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 1. KAMPÜS MÜDÜRÜNDEN MESAJ
Değerli Velilerimiz,

Dün olduğu gibi bugün de insanlığın 
gelişimini sağlayan en önemli 
etkenlerden biri eğitimdir. Bilgi 
ve öğrenme iyiliğin, doğruluğun 
ve güzelliğin toplumsal değerini 
ifade eder. Öğrenme ve öğretmenin 
değerini arttıran şey ise paylaşmaktır. 
Paylaşılan bilginin engin bir deniz olup 
tekrar bize döneceği düşünüldüğünde 
biz bireyler her bilgiyi paylaşmalı, 
eteklerimizde kalmış ufak bilgi 
kırıntılarını bile insanlığın yararına 
kullanmaktan kaçınmamalıyız. 

Bir çiçeği sularken ona hayat veririz ve 
bunun yanında yeni hayatlar yaratırız. 
Minik bir yüreği hayata hazırlamak da 
buna benzer. O, hayata ne kadar güzel 
hazırlanırsa ve sarılırsa geride yaşamaya değer iyi bir gelecek bırakır. Hayat bize 
sunulan en güzel armağandır. Her nefes alışımızda ve verişimizdeki kısacık anı 
mutluluğa çevirmek gerekir. Bu mutluluğun temelinde iyi bir eğitim ve güzel 
bir gelecek saklıdır. Biz öğretmenler geleceğin mimarları olarak küçük fidanları 
eğitmekten onlara şekil vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz de.

Eğitimde üst düzey becerilere ve bilgi zenginliğine sadece okulla ulaşılır. Okulda 
kazandırılan eğitim becerileri, öğrencilerin vizyonunu genişletmekte, onlara her 
konuda yol göstermektedir. Covid-19 salgınının tüm Dünyayı etkisi altına alması 
ile beraber eğitimin ve sağlığın yaşamlarımız için önemini daha da anladığımız 
pandemi döneminde öğrencilerimizin standartları yüksek eğitim hizmetimizden 
yararlanabilmeleri için önceliğimiz onların sağlık güvenliğini sağlamak olmuştur. 
Bir önceki öğretim yılında aldığımız tedbirlerle Anaokulumuzda yüz yüze eğitim 
faaliyetimiz yıl boyunca devam etmiş, okulumuz TSE tarafından “ Temiz Okul” 
olarak belgelendirilmiştir.31 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak olan 2021-2022 
Öğretim yılı için de okulumuzda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından önerilen tüm tedbirler alınmış, Veli El Kitabımız yeni düzenlemelere 
uygun olarak güncellenmiştir. Bizler, İSTEK ailesi olarak önce sağlık ve güvenlik 
diyerek, bugün ve daima bilimin ve Atatürkçü düşüncenin ışığında eğitim 
faaliyetlerimizi siz velilerimizin desteği ve özveriyle çalışan öğretmenlerimizle 
birlikte yürütmeye devam edeceğiz.

Sizler için hazırladığımız “Veli El Kitabı”nda okulumuzun işleyişi ve eğitim 
programlarıyla ilgili detaylı bilgiler bulacağınızı umuyor, 2021-2022 Eğitim-
Öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve en önemli paydaşımız siz velilerimizle 
birlikte sağlıkla geçmesini diliyorum.

Aydın KARABAŞ
İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları
Kampüs Müdürü
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2. ANAOKULU YÖNETİM KADROSU

Anaokulu Müdürü Reyhan SARITAŞ: 
1993 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi  Öğretmenliğinden mezun oldu. Ardından 
Gazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsünde Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi 
Bölümünde yüksek lisans yaptı. İlk görevine 1994 yılında Karabük 
Kız Meslek Lisesinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni 
olarak başladı. Ardından aynı okulda müdür yardımcılığı görevini 
yürüttü. 2001 yılında özel okullarda yönetici olarak görev 
yapmaya başlamış olup 2003 yılından bu yana İSTEK Bilge Kağan 
Anaokulunda müdür olarak görev yapmaktadır.

Anaokulu Müdür Yardımcısı Yasemin ŞEKER DUMAN:
1998 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Okulöncesi 
Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 21 yıllık meslek 
kariyerinde çeşitli özel okullarda sınıf öğretmeni ve zümre 
başkanı olarak çalıştı. 2007 yılında göreve başladığı İSTEK 
Bilge Kağan Anaokulunda ise sınıf öğretmeni ve anaokulu 
koordinatörlüğü yapmış olup, 2019-2020 öğretim yılı itibariyle 
Anaokulu Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

IB PYP Koordinatörü Süheyla DİNÇER:
2003 yılında Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olup 
ardından eğitim hayatına Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce 
Öğretmenliği bölümünde devam etti. Anadolu Üniversitesini 
onur derecesi ile tamamlayıp 2007 yılında meslek hayatına 
başladı. Mesleki kariyerinde çeşitli özel okullarda ve IB Dünya 
Okullarında; İngilizce Öğretmeni, Yabancı Diller Bölüm Başkanı, 
Müdür Yardımcısı ve PYP Koordinatörü olarak görev aldı. 
Uluslararası Bakalorya (IB)  ve Pedagojik Liderlik eğitimleri aldı 
ve bu alandaki eğitimlerine devam etmektedir. 

Anaokulu Psikoloğu Rabia AŞAĞIDAĞ:
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı 
bölümlerinden 2014 yılında Onur Derecesiyle mezun oldu. 
İstanbul Üniversitesinden Aile Danışmanlığı sertifikasını ve 
Pedagojik Formasyon sertifikasını aldı. Mesleğe başlamadan önce 
çeşitli kurumlarda yaptığı stajlarla mesleki becerilerini geliştirme 
fırsatı buldu. Mesleğe 2014 yılında  Anaokulu Psikoloğu olarak 
başlayan Aşağıdağ, 2015 yılından itibaren İSTEK Bilge Kağan 
Anaokulunda Psikolog olarak çalışmaktadır.
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Berat ŞAHİN
Karin DAĞ
Nihal Tuğçe ERKESKİN
Nampakwa Lucy MUKWASA
Egemen AYAN
Eyübe KONAL ÇAKRAK
Aysun AÇIKGÖZ
Emel ALTAY
Derya YAĞIZ ATEŞ
Melek YILMAZ
Özlem Asiye ÖZDEN
Elif BAĞLAR
Nazife SİPAHİ
Meral ÖZTÜRK
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Pınar YAŞAR SAÇIŞ
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İrem BİRİNCİOĞLU
Kayhan TÜMAY

Anaokulu Müdürü
IB PYP Koordinatörü
Anaokulu Müdür Yardımcısı
Anaokulu Psikoloğu
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Anaokulu Uzman Öğretici
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Anaokulu Uzman Öğretici
Anaokulu Uzman Öğretici
Görsel Sanatlar Öğretmeni
Satranç&Akıl Oyunları Öğr.
Bilişim&Kodlama Öğretmeni
Kütüphane Öğretmeni
Müzik Öğretmeni
Dans Öğretmeni
Drama Öğretmeni
Beden Eğitimi Öğretmeni
Beden Eğitimi Öğretmeni

reyhan.saritas@istek.k12.tr
suheyla.batmaca@istek.k12.tr
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rabia.asagidag@istek.k12.tr
betul.akdag@istek.k12.tr
bella.chich@istek.k12.tr
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derya.yagiz@istek.k12.tr
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ozlem.ozden@istek.k12.tr
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serra.sahin@istek.k12.tr
funda.gurhan@istek.k12.tr
ilknur.yilmaz@istek.k12.tr
serap.bildik@istek.k12.tr
merve.sahin@istek.k12.tr
muge.orno@istek.k12.tr
baris.akar@istek.k12.tr
ceren.siga @istek.k12.tr
benay.ozbent@istek.k12.tr
muge.yenidogan@istek.k12.tr
burcuilk@gmail.com.tr
bensu.klc@hotmail.com
irem.birincioglu@istek.k12.tr
kayhan.tumay@istek.k12.tr

 3. AKADEMİK KADRO
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 4. İSTEK OKULLARI
1985 yılında Sayın Bedrettin Dalan tarafından kurulan İSTEK Okulları; bugün 
anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar sunduğu eğitim olanaklarıyla ülkemizin 
geleceğinde söz sahibidir. 

İSTEK Okulları her biri bulunduğu lokasyonda çağdaş eğitim anlayışı, hizmet kalitesi 
ve fiziki özellikleri ile bir okullar zinciri olarak eğitimde öncü ve örnek kimliğini 30 
yılı aşkın süredir korumaktadır. Kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerine 
bağlılığını sürdüren, eğitim yaklaşımını sürekli geliştirerek yeniliklerin takipçisi olan 
İSTEK Okulları bu özellikleri ile güven uyandırmakta ve tercih edilmektedir.

4.1. Eğitim Yaklaşımımız
Yüksek hedefler iyi programlarla, iyi programlar donanımlı öğretmenlerle 
gerçekleşebilir ilkesiyle yola çıkan okullarımızda, Atatürkçü, çağdaş, araştırmacı, 
özgüvenli, disiplinli, başarılı ve mutlu bireyler yetişmektedir. 

İSTEK Okulları; üstün nitelikli ve kaliteli bir eğitimin, çocuklarımızın hakkı olduğu 
gerçeğinden hareketle, hedeflerini daima yüksek tutmakta ve yaşam boyu 
öğrenmenin temelini atmaktadır.

Öğrenme ve öğretime olan yaklaşımımızın temelinde öğrenenle ilgili anlayışımız 
yatar. Çocuklar kendileri, başkaları ve çevrelerindeki dünya ile ilgili araştırma-
sorgulama yapar, sorular sorar, merak eder ve kuram geliştirirler. Çocuklar keskin 
gözlemci ve araştırmacıdırlar. Deneyimleri ve etkileşimleri aracılığıyla karmaşık, çok 
katmanlı algı ve anlayışları doğal olarak oluştururlar. 

Anaokulumuz, öğrencilerine yepyeni bir pencere açarak var olan potansiyellerini 
kullanmalarına ve edindikleri bilgileri gerçek yaşam deneyimlerine dönüştürmelerine 
fırsat veren bir keşif ortamıdır. Önceliğimiz; yaşam boyu öğrenen ve dünya 
vatandaşları olarak yetişen öğrencilerimizin öğretim hayatları boyunca mutlu anılar 
biriktirmelerini sağlamaktır. 

Anaokulumuzda, öğrenciler kendileri için hazırlanmış özenli ve güvenli bir fiziksel 
ortamda yaparak, yaşayarak, keşfederek ve sorgulayarak öğrenme fırsatına erişirler. 
Öğrenme ortamları çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini 
desteklemek için çok yönlü bir biçimde hazırlanır. Öğrenme; işbirliği, yaratıcılık, merak, 
empati, şevk, saygı, hoşgörü gibi tutumları deneyimleyecekleri ve geliştirecekleri 
süreçler üzerine planlanır. Her öğrencinin, bireysel hazır bulunuşluğu ve gelişim 
düzeyi temel alınarak gelişimleri desteklenir. Öğrenciler, öğrenen topluluğunun 
öznesi olarak kabul edilir. Öğrenenin özne olması anlayışıyla öğrenci hem kendi 
hem de başkalarının öğrenmesinden sorumludur. Öğrencinin kendisinin başarma 
yeteneğine sahip olduğuna inanılır (öz -yeterlik). Oyun, araştırma ve sorgulama için 
birincil önem taşır. Öğrencilere eleştirel ve yaratıcı düşünme, azim, bağımsızlık ve 
özgüven gibi önemli beceri ve özellikleri geliştirebilmeleri için fırsatlar sunulur. 

Anaokulumuzda eğitim; sadece sınıfın içinde yaşanan bir süreç olarak görülmez. 
Çocukların öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında bağlantılar kurması, daha iyi 
bir dünya yaratmanın yolları üzerinde düşünmeleri ve tüm dünya için daha iyi neler 
yapabileceklerine ilişkin kararlar alarak bu kararlarını eyleme dönüştürmelerini 
amaçlayan bir sistem üzerine kurulmuştur.
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İSTEK Okullarında farklı statülerde (ilgili okul, aday okul, yetkili okul) uygulanan 
Uluslararası Bakalorya (IB) Programı, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla 
daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı 
gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları 
ve titiz ölçme değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu programlar, dünyanın her köşesinden 
öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, 
aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

Vizyonumuz:
Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. Yüzyılın:
 • Yaratıcı,
 • Dünyaya uyumlu,
 • Sorunlara çözüm getiren,
 • Girişken,
 • Yurtsever,
 • Yüksek donanımlı,
 • Üretken,
 • Ahlaklı,
 • Dinamik,
 • Öğrenmeyi seven, 
bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve 
uluslararası düzeyde adını duyurmaktır.

Misyonumuz;
Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş, bireysel farklılıkların önemsendiği bir 
ortamda; dünyada ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda 
bulunacak üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilimsel düşünceyi ön planda 
tutan beyinleri; en gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş teknoloji destekli, 
yabancı dil ağırlıklı ve dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak,
 • Üretken,
 • Yaratıcı,
 • Sorumluluk sahibi,

Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri;
 • En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş,
 • Teknoloji destekli,
 • Yabancı dil ağırlıklı ve
 • Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

 5. OKULUN TEMELLERİ
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 6. ORGANİZASYON YAPISI

Bedrettin DALAN
İSTEK Vakfı Kurucu Başkanı

Barış DALAN
İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri AŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali İhsan ÖZYAZGAN
İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri AŞ
Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü

Mustafa ARITÜRK
İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri AŞ

 Genel Müdür Yardımcısı

Aydın KARABAŞ
İSTEK Bilge Kağan Okulları Kampüs Müdürü

Reyhan SARITAŞ
İSTEK Bilge Kağan Okulları Anaokulu Müdürü

Yasemin ŞEKER DUMAN
İSTEK Bilge Kağan Okulları Anaokulu Müdür Yardımcısı

Süheyla DİNÇER
İSTEK Bilge Kağan Okulları IB PYP Koordinatörü

Rabia AŞAĞIDAĞ
İSTEK Bilge Kağan Okulları Anaokulu Psikoloğu
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Eğitim ve öğretim süreçlerimizde önemli paydaşlarımızın ebeveynler olduğu 
gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve yaşantısal 
tüm gelişimleri ile ilgili açık iletişim yöntemleri kullanmak önceliğimizdir.

7.1. Okul-Aile İletişimi:
• Sene başında sizlere verilen “Öğrenci Kişisel Dosyası”nda yer alan formları 
eksiksiz doldurup sınıf öğretmeninize teslim etmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler 
doğrultusunda okulumuzun iletişim sistemi aracılığıyla sizlerle gerekli bağlantılar 
kurulacaktır. 
• Gün içerisinde öğretmenlerimiz derslerde oldukları için anaokulu müdürü, 
anaokulu müdür yardımcısı  ve okul psikoloğumuz ile iletişim kurabilirsiniz. Sınıf 
ve branş öğretmenleri ile telefon görüşmesi yapmak isteyen veliler saat 16.00’dan 
sonra görüşebilirler. 
• Gün içerisinde öğretmenlere iletilmesi gereken bir konu var ise, okul memurunu 
arayarak not bırakabilirsiniz, öğretmenlerimiz müsait oldukları zaman siz 
velilerimiz ile iletişime geçebilirler.
• Sınıf öğretmenlerimiz ve Branş öğretmenlerimizle görüşebileceğiniz gün ve 
saatlerle ilgili “Veli Görüşme Programı” dönem başında sizlerle paylaşılacaktır.. 
• Yıl içindeki adres ve telefon değişikliklerinizi mutlaka güncelleştirmeniz 
iletişimimizin sürekliliği açısından çok önemlidir. 
• İletişim bilgileriniz okul yönetiminde saklı tutulacak ve KVK gereği kimse ile 
paylaşılmayacaktır. 
• Yıl içerisinde daha etkin bir iletişim oluşturmak ve anlık paylaşımlarda bulunmak 
için Whatsapp sınıf grubu oluşturulacaktır.

7.2. Kurumsal Öğrenci 
E-Posta  Adresleri:  Her 
öğrencimiz için Bilgi İşlem 
Müdürlüğümüz tarafından 
tanımlanan kurumsal mail 
adresleri üzerinden sınıf 
öğretmenlerimizle sürekli 
iletişim halinde olabilir,  Google 
classroom uygulaması ile 
duyurular, e-bülten, ödevlere 
ulaşabilirsiniz. 

7.3. SMS Mesajları: 
Anaokulunu ve okulun genelini 
kapsayan duyuru ve bilgiler 
sizlere SMS aracılığı ile iletilir. 
Cep telefonlarınızın toplu 
SMS’lere açık olması acil 
duyurularımızı takip edebilmek 
için önemlidir.

 7. İLETİŞİM
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7.4. Okul Bülteni: 
Elinize haftada bir ulaşacak “Okulda Bu Hafta” öğrencilerimizin 1 hafta 
boyunca tüm derslerde yapacakları etkinlikleri kapsamaktadır. Bu programın 
takibi eğitim akışımızı bilmeniz ve bu doğrultuda çocuklarınızı yönlendirmeniz 
açısından önemlidir. Ayrıca, 6 haftada bir size ulaşacak olan Tema başı bülteni, 
sorgulama ünitelerinin başlangıcında öğrencilerimizin temaya ait hangi bilgi, 
kavram, beceri ve öğrenen profillerinin kazandırılmasının beklediğini gösteren 
bilgileri, Tema sonu bültenleri ise, yapılan çalışmaların fotoğraflarla anlatımını 
içermektedir.

7.5. Web Adresi:
“www.istek.k12.tr”  
İSTEK Okulları web sayfamızı takip ederek, okulumuz hakkındaki duyurularımıza 
ve aylık olarak güncellenen yemek listelerine ulaşabilirsiniz.

7.6. Sosyal Medya:
Aşağıdaki sosyal medya kanalları aracılığıyla bizleri takip edebilirsiniz.
  
  İSTEK Bilge Kağan Okulları

  istek_bilgekagan   

7.7. Önemli Telefonlar ve İletişim Bilgileri

• Anaokulu Müdürü: Reyhan SARITAŞ 
 reyhan.saritas@istek.k12.tr 
 0 212 663 29 71 / 662 03 09 - 2205

• Anaokulu Müdür Yardımcısı: Yasemin ŞEKER DUMAN 
 yasemin.duman@istek.k12.tr 
 0 212 663 29 71/662 03 09 - 2205

• IB PYP Koordinatörü: Süheyla DİNÇER 
 suheyla.batmaca@istek.k12.tr
 0 212 663 29 71 - 2284

• Anaokulu Psikoloğu: Rabia AŞAĞIDAĞ 
 rabia.asagidag@istek.k12.tr 
 0 212 663 29 71 / 662 03 09 - 2220

• Anaokulu Memuru: Didem BAHÇELİLER 
 didem.bahceliler@istek.K12.tr 
 0 212 663 29 71 / 662 03 09 - 2239

• Doktor: Meral ÖZENÇ 
 ozencmeral@hotmail.com
 0 212 663 29 71 - 2244

• Hemşire: Aynur TATLIGÜL
 aynurtatligul@hotmail.com
 0 212 663 29 71 - 2244

•  Servis Şefi: Alper PALA 
 alper.pala@istek.org.tr 
 0212 663 29 71 – 2231
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 8. 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Veli Bilgilendirme Toplantısı-Çevrimiçi

30 Ağustos Zafer Bayramı

Bireysel Tanışma Günü

Uyum Programı

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 
Başlangıcı

İlköğretim Haftası

İstanbul’un Kurtuluşu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Atatürk Haftası

Randevulu Veli Toplantısı

Atatürk’ü Anma Günü

Ara Tatil

Öğretmenler Günü

I.Portfolyo Toplantısı

Yeni Yıl Tatili

Yarıyıl Tatili

Anaokulları Sosyal Faaliyetleri

II. Yarıyıl Başlangıcı

II. Randevulu Veli Toplantısı

Ara Tatil

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Tatili

Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı Tatili

II. Portfolyo Toplantısı

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılının 
Sona Ermesi

Anaokulları Sosyal Faaliyetleri

27 Ağustos 2021 Cuma

30 Ağustos 2021 Pazartesi

31 Ağustos 2021 Salı

01-02-03 Eylül 2021 

06 Eylül 2021 Pazartesi

13-17 Eylül 2021

6 Ekim 2021 Çarşamba

28 Ekim 2021 Perşembe öğleden sonra 
başlar. 29 Ekim 2021 Cuma günü

08-12 Kasım 2021 tarihleri arasında

06 Kasım 2021 Cumartesi

10 Kasım 2021 Çarşamba

15-19 Kasım 2021

24 Kasım 2021 Çarşamba

25 Aralık 2021 Cumartesi

01 Ocak 2022 Cumartesi

24 Ocak 2022 – 04 Şubat 2022

24 Ocak 2022 – 04 Şubat 2022

07 Şubat 2022 Pazartesi

02 Nisan 2022 Cumartesi

11-15 Nisan 2022

23 Nisan 2022 Cumartesi

01 Mayıs 2022 Pazar

19 Mayıs 2022 Perşembe

28 Mayıs 2022 Cumartesi

17 Haziran 2022 Cuma

20-30 Haziran 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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 9. AKADEMİK PROGRAM
9.1. Eğitim Programları
Çocuğun sonraki yıllardaki gelişiminin temelleri, çocukluğun ilk yıllarından itibaren atılır. 
Anaokulu küçük çocukların temel eğitime hazırlandıkları aşama olmasının yanı sıra yaşıtları 
ile karşılaştıkları, sosyalleştikleri, güven ve bağlılıklarını geliştirdikleri, öğrenmenin 
eğlenceli yönlerini deneyimledikleri bir yerdir. Anaokulumuzda ve ilkokulumuzda MEB 
müfredatıyla bütünleştirilmiş Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) uygulanır. 

9.2. Uluslararası Bakalorya - İlk Yıllar Programı
(International Baccalaureate - Primary Years Programme - IB PYP)
PYP (İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, 
duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlamaktadır. PYP, öğrencilerin 
neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında 
yol gösteren uluslararası bir müfredat modelini temel alan bir eğitim ve öğretim 
yaklaşımıdır. Çocuğun doğal merakını, yaratıcılığını tanıyan bir felsefe üzerine kurulan 
PYP, öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinmelerini sağlayacak öğrenme 
ortamları sağlar. Disiplinler üstü bir müfredat çerçevesi olan PYP, öğrencilerin büyük 
fikirleri araştırıp sorgularken farklı ders alanları hakkında öğrenmelerini hedefler. 
Programın amacı: Ulusal ve uluslararası değerlere sahip, kültürlerarası anlayış ve 
saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratılmasına yardımcı olan sorgulayan, 
bilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmektir. Okulumuz Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar 
Programı’nı, 2015-2017 eğitim - öğretim yıllarında aday okul olarak uygulamıştır. 
2017-2018 Öğretim yılında yetkili okul statüsü kazanan okulumuz IB Dünya Okulu 
olarak IB PYP uygulamaya devam etmektedir. İlk Yıllar Programı (IB PYP) hakkında 
detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilirsiniz. (http://www.ibo.org)

Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış 
ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya 
oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-
sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar 
yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca yönelik olarak 
kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim 
programları ve titiz değerlendirme yöntemleri 
geliştirmek amacıyla okullar, devletler ve 
uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır.

Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer 
insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini 
anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye 
inanan bireyler olmaya teşvik eder.
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a. IB Öğrenen Profili
(Öğrencilerin nasıl bireyler olmalarını hedefliyoruz?)
IB öğrenen profili, entelektüel, kişisel, duygusal ve sosyal büyümeyi içeren çok 
çeşitli insani yeterlilikleri ve sorumlulukları temsil eder. IB PYP’nin en önemli 
amacı IB Öğrenen Profiline uygun bireyler yetiştirmektir. IB Öğrenen Profili, IB 
misyonunun eyleme geçmiş halidir.

Program süresince gördükleri eğitimle öğrenciler aşağıdaki IB Öğrenen Profili 
özelliklerini geliştirmeyi ve bu özellikleri hayatlarında sergilemeyi hedeflerler.

• Araştıran-sorgulayan: Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek 
merakımızı besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. 
Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.

• Bilgili:  Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir 
ve kullanırız. Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.

• Düşünen: Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir 
eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. 
Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanırız. 

• İletişim kuran: Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve 
yaratıcı şekilde ifade ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle 
dinleyerek etkili şekilde iş birliği yaparız.
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• İlkeli: Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü 
bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm 
insanların haysiyetine ve haklarına saygı 
duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve 
sonuçlarının sorumluluğunu alırız.

• Açık görüşlü: Diğerlerinin değerleri ve 
geleneklerinin yanı sıra kendi kültürümüz 
ve bireysel geçmişlerimize değer veririz. 
Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve 
bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.

• Duyarlı: Empati kurar, şefkat ve saygı 
gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne 
inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi 
çevremizdeki dünyada olumlu bir fark 
yaratmak için hareket ederiz.

• Riski göze alan:  Belirsizliğe ihtiyat ve 
kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi yaklaşımlar denemek için bağımsız 
ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve dayanıklıyız. 

• Dengeli: Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı 
yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. 
Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

• Dönüşümlü düşünen: Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizle derinlemesine 
düşünürüz. 

Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı 
anlamak için çaba sarf ederiz.

b. Özne Olan Öğrenenler 
Öğrenenlerin özne olması; öğrencilerin 
seslerinin duyulduğu (söz haklarının 
olduğu), seçim haklarının olduğu ve 
bulunduğu ortamı sahiplendiği koşullarda 
gerçekleşir. Öğrenenler özne olduklarında, 
öğretmenin ve öğrencinin rolleri değişir; 
öğretmenle öğrencinin arasındaki ilişki bir 
ortaklık olarak görülür.

ÖZNE
OLMA

SE
S 

     
               TERC�H

SAH�PL�K
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Özne olmayı destekleyen öğretmenler;
• Öğrenmeyi bireyselleştirmek için öğrencilerin mevcut yeteneklerini, 
ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını fark eder ve üzerinde dönüşümlü düşünürler.
• Öğrencinin düşünmesini ve eylemlerini daha da ilerletmek için öğrencilerin 
fikirlerini, meraklarını, bakış açılarını ve arzularını etkin bir şekilde dinlerler.
• Açık uçlu görevler vererek öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmeleri için 
özgünlüğü beslerler.
• Yaratıcılıklarını sergilemeleri ve risk almaları için öğrencilere fırsatlar 
sunarlar.
• Öğrenme ve öğretimi bilgilendirmek için değerlendirme kanıtları kullanarak 
öğrencilerin ne zaman yardıma ihtiyaç duydukları ve ne zaman duymadıkları 
konusunda dönüşümlü düşünürler.
Öğrenciler;
• Kendi öğrenmelerini etkileyip yönlendirdiklerinde,
• Seçimler yaptıklarında,
• Görüşlerini dile getirdiklerinde,
• Sorular sorduklarında ve meraklarını ifade ettiklerinde,
• Anladıklarını paylaştıklarında,
• Yeni anlamlar oluşturduklarında,
• Öğrenme topluluğuna katılıp katkıda bulunduklarında özne olduklarını 
sergilerler.

c. Öğretim Yaklaşımları
(Program hangi öğrenme 
yaklaşımlarını temel almaktadır?)
• Sorgulama temelli öğrenme
• Disiplinlerüstü öğrenme
• Kavram temelli öğrenme
• Oyun temelli öğrenme
• Oluşturmacı yaklaşım

d. Bilgi - Disiplinlerüstü Temalar
(Öğrencilerin ne hakkında bilgi sahibi 
olmalarını istiyoruz?)
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı İlk Yıllar 
Programı’nın altı disiplinlerüstü teması 
altında işlenir: 

• Kim Olduğumuz: Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler; 
kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları 
ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.

• Bulunduğumuz Yer ve Zaman: Yer ve zaman hakkında sorgulama; kişisel 
tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve göçleri, yerel ve 
küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların 
birbirleriyle bağlantıları.
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• Kendimizi İfade Etme Yollarımız:
Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade 
etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı 
geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı takdir etmemiz.

• Dünyanın İşleyişi:  Doğa ve kanunları hakkında sorgulama  (fiziksel ve biyolojik); 
doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden 
anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve 
çevre üzerindeki etkisi.

• Kendimizi Düzenleme Biçimimiz: İnsan yapısı sistemler ile toplulukların 
birbirleriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, 
toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık, çevre üzerindeki 
etkisi.

• Gezegeni Paylaşma: Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları 
paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama; 
toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, 
barış ve çatışmaların çözümü.

Bütün bu tema başlıkları altında sorgulama üniteleri planlanır. Öğrenciler, her 
biri belirli bir disiplinler üstü temaya ilişkin ana fikri ele alan, sorgulama üniteleri 
bağlamında küresel önem taşıyan bu konuları araştırır, sorgular ve öğrenirler.
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e. Kavramlar
(Öğrencilerin neyi anlamalarını 
istiyoruz?)
Her birinin disiplinler üstü müfredatın 
tasarımında büyük önem taşıdığı 
ve öğrencilerin sorgulamalarının  
derinleşmesinde önemli rol oynayan 7 
adet kavram mevcuttur. Bunlar: şekil, 
işlev, sebep - sonuç, değişim, bağlantı, 
bakış açısı, sorumluluk olarak sıralanır.

Şekil - Neye benziyor?
İşlev - Nasıl çalışıyor? 
Sebep - sonuç - Neden böyle?
Değişim - Nasıl değişiyor?
Bağlantı - Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?
Bakış açısı - Değişik bakış açıları neler?
Sorumluluk - Sorumluluğumuz nedir?

f. Öğrenme Yaklaşımları
(Öğrencilerin ne yapabilmelerini istiyoruz?)
Öğrenme yaklaşımlarının temeli, nasıl öğreneceğini öğrenmenin öğrencinin 
eğitimine temel teşkil ettiği inancına dayanır. Önceleri disiplinler üstü beceriler 
olarak adlandırılan öğrenme yaklaşımları, IB eğitiminin bütünleşik bir parçası ve 
öğrenen profili, bilgi, kavramsal anlayış ve araştırma-sorgulamanın tamamlayıcısı 
niteliğindedir. Öğrenciler program boyunca öğrenimleri sırasında, bir dizi 
disiplinler üstü beceri edinir ve uygular. Düşünme, iletişim, sosyal, araştırma ve 
öz-yönetim başlıkları altında toplanan beceriler sadece sorgulama ünitelerini 
değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenim ve 
öğretim için de değerlidir. 

Birbiriyle bağlantılı beş beceri ve örnek alt becerileri aşağıda belirtilmiştir. Okullar 
ihtiyaçlarına göre alt beceri listelerini şekillendirebilirler.

Düşünme becerileri 
• Eleştirel düşünme becerileri (konu ve fikirlerin çözümlenmesi ve 
değerlendirilmesi)
• Yaratıcı düşünme becerileri (özgün fikirlerin geliştirilmesi ve yeni bakış 
açılarının değerlendirilmesi)
• Transfer becerileri (çoklu bağlamlarda becerilerin ve bilginin kullanımı)
• Dönüşümlü düşünme/üst-bilişsel beceriler (öğrenme sürecinin (yeniden) 
değerlendirilmesi)

Araştırma becerileri 
• Bilgi okur-yazarlığı becerileri (oluşturma ve planlama, veri toplama ve 
kaydetme, sentezleme ve yorumlama, değerlendirme ve iletişimini yapma)
• Medya okur-yazarlığı becerileri (fikir ve bilgiyi kullanmak ve oluşturmak için 
medyayla etkileşime girme)
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İletişim becerileri 
• Bilgi alışverişi becerileri (dinleme, yorumlama, konuşma)

• Sembolik araştırma ve ifade (Bilgi toplama ve iletme için dili kullanma)

Sosyal beceriler 
• Kişiler arası ilişkiler sosyal ve duygusal zeka (Kişiler arası pozitif ilişkiler ve iş 
birliği geliştirme) 

Öz yönetim becerileri 
• Organizasyon becerileri (zamanı ve görevleri etkili şekilde yönetme)

• Zihin durumları (Ruh halini yönetmek için stratejilerin kullanımı - bilinçli 
farkındalık, azim, duygu yönetimi, dayanıklılık)

g. Eylem
(Öğrencilerin öğrendiklerini kullanarak nasıl eyleme geçmelerini istiyoruz?)
Program aracılığıyla öğrencilerin yerel ve küresel konular hakkında 
düşünmeleri, bilinçli seçimler yapmaları, eyleme geçmeleri ve 
gerçekleştirdikleri eylemler üzerinde düşünmelerini içeren süreçler sağlanır. 
Öğrenciler, bir fark yaratabilmek için seçebilecekleri somut eylemleri 
gördüklerinde, kendilerini yetkin, becerikli ve değişimin etkin özneleri olarak 
görürler. 

h. PYP’nin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?
• Program öğrencileri keşfederek öğrenmeye, araştırmaya sorgulamaya teşvik eder.

• PYP öğrencileri gerçek yaşam olaylarını derslerinde araştırdıkları ve 
sorguladıkları için daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı kavramlarla ilgili anlayış 
geliştirirler.

• PYP öğrencileri kendilerini her ortamda öz güvenle ifade ederler.

• PYP öğrencileri; öğrenmeyi öğrenirler.

• PYP öğrencileri kendi kültürlerine ve diğer kültürlere saygılı ve açık görüşlü 
olmayı öğrenirler. Uluslararası bilinç sahibi bireyler olurlar.

• Olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından bakarlar ve farklı bakış açılarını 
düşünerek durumları değerlendirirler.

• Öğrenciler okul ile yaşam arasındaki bağlantının farkında olarak öğrendiklerini 
kullanarak eyleme geçerler.

• Yeni karşılaştıkları problemlere ve zorluklara yaratıcı ve anlamlı çözümler üretirler.

• Duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olurlar.
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9.3. 
İKİNCİ ADIM-SECOND STEP: 
Sosyal ve Duygusal Becerileri 
Destekleme Programı

“Eğitim sosyal bir süreçtir; 
eğitim gelişimdir, eğitim hayata 
hazırlamak değil hayatın 
kendisidir.” John Dewey

Değişim yaşamın kaçınılmaz olgusudur. Eğitim ise değişimden en çok etkilenen 
alanlardan biridir. Yapılan araştırmalar; son dönemde teknolojinin hızla 
gelişmesiyle birlikte çocukların sosyal deneyimsel süreçlerden uzaklaşıp daha 
fazla bireyselliğe yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Ancak insan sosyal bir 
varlıktır, mutlu olabilmesi için, birlikte yaşayabilme becerisine sahip olması 
gereklidir. Kişilik gelişiminin önemli bir kısmının tamamlandığı, sosyal ve duygusal 
becerilerin geliştiği en önemli dönem ise anaokulu ve ilkokul yıllarıdır.

Anaokulu ve ilkokul yıllarındaki sosyal ve duygusal öğrenim sürecinde; çocuklar 
duygularını tanımayı ve yönetmeyi, içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye 
başlayarak sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi 
ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenirler.

Sosyal ve duygusal gelişim süreçleri; kişisel farkındalık, öz yönetim, sosyal 
farkındalık, sosyal ilişki becerileri ve sorumlu karar alma gibi alt başlıklardan 
oluşmaktadır. Erken çocukluk döneminde; bir çocuğun kendi duygusal 
farkındalığı gelişmeden sosyal ilişkiler içinde empati kurma becerisini kazanması 
mümkün değildir. Kişisel farkındalık çocuğun duygu, düşünce ve değerlerinin 
farkında olması ve bunların davranışlarını nasıl etkilediğini anlamasını sağlar. Öz 
yönetim ise çocuğun sağlıklı bir şekilde duygu ve düşünceleriyle başa çıkabilmesi, 
duygularıyla bağlantılı olarak davranışlarını yönetebilmesi demektir, stres altında 
kendini rahatlatabilmesi, ani dürtü ve isteklerini kontrol edebilmesi, kendi 
isteği doğrultusunda koyduğu kişisel ve akademik amaçlar için kendini motive 
edebilmesini kapsamaktadır.

�kinci Adım

Second Stepi
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Sosyal ve duygusal gelişimi 
desteklenen çocuklar;
• Duygularını ifade edebilir, güçlü 
 duygularını kendilerine ve 
 başkalarına zarar vermeksizin 
 yönetebilir,
• Kendini sakinleştirme süreçlerini 
 kullanabilir,
• Dürtülerini kontrol edebilir ve 
 problemlerini çözebilir,
• Riskli davranışlardan uzak durur, 
 stres yönetimi yapabilirler.

Uluslararası platformda birçok eğitimci 
ve araştırmacı, çocukların sosyal ve 
duygusal öğreniminin okullarda verilen 
eğitime entegre edilmesinin çocukların 
kritik temel yaşam becerilerini 
kazanmasında çok önemli olduğunu 
savunmaktadır. Sosyal ve duygusal 
öğrenmeyi okul ortamına dahil etmenin 
öğrencileri hayata hazırlamak gibi 
uzun süreli etkileri olacağı gibi okul 
ortamında yaratacağı olumlu etkilerden 
de bahsetmek son derece önemlidir.

Bu önemin farkındalığı ışığında 
anaokulumuzda öğrencilerimizin sosyal 
duygusal gelişimlerini destekleyecek 
“İKİNCİ ADIM - SECOND STEP” 
programı uygulanmaktadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde 
milyonlarca çocuğa ulaşan İkinci Adım 
Projesi, orjinal adı ile “Second Step”, 
Committee for Children tarafından 
geliştirilmiş bir programdır. 

İkinci Adım Programı (Second 
Step) çocukların sosyal ve duygusal 
gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen 
yapılandırılmış, önleyici bir programdır. 
Okul öncesi (3-4 yaş), ana sınıfı (5-6 
yaş), 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerine 
uygun hazırlanmış programları vardır. 
Her sınıf düzeyinde empati, dürtü 
kontrolü, öfke yönetimi ve problem 
çözme alanlarına ait farklı alt becerileri 
geliştirir. Farklı sınıf düzeylerine özel 
programlar o yaş grubuna spesifik 
becerileri basitten karmaşığa sıralı bir 
biçimde öğretirken, sosyal-duygusal 
gelişim alanında zorlanan çocukları 
değil, tüm çocukların gelişimini 
sağlamayı amaçlar.

Birçok araştırmaya konu olan ve ödüle 
layık görülen program;
• Okul iklimini olumluya çevirmekte,
• Öğrenciler arasında kabul ve 
hoşgörünün artıp, çatışmaların 
azalmasını ve
• Akademik başarının artmasını 
sağlamaktadır.

Farkındalığı yüksek, kendini kontrol 
edebilen ve sağlıklı iletişim kurabilen 
çocuklar yetiştirebilmek ve sosyal 
duygusal öğrenimi etkili biçimde 
geliştirmek için atılan ilk adım ailedeki 
eğitim, ikinci adım ise okuldaki 
eğitimdir.
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 10. ÖĞRETİM DİLİ, ANADİL VE YABANCI DİL 
Anaokulu olarak, bilgi çağını yaşayan dünyamızda yaşam boyu öğrenmenin ve 
gelişmenin en önemli anahtarının dil olduğuna inanıyoruz. Dil; zihinsel, duygusal 
ve sosyal gelişmenin temel aracı olmakla birlikte iletişim, dış dünya ile bütünleşme 
ve kültür aktarımının da temel öğesidir. 

Okuma, yazma, anlama, sorgulama, düşünme, sorun çözme gibi işlemler dil 
yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizi dili etkin kullanabilen 
ve dilin toplumsal iletişim için güçlü bir araç ve kişisel düşünmede bir yöntem 
olduğunun farkında olan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Anaokulumuzun öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz, Türkçe cümle bilgisi, 
dil bilgisi ve iletişim becerilerini Türkçe dil etkinlikleri temel olmak üzere 
sorgulamayla öğrenirler.  

Anaokulumuzda ek dil İngilizcedir. İngilizce öğreniminin ve öğretiminin amacı, 
öğrencilerde kendi bakış açılarından farklı bakış açılarının var olduğunun 
farkındalığını geliştirerek uluslararası bilince sahip olan bireyler yetiştirmektir.

10.1. İSTEK Anaokulları Programı-Crossroads
Crossroads, öğrencilerimizin, İngilizceyi sadece ders 
olarak değil, günlük hayatın içinde deneyimlemeleri 
ve sürekli kullanarak geliştirmelerini sağlayan İSTEK 
Okullarına özel olarak geliştirilmiş İngilizce programıdır. 
Crossroads Programı ile öğrencilerin, günün doğal akışı 
boyunca İngilizce öğretmenleriyle birlikte her ortamda 
İngilizce konuşabilmeleri sağlanırken, ders programları 

eş zamanlı olarak Türkçe ve İngilizce yürütülmektedir. Böylece öğrenciler, 
İngilizceyi diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok 
önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedirler.

Crossroads Programı anaokulu 4-5 ve 5-6 yaş grupları ile ilkokul 1. Sınıflarda 
uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 24 saat Native ve Türk İngilizce öğretmenleri 
ile birlikte okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm 
etkinliklerinde ve sorgulama esnasında İngilizceyi öğrenmektedirler. Bu program, 
sadece yabancı dil edinimlerini güçlendirmek değil, gelecekteki profesyonel 
yaşantılarına katkı sağlayacak birden fazla dil ve bakış açısının bulunduğu her 
ortamda etkili iletişim kurmayı hedeflemektedir. 3-4 Yaş İngilizce Programımız 
ise, Crossroads Programına hazırlık olarak, haftada 13 ders saati olarak Türk ve 
Native Öğretmenlerimiz tarafından yürütülür. 

Öğrencilerimizin İngilizce edinimini desteklemek üzere Homer online platformu 
kullanılır. Öğrenciler kişisel şifreleri ile giriş yaparak İngilizce derslerinde 
öğrendiklerini evde eğlenceli bir şekilde tekrar edebilir. Ana ders kitabı olarak 
Cambridge yayınlarının ‘Little Steps’ adlı kitabı kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin 
gelecek yıllardaki İngilizce okuma-yazma süreçlerini desteklemek amacıyla, 
‘English Literacy’ derslerimizde erken okuma-yazma dönemini destekleyen Farbe 
yayınlarının Engage Literacy hikaye kitapları kullanılmaktadır.
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 12. SORGULAMA PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN DERSLER

Anaokulu yılları gelişimin en hızlı olduğu yaşamın en değerli yıllarıdır. Bu yıllarda 
alınan nitelikli okul öncesi eğitim programları ile öğrencilerimiz gelecek öğrenim 
yaşantılarında her açıdan mutlu ve başarılı bireyler olabilirler. Öğrencilerimizde 
sorgulayan bir düşünce yapısı oluşturmak, ilgi ve yeteneklerini fark etmek, 
kişilik ve sosyal gelişimlerini desteklemek, amacıyla anaokulu sınıf öğretmenleri 
tarafından yürütülen Türkçe, Matematik, Fen, Sanat, Drama gibi derslerin yanı 
sıra branş öğretmenleri tarafından yürütülen Beden eğitimi, Yüzme, Müzik, 
Dans, Satranç/Akıl Oyunları, Görsel Sanatlar, Drama, Bilişim Teknoloji/Kodlama, 
Kütüphane gibi dersler bulunmaktadır. Tüm dersler, PYP Sorgulama Programı 
çerçevesinde anaokulu programıyla eşgüdümlü, disiplinler arası ortak planlama 
çalışmaları yapılarak gerçekleştirilmektedir. 

 11. KÜTÜPHANE VE MEDYA MERKEZLERİNİN KULLANIMI

PYP eğitim programında, Kütüphane sorgulama programının kalbidir. Araştıran-
sorgulayan, bilgili, düşünme ve iletişim becerileri gelişmiş, evrensel bakış açısına 
sahip bireylerin yetiştirilmesinde kütüphane çalışmaları önemli rol oynamaktadır.

Öğrencilerimizin düşünme ve anlama etkinliklerini desteklemek, iletişim ve 
sosyal becerilerini geliştirmek üzere anaokulumuzda sorgulama programının 
içine geçmiş olarak uygulanan dil öğrenimi için kütüphane dersleri 4-5 yaş 
ve 5-6 yaş gruplarımızda uygulanmaktadır. Anaokulumuzun tüm sınıflarında 
ünitelerle ilgili kitaplardan oluşturulmuş sınıf kitaplıkları bulunmaktadır. 
Kampüs kütüphanesinde, kütüphane öğretmeniyle haftada bir ders saati olarak 
gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerin araştırma becerileri gelişirken, aynı 
zamanda dilin unsurlarını fark etme, dili etkin olarak kullanabilme vb. becerilerin 
de gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. 

Ayrıca; yazar etkinlikleri, kitap günleri, özgün kitap oluşturma çalışmaları vb. ile 
de erken yaşlardan itibaren yaşam boyu devam edecek okuma sevgisi ve bilgi 
okur-yazarı olmanın temelleri anaokulumuzda atılmaktadır.

Covid19 Tedbirleri kapsamında kütüphanelerimizde alınan önlemler aşağıdaki 
gibidir:

• Kütüphanemizde maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile 
ilgili önlem ve işaretlemelere uyulmaktadır.

• Kütüphaneden öğrenciler ödünç kitap almayacaktır.

• Kütüphane giriş/çıkışları kütüphane sorumlusunun kontrolünde 
gerçekleştirilecek ve kayıt altına alınacaktır.
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12.1. SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DERSLER
a) Güne Başlama: Anaokulumuzda öğrencilerimizin birbirlerine ve gün içinde 
yapılacak diğer etkinliklere uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla 
günün ilk saatinde yapılan güne başlama, öğretmen ve çocukların birbirleriyle 
selamlaşması ile başlar. Okula gelmeyenler belirlenir, sınıfa sonradan gelen 
çocuklar sürece dâhil edilir. Öğretmen o günkü hava durumu, haftanın hangi 
günü olduğu, okula gelene kadar neler yapıldığı, o günkü duygu durumları gibi 
konularda sorular sorarak çocukları sohbet etmeye yönlendirir. Bunun yanı sıra 
günlük program akışında yer alan etkinlikler üzerinde konuşulur. Çocukların 
o günlerde yaşantılarında olan değişiklikler de ele alınarak (doğum günü, bir 
kardeşin doğması, büyükanne-büyükbaba yanında kalma, eve misafir gelmesi, aile 
bireylerinden birinin hastalanması, yerel veya toplumsal olaylar gibi) öğrencilerin 
güne güvenle başlamaları sağlanır.

b) Türkçe: Anadilin öğrenilmesi, bilişsel gelişim ve kültürel kimliğin oturması 
açısından hayati rol oynamaktadır. Aynı zamanda kültürler arası bilincin ve 
anlayışın artırılmasına, kendi diliyle, edebiyatıyla ve kültürüyle olan bağlantıların 
korunmasına ve bu unsurlara saygı duyulmasına yardımcı olmaktadır. Türkçe 
Dil etkinlikleri öğrencilerin uzun vadeli akademik başarılarını sağlamak,  diğer 
dilleri öğrenmeleri konusunda bir potansiyel oluşturmak ve aynı zamanda diller 
arasındaki farklılıklara saygı duyulmasını sağlamak için müfredatın tamamını 
kapsayacak biçimde uygulanmaktadır. Tüm öğretmenler dil öğretmeni olarak 
kabul edilmekle birlikte anaokulu sınıf öğretmenleri öğrencilerin anadil 
gelişimlerini yakından takip ederler ve dilin tüm alanlarını (sözel dil, görsel 
dil, yazılı dil) sorgulama üniteleri kapsamında deneyimleyerek anadillerini 
geliştirmelerini sağlarlar.

c) Matematik: Anaokulumuzda matematik, öğrencilerin araştırma becerilerini 
destekleyerek dünyayı anlamalarını sağlayan küresel bir dil olarak görülür. 
Öğrencilerin matematiğin dilini ustaca kullanmaları ve bir düşünce tarzı 
olarak kullanmaya başlamalarının temelleri anaokulunda atılır. Öğrencilerin 
matematikteki kavramsal anlayışı geliştirebilmeleri için her yaşın gelişimine 
uygun olarak öğrenme deneyimleri planlanır. Matematik öğretiminde, aşağıdaki 
aşamalar doğrultusunda sorgulama üniteleriyle bağlantılar kurularak öğrenmeler 
planlanır ve uygulanır.

1. Matematiğe dair anlam oluşturma: Öğrencilerin geçmiş deneyimlerini ve 
anlamalarını temel alarak, nesnelerle ve manipülatiflerle etkileşime geçmeleri, 
etkin öğrenme süreçlerine dahil edilmeleri ve fikirlerini deneyimleyerek kendi 
anlayışlarını oluşturmaları.

2. Anlamı sembollere dönüştürme: Matematiksel bir kavrama dair fikir oluşturan 
öğrencilerin bu anlayışlarını sembollere dönüştürme girişiminde bulunmaları. Bu 
semboller, resim, şema ya da somut nesnelerle model oluşturma, matematiksel 
işaretleme şeklinde olabilir.
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3. Anlamayla uygulama: Öğrenciler, anladıklarını özgün etkinlikler aracılığıyla 
gösterirler,  uygun sembolik işaretleri bağımsız olarak seçerek kullanırlar 
ve uygulamalı problem çözme etkinlikleri ile matematiksel düşüncelerini 
sergilerler. Anaokulu öğretmenlerimiz, yukarıdaki öğrenme aşamaları 
doğrultusunda öğrencilerimize, veri işleme, ölçme, şekil ve uzay, örüntü ve işlev, 
sayı gibi matematik alanlarını öğrenmeye dair uygulamalar gerçekleştirirler ve 
onları matematiğin büyülü dünyasına girmelerini sağlarlar.

d) Fen: Anaokulumuzda gerçekleştirilen fen etkinlikleri öğrencilere, doğal 
dünyanın biyolojik, kimyasal, fiziksel yönlerini ve bu yönler arasındaki ilişkinin 
keşfedilmesini sağlar. Onları daha meraklı ve yaratıcı olmaya özendiren aktif 
katılımlı uygulamalarla dünyayı anlamaları, sorgulamaları ve bilimsel olarak 
değerlendirmelerinin temelleri erken yaşlarda atılır. Edinilen bilimsel tüm 
bilgilerin günlük hayattaki sayısız uygulamayla anlamlandırmalarına fırsat verilir. 
Öğrencilere, veri toplamak için dikkatli gözlemlerde bulunma, verileri doğru 
ölçmek için çeşitli araçlar ve aletler kullanmalarını sağlama, gözdeneyimlerini 
açıklarken bilimsel terimler kullanma, araştırılması gereken bir soru üretme, 
toplanan verilerden sonuçlar çıkarma ve modeller oluşturma gibi pek çok beceri 
sorgulama programı kapsamında fen etkinlikleri yoluyla öğrencilere kazandırılır.

e) Drama: Drama etkinlikleriyle öğrenciler kendilerini hem fiziksel hem de 
sözel olarak ifade etmeyi öğrenirler. Drama’nın yaratım aşamasında öğrenciler, 
yüz ifadelerini, mimiklerini, hareketlerini, beden duruşu ve ses tekniklerini 
kullanarak karakterlere ve hikayelere 
duygusal ve kültürel anlamlar yüklerler. 
Yaratıcı hareket, mim, doğaçlama, 
canlandırma gibi drama uygulamalarıyla 
öğrenme sürecini yansıtma ve kişisel ilgi 
alanlarını da keşfetmeye başlarlar.

f) Sanat: Öğrencilerin görsel sanatlar 
alanına dair çok çeşitli deneyime aşinalık 
kazanmasını sağlamak üzere, resim, 
seramik, kağıt süslemeleri, tasarım, 
çizim, fotoğrafçılık vb. Gibi uygulamalara 
yer verilir. Yaratıcı deneyimlere zemin 
hazırlayan yapıcı ve olumlu bir öğrenme 
ortamı yaratılır. Bazı bilgisayar tabanlı 
uygulamalarla da yaratıcı deneyimlerini 
daha da geliştirmeleri sağlanır. Sanat; 
ayrıca disiplinler üstü temaların daha iyi 
anlaşılabilmesi için eşsiz bir araç görevi 
görür.

g) Oyun: Yaparak-yaşayarak öğrenme, 
oyunla birleştirildiğinde öğrencilerimizin bütünsel gelişimini destekler. Öğretim 
yaklaşımımızın merkezinde yer alan oyun; bünyesinde seçimler barındırır, özne 
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olmayı destekler, önemli kavramların ve kişisel ilgi alanlarının araştırma-
sorgulamasının yapılabilmesi için öğrencilerimize fırsatlar sunar. Oyun, 
öğretmenler için önemli bir değerlendirme aracıdır. Oyun sırasında öğrencilerin 
öğrenmelerini gözlemlerken, izlerken ve belgelerken onlarla etkileşime 
girerler. Bir dizi amaçlı öğrenme deneyimi başlatır, ihtiyaç duyulduğunda destek 
ve geri bildirim sunarlar.

Oyun aracılığıyla, çocukların öğrenme becerileri gelişirken diğer gelişim alanları 
da desteklenir.
• Algısal ve bilişsel beceriler (örneğin, dinleme, hatırlama, düşünme, çözümleme, 
kuram geliştirme dikkat ve çalışma belleği kontrolü)
• Temsil becerileri (örneğin, anlamı oluşturmak ve temsil etmek için sözel ve 
yazılı dil, çizim ve matematiksel simgeler gibi simge sistemleri kullanmak)
• İlişkisel beceriler (örneğin, akranlarla oyun oynama, paylaşma ve sırayla bir 
şeyler yapma, başkalarına saygı duyma)
Oyun, aynı zamanda çeşitli sosyo-ekonomik, kültürel ve dilsel geçmişlerden 
gelen öğrenciler için bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişime yönelik 
faydalar sağlar ve IB öğrenen profilini keşfetmeye ve geliştirmeye başlamaları 
için öğrencilere özgün fırsatlar sunar.
Anaokulumuzda hem iç hem de dış mekânda oyun zamanları planlanarak, 
öğrencilerin ilgi çekici öğrenme deneyimleri yaşamaları sağlanır.

h) Okuma-Yazmaya Hazırlık: Amacımız, öğrencilerimizin her gelişim alanında 
(bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) yaş özelliğine uygun olarak 
kazanması gereken becerileri kazandırmaktır. Anaokulumuzda okuma ve 
yazma öğretmek yerine öğrencilerimizin ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı 
öğrenebilmesi için gereken ön beceriler üzerinde çalışılır. Çocukların öncelikle, 
okuma-yazmanın gerekliliği ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları sağlanır. 
Bu yaklaşım çocukların, okuma-yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı 
geliştirmelerini destekler. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa 
başında yapılan kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemektedir. 
Çalışmalar, Sorgulama programı doğrultusunda birçok farklı etkinlik türü ile 
(sanat, drama, müzik, oyun vb.) geniş bir kapsamda gerçekleştirilmektedir.

İlkokula hazırlık sürecinde gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları aşağıda 
belirtilmiştir.

Görsel Algı Çalışmaları
İşitsel Algı Çalışmaları (Fonolojik duyarlılık)
Dikkat ve Hafıza Çalışmaları
Temel kavram çalışmaları 
Problem çözme ve tahmin çalışmaları
 Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları 
Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları 
Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları 
Sosyal-duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları 
Okuma-yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları 
Duyu eğitimi çalışmaları 
Nefes ve ritim çalışmaları vb.
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Velilere Yönelik İlkokula Hazırlık Çalışmaları:
İlkokula hazırlık çalışmalarının diğer bir yönü ise anne-babalarla ilgilidir. Bir 
sonraki yıl çocuğu ilkokula başlayacak olan anne-babaların da ilkokul sürecine 
hazır olması önemlidir. Bu konuda anne-babalara yönelik rehberlik bültenleri 
gönderilmekte, ilkokula hazırlık seminerleri ve ilkokulu bilgilendirme toplantıları 
düzenlenmektedir. Ayrıca; ilkokula hazır olma konusunda anne-babalar 
çocuklarının gelişimiyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından 
bilgilendirilmekte ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel destek çalışmaları 
anne-babalarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.

h) Günü Değerlendirme: Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını 
uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri 
önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda bütün grup bir araya toplanır 
ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir. Mümkün olduğu kadar açık 
uçlu sorular aracılığıyla, o gün neler öğrendikleri, paylaşmak istedikleri mutlu 
veya üzücü bir olay olup olmadığı, o gün gözlenen olumlu davranışlar üzerinde 
konuşulur. Ayrıca, ertesi gün yapılacaklar hakkında konuşularak çocukların 
planlama sürecine etkin katılımı sağlanır. 

12.2. BRANŞ ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DERSLER
a) Müzik:
Müzik, öğrencilerin sözel dil yeteneklerinin dışında bir iletişim kurma yoludur. 
Tüm duyuları harekete geçiren, rahatlatan ve sakinleştiren müzik etkinlikleri ile 
öğrenciler farklı yollarla iletişim kurmayı, tüm öğrenmelerin önemli bir parçasını 
oluşturan dinleme becerilerini de geliştirmiş olurlar. Okulumuzda öğrencilere 
çeşitli müzik deneyimlerini keşfedebilecekleri bir ortam sağlanır ve yaşam boyu 
devam edecek müzik kültürünü geliştirmeleri hedeflenir. Orff yönteminin ağırlıklı 
olarak kullanıldığı etkinliklerde öğrenciler bedensel bütünlüğü deneyimler, ritmik 
ve hareketsel doğaçlamalara, oradan da kendi yarattıkları ritimleri oluşturmayla 
devam ederler.
b) Dans:
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Öğrencilerin dansın kültürel ve sosyal yönünü anlamlandırabilmeleri için, hareketler 
aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerini geliştirdiği dans derslerinde,  beden 
farkındalığı, denge, konsantrasyon, esneklik kazandırılarak özgüven gelişimi de 
desteklenir. Ayrıca, toplu halde yapılan çalışmalarda öğrencilerin işbirliği yapma 
yetenekleri gelişir ve kendi kültürümüze ait dansları öğrenirken, farklı kültürlere ait 
danslarla ilgili de farkındalık kazanırlar. 

c) Bilişim Teknolojileri / Kodlama:
Öğrencilerin öğrenmelerine ve kavramsal anlayışlarını geliştirmelerine destek olan 
sorgulama programı doğrultusunda uygulanan bilgisayar aktivitelerinde ünitelerle 
ilişkili olarak çalışmalar gerçekleştirilir. Aynı zamanda, öğrencilerin bilgisayarla 
tanışması, fare ve klavye yardımıyla el-göz koordinasyonu sağlaması, küçük kas 
becerilerini geliştirmesi, oyunlarla, bilişim teknolojisini doğru biçimde kullanmanın 
önemini kavramaları sağlanmaktadır. Kodlamaya giriş niteliğindeki derslerde ise; 
öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmektedir.

d) Satranç & Akıl Oyunları:
Satranç ve akıl oyunları, çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren en 
önemli araçlardandır. 4-5 ve 5-6 yaş gruplarında uygulanan derste hedefimiz, öğrencilerin 
stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak,  farklı ve çoklu düşünme, 
karar verme, problem çözme ve zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirmektir.

e) Yüzme:
Okulumuzun yarı olimpik yüzme havuzunda düzenli olarak yürütülen yüzme 
derslerimiz, pandemi süreci boyunca gerçekleştirilmeyecektir.

e) Görsel Sanatlar: 
Öğrencilerin görsel sanatlar alanına dair çok çeşitli deneyime aşinalık kazanmasını 
sağlamak üzere, resim, seramik, kağıt süslemeleri, tasarım, çizim, fotoğrafçılık 
vb. Gibi uygulamalara yer verilir. Yaratıcı deneyimlere zemin hazırlayan yapıcı ve 
olumlu bir öğrenme ortamı yaratılır. Bazı bilgisayar tabanlı uygulamalarla da yaratıcı 
deneyimlerini daha da geliştirmeleri sağlanır. Sanat; ayrıca disiplinler üstü temaların 
daha iyi anlaşılabilmesi için eşsiz bir araç görevi görür.

e) Drama:
Drama etkinlikleriyle öğrenciler kendilerini hem fiziksel hem de sözel olarak 
ifade etmeyi öğrenirler. Drama’nın yaratım aşamasında öğrenciler, yüz ifadelerini, 
mimiklerini, hareketlerini, beden duruşu ve ses tekniklerini kullanarak karakterlere 
ve hikayelere duygusal ve kültürel anlamlar yüklerler. Yaratıcı hareket, mim, 
doğaçlama, canlandırma gibi drama uygulamalarıyla öğrenme sürecini yansıtma ve 
kişisel ilgi alanlarını da keşfetmeye başlarlar.

f) Yüzme:
Yüzme derslerimiz kampüs içinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunda Beden 
Eğitimi ders  saatlerinde(Kış Mevsimi ve Oryantasyon dönemi hariç)   gerçekleştirilir. 
Yüzme dersleri öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken 
yeteneklerinin keşfedilmesine de olanak sağlar. Suda kalma, nefes kontrolü, serbest 
ve sırtüstü yüzme, serbest ve sırt stil ayak vuruş çalışmaları yapılarak öğrencilere 
temel yüzme becerileri kazandırılır.
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13.1. Beden Eğitimi:
Beden eğitimi dersinde amacımız; öğrencilerimizin 21. yüzyılın zorlu dünyasına 
hazırlanması, yaşam boyu öğrenenler olarak yetişkin hale gelirken kişisel ve 
bedensel olarak aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerine katkı sağlamaktır. 
PYP sorgulama programı çerçevesinde yürütülen derslerde eğitsel oyunlar yoluyla 
çocuğun bedenini tanıması, verilen yönergeye uygun hareket edebilmesi, yürüme, 
koşma, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma, denge çalışmaları gibi temel 
bedensel hareketlerin yanı sıra, el-göz-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, 
ana kas gruplarının çalıştırılması, konsantrasyon ve esneklik becerisinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Covid-19 Tedbirleri kapsamında Beden Eğitimi dersleri hava koşulları uygun 
olduğu sürece açık havada maskesiz olarak  gerçekleştirilecektir.

13.2. Kişisel, Toplumsal Eğitim-Rehberlik Çalışmaları:
Okulumuzdaki rehberlik çalışmalarının amacı bireyin esenliğini sağlamaya katkıda 
bulunacak kavramların, bilginin, tutumların ve becerilerin yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesini sağlamaktır.  Bu süreç içinde öğrencilerimiz bedensel, ruhsal ve 
zihinsel olmak üzere bütüncül şekilde değerlendirilir ve desteklenir. PYP eğitim 
sürecinde “Kişisel Toplumsal Eğitim ve Beden Eğitimi” alanı içinde değerlendirilen 
rehberlik çalışmaları Beden Eğitimi Zümresi ile birlikte gerçekleştirilen ortak 
toplantılar ışığında çalışmalarını yürütür. 

Yapılan çalışmalar, hem PYP sorgulama programı içinde hem de gerçekleştirilen 
tüm öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin kişisel, toplumsal ve beden gelişimlerini 
destekler. Tüm öğretmenlerin sorumlu olduğu KTBE çalışmaları psikologlar ya da 
rehber öğretmenler liderliğinde yürütülür. 

 13. KİŞİSEL TOPLUMSAL EĞİTİM VE BEDEN EĞİTİMİ

REHBERLİK

RUH

ZİHİN BEDEN

KİŞİSEL, TOPLUMSAL EĞİTİM VE BEDEN EĞİTİMİ

PYP

REHBERLİK

BEDEN
EĞİTİMİ

PDR BEDEN 
EĞİTİMİ

KİMLİK AKTİF YAŞAM

ETKİLEŞİM

PYP Çalışmaları Kapsamında Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Birimi ile Beden Eğitimi bölümü Ortak 
Zümre çalışmaları yapar.
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Genel çerçevede rehberlik çalışmaları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 
• Kayıt Görüşmeleri: Kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin gelişimlerini ve 
davranışlarını değerlendirmek gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan 
çalışmaları kapsamaktadır. Yapılan değerlendirmede “İSTEK Okulları Öğrenci 
Gelişim Değerlendirme” formları kullanılmaktadır. Yapılan değerlendirme 
sonuçları velilerle paylaşılmaktadır. 

• Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, 
bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula 
uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 
(Sınıf içi öğretmen desteği ve veli görüşmesi şeklinde ilk bir ayı kapsayan süreçtir.) 
Covid-19 çalışmaları kapsamında uzaktan eğitim süreci boyunca öğrenci ve 
velilerle kaygıları ile başa çıkmalarına yardımcı olabilecek çalışmalar,  öğrencilerin 
duygu düzenleme becerilerini destekleme çalışmaları, uzaktan eğitime katılım 
için motivasyon çalışmaları yürütülmüş,  2020-2021 Öğretim yılı başlangıcı için 
öğrenci ve velilere yönelik uyum programları Covid-19 tedbirleri kapsamında 
ihtiyaca yönelik olarak yeniden planlanmıştır. 

• Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı 
öğrencilerimizi yaşıtlarıyla sosyal ortamı içerisinde tanımak ve anlamaktır.  Bu 
gözlemler özellikle öğrencilerimiz için duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları 
belirlemeye yönelik çalışmalardır. (Gölge öğretmen şeklinde herhangi bir 
yönlendirme olmaksızın öğrenci ve öğretmenlerle yapılan değerlendirmeleri 
kapsamaktadır.)

• Öğrenci Tanıma ve Destek Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın 
sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirleyip 
onları takip etme ve desteklemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 

• Okulumuzda kullanılan envanterler;
İSTEK Okulları 3-4 yaş / 4-5 yaş / 5-6 yaş Bireysel Değerlendirme Çalışmaları 
(Okula kayıt sürecinde ve her üst kademeye geçiş sürecinde tüm öğrencilere 
uygulanır)

• Sınıf içi Rehberlik Saati Çalışmaları:  İki haftada bir düzenli olarak 
gerçekleştirilen rehberlik ders saatleridir. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu 
konular doğrultusunda belirlenen; iletişim, problem çözme becerisi, yaratıcılık, 
empati, paylaşma, korkular, mahremiyet vb. konularda çocuklarımızı geliştirmek 
ve desteklemek amacıyla psikologlar tarafından yapılan çeşitli aktivite ve 
etkinlikleri içermektedir.

• Değerler Eğitimi: Çocuklarımızın sahip olması istenilen evrensel ve sosyal 
düzlemdeki temel değerleri keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan 
çalışmaları kapsamaktadır. (Milli Eğitim Çerçeve Programı doğrultusunda, ele 
alınan konularla paralel olarak işbirliği, saygı, yardımlaşma, empati, duyarlı olma 
vb. kavramlar çalışılır.)
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• Okul Olgunluğu Çalışmaları: İlkokula geçiş sürecindeki öğrencilerimize yönelik 
onların  geçmişe dönük donanımları değerlendirmek, güçlü ve desteklenmesi 
gereken yönlerini belirlemek için yapılan çalışmalardır.

Çalışmalar sonucunda her öğrenci için, hedefler belirlenir ve bir çalışma 
programı oluşturulur. İhtiyaç duyulan öğrenci için haftalık ödevler hazırlanır, bir 
üst kademeye hazır olması için desteklenir. Süreç hakkında veliye bilgi verilir. 
 
• Öğretmen-Rehberlik Görüşmeleri: Sınıf gözlemleri, bireysel değerlendirmeler 
ve veli görüşmeleri sonrasında öğretmenlerle her bir öğrenci için yapılan 
görüşmeleri kapsamaktadır. Öğrenciler için birlikte yapılan planlamalar ve 
çalışmaları kapsamaktadır.

• Veli Görüşmeleri: Aileler ile tanışma, periyodik olarak yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgilendirme ve ailenin ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda gerçekleştirilen 
yönlendirici rehberlik görüşmelerini içermektedir. Eğitim-öğretim yılı boyunca 
yapılan veli görüşmeleri aşağıdaki şekildedir:

1. Rehberlik-Kayıt görüşmesi-okula kabul değerlendirmesi,
2.Rehberlik-Veli görüşmesi (Oryantasyon sonrası-Anamnez/bilgi görüşmesi) 
Çevrimiçi araçlar üzerinden gerçekleşecektir.
3. Rehberlik-Müdür-Veli görüşmesi (Bireysel Değerlendirme sonuçları, ikinci 
dönem için yapılacak çalışmaların veli ile paylaşımı ve birinci dönemin genel 
değerlendirilmesi)
4. Rehberlik-Veli görüşmesi (İkinci Dönem itibariyle ihtiyaç doğrultusunda 
görüşmelerin gerçekleşmesi

• Psikolojik Danışma Hizmetleri: Velilerimizin öğrencilerimizle evde zorlandığı 
konular hakkında danışma ve destek süreci hizmetlerini kapsamaktadır. (Evdeki 
sınırlar-televizyon, ipad kullanımı, uyku saati, yeme alışkanlığı, 

Bağlantılı Kavramlar:
- Güven
- Öz-düzenleme
- Cinsiyet

Bağlantılı Kavramlar:
- Beden Kontrolü
- Mekansal Farkındalık
- Rekabet

Bağlantılı Kavramlar:
- Kontrol
- Güvenlik
- Grup Çalışması

Kimlik

Etkileşimler

Aktif
Yaşam

Aktif
YaşamKimlik

Etkileşimler

Öğrencilerin Neyi Bilmesini İstiyoruz?
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 14. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır;  İlk 
Yıllar Programının beş temel öğrenme unsuru aracılığıyla öğrencilerin dikkatli 
ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi hedefinin merkezinde yer alır. Öğrencilerin 
öğrenme sürecinin farklı aşamalarında ne bildiklerini, ne merak ettiklerini ve ne 
öğrendiklerini içeren süreç ve sonuca yönelik değerlendirmeleri gerçekleştirmek 
amaçlanır. Bu değerlendirmeler gerçekleşirken bir dizi farklı strateji, yöntem 
ve teknik kullanılır. Yapılan değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi 
amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. 
Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.

• Gözlem kayıtları

• Anekdot kayıtları

• Gelişim kontrol listeleri ve standart testler 

• Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları

• Ünite sonu PYP Karneleri

• Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak
verilen Gelişim Raporları

• Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak 
hazırlanan rubrikler (İngilizce, Beden Eğitimi / Yüzme, Müzik, Resim, Dans vb.) 
yoluyla yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler, öğrenci, 
öğretmen ve velilere bilgi vermek amacıyla düzenlenen, veli bilgilendirme 
toplantıları, bireysel veli-öğretmen görüşmeleri, öğrencilerin yönettiği portfolyo 
toplantıları aracılığıyla ailelerle paylaşılır.

kardeş kıskançlığı, öfke kontrolü vb.) Okul destek çalışma ve takip sürecinden 
sonra ihtiyaç doğrultusunda gerekli uzmanlara yönlendirme gerçekleştirilir.

• Veli Seminerleri: Yıl içerisinde belirli aralıklarla ihtiyaca yönelik konularda, 
anaokulu psikologlarının ve alanında uzman kişilerin misafir konuşmacı 
olarak katıldığı veli bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmektedir. Her yıl 
düzenli olarak, “Okula Uyum” ve “İlkokula Hazırlık” seminerleri okulumuzun 
psikologları tarafından verilmektedir. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm 
seminerlerimiz çevrimiçi araçlarla uzaktan gerçekleştirilecektir. 

• PDR Bülten: Tüm İSTEK Okulları ile ortak hazırlanan “PDR Bülteni” yılda dört 
kez velilerle paylaşılmaktadır.

• Anaokulu öğrencilerimizin gelişimleri ile ilgili tüm bilgiler ilkokula geçiş 
sürecinde ilkokul rehberlik servisine teslim edilir, öğrenci takibinin kaldığı 
yerden devam etmesi sağlanır.
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Anaokulumuzda, her öğrencinin bireysel gelişimi sürekli olarak yapılan gözlemler ile 
takip edilir. Bu yolla hem sosyal hem de duygusal gelişim alanlarının desteklenmesi 
amaçlanır. Öğrencilerin sadece birey olarak değil, okul toplumuyla birlikte uyum 
içinde okul kültürüne uygun davranışlar sergilemesi ve bu sürecin takibi önemlidir. 
Eğitim-Öğretim yılı başında öğrencilerimizin birlikte yaşamaya uyum sağlamalarını 
kolaylaştıran ve davranışlarının sorumluluğunu almalarına olanak veren, özyönetim 
becerilerini geliştiren ortak kararlar, tüm öğrencilerle birlikte alınır ve yazılı bir 
anlaşmaya dönüştürülür. Covid-19 Tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar 
ise okul psikoloğu ve sınıf öğretmenleri tarafından oyunlar yoluyla öğretilir. Maske 
kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uymaları konusunda takip edilir ve 
gerekli destekler sağlanır.

Okullarımızın tüm alanları ve derslikleri öğrencilerimizin sosyal mesafe kurallarına 
uyarak sosyalleşmeleri için yaratılmış fırsat ortamları olarak görülür. Bu alanlarda 
sürekli gözlem yoluyla her öğrenci bireysel olarak takip edilir. Öğrencilerin süreçteki 
var olan gelişimi, veli görüşmelerinde ya da raporlama yoluyla velilerle paylaşılır.

Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerine ilişkin yaşadıkları bir güçlük veya 
geliştirilmesi gereken yönleri varsa, sınıf öğretmenlerimiz tarafından bu konulara 
ilişkin gerekli takip ve çalışmalar yapılır. Öğrencilerin bu takibin yanında bireysel olarak 
desteğe ihtiyaç duydukları alanlar bulunuyorsa, sınıf öğretmeni önce okul psikoloğu 
ile görüşür ardından yapılacak değerlendirmelere göre gerekirse veli de haberdar 
edilerek ve işbirliği sürecine dahil edilerek bir dizi yol izlenir. Okul içinde yapılan destek 
çalışmalarının ardından alınacak karar doğrultusunda öğrencinin okul dışından uzman 
desteği alması gerekiyorsa bunun için gerekli eylem adımları gerçekleştirilir.

 17. DİSİPLİN YAKLAŞIMI

 15. HAFTA SONU ÇALIŞMALARI
Anaokulumuzda sınıf öğretmenlerimiz tarafından, hafta içinde yapılan 
çalışmaları pekiştirmek, sorumluluk bilincini geliştirmek ve aileleriyle kaliteli 
zaman geçirmelerine bir fırsat yaratmak üzere tüm yaş gruplarında hafta sonu 
çalışmaları verilir. Özellikle ikinci yarı yıl itibariyle öğrencilerin bireysel farklılıkları 
doğrultusunda ihtiyaca yönelik destekleyici çalışmalar, Rehberlik Birimi tarafından 
gönderilir. İkinci yarı yıl boyunca 5-6 yaş grubu öğrencilere “İlkokula Hazırlık 
Çalışmaları” kapsamında günlük ödevler verilir.

 16. GEZİLER
Anaokulumuzda öğrencilerimizin yıl boyunca ele alınan temalara uygun, doğal 
ortamda gözlem ve araştırma yapabilmeleri için geziler (gerekli durumlarda çevrimiçi 
geziler) düzenlenir. Her PYP teması için bir gezi düzenlenir. Sınıfa döndüklerinde gezi 
ile ilgili aktiviteler yapılır. Gezi öncesinde aileden yazılı izin alınır. Aileler bu gezileri 
gönderilen haftalık programdan takip eder.  Gezi tarihleri “Sosyal Etkinlikler Takvimi” 
ile yılın başında velilere bildirilir. Geziler, okul saatleri içinde okul müdürü, müdür 
yardımcısı ve sınıf öğretmenleri gözetiminde, okula ait servis araçları ile yapılır. 
Geziye katılmayacak çocuk okula gelmez. Anne ve babalar ise çocuklarıyla geziye 
katılamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından salgın nedeniyle bir değişiklik olmadığı 
takdirde geziler, Covid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilecektir. 
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 18. GÜNLÜK RUTİNLER

a. Okula Geliş:
• Tüm öğrenciler en geç 08.30’da okulda olurlar. En erken okula geliş saati, velisi 
tarafından bırakılan öğrencilerimiz için 08.00’dir.
• Okul içine öğrenci sağlığı ve güvenliği nedeniyle araç girişi yapılamamaktadır.
• Öğrenci girişi, kampüs girişi olan ana kapıdan sağlanır ve öğrencilerimizin 
öğretmenlere teslim edilmesi/alınması “Öğrenci Kabul Noktası”ndan 
gerçekleştirilir.
• Anaokulundan ilkokula geçiş, eğitim saati içerisinde sadece öğretmenler 
ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Güvenliği korumak adına, giriş çıkış 
saatlerinde anaokulundan ilkokula geçişlerde ara kapılar kullanılamaz.

b. Okuldan Ayrılış:
• Okul servisleri okuldan saat 15.45’de ayrılır. 15.45-17.00 arasında sınıf 
öğretmenleriyle birlikte aktivite temelli eğitici çalışmalar devam eder.
• Velisi tarafından alınan öğrenciler 16.00 itibariyle teslim edilmeye başlanır. 
Çalışan anneler için en geç öğrenci teslim alma saati 17.15’dir.
• Öğrencilerimiz yalnızca velilerine ya da sene başında doldurulan “Öğrenci Teslim 
Dilekçesi” ndeki kişilere teslim edilir.
• Olağandışı durumlarda velinin anaokulu idaresine e-posta ya da telefon yoluyla 
teslim alacak kişinin kimliğini ibraz etmesi ve “Öğrenci Giriş Kartı” ile öğrenciyi 
teslim alması gerekir.
• Öğrencilerin okula geliş/okuldan ayrılışına refakat edecek kişinin 65 Yaş üstü 
veya risk grubu rahatsızlığı olanlardan tercih edilmemesi gerekmektedir.

c. Öğrenci Devamsızlığı: 
• Çocuğunuzun okula gelememesi durumunda, bunun sebebini ve öngörülebilir 
süresini okula bildirmeniz gerekmektedir. Öğrencilerimizin 3 günü geçen 
devamsızlık durumlarında veli dilekçesi, 5 günü geçen devamsızlıklarda doktor 
raporu gönderilmesi gerekir. Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi 
durumunda öğrencilerin devamsızlık yapmadan derslere katılması konusunda 
velilerin desteği önemlidir. Katılım konusunda motivasyona ihtiyaç duyan 
öğrenciler için okul idaresi, sınıf öğretmeni ve okul psikoloğu veli tarafından 
bilgilendirilmelidir. Devamsızlıkları uzun süren öğrenciler İl/İlçe Sağlık 
Müdürlüklerine veya Toplum Sağlığı Merkezlerine bildirilecektir..

Özellikle ilk defa okula başlayan öğrencilerimizde ilk aylarda hastalıklara yakalanma 
olasılığı yüksek olacaktır. Hastalanan çocuklar, okula gönderildiği taktirde diğer 
çocuklara bulaştırma riski oluşturmasının yanında, hastalıklarının uzaması ya da 
yeni enfeksiyonlar oluşma riski ile karşılaşacaklardır. 

Öğrencilerimizin genel sağlık durumları ve pandemi nedeniyle aldığımız önlemler 
aşağıdaki gibidir.

 19. SAĞLIK
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Okul içinde yapılan düzenlemeler:
1. Okul Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlarla, buhar 
makinesiyle dezenfekte  edilmektedir.  
2. Her sabah düzenli olarak öğrencilerin, ailelerin ve okul çalışanlarının HES 
Kodu kontrolleri yapılmakta, süresi dolan HES Kodları için yenisi istenmektedir. 
Okula gelen misafirlerinde güvenlikte HES Kodu kontrolleri yapılmaktadır.
3. Anaokulu sınıf mevcutlarımız 18-20 arası değişmektedir. Sınıflarımız m2 ye 
düşen öğrenci sayısı baz alındığında sosyal mesafe kuralına uygundur. Salgın 
seyrine göre, gerekirse gruplar ikiye ayrılacaktır.
4. Anaokulunda kullanılacak alanlar doğal havalandırma koşullarına uygun olacak 
şekilde belirlenmiştir. Sınıflar 40 dakikada bir öğrencisiz olarak havalandırılacaktır. 
Hava koşulları göz önüne alınarak açık havada oyun ve dersler yapılmaktadır. 
5. Okul girişi, tüm WC girişleri ve yemekhane girişlerinde hijyenik paspas mevcuttur. 
6. Yurt dışına seyahat edecek olan öğrenci, veli ve çalışanlarımızdan seyahatten 
döndükten sonraki ilk 14 gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları 
istenecektir. Doktor muayenesi sonucunda çalışan / öğrencinin okula devam etmesinde 
sakınca olup olmadığına dair raporu okul yönetimine sunması gerekmektedir. 
7. Öğrenciler, öğretmenler ve diğer tüm çalışanlar okul içinde maske 
kullanmaktadır. 
8. Tüm çalışanlarımız COVID-19 ile ilgili alınması gereken önlemlerle ilgili 
Kurumumuz Sağlık Kurulu ve İSG birimi tarafından verilen eğitimlere katılmıştır. 

Öğrenciler ile İlgili Önlemler
1. Kurumda görevli tüm personel ve öğrenciler termal kamera ile ateş ölçümleri 
yapılarak kuruma alınmaktadır. 
2. Gün içinde, görevli personel haricinde kimse (veli dahil) okula alınmayacaktır. 
Veli görüşme talebi randevu ile gerçekleştirilecektir. Okula gelen/ayrılan 
öğrenciler okul bahçesinde belirlenmiş “Öğrenci Kabul Noktası” dan nöbetçi 
öğretmenler tarafından teslim edilmeli/teslim alınmalıdır.
3. Üst solunum yolları enfeksiyonu belirtileri gösteren, boğaz ağrısı, burun 
akıntısı, konjonktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, 
karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan/gelişen, COVID-19 
vakası veya temaslısı olan çocuklar okula kabul edilmemektedir.
4. Öğrencilerin birbirlerinin eşyalarını kullanmalarına, evlerinden oyuncak ve 
kitap gibi malzemeler getirmelerine izin verilmemektedir. 
5. Öğrencilerimiz kişisel eşyalarını (Kırtasiye vb) kullanmaktadır.
6. Anaokulu psikoloğumuz tarafından öğrencilerde kaygı durumunu ortadan 
kaldırmak amaçlı oyunlarla sosyal mesafe kuralları öğretilmektedir.
7. Öğrencilerin ellerini düzenli yıkamaları ve öksürme-hapşırma gibi durumlarda 
doğru davranışları edinmeleri konusunda eğitimler verilmekte, ellerini yıkamakta 
zorlanan öğrencilere öğretmenler yardımcı olmaktadır.
8. Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren 
öğrenciler izolasyon odasına alınarak, uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmekte, 
aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmaktadır.
9. Sağlıkla ilgili acil durumlarda ilk müdahale okul doktorumuz ve hemşiremiz 
tarafından yapılmaktadır.
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Ailelerin Alması Gereken Önlemler:
1. Her veli, Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan ve öğrenci kişisel dosyası içinde yer 
alan Covid-19 Bilgilendirme Formu ve Taahhütname”yi Aile bireyleri ve aynı evde 
yaşayanların T.C. Kimlik No ve HES Kodu bilgilerini (ekleyerek tek seferde HES 
kodlarını da almış olalım mı?) doldurarak imzalamalıdır.
2. Öğrencinin, her sabah evden çıkmadan önce ateşi ölçülmelidir. Ateşi 37.8’in 
üzerinde ise okula gönderilmemelidir. 
3. Öğrenciler, her türlü hastalık durumunda okula gönderilmemelidir.
4. Aile, çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.
5. Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, 
çocuğun sağlık durumunu okula bildirmelidir.
6. Öğrencilerin çantalarında daha fazla (en az iki adet) yedek kıyafet bulundurulmalıdır.

İSTEK Okullarında ulaşım hizmeti grup şirketlerimizden İSTEK Servis A.Ş. 
tarafından sağlanmaktadır. Okullarımızda ulaşımda güvenlik ve trafik kurallarına 
uyum kesin bir standart olarak yer almaktadır, öğrencilerimiz evlerinin önünden 
alınır ve okul çıkışında yine evlerine bırakılır. Servis araçlarımızda; öğrencilerimizin 
kesinlikle emniyet kemerlerini takmaları sağlanır.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine, servis hosteslerimiz eşlik etmektedir. 
Servislerimizde trafik kurallarına ve hız limitlerine kesinlikle uyulmaktadır. Araçların 
güvenliği ve kontrolü kurumumuzun garantisi altındadır. Servis araçlarında GPRS 
uydu takip sistemi bulunmaktadır.

Servis Kullanımı ile İlgili Beklentilerimiz:
• Veli, çocuğunu servisine kendisine bildirilen zamanda teslim etmelidir.

• Teslim edecek kişi; sabah çocuğu servise teslim ederken ve okul çıkışı teslim 
alırken belirtilen saatte,  evinin önünde bulunmalıdır.

• Çocuğu servise teslim edecek ve karşılayacak kişinin eğitim yılı başında servis 
sorumlusu ile tanıştırılması gerekmektedir.

• Herhangi bir nedenle öğrenci servisi kullanmayacaksa veli servis hostesine ve 
anaokulu idaresine mutlaka bilgi vermek zorundadır. 

• Öğrencilerimiz servise yiyecekle binmemeli, emniyet kemerinin servis hostesi 
tarafından bağlanmasına izin vermeli, araç hareket halindeyken ayağa kalkmamalı, 
yüksek sesle konuşmamalıdır.

• Veliler servis güzergahlarına müdahale etmemeli ve öğrenci servislerini 
kullanmamalıdır.

 20. SERVİS
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Güvenlik, okullarımızda ileri teknolojilerle desteklenerek, uzman ve yetkin personel 
tarafından sağlanmaktadır. Tüm kampüslerimizde gündüz ve gece güvenliğini 
sağlayan “özel güvenlik birimi” yer almakta, okullarımızda güvenlik için güçlü bir 
teknik donanım ve yüksek güvenlik standartları kullanılmaktadır. Tüm giriş çıkış 
bilgileri bilgisayar ortamında kaydedilmektedir. Kampüslerimiz ve çevreleri dahili 
ve harici güvenlik kameraları ile izlenerek tüm gün görüntü kontrolü ve kaydı 
yapılmaktadır.

 21. GÜVENLİK HİZMETLERİ

COVID-19 Nedeniyle Servislerde Alınan Önlemler:
• Servis araçlarının rutin temizliği hijyen kurallarına uygun olarak dezenfektanlarla 
yapılmaktadır.
• Araçlarda el dezenfektanı/kolonya bulundurulmaktadır.
• Aksi bildirilmediği takdirde servis araçlarında klima kullanılmamakta, 
pencereler açılarak servisin sık sık havalandırılması sağlanmaktadır.
• Servis sürücü ve rehber personelin, servis kullanan öğrencilerin ve çalışanların 
maske takmaları zorunludur.
• Öğrencilerin serviste yerleri belli olacak ve her gün aynı yerde oturmaları sağlanacaktır.
• Öğrencilerimizin sabah servise binerken ateş ölçümleri yapılacak, 37.8 derece 
olanlar servise alınamayacaktır.
• Servise binen tüm öğrencilerin her gün kaydı tutulacak, COVID-19 tespit edilen 
öğrenci olduğu takdirde kendisi ile aynı servisi kullanan tüm öğrencilerin 14 gün 
boyunca izlenmesi için aileye gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

• İSTEK eşofmanları çocuklarımızın, okul kıyafeti olarak belirlenmiştir. (istekle.com 
adresinden online olarak ya da okul mağazasından satın alınabilir)
• Cuma günü serbest kıyafet günüdür.
• Bazı özel gün ve kutlamalarda öğrencilerimiz serbest kıyafet giyebilir. Bu özel 
günler haftalık programla sizlere bildirilir. 
• Okulda giyilecek ayakkabılar okul ortamına uygun olmalıdır. Her yaş grubu için 
bağcıksız ayakkabılar tercih edilmelidir.
• Öğrencilerimizin çantalarında mutlaka ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilecek 
yedek giysiler bulunmalıdır. COVID-19 nedeniyle yedek kıyafet sayısı en az iki takım 
olmalıdır.
• Değerli takıların (kolye, bilezik, künye, küpe, yüzük) okulda takılmaması 
gerekmektedir.
• Kıyafetlerin karışmaması için okula gönderilen tüm kıyafetlerin etiketlerinde isim 
yazılı olmalıdır. Öğrencilerimiz tarafından unutulan ve personel tarafından bulunan  
etiketsiz okul giysisi vb. okulda bulunan “Kayıp Eşya” kutusunda tutulur. Kayıp 
eşyası olan velimiz anaokulu asistanından yardım alabilir. Üzerinde çocuğun ismi 
bulunmayan kayıp eşyalardan okulumuz sorumlu değildir.

 22. OKUL KIYAFETİ
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• Günlük yemek öğünlerimiz; 3-4 ve 4-5 Yaş, Sabah kahvaltısı 09.10-09.40’da 
başlar. Öğle yemeği 12.35-13.15’te ve ikindi kahvaltısı 14.40-15.00’te, 5-6 Yaş için 
ise, Sabah kahvaltısı 08.30-09.00, Öğle Yemeği 11.40-12.20, İkindi Kahvaltısı 14.40-
15.00 olmak üzere gün içinde devam eder.
• Yemeklerimiz gıda mühendisleri tarafından incelenir ve aylık yemek menüleri 
çocukların günlük kalori ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.
• Her ayın yemek listesi ayın başında Google Classroom ve web sayfamız 
üzerinden paylaşılmaktadır.
• Yemeklerimiz, sağlıklı koşullarda Bee Gurme yemek firması tarafından 
okulumuzda hazırlanmakta ve günlük olarak tüketilmektedir.
•  Çocukların su mataraları her gün temizlenip dolu bir şekilde okula 
gönderilmelidir. Gün içerisinde öğrencilerimiz su tüketmeleri konusunda 
bilinçlendirilmektedir. 

COVID-19 Kapsamında Yemek Hizmeti ile İlgili Düzenlemeler:

• Yemekhane görevlileri tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. 
malzeme kullanarak, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun 
servis yapmaktadırlar.

• Yemekhane oturma düzeni çapraz oturma şeklinde sosyal mesafe kurallarına 
uygun olarak düzenlenmiştir.

• Masa düzenleri bir metre mesafeli ve çapraz oturma düzenine uygun olarak 
hazırlanmıştır.

• Çatal, kaşık ve bıçaklar tekli kağıt ambalaj içerisinde verilmektedir.
• Her kullanım sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve 
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

• Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile birlikte giderek, her gün kendileri 
için belirlenmiş masa ve sandalyede oturarak yemeklerini yiyeceklerdir.

• Yemekhane sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerinde iki grup halinde dönüşümlü 
kullanılacaktır. İkindi kahvaltısı sınıflarda veya bahçede yapılacaktır.

• Öğrencilerimizin tüm gün su ihtiyacı, matara ve okul tarafından temin edilen tek 
kullanımlık su ile karşılanacaktır.

 23. YEMEK
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Aile katılımı; anne ve babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları 
için organize edilmiş etkinliklerin bütünüdür. Çocuklarımızın gelişimine çok yönlü 
katkıda bulunabilmek ve çocukların deneyimlerini paylaşabilmeleri amacı ile “Aile 
Katılımı Etkinlikleri” adı altındaki etkinliklere yer verilmektedir. 

Anne babaların çocuklarının eğitim sürecine dahil olması için her eğitim-öğretim 
yılında en az bir kere sınıfta öğrencilerle 30 dakikalık bir etkinlik yapılması 
istenmektedir. Bu etkinlikle anne babalar çocuklarının öğrenme süreçlerine katkı 
sağlayabilirler.

 25. AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI

Tüm öğrencilerimizin doğum günleri, her ayın son haftasında kutlanır. Doğum 
günü olan çocuklar o gün özel bir giysi giyerek, arkadaşlarının kendileri için 
hazırladıkları hediyeleri alırlar. Sınıf içinde gerçekleşen kutlamaya, veli katılımı 
olmaz ve sınıfa doğum günü pastası kabul edilmez.

 24. DOĞUM GÜNLERİ
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 26. OKUL AİLE BİRLİĞİ
• İSTEK Bilge Kağan Okulları Aile Birliği, okul ile aileler arasında iletişimi 
geliştirerek okul sorunları ile ilgili destekleyici, sosyal ve kültürel etkinliklerde 
okul ve aileyi bir araya getirmek için kurulmuştur. 

• Okul Aile Birliği,  her eğitim-öğretim yılı başlangıcında veliler ve öğretmenler 
tarafından bir yıllık dönem için seçilir. 

• Anaokulumuz, Okul Aile Birliği çalışmalarını işbirliği içerisinde sürdürür.

NOT: OOkul bu belgede açıklanan her tür rutine ilişkin T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda yeniden düzenlemeler yapabilir ve 

velileri bu değişikliklerden haberdar etme yükümlülüğünü kabul eder.

ÖNEMLİ DUYURULARIMIZ
• Öğrencilerimizin en geç 08.30’da okulda olmaları gerekmektedir. Okula 
çocuklarını kendi imkânları ile getiren velilerimizin bu konuda hassasiyet 
göstermeleri önemle rica olunur. Veli dışında öğrenciyi okula getiren/alan kişilerin 
risk grubu rahatsızlığı olmayan, 65 yaş altı kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.

• Okulumuza girişte öğrencilerimiz, nöbetçi öğretmenleri tarafından kampüs 
girişindeki kabul noktasında karşılanmakta ve gün sonunda aynı yerden velilerine 
teslim edilmektedir. Sabah nöbetçi öğretmenlerin kapıda olma saati 08.00-08.45 
arası, akşam ise 15.45-16.30 arasında çocuğunuzu nöbetçi öğretmenlere teslim 
edip/teslim alabilirsiniz.  Bu saatler dışında kapıda nöbetçi öğretmen olmadığından 
öğrenci teslimi için güvenlik kanalıyla, anaokulu ile iletişime geçilmelidir. 

• Öğrencilerimiz hakkında bilgi alma amaçlı görüşmelerin mutlaka veli görüşme 
saatlerinde randevu ile şartlara göre çevrimiçi yapılması önemlidir.

• Pandemi nedeniyle evden okula oyuncak, kitap vb. getirilmemelidir.

• Okul tarafından gönderilen ve geri dönüt beklenen yazıların imzalanarak 
mutlaka belirtilen zamanda okula ulaştırılması gerekmektedir.

• Öğrencilerin yüz yüze ya da uzaktan eğitimde devamsızlık yapmamalarına özen 
gösterilmelidir.

Desteğiniz ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
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