçektir.
Pablo Picasso
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Ortaokul sonunda öğrencilerin lise tercihlerini yapabilmeleri için girdikleri TEOG Sınavı hazırlığı 

okulumuzda 5. sınıftan itibaren başlar. Ortaokulda uygulanan müfredat içeriği 5. sınıftan 

8. sınıfın sonuna kadar aynı konunun farklı kazanımlarını içermektedir. Bu yüzden 5. sınıftan 

itibaren hazırlık süreci başlatılmadığında 8. sınıfa gelen öğrenciler geçmiş üç yılın eksiklerini 

gideremez ve bu yüzden 8. sınıfta hazırlık süreci yoğun olsa da Kasım’da yapılan ilk sınavda 

düşük başarı elde edilir. 

Okulumuzda 7. sınıftan itibaren Cumartesi günleri de haftalık akademik programa dahil edilir. 

Cumartesi günü öğrencilerimiz bu programa dahil olarak 5. sınıfta başlayan hazırlıkları artırarak 

devam ettirirler. 

Uyguladığımız Dinamik Eğitim Modeli’nin en önemli artısı olan öğrencilerin bireysel 

gelişimlerinin takibi ve akademik süreçlerinin bireysel ele alınması mantığı, her öğrencinin 

eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlar. Öğretmenlerimiz akademik eksiği olan öğrencileri

bireysel olarak çalıştırırlar.

Öğrencilerin sınav analizleri öğretmenler kurulu tarafından değerlendirilerek her öğrenci için 

bireysel gelişim stratejileri kurgulanır. Müdür yardımcıları öğrencilerin bu süreçlerden aktif 

olarak faydalanmasını kontrol eder. 

TEOG
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Dinamik Eğitim Modeli öğrenciler için okul içinde farklı 

yaşam alanlarının yanında farklı öğretim alanlarını da 

içerir. Filmden kitaba, eğitici oyuncaklardan müzik 

cd’lerine kadar farklı içerikleri barındıran ve öğrencilerin 

sürekli kullanımına göre tasarlanmış kütüphane ile 

havuçtan cevize birçok şeyin ücretsiz olarak çocuklara 

servis edildiği özel oturma alanlarıyla tasarlanan 

kafeterya, yaşam alanlarına en iyi örnektir. >
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Sadece tek ders için tasarlanan müzik sınıfı, 

görsel sanatlar sınıfı gibi eğitim alanlarına ek 

olarak birden fazla derse hizmet veren, içerisinde 

aikido, bale, modern dans, jimnastik yapılan çok 

amaçlı salon gibi, tiyatro ve münazara derslerinin 

yapıldığı drama salonu gibi, ahşap, hamur ve kil 

ile çalışmaya olanak tanıyan heykel atölyesi gibi, 

tasarım, kodlama, model uçak, roket ve robotik 

çalışmaların yapıldığı lego sınıfı gibi öğretim 

alanları da okul içinde mevcuttur. 

Okul bahçesinde bulunan tenis kortu, basket 

sahaları ve futbol sahası ile yeşil alanlar da 

öğrencilerin spor ve dinlenme ihtiyaçları için 

tasarlanmıştır. 
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Okul öncesinde uyguladığımız programın temel kazanımı; çocukların beyin, beden ve ruh gelişimlerinin en iyi 

süreç içinde gerçekleşmesini sağlamaktır. 3, 4 ve 5 yaş gruplarını içeren Okul Öncesi Eğitim programımız Dynamic 

Education System içinde özel olarak yapılandırılmıştır. Çocuklar bu program sayesinde 5 temel alanda eğitim 

görürler. Bunlar: Art, Life, Sport, Science ve Language’dir.

Günlük ders saati sayısı 8, haftalık ders saati 40’tır.

Native öğretmenlerimiz ders programının içinde sınıfa girmez, öğrencilerle bireysel olarak bir araya gelir ve

yüz yüze konuşma (speaking) çalışması yapar.
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İlkokul programımızın öne çıkan ayrıcalığı; çocukların bireysel olarak ele alınması, 

akademik ve sosyal gelişimlerinin tek tek takip edilmesidir. Böylece ortaöğretim 

öncesi tüm çocukların en temel kazanımları eksiksiz almaları sağlanır. Merkezi sinir 

sistemi, iskelet kas sistemi ve beyin hücreleri arasındaki bağ sistemi her çocukta farklı 

gelişim gösterdiği için çocukların farklı öğrenme sürelerinin olması da çok normaldir. 

Bu yüzden her çocuğun öğrenme süreci tamamlanana kadar ayrı ayrı takip edilmesi 

ve eksik kaldığı noktalarda bireysel olarak desteklenmesi çok önemlidir. 

Eğitim öğretim döneminde, Şubat tatilinde 1 yurt dışı ve 1 yurt içi ile yaz 

tatilinde 2 yurt dışı dil kampı düzenlenir. Dil gelişimi yeterli olmayan çocuklar için 

de hafta sonu ücretli dil kursu yapılır. 

İlkokul programımızda haftalık ders saati 45, günlük ders saati ise 9’dur.

65



O
R

TA
O

K
U

L
Ortaokulda uyguladığımız programı; en temel bilimsel kuramların öğrenciye verilmeye ve öğrenci zihninde 

yapılandırılmaya başlandığı sistem olarak basitçe tanımlayabiliriz. Yani kişinin hayatının sonuna kadar bir olayı 

değerlendirirken ve bir sorunu çözerken kullanacağı bilimsel başvuruları öğrenciye vermekle ilgilenir, eğitim 

süreçlerini de buna göre kurgular ve günün sonunda da bunu başarıp başaramadığını ölçmek için sınavlar 

yaparız.

Bu alanlar yapılandırılırken TEOG sınavındaki derslerin ağırlıkları ile öğrencinin hayatı boyunca kullanacağı 

yetkinlikleri alacağı ana derslerin ağırlıkları dikkate alınmıştır. Bu yüzden bilim eğitimi ile dil eğitimi ortaokulda öne 

çıkmaktadır.

Eğitim programı içinde;

düzenlenir. Hafta içi uygulanan akademik programa ek olarak hafta sonu yetenek gelişim kulüpleri ve 

kursları vardır. 
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7. sınıfın ikinci döneminden itibaren hafta sonu Cumartesi 

günleri de hafta içi programa eklenir. Böylece öğrenciler 

8. sınıfın Kasım ayında girecekleri sınava hazırlanmaya 

yaklaşık bir yıl önceden hazırlanmaya başlarlar.

Ortaokulumuzda 5. ve 6. sınıflarda günlük ders saati 

sayısı 9, haftalık ders saati sayısı da 45’tir. 7. sınıfın 

ikinci döneminden itibaren haftalık programa 4 saatlik 

Cumartesi günü de eklenir. Bu yüzden 7. sınıflarda ve

8. sınıflarda haftalık ders saati sayısı 49’dur 
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