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İlkokul Eğitim Sistemi   

Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda, birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi 
kullanma ve üretme becerilerine bağlıdır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu devam ettirilmesi için 
ezberci bir eğitim değil, çocuğun merkezde olduğu, öğrenmeyi öğrendiği, yaşama ve karşılaşacağı sınavlara 
hazırlandığı bir eğitimle gerçekleşecektir. Eğitim felsefemizi “Yapılandırmacı Yaklaşım”dan hareketle “bilgi, 
kavram, beceri, değer ve davranış” ögelerine dayandırmaktayız. Uygulanan eğitim programı, 
öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını dikkate alarak tasarlanmış ve temelinde farklılaştırılmış öğretime yer 
verilmiştir. Farklılaştırılmış öğretim süreçleri “Çoklu Zekâ” ve “Öğrenme Stilleri” teorileriyle desteklenmiştir.   

Öğrencilerimizi; düşünen, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, riski göze alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, 21. 

yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmek hedefindeyiz.   

Okulumuz için “başarı” kavramının anlamı, öğrencilerimizin matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler 

ve dil becerileri alanlarındaki akademik gelişimlerinin yanı sıra; estetik duygular, sanat; fiziksel, sosyal, spor 

alanlarında kazandıkları beceri-yeterlilik sahibi olabilme düzeyleridir.   Her türlü sınıflama, yarıştırmanın 

ötesinde öğrencilerimizi kendi potansiyelleri içerisinde ölçmeye ve geliştirmeye, iç motivasyonlu bilgili 

bireyler olmalarını sağlamaya gayret ederiz.   

                İlkokul 4. sınıfın sonuna kadar sınıf öğretmenliği sistemi devam etmektedir. 1. sınıftan itibaren 
yoğun bir yabancı dil eğitimi, öğrencilerin Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerince kur sistemi ve uluslararası 
bağımsız, köklü kurumlar tarafından yapılan dil yeterlilik sertifika sınavlarına uygun şekilde verilmektedir. 
Öğrenci ve velilerimizin tercihine göre ikinci yabancı dil olarak Almanca seçebilme olanağı 1. sınıftan 
itibaren verilmektedir. Kodlama-robotik ve bilişim yazılım dersleri ile 3. bir dilin temellerini oluşturmaya 
çalışılır. Öğrencilerin kişilik gelişimini destekleyen bireysel farkındalık oluşturan Kişilik Geliştirme Programı 
PDR öğretmenleri tarafından okul rehberlik çerçeve programı uyarınca yürütülür. Yetenek geliştirme ve alt 
kültür oluşturma kapsamında yapılan beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerinde öğrencinin 
gelişimi, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda 4. sınıftan itibaren uygulanmaya başlanan branşlaşma çalışmaları 
ortaokula taşınır. Farklı branşlarda ihtiyaca her yıl özel seçilmiş yayınlar, akıllı tahta ve teknoloji kullanımı 
(En fazla 18 kişilik sınıflarda ) ile tam öğrenme modeli eğitimimizin içeriği zenginleştirmektedir.   
              Ana sınıfından itibaren başlayan ve 1. sınıfta da düzenli olarak laboratuvar ortamında devam eden 
Eğlenceli Bilim dersleri (fen laboratuvarı uygulamaları) aynı zamanda permakültür-ekoloji, gözlem 
çalışmalarıyla desteklenir. Yaratıcı yazma ve görsel okuma çalışmaları her sınıf seviyesinde dikkatlice 
yapılırken öğrenci performansları ölçme değerlendirme kriterlerimiz vasıtasıyla izlenir. Yaratıcı drama 
tekniği kullanılarak işlenen alan dersleri ile yaparak-yaşayarak kalıcı öğrenme amaçlanır. Yıl boyunca 
eğitimimiz yetenek atölyeleri, öğrenci kulüpleri, ulusal ya da uluslararası proje-yarışmalar, ulusal – 
uluslararası eğlence, kültür, akademik gezileri, sosyal sorumluluk çalışmaları ile bezenir. Konu 
değerlendirme, ünite değerlendirme, ara değerlendirme, kazanım değerlendirme ( yazılı yoklama ) ve 
deneme sınavları analiz sistemimiz ile sınıf, küçük gruplar ya da birebir öğrenme ders tekrarları ve etüt 
çalışmalarına yer verilir.    
              Öğrencilerimizin akademik gelişim süreçlerinin, iletişim ve geri bildirimlerin rahatlıkla takip 
edebilmesi için internet tabanlı AKBİM öğrenci takip ve akademik gelişim programı aktif olarak kullanılır. 
Öğrencinin birebir takibini, alanında uzman psikolojik danışmanlar eşliğinde yapılır. PDR öğretmenlerimiz 
öğrenci, veli, öğretmen düzeylerinde, çeşitli metotlar ile eğitim sürecinin paydaşlarına rehberlik ederler. 
Düzenli bilgi paylaşımı (akademik kurul, veli toplantıları, bireysel görüşmeler, öğretmen görüşme gün ve 
saatleri, randevu sistemi vb. ) yöneticiler ve sınıf öğretmenleri tarafından yıl boyunca kesintisiz saplanır ve 
önemsenir.                    
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Türkçe Dersi   
                İlkokulumuzda öğrencilerimizin ana dil becerileri, kendilerini tanıma süreciyle paralel olarak 

geliştirilir. Öğrencilerimiz okuma, yazma, konuşma ve dinleme alt alanlarında yaptıkları çalışmalarla özgün ve 

yaratıcı ifade stilleri oluştururken sözcük dünyalarını her yıl biraz daha zenginleştirirler. Program kapsamında 

ayrıca çocuk edebiyatının değerli örneklerini inceler, bir yandan dilin yapısal özelliklerini kavrarken bir yandan 

da etkili birer okur olarak kitaplarla bağ kurarlar. 21. yüzyıl becerileri arasında öne çıkan yazma becerilerinin 

gelişimi amacıyla dikte çalışmaları kullanılır. İşbirlikçi gruplar ile zenginleştirilen yaratıcı yazma çalışmalarıyla, 

öğrencilerimizin hayal güçlerini aktif tutan ve kendilerini özgün bir şekilde ifade etmelerini sağlayan ders 

senaryoları oluşturulur. Öğrencilerimiz ayrıca okuduğunu-dinlediğini özetle- anlat çalışması ile dikkat, analiz, 

sentez ve değerlendirme sorularını yanıtlayarak etkili bir okur, dinleyici ve izleyici olma yolunda gerekli 

stratejileri edinirler.   

• Dil ve Edebiyatın doğasını, bireysel ve toplumsal işlevini, bireysel gelişime katkısını kavratmak,   

• Dinleme, okuma, konuşma ve yazma kurallarını doğru ve uygun şekilde kullanmalarını sağlamak,   

• Metinler aracılığıyla eleştirel okuma becerilerini geliştirmek,   

• Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme 

becerilerini geliştirmek,   

• Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerileri geliştirmelerini,   

• Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri; soruları cevaplandırmak, çözüm önerileri üretmek, 

bulgularını paylaşmak vb. amaçlarla değerlendirebilmelerini sağlamak,   

• Düşünmeye, araştırmaya, sorgulamaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirerek yaşam boyu öğrenme 

becerisini geliştirmek dersimizin temel hedefleridir.   

Matematik Dersi   

                    Çocuğun dünyasında matematik, farklı dilde oynanan bir oyundur. İlkokulumuzda matematik 

öğretimi, henüz somut dönem becerileri gösteren öğrencilerimizin matematiği günlük hayatla 
ilişkilendirerek kavramalarını hedefler.  Matematik müfredatında da belirtildiği gibi Matematik yalnızca 

hesaplama, şekilleri çizme ve ölçme tekniği değil, tüm bunları kapsayan düşünce ve sonuçlama sistemidir. 

Matematiğin bir kısmı gözlem ve araştırma yapmayı gerektirse de, öğrenciler, matematikte daha çok 

genel bir düşüncenin içinde özel gerçekleri ortaya çıkarmanın önemini kavramalıdırlar.   

                   Özel araç gereçler ve oyunlardan oluşan uluslararası metodlar ile öğrencilerimiz analitik ve stratejik 

düşünme, risk değerlendirme, hedefe giden yolda yeniden organize olma gibi üst düzey matematiksel   

becerilerini geliştirirken en doğal öğrenme araçları olan oyundan faydalanırlar. Ayrıca Matematik 
Olimpiyatları, Pi Günü etkinlikleri, alışveriş gezileri gibi uygulamalı atölyelere katılarak matematiksel 
düşünme becerilerini günlük hayatla ilişkilendirirler. Kodlama dersi de bu kazanımları destekler içerikte 
işlenir.   

                    Matematik dersinin öğrenilmesinde öğretmenler, değişik yetenek ve bireysel farklılıklara sahip 

öğrencilerin konuları ve örnekleri incelemelerinde, araştırmalarında, kendi çözüm yollarını 

geliştirmelerinde, fikirlerini arkadaşları ile paylaşmalarında ve problemlerini bir çözüme ulaştırmalarında 

yardımcı olur ve önderlik ederler.   

• Öğrencilerin daha önce kazandıkları sayı ve işlem kavramlarını derinleştirmek ve pekiştirmek.   

• Öğrencilere zaman, mekan ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında kesin ve açık fikirler kazandırmak.   

• Öğrencilere günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözebilmelerini sağlayacak bir düşünme 

yolu kazandırmak.   

• Öğrencilerin çevrelerindeki nesneleri şekil ve büyüklük bakımından doğru olarak kavramalarına ve bu 

nesnelerin şekilleriyle fonksiyonları arasındaki ilişkileri anlamalarına yardımcı olmak.   

• Öğrencilerin edindikleri bilgi ve teknik becerileri; problemleri çözmede, günlük yaşantılarında ve farklı 

derslerde verimli şekilde uygulamalarını sağlamak.   

• Öğrencilere; analiz etme, tümdengelim ve tümevarım ile yorumlama, genelleştirme ile düşünme 

yolunu öğretmek.   
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Fen Bilimleri Dersi   

                   İlkokulumuzda Fen Bilimleri dersi, doğanın dilini, enerji dönüşümünü ve öğrencilerimizin 
dünyamıza karşı sorumluluklarını merkeze alan keşif ve merak atölyeleri üzerine kuruludur.  1. sınıftan 
itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları ile öğrencilerimiz, günlük hayatta merak 
uyandıran konuların bilimdeki karşılığını öğrenirken deneysel araştırma, analitik düşünme, sonuç çıkarma ve 
tüm bunları bilimsel kavramları kullanarak ifade etme becerilerini güçlendirirler. Perma kültür-ekoloji, 
kodlama-robotik ve bilişim yazılım ders içerikleri fen bilgisi ilgisini arttıracak şekilde kurgulanır. Ezberden 
uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği bir anlayışı 
hedefleyen ortamlar oluşturur. Uygulamada sadece deneyle yetinmeyen, bilimsel araştırma teknikleri ve 
becerileri kazandırmayı, herhangi bir bilimsel konuda uluslararası kabul gören metin yazmayı, tartışma ve 
değerlendirmelerle Felsefe ve Bilgi Kuramı alanlarıyla bağlantı kurmayı amaçlar.   

• Öğretmenlerin rehberliğinde, bilimsel yöntemler kullanarak basit bilimsel araştırmaları yapmak,   

• Bilgiyi açıklamak için bilimsel sözcük dağarcığını kullanmak, 21.yy. becerilerinden biri olan bilimsel 

temelli okur-yazarlık yetisine sahip olmak,   

• Fen Bilimleri disiplinleri arasındaki ilişkileri anlamak,   

• Bilimsel verileri toplamak, düzenlemek, analiz etmek ve bu verileri tablo veya şekillerle ifade etmek,   

• Deneylerin sonuçlarını gösteren grafikler hazırlayıp, yorumlamak,   

• Fen ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavramak,   

• Karşılaşılan sorunlara bilimsel bir yaklaşımla bakmak ve gelişen bir toplumu bilimin nasıl etkilediğini 

anlamak,   

• Güvenli laboratuvar çalışma alışkanlıkları geliştirip, uygulamak,   

• Laboratuvar araç ve gereçlerini tanıyıp, doğru kullanmayı öğrenmek,   

 

Hayat Bilgisi Dersi- Sosyal Bilgiler Dersi   

                      Gezi, gözlem, inceleme ve araştırma temelli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri ile 
öğrencilerimizin günlük hayatla bağ kurarak sorumluluk bilinci edinmeleri ve yurttaşlık haklarını kavramaları 
amaçlanır. İnsanlık tarihi, toplumsal yaşam kuralları, kaynaklarımız, değerlerimiz ve kültürümüzü anlamak 
üzere çıktıkları yolculukta öğrencilerimiz sorun çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler. 
Öğrencilerimizin özgün bakış açısına sahip ve aynı zamanda değişime uyum sağlayabilen bireyler 
olmalarında Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri önemli rol oynar.  21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâplarını benimseyen, tarihini ve kültürünü tanıyan, bilgiyi bilimsel yöntemlerle, sosyal ve kültürel 
bağlam içinde oluşturmayı deneyimleyen, kullanan ve yorumlayan, eleştirel düşünen, yaratıcı ve doğru 
karar veren, demokrasinin temel değerlerini farkında olan, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, 
sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmeyi  hedefler.   

• Öğrencilerin gereksinimleri ile toplumun beklentileri arasındaki dengeyi sağlamak,   

• Öğrencilerin çalışma, öğrenme ve üretmeye öncelik vermelerini gerçekleştirmek,   

• Geçmişi yorumlayarak, çağdaş yaşamı açıklamak ve bu yaşama uyumlarını sağlamak,   

• Çevreyi, dünyayı tanımalarını ve algılamalarını kolaylaştırmak, tarih-çevre-doğa-kültür bilincini 

pekiştirmek,   

• Kişilik gelişimi, insan ilişkileri, ekonomik verimlilik, yurttaşlık sorumluluğu alma, değişme ve yaşamla 

başa çıkma alanlarında yeterlilik kazandırmak,   

• Özgür düşünmeyi, eleştirel anlayışı ve hoşgörüyü aynı ortamda algılayıp kullanabilmelerini sağlamak,   

• Öğrencilerin çok kültürlülük, dünya vatandaşlığı, çevre ve sorunları, demokrasi, hak, özgürlük, eşitlik 
ve adalet gibi evrensel olgu ve olaylara bilinçli, duyarlı ve saygılı yaklaşan bireyler olmalarını sağlamak 

temel amaçlarımızdır.   
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Yabancı Dil Dersi   

              Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen bir 

öğretim programı sunarak her öğrencinin dil becerilerini kendi potansiyelinin en üst seviyesinde geliştirmeyi 

hedefler. Bu doğrultuda, özgüvene sahip, kendini doğru ve etkin bir biçimde ifade etmesine yardımcı olan dil 

becerilerini eğitim ve kariyer hayatı boyunca kullanan bireyler yetiştirmek; kendi diline ve öğrendiği farklı dile 

ait kültür hakkında bilgi edinen ve bu kültürel öğeleri takdir eden ulusal ve uluslararası bilince sahip öğrenciler 

yetiştirmeyi amaçlar.    

               Dil ediniminde keyif almak ve mutlu olmak temel unsurlardandır. Kaygı düzeyinin minimumda 

olduğu derslerde öğrenci oyuna odaklanırken, şarkı söylerken, etkinliklere dahil olurken İngilizceyi farkında 

olmadan edinir. Dil edinimi, kaygıdan, sorgulamadan uzak ortamlarda, ana dili ile kıyaslama yapmadan daha 

hızlı ve verimli şekilde gerçekleştiği için derslerde öz güven geliştirici aktiviteler ile birlikte ve Türkçe 

kullanılmadan yapılır. Dil edinimini artırmak ve öğrencileri daha fazla İngilizceye maruz bırakabilmek adına 

İngilizce karşılama, kahvaltıda İngilizce sohbet, koridor oyunları gibi ders dışı etkinlikler de uygulanır. Okul 

sınırları dışında da çevrimiçi ders platformlarında etkinlikler, okuma platformlarında kitap okumaları, 

öğrencinin zevkine göre dile maruz kalmayı amaçlayan etkinlikler planlanır ve aktif olarak uygulanır. Bu 

çalışmaların takipleri etkin olarak yapılır, belirli zaman aralıkları ile de takdir ve teşvik etkinlikleri düzenlenir. 

İngilizce derslerinde kullanılan kaynaklar, materyaller ve teknikler, öğrencilerin tüm duyuları aracılığı ile 

bilgiyi içselleştirebileceği, aktif olarak sürece dahil olabileceği ve duygularıyla deneyimlerini 

birleştirebileceği edinim ortamları sunmak üzere seçilir ve kurgulanır.    

                İngilizce dil ediniminin temelinde, bilgilerin duyular ile birleştiğinde daha anlamlı ve kalıcı olduğu 

yaklaşımının hakim olduğu İngilizceyi yaşayarak edinme vardır. Bilgiyi sadece dinleyerek öğrenmek yerine 

hissederek, görerek, gözlemleyerek ve deneyimleyerek edinmeleri sağlanır. Bu sebeple farklı edinme 

yöntemlerine sahip olan öğrenciler, çoklu algı edinim ortamları ile kendi edinim modellerine ve tercihlerine 
yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ndaki İngilizce 

Temel Kullanıcı (A1-A2) seviyesine ulaştırmayı hedefler. Dört yıl boyunca öğrencilerimiz Türk ve yabancı 

öğretmenler eşliğinde uluslararası kabul gören öğretim programlarını tamamlarlar. Programımızda 

öğrencilerimizin yaşlarına ve ilgi alanlarına göre seçilmiş temalar disiplinler arası bir yaklaşımla sunulur. Bu 

çerçevede 1. sınıftan itibaren İngilizce derslerinde dil becerilerinin yanı sıra iletişim becerilerini çeşitli okul içi 

etkinlikler, kulüp çalışmaları ve uluslararası projelerle geliştirirler. 3. sınıftan itibaren Cambridge Assessment 

English tarafından hazırlanan sınavlara girmeye başlarlar.   

 

İkinci Yabancı Dil Dersi   

             Başka bir dilde yetkin olmak için iki yöntem bulunur; yabancı dil öğrenme ve ikinci dil edinimi. Bu 

yöntemler yaş ve gelişim özelliklerine göre farklı şekillerde uygulanır. Okul öncesi ve ilkokul kademelerinde 

ikinci dil edinimi esastır. Yabancı dil öğrenme; başka bir dile ait kuralları bilmek, bu kuralları bilinçli olarak 

dilde uygulamak yani kişiye ait olmayan, tam olarak içselleştiremeyeceği bir dil hakkında bilgiye sahip 

olmaktır. İkinci Yabancı dil programı olarak Almanca dersinin olduğu eğitim programı şeklinde uygulanır.   

• Dilin iletişim ve bilgiye ulaşmak için en etkin araç olduğunu bilmeleri,   

• Çeşitli ortamlarda yazılı veya sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru bir şekilde ifade etmeleri,   

• Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin yanı sıra dilbilgisi becerilerini de en üst seviyede 

kullanmaları,   

• Süreç temelli yazma yaklaşımı ile yazma becerilerini aşamalı olarak geliştirmeleri,   

• Kendi düşüncelerini en doğru şekilde ifade ettikleri gibi farklı bakış açılarını da anlamaları,   

• İletişimde dinlemenin önemini bilmeleri ve etkin dinleme becerisine sahip olmaları,   

• Okudukları metinleri içinde yer aldıkları bağlamları (sosyal, tarihsel, kültürel) göz önünde 

bulundurarak farklı açılardan değerlendirebilmeleri,   

• Dil becerilerini geliştirmek için teknolojiden yararlanmaları amaçlanır.     
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Müzik Dersi   

                    Öğrencilerimiz 1. sınıfta Orff yaklaşımıyla işlenen Müzik dersinde müziği keşfetmeye devam 

ederler. Ayrıca 1, 2 ve 3. sınıflarda "Seslere Yön Verenler Projesi" ile yerli ve yabancı besteci ve müzisyenleri 

daha yakından tanırlar. Her ay bir dönem müziği işlenirken en az iki besteci hakkında bilgi sahibi olurlar.         

İlkokul öğrencilerimiz çalışmalarını "Yeni Yıl Konseri" nde, resitallerde ve teneffüslerde 
düzenlenen "Müzikli Dakikalar" etkinliklerinde solo veya grup olarak sahneleyebilirler. 3. sınıftan 
itibaren koro seçmelerine katılabilirler. Ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm müzik kültürlerinin hepsine 
yer veren, milli birlik ve beraberliğimizi koruyan, pekiştiren, geliştiren ortak bir müzik repertuarı 
kazandırılmasını esas alan müzik dersleri işlemek ve böylece öğrencinin bilişsel, devinişsel, duyuşsal 
davranışları ile bir bütün olarak gelişmesini sağlamak okulumuzun müzik derslerinin felsefesidir.   

• Müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrayabilme.   

• Müziği oluşturan temel öğeleri kavrayabilme.   

• İnsan sesleriyle ve çalgılarla yapılan müzikleri ve müzik topluluklarını tanıyabilme.   

• Düzeyine uygun müzikleri tonal veya makamsal yapılarıyla çözümleyebilme.   

• Türk müziğinin genel yapısını ve tarihsel gelişimini anlayabilme, Türk müziklerinden belli başlı 

örnekleri tanıyabilme.   

• Avrupa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme.   

• Atatürk'ün sanat ve müzik hakkındaki görüşlerini anlayabilme.   

• Müzik ile teknoloji arasındaki temel ilişkiyi kavrayabilme.   

• Ses değişim ve gelişim döneminde çocukların seslerini bilinçli ve sağlıklı olarak kullanmalarını 

öğrenebilmeleri.   

• Çocukların müzik seviyelerine uygun şarkıları doğru temiz ve anlamlı söylemeleri.   

• Müzik eserlerini müziksel örgü, doku ve üslup farklarını gözeterek dinleyebilme.   

• Geleneksel ve çağdaş müziklerimizle, uluslararası ve evrensel müziklerden oluşan çocukların 

seviyelerine uygun bir şarkı dağarcığına sahip olabilmeleri.   

• İnsan sesleri ve çalgı topluluklarıyla yapılan müziklerden hoşlanabilme ve birlikte müzik yapmaya 

istekli olabilme.   

• Müzik teknolojisinin günümüzdeki uygulamalarına ilgi duyabilme.   

• Yaşamı boyunca çeşitli müzikleri dinlemeye istekli olabilme.  

• Müziği yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirebilme.    

 

Beden Eğitimi Dersi   

                   Beden Eğitimi dersi öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini bütüncül bir 

şekilde geliştirirken aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarında önemli rol oynar. İlkokul düzeyinde 

öğrencilerimizin hareket potansiyelini etkili kullanırken motor becerilerini geliştirmeleri ve hareket ile ilgili 

temel kavramları öğrenmeleri hedeflenir. Derslerde değerler eğitimi kapsamında iş birliği, yardımlaşma, 

dostluk , sağlıklı yaşam ve beslenme, ilkyardım güven kavramları üzerinde durulur.   

                  Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini, hareket kapasitelerini en üst düzeye 
çıkarmak; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını 
sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmaktır. 
Öğrencilerimizin “Yaşam Boyu sağlıklı Yaşam ve  Spor” ilkesinden hareket etmelerini, sporun insan yaşamın 
değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak beden eğitimi bölüm 
felsefesidir. Eğitim programları, Koordinasyon, dengeleme, esneklik çeviklik, temel jimnastik, oyun bilgisi ve 
T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Spor “IAAF Çocuk Atletizm” (IAAF Kids Athletics) temel 
oyun beceri ve bilgilerini de içerir.   

• İyi duruş alışkanlığını kazanır.   

• Sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanır.   

• İş birliği içinde çalışma, birlikte davranma alışkanlığı kazanır.  
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• Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanır.   

• Vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir.   

• Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir.   

• Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeye istekli 

olur.   

 Görsel Sanatlar Dersi   

                    İlkokulumuzda Görsel Sanatlar dersi öğrencilerimizin farklı akımlar ve kültürler arasında bağ 

kurarak kendilerini özgün bir şekilde ifade etmelerine, güzel sanatların yaşamımızdaki yeri ve önemini 

yaşayarak kavramalarına olanak sağlar. Öğrencilerimiz kolaj, kazıma, baskı, mozaik, seramik gibi pek çok farklı 

teknik kullanır ve çalışmalarını çeşitli disiplinlere entegre ederler. "Renklere Yön Verenler Projesi" ile modern 

ve çağdaş sanatın Türk ve yabancı ustalarını daha yakından tanıyan ilkokul öğrencilerimiz, müzelerde ve sanat 

galerilerinde yaptığımız derslerde bir sanat eserinin nasıl okunacağını öğrenir ve müze bilinci edinirler. Klasik 

Modern dönem, akımlar ve ressamlar hakkında genel kültür altyapısına sahip olurlar. Kendilerinin ve 

başkalarının emek ve eserlerine saygılı olmayı öğreten bir ortam hazırlamak, sürekli araştırıcılığı ve yaratıcılığı 

geliştirerek görsel sanatlar eğitimi yoluyla düşünme etkinliğini canlı tutmak, sanat alanında yeteneklerin 

ortaya çıkarılmasını sağlamak, sanatsal bakış açısı kazandırmak, sanat konusunda tartışabilen, sanat kültür 

etkinliklerine katılımını davranış haline getiren bireyler yetiştirebilmek, dayanışma ve paylaşmayı pekiştirmek 

dersin ana hedefleridir. 

• Sanat hakkında bilgi sahibi olması,   

• Sanat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması,   

• Geleneksel ve çağdaş malzemeleri kullanarak özgün ürünler oluşturması,   

• Sanatın elemanlarını, prensiplerini kavraması ve bunları çalışmalarında kullanması,   

• Sanat eğitimi uygulamaları yoluyla estetik duyarlılık kazanması,   

• Gözlem yaparak gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını geliştirmesi,  

• Hayal gücünü çalışmalarına yansıtması,   

• Görsel Sanatlar ile ilgili temel terim, teknik ve yöntemleri kullanma becerileri kazanmasını,   

• Duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürerek kendisini sanat yolu ile ifade 

etmesi,   

 Kodlama-Robotik ve Bilişim Teknolojileri Yazılım Dersi   

                    Son Dönemde özellikle de Pandemi sürecinde teknoloji kullanımı ve Akıllı cihazlar hayatımızın 
her alanında var. 21. Yy. temel becerilerinin en önemlisi ve teknoloji 4.0’ın gereği, kas gücü gerektiren, 
rutinleri çok iyi belirlenmiş işlerin ve hatta günlük yaşam ve ticaretin bilgisayarlı makineler tarafından 
yapılıyor olması, öğrencilerin algoritmik düşünme becerisine sahip olmalarını zorunlu kılıyor. 
Anaokullarımızda hazırlık grupları itibari ile Kodlama derslerimiz başlamaktadır.  Dersler sırasında 
öğrencelerimiz; temel komutları, yönlendirmeleri ve algoritmaları öğrenebileceği çeşitli materyaller 
kullanmakta ve etkinlikler yapmaktadır.  Kodlama öğrenen öğrenciler, bilgisayarlı makineleri 
programlayarak onlara istediği komutları verebilir ve cihazlara yeni özellikler, görevler ekleyebilir. Kodlama 
eğitimi ile dünyada dijital dünyanın işleyişini anlayan, teknolojik gelişmelere yön verecek uygulamalar 
ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmek hedeflenir. Kodlama derslerimiz ile öğrencilerimizin analitik, 
matematiksel ve proje bazlı düşünme becerilerinin desteklenmesini; görsel, uzamsal algılarının 
geliştirilmesini; analiz, sıraya koyma ve değerlendirme becerisinin güçlendirilmesini ve takım ile birlikte 
çalışabilme yetilerini desteklemeyi amaçlamaktayız. Ayrıca öğrenciler dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme, 
problem çözme, algoritmik düşünme becerileri kazanırlar. Temel amaç öğrencilerimizin algoritmik düşünme 
becerilerini geliştirmeleridir. Özellikle bilgisayarsız çalışmalarla kodlamanın yaşamın her alanında 
kullanılabilecek bir düşünme becerisi olduğunu kavrayan öğrencilerimiz, ders kapsamında Code.org, Stratch 
gibi online araçların yanı sıra micro:bit, Arduino, Root Robot, Brixo ve Sphero gibi robotik araçları da 
kullanırlar.    
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                   Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 1.sınıfta bilgisayarsız kodlama etkinlikleri ile başlamakta ve 
ilerleyen süreçte sırası ile yönerge okuma, akış diyagramı oluşturma, blok kodlama eğitimleri alarak 4.sınıfa 
geldiğinde Python programla dili ile metin tabanlı kodlama eğitimini tamamlamaktadırlar. Öğrencilerimiz 
temel bilgisayar kullanımı ile başlayan çalışmalarını algoritma kurma, bilgisayarlı, bilgisayarsız ve robotik 
kodlama, 2D ve 3D tasarım, 3D baskı, Maker çalışmalarıyla sürdürürler. Derslerimizde kodlama eğitimine 
paralel olarak öğrencilerimiz, Dijital Vatandaşlık, Enformatik Okuryazarlık, Bilgisayar Okuryazarlığı, Sosyal 
Medya Okuryazarlığı,  Güvenli İnternet kullanımı ve Etik, Office Programları, Algoritma ile Programlamanın 
Temelleri ve 3D Grafik Tasarım eğitimleri almaktadırlar. Farklı ders ve projelerle entegre edilen Maker 
çalışmaları ile tüketici konumundan üretici konumuna geçer ve üretmenin keyfini yaşarlar.   
                   Bu eğitimler çerçevesinde öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda gerek duydukları web 2.0 

araçlarını kullanabilen, oluşturdukları tasarımlar ile 3boyutlu ürün oluşturabilen, arduino elektronik devleri  

programlayarak proje kapsamında robotik programla ile tanışan, sahip oldukları dijital vatandaşlık 
kazanımları ile  bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, online davranışlarının etik sonuçlarını 
bilen, ahlaki online kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve 
işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaşlar yetiştirmekteyiz.   
 

Drama Dersi   

                   Drama öncelikle okul öncesi ve ilköğretim olmak üzere, eğitimin her kademesinde eğitici ve 
öğretici amaçlar için kullanılmaktadır. Drama kelime anlamı olarak eylemek, davranmak demektir. Çocuk 
drama yaparken yaşamdan edindiği pek çok tecrübeyi yansıtır. Drama yaparken seslerden ve bedeninden 
de yararlanır. Oynanan oyunların kendine özgü kuralları vardır, sınırları bellidir. Ama yaratıcılık sonsuzdur. 
Okulumuzda yaratıcı drama çalışmaları ilköğretim olmak üzere eğitimin her kademesinde kullanılmaya 
başlandı ve giderek de yaygınlaşıyor.  Okul öncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine 
kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne baba ve öğretmen ya da 
yaratıcı bir okul gibi, çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan birisidir.  Dramayı 
çekici kılan, çok yönlülüğü ve oynamaya/canlandırmaya dayalı etkili dilidir. Ancak, tüm diğer bilimsel alanlar 
gibi, drama eğitimi de uzun bir süreç içinde öğrenilmelidir. Çocuklar ve gençler yapılan drama ısınma ve 
rahatlama, rol oynama ve pandomim, doğaçlama, oluşum ve değerlendirme aşamaları yer alır. Drama, 
çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır. Drama uygulamaları rehberlik servisi, PDR, sınıf 
ve branş öğretmenleri ile doğru iletişim kurmayı zorunlu kılmaktadır. Çocukların kişilik renkleri, ilgi alanları 
duygusal portreleri diğer derslerdeki sıkıntıları, katılım düzeyleri ile ilgili öğretmenler arasında  kurulmuş 
olan eş güdümle  sorun çözme yönlendirme gibi çalışmalara destek verilmektedir. Ayrıca drama 
çalışmalarının önceliklerinden olan öğrenci velileri ile yapıcı ve yaratıcı bağlar kurulmakta öğrenci merkezli 
veli öğretmen bağı güçlendirilmektedir. Drama dersleri ile Tiyatro kültürünün alt yapı çalışmaları da 
hedeflenmektedir.   

• Sosyalleşmeye katkıda bulunur.   

• Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.   

• Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.   

• Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.   

• Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.   

• Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki iletişim 

dilini kurması ve geliştirmesidir.   

• Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da estetik hazza yakın 

bir haz duygusudur.   

• İlköğretimde dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur. Drama çocukları 

neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır. Ve en çokta  eğitim ortamlarında 

çocukla daha yaratıcı ve kalıcı bağ kurmamıza yardımcı olur.   

• Tiyatro sanatının doğuşunu ve gelişim basamakları olan tiyatro akımlarını bilirler.    
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• Dram, Dramatik, Komedya, Trajedi, Epik gibi tiyatro terimlerini bilirler. Seyrettikleri bir tiyatro eserinin 

hangi türde olduğunu anlayabilirler.   

• Dünya Tiyatrosunun klasik eserleri hakkında bilgi sahibidirler.    

• Türk tiyatro yazarlarını tanırlar. Haldun Taner, Aziz Nesin, Oktay Arayıcı, Turgut Özakman 

öğrencilerimizin tanıdığı yazarlardır.    

• Türk Tiyatrosunun oluşmasını sağlayan önemli sanatçıları ( Afife Jale, Muhsin Ertuğrul, Ahmet Vefik 

Paşa, HaldunTaner) tanırlar.    

   

Dans Dersi   

                 Dans ve Halkoyunları çalışmaları ( Oyun temelli egzersiz ); çocuklarımızın bedensel, duygusal, 
sosyal ve psiko-motor gelişimini, vücut ve beyin koordinasyonunu, bedenini kullanma-denge becerisi ile 
disiplinli çalışmalarını, başarma duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirir. Sağlıklı bir vücut gelişimine, grup 
bilincini oluşturmasına, estetik algılarını, ritmik algılarını ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine katkıda 
bulunur. Okulumuzda dans evrensel bir yapıda folklorik içeriklerle zenginleştirilir. Folklorik gruplarda dans 
etmeyi, birlikteliği, takımdaşlığı hatta küçük ölçeklerde yarışma duygularının süreçlerini deneyimleyerek 
öğrenir. Dans etmek her yaşta insanın deneyimleyebileceği bir etkinliktir. Dans, sanatsal ve kültürel bir 
etkinlik olmasının yanında, kişiyi ruhsal ve zihinsel olarak da olumlu yönde etkilemektedir. Uzmanlar ve 
araştırmalar tarafından onaylanan bir gerçek var ki o da dansın kişiye ruhsal ve zihinsel pek çok yararı 
olduğudur. Öncelikle dans aktivitesi kişisel gelişimimizi de desteklemektedir.   
   

                    Dansın en önemli yararlarında birisi, bedende fiziksel olarak olumlu yönde yaptığı katkılardır. 
Dans eğitimi alan öğrencinin bedeni daha esnek, daha güçlü, daha zariftir. Dans egzersizlerinin daima kasları 
uzatarak yapılması, kas- iskelet yapısı ve vücut çizgilerinin daha güzlü, zarif ve ince olmasını sağlar.   

• Dans eğitimi alan bir öğrenci günlük hayatında doğru ve sağlıklı beslenmeyi öğrenir. Böylece 
çağımızın önemli bir sorunu olan aşırı kilolu beden yapısından ve yanlış beslenme şeklinden 

uzaklaşılır.   

• Dans eğitimi, duruş(posttur) bozukluklarının düzeltilmesinde de önemli katkılar sağlar. Dans 

egzersizleri taban düşüklüğü (düztabanlık), içe basma, bacak deformasyonu ve belirli orandaki 

omurga eğriliklerinin tedavi ve iyileşmesinde önemli faydalar sağlamaktadır.   

• Dansın, bir sahne formu olmasından dolayı soyut düşünmeyi, mekânda yön bulmayı da 
geliştirmektedir. Hareketlerin tekrarı üzerine kurulan yapısından dolayı, aynı zamanda hafıza ve 
konsantrasyonu da olumlu yönde etkilemektedir.   

• Dans eğitimi çocuğa belirli oranda sorumluluk yüklemektedir ve çocuğun kendi kendine yetme 

becerisini kazanmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenci aldığı eğitim sonucunda iç disiplinini de sağlar.   

• Her eğitim yılının sonunda yapılan yılsonu gösterileri ve yıl içi organizasyonlarda yer alma, 
öğrencilerin sahne ile erken yaşlarda tanışmasına vesile olmaktadır. Böylece dans öğrencileri prova 
sürecini, kulis adabını, sahne sırasını beklemeyi ve seyirci karşısına çıkmayı öğrenmektedir. Bu 
onları profesyonelliğe taşıyacak en önemli adımlardan birisidir.   

• Dans eğitimi ile öğrenciler çevrelerini ve dünyayı yorumlamayı, soru sormayı, sorgulamayı ve 

muhakeme kurmayı öğrenmektedir. Bale ve dans öğrencinin entelektüel olarak da donanmasını ve 

etrafından ayrışmasını sağlar.   
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Satranç  Dersi   

                   Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu 
zekâ oyunudur. Satrançtaki rekabet ilgiyi artırır, zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı 
ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ders ile kurallara uyma, düzen, saygı, kayıp-kazanç duyguları ve ifade ediş 
biçimleri, sabır altında düşünebilme, aritmetik ve mantık becerilerinin gelişimine yardımcı olunur. Bireysel 
ve takım içerisinde yarışmayı, kendini geliştirmeyi ve satranç sporunu yaşam boyu idame ettirmeyi öğrenir.   

• Bireylerin kötü alışkanlıklar edinmelerini engeller.   

• Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.    

• Çabuk ve doğru düşünmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.    

• Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.    

• Bireysel güç ve yetenekleri tanımaya, açığa çıkarmaya ve kullanmaya yardımcı olur.   

• Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.   

• Kişileri düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler haline getirir.   

• Başarıya sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.    

• Gerektiğinde risk almayı ve mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmayı benimsetir.    

• Kurallara uyma, dostça oynama, kaybetmeyi kabullenme, kazananı kutlama gibi toplumsal ve demokratik 

kuralların benimsenmesine yardımcı olur.    

• Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.   

 

Ölçme Değerlendirme   

                     Ölçme değerlendirme, eğitimde kaliteyi artıracak, öğretmen ve okul yönetimi için eğitim ile 

ilgili karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda güdüleyecek, aileleri bilgilendirecek 

bir süreç olarak ele alınır.   

                     Okulda yapılan tüm ölçme değerlendirme uygulamaları çağdaş ölçme değerlendirme yöntem, 
teknik ve uygulamaları ile gerçekleştirilir. Tüm ölçme değerlendirme uygulamaları; bilişsel alanın 
(bilgikavramauygulama-analiz-sentez-değerlendirme) işlenen tüm düzeylerini kapsayacak şekilde “çok 
kolay”dan “çok zor”a kadar farklı düzeylerde soru içerecek şekilde düzenlenir. Yapılan ölçme değerlendirme 
uygulamaları geçerlilik ve güvenirlik kriterleri öncelikli olacak biçimde Ölçme Değerlendirme Birimi, PDR 
öğretmenleri ve ders öğretmenleriyle birlikte hazırlanır. Her ölçme değerlendirme uygulamasında; kazanım, 
içerik ve beklenen becerileri yoklayacak nitelikte kapsamlı konu/tema analizleri ile sorular hazırlanır.   

                   Ölçme değerlendirme süreçleri klasik ölçme araçları (yazılı sınav, çoktan seçmeli testler vb.) ile 

birlikte alternatif ölçme araçları ve değerlendirme yöntemlerine de yer verilir. Uygun ölçme değerlendirme  

yöntemlerinin seçimi kazanım ve içerik analizlerine göre yapılır. Derslerin bir dönemde yapılacak sınav ve 

değerlendirme sayısı ilgili yönetmelikte belirtilen ders saatine göre belirlenir. Gerçekleştirilen projeler, açık 

uçlu uygulamalar, konu tarama testleri, deneme sınavları, performans görevleri vb. diğer çalışmalar ile 

öğrencilerin başarıları takip edilir.   

                  Yapılan ölçme değerlendirme uygulamaları sonucunda, konu ve kazanım gerçekleşme 
düzeylerinin analizi, ayrıntılı şekilde değerlendirilir. Analiz sonunda başarı dağılım tabloları, başarı grafikleri, 
öğrenci-kazanım başarı tabloları, sınavın sınıf, şube, okul ortalamaları, madde analizleri ile soruların 
ayırıcılığı, güçlüğü, çeldirici analizleri, boş bırakılma durumları ve benzeri değerlendirmeler yapılarak ilgili 
birimlere ulaştırılır.                       

Yapılan değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre, öğrencinin ihtiyacı olan 
tamamlayıcı eğitimler gibi akademik destek süreçleri Ölçme-Değerlendirme Birimi, PDR öğretmenleri ve 
öğretmenlerle birlikte incelenerek planlanır. Sonuçlar raporlar aracılığıyla okul yönetimi ve Rehberlik 
Birimine sunulur. Velilerimizle, öğrencimizin akademik durumu, yapılan ve yapılacak tüm çalışmalar 
paylaşılır bu şekilde bütün paydaşlar bilgilendirilmiş olur.   
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Her öğrenci kendi gelişim çizgisine ve performansına uygun olarak değerlendirilir ve sonuçlar 
öğrencinin gelişim dosyasında okulumuzdaki bütün öğrenimi süresince saklanır, üst sınıflara geçtikçe bu 
bilgiler yolu ile öğrencinin akademik gelişimi tüm yönleriyle bilinmiş olur.   

                    Amaç; Eğitim ve öğretim sürecinin en temel unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme, 

belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığına karar vermede kullanılır. Eğitim öğretim süreçleri 

planlanırken öğretim hizmeti verilecek grubun çok iyi tanınması gerekir.    

• Öğrencilerin hazır bulunuşluklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması,   

• Yürütülen eğitim öğretim sürecindeki öğrenme eksiklik ve güçlüklerinin tespit edilerek uygun 

çalışmaların planlanması,   

• Sürecin sonunda bir bütün olarak tüm öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi ve sürecin etkililiği 

konusunda analizler yapılması,   

• Düzenlenen eğitim öğretim süreçlerinin sürecinin tam öğrenme etkinliklerine, gruba ve öğrenciye 

uygun hale getirilmesi,   

• Eğitim öğretim sürecinin sonunda öğrenme düzeylerinin belirlenmesi ve yorumlanması amacıyla 

okulumuzda çok detaylı ölçme değerlendirme çalışmaları yapılır.   

Değerlendirme Süreci  Hazırbulunuşluk Uygulaması (2-4.  Sınıflar)   

                    Ölçme değerlendirme süreçleri tanıma amaçlı uygulamalarla başlar. Eğitim kurumumuzda eğitim 

öğretim yılı başında öğrencilerimize hazırbulunuşluk uygulaması yapılır. Yapılan bu uygulama ile 

öğrencilerimizin bir önceki eğitim-öğretim yılından yeni eğitim- öğretim yılına geçerken ne derece hazır 

oldukları belirlenmeye çalışılır. Bu uygulama sonucunda tam öğrenme ilkeleri gereğince öğrenme sürecine 

geçişi kolaylaştıracak becerileri tamamlama çalışmaları gerçekleştirilir.   

Neler Öğrendim? (1-2-3-sınıflar):    

                     İlkokul 1.-2.-3. sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin Tema, Öğrenme Alanı ve üniteler kapsamındaki 

öğrenmelerini belirli aralıklarla izlemeyi ve ölçmeyi amaçlayan süreç değerlendirme uygulamasıdır.   

Yazılı Sınavlar ( Kazanım Değerlendirme Sınavları ) (4.sınıflar):    

                      Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Geçme Yönetmeliği ve diğer ölçme değerlendirme düzenlemeleri 

gereğince, öğretim yılı boyunca yapılan ve dönem içerisindeki öğrenmelerin izlenmesini sağlayan sınavlardır. 

Bu sınavların temel amacı öğrenci başarısının ve gelişiminin izlenmesi, değerlendirilmesidir.   

                   Yazılı Sınav uygulamaları ile derslerin kazanımlarının gerçekleşme durumu tespit edilmekte ve 

bunlar veliyle etkileşimli olarak paylaşılmaktadır. Kazanım Değerlendirme Uygulamaları sonucunda Tam 

Öğrenme ilkeleri ( Bloom İlkesi ) gereğince biçimlendirme çalışmaları yapılır.   

Dikte Çalışmaları  (1-4.sınıflar):    

                   Dikte çalışmaları öğretmen tarafından verilen cümle ya da sözcüklerin öğrenci tarafından 

herhangi bir yere bakmadan yazılması olarak tanımlanır. Öğrenciler çizgi çalışmalarından sonraki süreçte 

başvurulan bir uygulamadır. Dikte çalışmalarıyla öğrencinin duyduklarını anlayarak yazmaları amaçlanır. 

Dikte uygulaması için kullanılacak metinler önceden zümre başkanı tarafından seçilir. Bir öğretim yılı içinde 

4 kez dikte uygulaması yapılır.( 1. Sınıflar için 2. Dönem )  

Okuma Hızı (1-4.sınıflar):     

                     Okuma hızının birimi “kelime / dakika” dır. Bir öğretim yılı içinde 4 kez okuma hızı 

uygulaması yapılır. ( 1. Sınıflar için 2. Dönem ) Okuma hızı uygulaması için kullanılacak metinler önceden 

zümre başkanı tarafından seçilir.   

  Ara Değerlendirme Sınavları ( 3-4.Sınıflar ):    

                     Tüm ders kazanımlarının yordandığı ara değerlendirme ( Deneme ) sınavlarıdır. Kurumumuzun 

paydaş tüm yayın evleri tarafından ders programımıza uygun içerik, soru sayısı, süre ve takvim  ile online 

ya da yüz yüze yapılan ara değerlendirmelerdir. ( Denemeler )   

3. Sınıflar : 4 adet deneme sınavı   

4. Sınıflar : 8 adet deneme sınavı   



  
  

 

11   

   

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik   

                       Okulumuzda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri temel amacı, Okul Rehberlik Kurulu 
Çerçeve Programı doğrultusunda öğrencilerin yaş dönemleri bağlamında “kendini gerçekleştirmiş bireyler” 
olarak hayatın içinde olmalarını sağlamaktır. Bu genel amaç çerçevesinde;   

Var olan Potansiyel Gücünü Keşfetme,   
Anaokulundan ortaokul bitimine kadar, çocuğun tüm bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim 
alanlarında gizli güçlerinin farkına varmasını sağlamak, açığa çıkarmak ve kişisel varoluş yolculuğunu kendi 
öz değerlerine uygun olarak yapmasını sağlamak.  
Kişilik  Geliştirme; Kişiliğin temelini oluşturan, öz güven duygusu ve kendi başına karar verme yetenekleri 
gelişmiş, kendini yönetebilen, sorunlar karşısında direnç gücü yüksek ve çözüm üretebilen bir kişilik gücü 
geliştirmesini sağlamak.  

Düşünme Becerileri Geliştirme; Soyut düşünme becerilerinin gelişimini destekleyerek, olaylar ve olgulara, 
çok boyutlu, sistematik, yaratıcı ve eleştirel bakabilme gücünü kazandırmak.  
Etkili İletişim Kurma ve İlişkileri Yönetebilme; Kendiyle barışık ve pozitif bir anlayış çerçevesinde, sosyal 
ilişkilerinde uyumlu, dengeli, öncelikle anlamaya çalışan, empati kurabilen, kendini ifade edebilen, 
gerektiğinde ilişkileri yönetebilen bir iletişim gücü kazandırmak.  
İlgi ve Yetenek Gelişimini Destekleme; Doğuştan getirilen yetenek ve sonradan kazanılan ilgilerin ortak 
ürünü olan becerilerle ilgili saptama, yönlendirme ve geliştirme çalışmaları yaparak, özel yeteneklerin bir 
değer haline gelmesini sağlamak.  
Bütünlük; Kurumsal olarak, rehberlik faaliyetleri, anaokulundan ortaokul bitimine ve hatta lise diplomasına 
kadar bütünlük ve süreklilik içerisinde yürütmek.  

Çok Boyutluluk; öğrencilerin, bir eğitim ortamındaki tüm gelişim ve eğitimsel ihtiyaçlarını dikkate alan ve 
karşılamaya çalışan "rehberlik programları" uygulamak.  
Sistematikli; PDR hizmetleri, eğitim programlarıyla organik ilişki içerisinde olup yatay ve dikey bağlantılar 
kurularak yürütmek.Bu kapsamda: PDR hizmetleri ile dersler, kulüp çalışmaları, ölçme-değerlendirme 
hizmetleri arasındaki ilişkiler yatay ilişkilendirilerek sistematik yürütülmektedir. Anaokulu-anaokulu, ilkokul 
ve ortaokul düzeylerin de ve boylamsal bir bütünlük içerisinde dikey ilişkiler ile yürütülmektedir.  
Bilimsellik; değişen yüzyıl becerileri, pandemi ve teknoloji gerekleri ile ilgili bilimsel yenilikler sürekli takip 
ederek güncelleştirmek ve bilimsel formasyona uygun şekilde ürüne dönüştürülmek.  
İşlevsellik;  genel eğitim anlayışı çerçevesinde, PDR hizmetlerinde de öğrenci, öğretmen ve veli için gerçekçi 
ve işlevsel uygulamalar yapmak.  
Ölçülebilirlik; PDR hizmetlerinin tümünde, veriye dayalı, ölçülebilir ve istatiksel sonuçlara dönüştürülebilir 
uygulamalar yaparak, subjektif ve yorumsal değerlendirmeler yerine objektif değerlendirmeler üzerinde 
durmaktır. Bu noktada amaçlar, okul ikliminde yaratılan örneklem ortam çalışmaları;  Beceri atölyeleri, 
Kulüp faaliyetleri, sosyal sorumluluk Çalışmaları, Ulusal ve uluslararası projeler, kültürel, akademik, eğlence 
gezileri ve simülatif ortam çalışmalarıyla gerçekleştirilir.   
 

İlkeler   

Rehberlik ilkeleri, rehberliğin dayandığı psikolojik, toplumsal ve felsefi temellerin özünden, kişinin ünikliği 
kabulünden oluşmuştur. Ayrıca bu ilkeler psikolojik danışma ve rehberlik programı yürütülen toplumun 
eğitim felsefesinden, paradigmalarından ve toplumsal değişim – olgulardan etkilenmekte ancak en 
nihayetinde kişisel özellikler arz etmektedir.   

                     Buna göre; Birey, seçme özgürlüğüne sahiptir. Rehberliğin işlevi bireyin özgürlüğünü 
kullanabilmesi için seçenekleri algılayabilmesine ve doğru tercihler yapmasına yardımcı olmaktır. İnsan 
saygıya değer bir varlıktır. Dini, ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun, insan saygıya değer bir varlıktır. 
Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada zorlama yoktur. Öğrencilere gönüllülük ilkesini zedelemeden 
yardım etmek gerekir. Rehberlik anlayışı, öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Öğrenci 
merkezli eğitimde, sadece sorunlu öğrencilere değil, her öğrenciye rehberlik hizmeti verilir. Rehberlik 
hizmetleri ilgililerin işbirliği ile yürütülür.    
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   Psikolojik danışmanın, öğrenci ile ilgili tüm okul içi ve okul dışı kişilerin desteğini alması, hizmeti daha 

etkin ve verimli biçimde sunmasında etkilidir. Öğrencilere rehberlik hizmeti verirken onları her yönü ile 

tanımak gerekir. Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır. Danışanın izni olmaksızın, öğrenci ile konuşulan 

bilgilerin, hiçbir kişiye ve kuruma aktarılmaması gerekir. Rehberlik tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir.    

 

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları   

                    Okulumuzda öğrencilerimiz 4. sınıfından mezun oluncaya kadar, sistematik ve düzenli olarak 

aşağıdaki programlar uygulanır:   

1. Öğrenci Alım Süreci: Aslında Tanıma / Takip faaliyetlerinin başıdır. Okul olgunluğu, temel beceri ve yetileri  

okul kabul kriterlerine göre test edilir.    

2. Oryantasyon Programı: Okulumuza yeni başlayan çocukların, okulun fiziksel ortamına, psiko-sosyal 

ortamın, işleyiş kurallarına uyum sağlaması amacıyla uygulanan özel bir programdır. Kimi zaman okul rutini 

başlamadan öncül çalışmalarla desteklenebilir.   

3. Tanıma ve Takip Programı:   

*Öğrenci Psikolojik Profili;  Öğrencilerimizin, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerini belirleyerek, 

öğrenme ortamlarından daha etkili şekilde yararlanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, öğretim yılı 

süresince, belirli dönemlerde, profesyonel ölçme araçlarıyla öğrencilerimizin, çoklu zeka alanları, öğrenme 

stilleri, duygusal zeka alanları, kişilik yapısı, yetenek ve beceri alanları vb.ile ilgili raporlar hazırlanır. 

Hazırlanan raporlar öğretmenler ve ailelerle paylaşılır.   

*Öğrenci Kişisel Gelişim ; Okulumuzda uygulanan eğitim programlarının etkililiğini artırmak ve 

öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları ile ilgili gözlemlerimize bağlı olarak yapılacak yönlendirmeler 

doğrultusunda sınıflar düzeyine göre farklılaşan "kişisel gelişim programları" uygulanmaktadır.   

*Akademik Takip ve Destek ; Okulumuzda, "Ölçme-Değerlendirme Birimi"miz ve "Rehberlik Birimi"mizin 

işbirliği ile Akademik Takip ve Destek Programı uygulanmaktadır .Bu program ile çocukların derslerle ilgili 

öğretim yılı içerisindeki performansları sürekli olarak takip edilerek, güçlü ve zayıf yönleri belirlenir ve 

destekleyici uygulamalarla ilgili yönlendirmeler yapılır.   

*Yetenek ve Beceri Geliştirme Programı; Her öğrencimizin, özel yetenek ve becerilerini belirlemek 

amacıyla, branş dersleri, uygulamalı dersler ve sosyal kulüp çalışmalarından elde edilen veriler analiz 

edilerek, raporlar hazırlanmaktadır. Hazırlanan raporlar ailelerle paylaşılmaktadır.   

*Davranış Geliştirme Programı; Eğitim süreçlerinde en önemli alanlardan biri de, öğrencide "istenen 

davranışlar"ın geliştirilmiş olmasıdır. Bu çerçevede öğrencilerimizin ders ortamlarında ve ders dışı 

ortamlarda, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu davranışlar sergilemesini desteklemek 

amacıyla tüm sınıf düzeylerinde "Davranış Geliştirme Programı" uygulanmaktadır.    

4.Koruyucu ve Önleyici Rehberlik Programı: Okulumuzda sürekli olarak öğrencilerimizle ilgili davranış ve 
uyum sorunlarına yönelik gözlem, test ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerin 
sonucuna bağlı olarak, dikkati çeken ve saptanan sorunlar, gerçekçi bir yaklaşımla ele alınmakta ve 
ailelerle işbirliği yapılarak takip edilmektedir. Gerekli hallerde de konu alanı uzmanlarının olduğu 
merkezlere yönlendirme yapılmaktadır.   
5. Sınıf Rehberlik Programı: Okulumuzda birinci sınıftan son sınıfa kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
öngördüğü "Sınıf Rehberlik Programı" uygulanmaktadır. Program ile 7 temel alanda beceri kazandırmayı 
amaçlanmakta ve rehber uzmanlarımızın denetiminde, sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.   

6. Anne-Baba Eğitim Programı:  Okulumuzda, okul-aile işbirliğinin de bir gereği olarak, sadece 
öğrencilerimizle değil, anne-babalara yönelik de eğitim ve seminer programları uygulanmaktadır. Bu 
çalışmalar tüm yıla yayılan PDR bültenleri ile desteklenmektedir.    


