
KIRŞEHİR KOLEJİ 

VELİ-ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME KILAVUZU

OKULLARI2022-2023



KIRŞEHİR KOLEJİ 

 

KIRŞEHİR KOLEJİ OKULLARI 

2022-2023 YILI 

VELİ – ÖĞRENCİ - ÖĞRETMEN 

BİLGİLENDİRME KILAVUZU 



KIRŞEHİR KOLEJİ 

 

1  

İÇİNDEKİLER 
ÖN SÖZ ..................................................................................................................................................... 2 

KOLEJ MARŞI ............................................................................................................................................ 3 

MİSYON-VİZYON-DEĞERLERİMİZ ............................................................................................................ 4 

TARİHÇE .................................................................................................................................................... 5 

OKUL ÖNCESİ AKADEMİK PROGRAM ...................................................................................................... 7 

Eğitimi Destekleyici Etkinlikler .............................................................................................................. 9 

Okul Öncesi Dönemde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ............................................................... 11 

Derslerimiz .......................................................................................................................................... 12 

İLKOKUL-ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM ........................................................................................ 20 

Yetenek Taraması ............................................................................................................................... 21 

İlkokul Derslerimiz............................................................................................................................... 22 

İngilizce Eğitimi ................................................................................................................................... 27 

İlkokulda İngilizce ............................................................................................................................... 29 

PDR Birimi ........................................................................................................................................... 30 

Ortaokul Derslerimiz ........................................................................................................................... 33 

Ders Çizelgesi ...................................................................................................................................... 38 

Zaman Çizelgesi .................................................................................................................................. 39 

OKULA HAZIRLIK ETKİNLİK PLANI ................................................................................................. 41 

SINAVLAR .................................................................................................................................... 42 

Ortaokul Yazılı-Deneme Tarihleri ........................................................................................................ 43 

Okulumuz Sınavları ............................................................................................................................. 44 

ETÜTLER.................................................................................................................................................. 45 

OKUL-ÖĞRENCİ TAKİP ÇALIŞMALARI .................................................................................................... 48 

VELİ BİLGİLENDİRME VE İLETİŞİM .......................................................................................................... 53 

VELİ TOPLANTI TARİHLERİ ..................................................................................................................... 53 

K12 NET SİSTEMİ .................................................................................................................................... 55 

2022-2023 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ........................................................................................................ 57 

2022-2023 YILI ETKİNLİK TAKVİMİ ......................................................................................................... 58 

İLKOKUL-ORTAOKUL ETKİNLİKLERİMİZ ................................................................................................. 60 

YAYINLARIMIZ ............................................................................................................................. 63 

DESTEK BİRİMLER ................................................................................................................................... 64 

PROJELER .................................................................................................................................... 64 

Eko-Okullar ......................................................................................................................................... 66 

GURUR TABLOMUZ ..................................................................................................................... 73 

İLETİŞİM .................................................................................................................................................. 78 



KIRŞEHİR KOLEJİ 

 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
geniş ve güzel şekilde kullanılmasıdır. 

 
 
 

Sayın Veliler, 

Sizleri ve sevgili öğrencilerimizi okul-veli uyumu 

konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu el 

kitabı, Kırşehir Koleji’ndeki uygulamaları ve uyulması 

gereken kuralları içermektedir. 

Öğrencilerimizin; sorumluluk bilincine sahip, saygılı, 

kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi 

ile etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenen, öğrendikçe 

gelişen ve bilinçlenen sağlıklı bireyler olarak 

yetiştirilmesini sağlamak okulumuzun ve velilerimizin 

ortak hedefidir. Güvenli, sağlıklı ve düzenli bir çevrede 

yaşanması için bireylerin bilinçlenmesi ve deneyimlerle 

oluşturulan kurallara uyması yeterlidir. 

Okul kurallarının ortak amacı ise her bireye tanınmış 

hak ve özgürlüklerin yine her birey tarafından en 

Bu el kitabı, yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında Kırşehir Koleji’nin işleyiş düzeni hakkında 

bilgi vermeyi, kurallar açısından siz sayın velilerimizi ve siz sevgili öğrencilerimizi bilgilendirmeyi 

amaçlamaktadır. 

İçerikteki bilgilerin gerek velilerimiz gerekse öğrencilerimiz tarafından aynı bakış açısıyla 

algılanacağına, sorumlulukların yapıcı bir yaklaşım içinde ele alınacağına, görevlerin eksiksiz bir 

şekilde yerine getirileceğine, iş birliğimizin tüm öğrencilerimize yarar sağlayacağına yürekten 

inanıyorum. 

Sağlıklı, başarılı ve verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum.   

Saygılarımla… 

Ayşe BALTACI 

Okul Müdürü 

ÖN SÖZ 
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Atatürk Atatürk Liderimiz 

Bilgidir Rehberimiz 

Başımız Hep Yukarıda 

Gelecek Gelecek 

Hedefimiz 

 

Kırşehir Kırşehir Kolejiyiz 

Başarıdan Hep Eminiz 

Sevgi, Bilgi, Azim ile 

Yürürüz Yürürüz Geleceğe 

 

Doğru, Dürüst, Gayretli 

Vatanın Aydınlık Yüzleri 

Geçmişten Güç Alarak 

Koşarız Koşarız Hep İleri 

 

Kırşehir Kırşehir Kolejiyiz 

Başarıdan Hep Eminiz 

Sevgi, Bilgi, Azim ile 

Yürürüz Yürürüz Geleceğe 

 
 

Atamızın İzinde 

Yürekte Güç, Zihinde 

Umut Olup Hep Taşarız 

El Ele El Ele ve Emekle 

 

 

Kırşehir Kırşehir Kolejiyiz 

Başarıdan Hep Eminiz 

Sevgi, Bilgi, Azim ile 

Yürürüz Yürürüz Geleceğe 

 

Spor, Bilgi, Sanatta 

En Öndeyiz Yarışta 

Dillerde Hep Adımız 

Eğitimde Eğitimde Bir Marka 

 

Kırşehir Kırşehir Kolejiyiz 

Başarıdan Hep Eminiz 

Sevgi, Bilgi, Azim ile 

Yürürüz Yürürüz Geleceğe 

 

 

SÖZ:   İmren ÖNDAŞ 

BESTE:  Mehmet VURAL 

 

KOLEJ MARŞI 



KIRŞEHİR KOLEJİ 

 

4  

 

 
 

MİSYON 

İnsanlığa değer katan, mutlu, üretken, öz güveni yüksek, fark yaratan bireyler yetiştirmek. 
 

VİZYON 
 

Eğitimde bir dünya markası olmak. 
 

DEĞERLERİMİZ 
Dünya Vatandaşlığı: 

 

Kolej olarak; dünya vatandaşı olabilmeyi bir 21. yüzyıl becerisi olarak görür ve öğrencilerimizin 

dünyanın her yerinde var olabilmeleri için çalışırız. 
 

Dünyamızın kültürel çeşitliliğini bir fırsat olarak görür; ayrımcılık yapmadan, ırk ve dil farkı 

gözetmeden, ulusal kimliğimizin bize sağladığı öz güvenle daha adil, daha iyi bir dünya için çalışırız. 
 

Topluma Değer Katmak 
 

Kolej olarak; "Eğitimde dünya markası olma" vizyonumuz doğrultusunda topluma değer katacak 

bireyler yetiştirir, eğitim alanında tüm topluma yayılacak değerler üretir ve bunun sorumluluğunu ve 

gururunu yaşarız. 
 

Bir eğitim kurumu olarak, çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar, sadece kendi 

öğrencilerimiz için değil, tüm dünya çocuklarının düşünmeleri, üretmeleri ve faydalı modeller geliştirmeleri 

için çalışırız. 
 

Sürdürülebilirlik 
 

Kolej olarak; bilgi ve cesaretle atılan her adımın ancak sürdürülebilir olması halinde başarıya 

ulaşacağına inanıyoruz. 
 

Tüm çalışmalarımızı sürdürülebilirlik temelinde planlar ve uygularız. Akademik birikimimizi, başta 

insan kaynağımız olmak üzere tüm varlıklarımızı ve paydaşlarımızla ilişkilerimizi güvenilirlik ve 

sürdürülebilirlik felsefesi ile yönetiriz. 

Yenilikçilik 
 

Kırşehir Koleji olarak; “Yenilikçiliğimiz imzamızdır”. Biz takip değil, öncülük ederiz. Eğitim 

standartlarımızı sürekli iyileştirerek yeni modeller geliştirir, fark yaratmak için çalışırız. 
 

Liderlik 
 

Bizce liderlik, ülkemizi geleceğe başarıyla taşıyacak yüz binlerce öğrenci yetiştirmek için üstlenilmiş 

bir sorumluluk, cesaretle alınmış bir görevdir. 
 

Kurucumuzun liderlik vasfını “eğitim” le ilgili attığımız her adıma taşımayı, sadece ülkemizde değil 

dünyada örnek alınacak eğitim modelleri ve içerikleri geliştirmeyi kurum kültürümüzün parçası olarak görür, 

tüm çalışanlar olarak liderlik bayrağını layıkıyla taşımak için çalışırız. 

MİSYON – VİZYON 

DEĞERLERİMİZ 
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1991-1992 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılan ve her geçen gün yetiştirdiği bilinçli, aydın, 

donanımlı bireylerle eğitim kalitesini yükselten okulumuz, bu 32 yıllık tecrübeyle kurumsallaşma 

yolunda önemli adımlar atmıştır. 
 

Tarihsel bir kültüre ve misyona sahip her okulun gerek eğitim anlayışlarını gerekse yetiştirmek 

istediği öğrenci modelini tespit edip, çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda yaptığını görüyoruz. Eğitime 

bu dikkatle baktığımızda okulumuzun ruhu olarak adlandırabileceğimiz ve mutlaka her öğrencimize de 

sinmesi için emek verdiğimiz bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 
 

Okulumuz; 
 

✓ Dürüst 
 

✓ Çalışkan 
 

✓ Plânlı 
 

✓ Öz güven sahibi 
 

✓ Araştırmacı ve elde ettiği bilgileri uygulama yetisine sahip 
 

✓ Eleştirel düşünceye açık 
 

✓ Analitik muhakeme gücüne sahip 
 

✓ Ana dilini kusursuz konuşabilen 
 

✓ Milli değerlerini özümseyip, çağdaş dünyayla kuracağı ilişkide başarılı 
 

✓ Entelektüel bakış açısına sahip bireyleri yetiştirir. 

Okulumuz Kırşehir-Kayseri yolu üzerinde 25.000 metrekare üzerine kurulmuş, merkezi ısıtma 

sistemiyle ısıtılan ve modernize edilmiş laboratuvarlarıyla ilimiz açısından gurur kaynağıdır. 

 
 

TARİHÇE 
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✓ EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ 

Ana sınıflarımızda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kazanım ve gelişim göstergeleri 

doğrultusunda hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Programı" uygulanır. Öğrencilerimizin tüm gelişim 

alanlarını desteklemeye yönelik etkinlikler aşağıda belirtilen ders başlıkları altında planlanır ve sınıf 

öğretmenlerimiz tarafından uygulanır. (Türkçe dil etkinliği, matematik, fen ve doğa, oyun ve hareket, 

sanat, serbest zaman etkinlikleri, köşe etkinlikleri, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları.) 
 

Planlanan çalışmalarda amacımız, öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak; 

gelişimlerini desteklemek, sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini ve araştırma yapmalarını 

sağlamak, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, kendilerini ifade etme fırsatı buldukları 

eğitim ortamları içinde öz güven gelişimlerini desteklemek, ilkokula hazırlanmalarında rehberlik 

etmektir. Eğitim yaklaşımımızda belirtilen amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize yaş gruplarına göre 

becerilerini geliştirebilecekleri zengin ve esnek bir program bütünü sunulur. 
 

Eğitim programlarımız öğretim yılı başında tüm öğretmenlerimizin katılımıyla, yaş gruplarımızın 

gelişim özellikleri dikkate alınarak, bir yılı kapsayacak şekilde hazırlanır. Yapılan çalışmalarla 

öğrencilerin bir sonraki yaş grubuna hazırlanmaları hedeflenir. 
 

Okul öncesi eğitimi, çocukların gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu gerçekten 

hareketle; öğrencilerimizin, kendi tercihlerini yapabilen, karar alma becerisine sahip, sorumluluk 

alabilen, yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini ifade edebilen, öz disipline sahip, başkalarının 

görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri için gerekli eğitim ortamları ve programlar hazırlanır. Okul 

öncesi dönemde amaç; bilgi öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri çocuğa 

kazandırabilmektir. Bu doğrultuda öğrenciler çok yönlü olarak değerlendirilir. Problem çözme ve oyun 

temelli etkinliklere yer verilir. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında kendi hazır bulunuşlukları içinde 

gelişmeleri desteklenir. 
 

Oyun, anaokulu eğitimimizin merkezinde yer alır. Sınıf içinde ve dışında öğrencilerin oyun yolu 

ile gelişimini destekleyici aktivitelere yer verilir. Tüm süreçler öğrenciyi merkeze alarak disiplinler arası 

iş birliğiyle hazırlanır. Temelde etkin öğrenme hedeftir. Bu doğrultuda tek bir eğitim anlayışına bağlı 

kalmak yerine, birleştirilmiş bir eğitim yaklaşımı benimsenir. 

OKUL ÖNCESİ AKADEMİK PROGRAM 
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Çocukların gelişimi için aile ve okul arasındaki iş birliğine önem verilir. Bu doğrultuda ailelerin 

çocuklarıyla okul ortamına katılımı için çeşitli etkinlikler planlanır. Değerlendirme süreci de eğitim  

yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Süreçler öğretmen, öğrenci ve veli gözüyle çok yönlü olarak 

değerlendirilir. Sınıf içinde yapılan etkinliklerde öğrencilerin hem bireysel hem de akran 

değerlendirmeleri yaparak farkındalık kazanmalarına fırsat verilir. Yıl içinde yapılan çalışmaları 

çeşitlendirmek ve bu doğrultuda öğrencilerimizin farkındalıklarını artırmak amacıyla proje çalışmaları 

planlanır. Ders içerikleri, belirlenen projelerle ilişkilendirilerek hazırlanır. 
 

✓ PROJE ÇALIŞMALARI 

Okulumuzda her yıl yeni bir proje konusu belirlenerek yıl boyunca bu konuyla ilgili çalışmalar 

sürdürülür. Çalışmalar esnasında velilerimiz her ay düzenli olarak, gelinen süreç hakkında 

bilgilendirilirler. Bu yılki proje konumuz “50. GÜN ETKİNLİK” olarak belirlenmiştir. Sene sonu gösterimiz 

bu konu kapsamında hazırlanan projelerden oluşmaktadır. 

 
✓ OKUL KIYAFETLERİ 

Öğrencilere ait eşyalara mutlaka ad ve soyadı yazılması gerekir. İsim yazılmamış eşyaların 

kaybolmasının sorumluluğu okula ait değildir. 

 

✓ OYUN NEDİR? 

Oyun ile çocuklarımızın deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini sağlama, eğlenme ve 

bazen kuralları belirlenmiş, bazen de kendiliğinden gelişen mutluluk, coşku, heyecan ve 

merak duygularını açığa çıkarma amacıyla hareket ederiz. Bu sayede oyun ile 

çocuklarımız kendi kendilerine veya arkadaşları ile oyun oynamanın çeşitli yollarını 

bulur. Oynadığı oyunlarda sorumluluk alır, sosyalleşir, toplumsal kuralları öğrenir, 

duygu ve düşüncelerini bu yolla ifade eder. 
 

✓ OKULA GELİRKEN 

Okula getirilmesi gereken malzemelerin ve ödevlerin unutulmaması öğrencimizin sorumluluk 

bilincinin gelişimi açısından önemlidir. 

 

✓ GÜNE MERHABA 

Öğrencilerimizin tüm grup ile bir araya geldikleri ve günü planlarken, birbirleriyle de iletişime 

geçerek paylaşımda bulundukları günün önemli bir zaman dilimini oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin 

güne uyumu açısından bu sürece katılımları önemlidir. Paylaşım zamanını sabah sporu takip eder. 

Öğrencilerimizin bedensel aktivitelere ihtiyaçları olduğu gerçeğinden hareketle güne sabah sporu ile 

merhaba denir. 

YEDEK GİYSİ 

1.Mevsime uygun eşofman altı 

2.Mevsime uygun tişört vb. 

3.İç çamaşırı (1 takım) 

4.Çorap ve yedek ayakkabı 

Arzunuza göre bir hurç içine ya da bir çanta içine yerleştirerek öğretmeninize teslim edebilirsiniz. 

NOT: Yedekler mevsime göre güncellenmelidir. 
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✓ OYUNCAK GÜNÜ 

Öğrencilerimizin haftaya uyumunu sağlamak için belirlenen tarihte oyuncak günü uygulaması 

yapılır. Oyuncak günü için seçilen oyuncağın; şiddet içerikli olmaması, karakter niteliği taşımaması, 

elektronik olmaması ve küçük parçalar içermemesi gerekir. 

 
SINIF ÖĞRETMENİMİZ VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİMİZ GEREKLİ GÖRMEDİKLERİNDE UYGULAMAYI 

SONLANDIRIRLAR VE SİZLERİ BU KONUDA BİLGİLENDİRİRLER. 

 

✓ KİTAP GÜNÜ 

 
Öğrencilerimize kitap sevgisini kazandırmak, bilişsel ve dil gelişimlerine katkı 

sağlamak amacıyla kitap günü düzenlenir. Sınıf öğretmeni tarafından belirlenen 

zamanlarda, öğrencimizin kitap getireceği gün ile ilgili bilgilendirme yazısı gönderilir. 

 

 
✓ GÖSTER & ANLAT 

Öğrencimizin ilgi duyduğu bir konuda araştırma yapması ve bu konudaki bilgi ve deneyimlerini 

arkadaşları ile paylaşabilmesi amacıyla yapılan etkinliğe öğrenciler dönemde bir kez katılır. Sınıf 

öğretmeni tarafından belirlenen zamanlarda, öğrencimizin “Göster & Anlat Günü” ile ilgili bilgilendirme 

yazısı gönderilir. 

 

✓ GEZİLER 

Öğrencilerimiz ile yaparak yaşayarak öğrenim sağlamak amacıyla önemli gün ve haftalarda 

geziler düzenlenir. Ailelerimiz gezileri gönderilen bilgi yazılarından takip eder. 

 
✓ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI 

Çocuklarımızın doğdukları günü sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayan bir etkinliktir. 

Kutlamalarımız her ay için, o ay doğan çocuklarımız adına ayın son cumasında kutlanmaktadır. Doğum 

günü pastamız pasta ustamız tarafından okulda hazırlanmaktadır. Sizler, kendisini özel hissettiği bir 

kıyafetini ve dilerseniz sınıfını süslemek için doğum günü süsleri de gönderebilirsiniz. 

 

EĞİTİMİ DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER 
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BRANŞ DERSLERİNE EKLENECEKLER  

✓ SOSYAL BİLGİLER 

Öğrencilerimiz ile yaşadığımız doğayı, ili, bölgeyi, ülkeyi, gezegeni, galaksiyi keşfediyor; 

bildiklerimizi tekrar edip bilmediklerimizi çeşitli etkinlikler ile öğrenerek kalıcı hale getiriyoruz. 

 
✓ FEN VE DENEY 

Deney yapmak çocukların küçük yaşlardan itibaren sorgulayan bireyler olmalarını, bilimi 

sevmelerini ve bilime katkıda bulunacaklarını fark etmelerine yardımcı olmaktadır. Bizler de her hafta 

farklı bir deney ile meraklı mucitlerimizi yetiştiriyoruz. 

 
✓ AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ 

Günlük program doğrultusunda sınıf öğretmeni açık hava 

etkinlikleri planlar. Bu etkinliklerimize tüm öğrencilerimizin 

katılması beklenir. 

 

✓ ÖZEL GÜN ETKİNLİKLERİ 

Yapılan çalışmaları desteklemek, yaşantı zenginliği sağlamak 

ve öğrencilere farklı bakış açıları kazandırabilmek amacıyla özel gün 

etkinlikleri planlanır. Özel gün etkinlikleri aylık etkinlik listesinde 

velilere duyurulur. 

 

✓ GELİŞİM DEĞERLENDİRME 

Eğitim öğretim yılı içinde gönderilen okul kitapçıklarıyla 

öğrencilerin aylık davranış değerlendirmeleri yapılır. Her dönem 

sonunda öğrenci gelişim formları ve e-okul gelişim raporları veliye 

gönderilir. 

 

✓ ETKİNLİK TAKVİMİ 

Her ayın başında o ay içinde yapılması planlanan çalışmalar etkinlik takvimi ile velilere iletilir. 

Etkinlik takvimi ayrıca OVB sistemi üzerinden yayınlanır. 

 
✓ VELİ GÖRÜŞMELERİ 

Çocukları hakkında öğretmenleriyle görüşmek isteyen veliler öğretmenlerin görüşme 

saatlerinde okula gelirler. Görüşme günü dışında gelmek isteyen velilerin randevu almaları gerekir. 

 
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİMİZ, BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİNİZ İLETİŞİM GÜNÜNDE SİZLERİ 

ARAYARAK BİTEN HAFTAYI DEĞERLENDİRİR VE SONRAKİ HAFTA YAPILACAK ÇALIŞMALARLA İLGİLİ 
BİLGİ VERİRLER. Onların görevi sadece siz velilerimiz ile okul arasında köprü olmaktadır. 

OKULUMUZDA SINIF ANNESİ UYGULAMASI YOKTUR. VELİNİN SAĞLIKLI İLETİŞİM KURMASI VE DOĞRU 
BİLGİ EDİNEBİLMESİ ARZUSUYLA WHATSAPP GRUPLARI OLUŞUMUNU DESTEKLEMEMEKTEYİZ. 

 

✓ BESLENME 

Öğrencilerimize sabah beslenmesi, öğle yemeği ve ikindi beslenmesi olmak üzere üç öğün 
yemek verilir. Öğrencilerimiz yemeklerini öğretmenleri ve dil koçları eşliğinde yerler. Öğrenciler, sağlıklı 
beslenmeleri ve kendi başlarına yemek yiyebilmeleri konusunda desteklenir. 
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✓ SAĞLIK YAKLAŞIMI 

Velilerimiz, öğrencilerimizin sağlık durumu ile ilgili bilgileri eğitim yılı başında doldurulan sağlık 

formlarında detaylı olarak belirtir. Yaşanan hastalık durumlarında idare bilgilendirilir. Bulaşıcı ve ateşli 

hastalık durumlarında öğrencilerin okula gönderilmemesi, öğrencinin kendi sağlığı ve diğer öğrenciler 

için önemlidir. 

Velilerimiz okula gönderdikleri ilaçların üzerine öğrencinin ismini, sınıfını; ilacın kullanım saatini, 

dozunu yazar. İlacın kullanım bilgilerini yazma sorumluluğu veliye aittir. Okul hemşiremiz sabah bu 

ilaçları toplar ve belirlenen saate uygun olarak çocuğa verir. Okula gönderilen ilaçların ve okulda 

rahatsızlanan öğrencinin takibi okul tarafından yapılır. Veliler okul hemşiresi tarafından bilgilendirilir. 

 
✓ BİR GÜNÜMÜZ 

- Anaokulumuzda eğitim saat 08.30'da başlar, 16.45 'e kadar devam eder. 

- Öğrencilerimiz okula, "Güne Merhaba" saati ile başlarlar. Bu uygulamada, başlayan gün ile ilgili 

paylaşımlarda bulunulur ve günün planlaması yapılır. 

- “Güne Merhaba” saatinden sonra öğrencilerimiz güne sabah sporu ile devam ederler. Sabah  
sporunu beslenme saati takip eder. 

- Günlük akışımızda belirtilen saatlerde öğle yemeği yenir, ikindi kahvaltısı yapılır. 

- Haftalık ders çizelgemizde belirlenen akışa göre sınıf içi etkinlikler planlanır. 
 

 
 

Doğdukları andan itibaren onlar için dilediğimiz güzel bir gelecek; yaratıcı, özgür, ileriye dönük 

mutlu ve başarılı bir hayat çizgisi çizebilen bir yetişkin olabilmeleri için harcadığımız çabalarla 

biçimlenmeye başlar. Psikolojik açıdan sağlıklı, kendisiyle ilgili farkındalık kazanmış, öz güveni olan, 

doğru seçimler yapabilen, doğru kararlar alabilen, sorun çözme ve kişiler arası iletişim becerileri 

gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, yaratıcı ve üretken bir kişilik gelişimi göstererek, kendini 

gerçekleştiren bireyler olabilmelerini sağlamak temel amaçlarımızdandır. Okul öncesi dönemde 

öğrencilerin doğru bir eğitim metoduyla fiziksel, bilişsel, sosyal duygusal, dil gelişimi ve öz bakım 

becerilerinin takip edilmesi, ilköğretim için gerekli olan bazı temel becerilerin kazandırılması (okul 

olgunluğu), okula ve eğitime karşı olumlu duygular edinerek okula uyumunun sağlanması amacıyla 

oryantasyon çalışmalarımız öğrencilerimiz ve velilerimiz ile ilk karşılaşmamızdan itibaren 

gerçekleşmeye başlamaktadır. 

 
Okul Olgunluğunu Değerlendirme Çalışmaları 

 Okul olgunluğu çocuğun akademik ortamda öğrenmeye hazır olması demektir. Okula hazır 

olmak çocuğun okulda başarılı olması için gerekli olan davranış, beceri ve bilginin çocukta var olmasıdır. 

Genellikle öğrenmeye zemin hazırlayan bazı biyolojik süreçler 6 yaş civarında tamamlanmaktadır. Ancak 

okul olgunluğuna ulaşmak çocuğun okula başlamaya 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE 
REHBERLİK 
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hazır olduğu anlamına gelmez. Çocuk, sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da okul 

ortamına uyum sağlayabilmelidir. Çoğu zaman akademik başarı okula başlamak için ilk koşul gibi 

görülüyor olsa da çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi de okul olgunluğu için önemlidir. Çocuk, sadece 

akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da okul ortamına uyum sağlayabilmelidir. Bu amaçla 

okulumuzda K3 (5-6 yaş) öğrencilerimize yönelik okul olgunluğunu belirlemeye ve genel gelişimlerini 

değerlendirmeye yönelik bir çalışma düzenlenmektedir. Çalışmanın sonuçları okul psikolojik danışmanı 

tarafından raporlandırılarak yazılı olarak velilerimize iletilir. 

 
Çocuklarımızın içinde bulunduğu yaş dönemine ilişkin genel özellikleri bilmek, ihtiyaçlarını fark 

etmek ve bu özelliklere göre tutumlarımızı biçimlendirmek özellikle endişe duyduğumuz durumlarla 

başa çıkabilmemizi kolaylaştıracaktır. Bu durumu en çok bizlerin iş birliği içerisinde güvenle hareket 

etmemiz destekleyecektir. 

“Yetişkin ittifakına ihtiyacımız var.” 

 

 

✓ İNGİLİZCE 

Ana sınıflardaki İngilizce derslerinde amacımız, öğrencilerimizin İngilizceyi sevmesini sağlamak, 

öğrenme isteğini üst düzeye çıkararak ikinci dile yönelik farkındalık yaratmaktır. 

 
  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİMİZ İLE ÇOCUKLARIMIZ YOĞUN BİR DİL EĞİTİMİNE TABİ 

TUTULURLAR. 
Sınıflarımız K1 (3-4 yaş), K2 (4-5 yaş), K3 (5-6 yaş) olmak üzere üç farklı seviyeden oluşmaktadır. 

Her sınıf birbirinden farklı, yıllık olarak hazırlanmış planları takip ederler. K1 sınıfı 1'den 10'a kadar 
saymayı öğrenirken, K2 sınıfında 1'den 15'e kadar sayma ve sayıları tanıma, K3 sınıfında ise 1'den 20' 
ye kadar sayma, onar onar 100'e kadar sayma gibi sınıflar arasındaki seviyeye örnek verebiliriz. 

 
Okulumuzda “Kırmızı Çizgi” uygulaması olan alanlarda öğrencilerimizin İngilizce konuşmaları 

istenmektedir. Kahvaltı ve öğle yemeği zamanında, sınıf ve İngilizce öğretmenleri eşliğinde İngilizce 
şarkılar söyleyerek yemekhaneye gidilir. Yemekhane “Kırmızı Çizgi” uygulamasının içinde yer alır. 
Burada öğrencilerimizden İngilizce konuşmaları istenir. Örneğin “Ekmek istiyorum” derken “I want 
some bread” diyebileceğini öğreterek İngilizceyi her yerde kullanabilecekleri gösterilir. 

 
Okulumuzda İngilizce Programı'nın temel amacı, yabancı dili sevdirmek ve öğrenirken 

eğlenmelerini sağlamaktır. Resimler, videolar, kuklalar, gerçek objeler kullanılarak, drama, danslar 
yaptırılarak öğrencilerimizin İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini oluşturacak temel oluşumları 
sağlamaktır. 

 

Oyun merkezli çeşitli etkinlikler yaptırılarak, öğrencilerin dil kullanımına aktif katılımı sağlanır. 
Sabah, İngilizce güne merhaba dansı ve spor ile başlanır, öğle vakti konu ile ilgili İngilizce bir oyun 
oynatılır ya da sanat etkinliği yaptırılır ve eve gidiş vaktinde İngilizce kapanış çemberi etkinliği yaptırılır. 
Öğretilen konuları pekiştirmek için haftada bir kez kitap çalışması yaptırılır. 
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Her dönemin sonunda İngilizce Portfolyo sunumu gerçekleştirilir ve çocuklarımızın İngilizce 
eğitimleri “Sertifika ve raporları” ile belgelenir. Sene sonunda ise öğrenci dil seviyeleri ve 4 temel dil 
becerileri CEFR (Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi)’a uygun sınavlarla ölçümlenir, raporlanır ve 
belgelendirilir. Çocuklarımız gelecekte hayat boyu eğitimini alacakları bir programa henüz okul öncesi 
çağda başlayarak yararlanırlar. Özetle, okulumuzda uyguladığımız sistem sayesinde öğrencilerimiz dili 
yaşayarak ve eğlenerek öğrenerek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük 
yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir. 

 
✓ GÖRSEL SANATLAR 

Sanat eğitimi yoluyla öğrencilerimizin temel resim tekniklerini uygularken gelişim özellikleri 

doğrultusunda kendilerini keşfetmelerine fırsat veren ortamlar sağlamak temel hedefimizdir. Bu 

sayede, öğrencilerimizin çağın gereği olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarına yardımcı 

olunmaktadır. Öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde oluşturdukları ürünler farklı ortamlarda 

sergilemektedir. Bütün sanat etkinliklerinin yanında yıl boyu yaparak yaşayarak öğrenmeyi etkin kılmak 

adına materyal tasarımları atık materyal değerlendirme ve el faaliyetlerini etkin şekilde kullanıp 

sergileme fırsatı sunuyoruz. 

 
✓ BEDEN EĞİTİMİ 

Ana sınıflarımızda, beden eğitimi zümresi olarak amacımız; geleceğin sağlıklı gençlerini eksiksiz 

bir altyapı desteği ve zengin materyallerle tasarlanmış spor alanlarımızda, temel hareket becerileri ile 

donatmaktır. Psikomotor gelişimin temellerinden olan ve öğrencilerimizin günlük hayatlarında sıklıkla 

kullandıkları koordinatif beceri gelişimi, dersimizin önde gelen kazanımıdır. Ayrıca, disiplinler arası iş 

birliği ile yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerileri, ana sınıflarında görev yapan 

öğretmenlerimizin ders konularıyla paralel işlenerek öğrenme hedeflerimiz gerçekleştirilmektedir. 

 

✓ MÜZİK 

Çalışmalarımızın temelini ORFF tekniği oluşturmaktadır. Derslerimizde öğrencilerimiz müzik 

aletleri ile tanışıp yaratıcı drama çalışmaları, tekerlemeler, şarkılar, masal ve oyunlar yoluyla müziği 

yaşayarak öğrenirler. Ayrıca yıl boyu yapılan bu çalışmalarını sahnede sergileyerek kendilerini sanat 

açısından çok iyi ifade etmiş olurlar. 

 

✓ AKIL OYUNLARI 

Öğrencilerimiz derin bir düşünme becerisini geliştirmeye, satranç oyunu ekseninde giriş 

yaparlar. Satranç tahtası üzerindeki yönlerini, taşların hareketlerini, özel durumlarını ve becerilerini 

öğrenirler. Sonraki düzeyde temel ve ileri düzey strateji geliştirme becerileri kazanır, oyun oynayarak 

düşünmeyi gerçekleştirirler. 

 

✓ FİZİKİ AKTİVİTELER VE DANS 

Hareket eğitimi ve dans dersinde öğrencilerimiz bir yıl boyunca ritim ve müzik eşliğinde 

çalışacaklardır. Öğrencilerimize fiziksel gelişimlerinin yanı sıra ritim duygusu kazandırmak, koordinatif 

beceri eğitimi ile grup içerisinde kendilerini ifade edebildikleri ortamlar oluşturmak hedeflenmektedir. 

Ayrıca dans yoluyla, sosyal yönlerini ve öz güvenlerini ön plana çıkararak kişisel gelişimlerine katkıda 

bulunmak amaçlanmaktadır. 
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                                      VELİ TOPLANTILARI 

EYLÜL Bilgilendirme Toplantısı 

KASIM Kazanım Tespit Toplantısı 

OCAK Kazanım Tespit Toplantısı 

MART Kazanım Tespit Toplantısı 

MAYIS Kazanım Tespit Toplantısı 
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İLKOKUL-ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM 
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Kırşehir Koleji, Millî Eğitim Bakanlığı’nın genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi 

becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç 

edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin 

ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda 

öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan 

etkinlik olanakları ile de ilgi duydukları güzel sanatlar ve değişik spor alanlarında yeteneklerini 

geliştirmeye teşvik edilmektedir. 
 

Okulumuzdaki eğitim ve öğretim çalışmaları, Millî Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu yasal 

mevzuata ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliğine uygun yapılmaktadır. 
 

 

Okulumuza yeni kayıt yaptıran ve nakil gelen öğrencilerimize Yetenek Zümresi (Müzik, Beden 

Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Akıl ve Zekâ Oyunları) tarafından daha önceden belirlenen kazanımlara 

göre beceri ve yetenek taraması yapılır ve öğrenci ilgi, beceri ve yeteneklerine göre ilgili branşlara ve 

performans gruplarına yönlendirilir. 
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✓ TÜRKÇE 

Türkçe eğitiminde dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunuyla ilgili dil 

becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Yapılan etkinliklerle; metinler arası düşünme, anlama, sıralama, 

sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel 

becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. 

Türkçe derslerinde öğrencilerimize; 

• İşlek ve okunaklı yazı yazma, 

• Noktalama işaretlerini doğru kullanma ve yazım kurallarını uygulama, 

• Okuduklarında ve dinlediklerinde sebep ve sonuç ilişkisi kurma, 

• Bir metnin konusunu ve ana düşüncesini bulma, 

• Şiirin temasını ve ana duygusunu bulma, 

• Görsel ögelerden yola çıkarak metnin içeriğini tahmin etme, 

• Sözcük dağarcığını geliştirme, 

• Sözlük ve yazım kılavuzundan yararlanma, 

• Atasözü ve deyimleri günlük hayatta kullanma, 

• Duygu, düşünce ve hayallerini farklı yazı türlerini kullanarak ifade etme, 

• Sözcükleri doğru telaffuz ederek işitilebilir bir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, akıcı konuşma  

beceri ve davranışlarını kazandırmayı hedefliyoruz. 

✓ HAYAT BİLGİSİ 

Hayat bilgisi dersinde öğrencilerimizin temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel niteliklere 

sahip bireyler olarak yetişmeleri ve yaşamda kullanabilecekleri bilgileri beceriye dönüştürmeleri 

hedeflenir. Amacımız, toplumsal kuralları öğrenip uygulayan, kendi haklarına sahip çıkan, başkalarının 

haklarına saygı duyan, çevresine karşı duyarlı, evrensel düşünen, öz güveni yüksek, yaratıcı birey olma 

yolunda öğrencilerimize destek olabilmek, rehberlik edebilmektir. 

İLKOKUL DERSLERİMİZ 
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✓ MATEMATİK 

Günlük yaşamda, matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve 

sürekli artmaktadır. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar; geleceğini 

şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Bu nedenle okulumuzda, öğrencilerimizin 

bireysel özellikleri dikkate alınarak farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik 

programı uygulanmaktadır. Amacımız; matematik etkinlikleri ile öğrencilerin bilgilerini artırmak ve 

matematiğe olan ilgilerini geliştirebilmektir. 

Matematik dersleri ile öğrencilerimizin; 

• Matematiksel kavramları tanıyan ve uygulayabilen, 

• Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma, araştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş, 

• Matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen, 

• Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmiş bireyler olmaları hedeflenir. 

✓ FEN BİLİMLERİ 

Fen bilimleri dersinde, öğretim programında belirtildiği gibi tüm öğrencilerimizin fen okuryazarı 

bireyler olabilmeleri için Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar, Dünya ve Evren konu 

alanları ile Beceri, Duyuş, Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) öğrenme alanları temel alınmıştır. 

Fen bilimleri programıyla öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir: 
 

• Araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, iş birliğine 

açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen 

okuryazarı bireyler olmalarını, 

• Toplumsal sorunlarla ilgili problemlerin çözümü konusunda kendini sorumlu hisseden, yaratıcı 

ve analitik düşünme becerileri yardımıyla bireysel veya iş birliğine dayalı alternatif çözüm 

önerileri üretebilen bireyler olmalarını, 

• Sosyal ve teknolojik değişim ve dönüşümlerin fen ve doğal çevreyle olan ilişkisini kavramalarını, 

• Fen bilimleri ile ilişkili mesleklerin, toplumsal sorunların çözümünde önemli bir rolü olduğunu 

kavramalarını, 

• Fen okuryazarı bireyler olarak; bilginin zamanla değişebileceğini akıl gücü, yaratıcı düşünme ve 

yaptığı araştırmalar sonucunda fark edebilmelerini sağlamak. 

✓ SOSYAL BİLGİLER 

Sosyal bilgiler programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir. 

• Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemek ve uygulamak; demokratik değerlere sahip çıkmak, 

• Tarihsel, kültürel ve sosyal katılımı destekleyici ve geliştirici ögelere önem vermek, 

• Bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, dayanışma, yardımlaşma ve iş birliği içinde 

çalışabilmek, 

• Dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilmek; olaylar arasında 

neden - sonuç ilişkisi kurabilmek, 

• Yaşanılan zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlama becerilerini geliştirmek, 

• Kültürel ve sanatsal değerleri kişilik gelişiminin ve toplumsallaşmanın bir parçası olarak 

görmek, 

• Yaşadığı topluma yararlı, sorumlu birer vatandaş olarak yetiştirmek. 
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✓ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki temel yaklaşımımız; ahlakı ve sevgiyi öne alan, akıl ve 

bilimle çelişmeyen, sorgulamaktan korkmayan, çağın getirdiği yeniliklere ön yargısız şekilde yaklaşan 

ve herkesin inancına saygı göstermeyi davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir. 
 

Dersimizde; dininin gereklerini sevgiyle öğrenen uygulamak için de yüreklendiren bir anlayışla 

öğrencilerimize yaklaşırız. 
 

✓ GÖRSEL SANATLAR 

Görsel sanatlar dersi Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel ilke ve amaçları doğrultusunda, Atatürk'ün 

milli kültüre verdiği önem, milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü, birbirimizi sevmede sanatın 

rolü, diğer örf ve adetlere hoşgörülü olmanın gereği, sanat kültür ilişkileri, görsel sanatların dalları, 

Atatürk'ün milli tarihimize verdiği önem, Atatürk'ün resim sanatına verdiği önem, sanat-kültür ilişkileri 

olarak verilmiştir. 

Görsel Sanatlar dersi; Temel Eğitim Genel Müdürünün 24/09/2013 tarihli yazısı üzere 2014- 

2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren kademeli olarak yeni program içeriğini kapsayacak şekilde 

oluşturulmuştur. 
 

Bu doğrultuda 1. ve 2. Sınıflarda; 

1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme 

2. Kültürel Miras 

3. Sanat Eleştirisi ve Estetik olmak üzere üç öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır. 

3. ve 4. Sınıflarda ise eski program doğrultusunda oluşturulmuş ve 

1. Görsel Sanatlarda Biçimlendirme. 

2. Görsel Sanatlar Kültürü 

3. Müze Bilinci olmak üzere üç öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır. 

Bu programla sanatı içselleştiren, bilinçli ve eleştiri yapabilen nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Okulumuzda görsel sanatlar dersi öğretim programının genel ilkeleri: 

a) Her çocuk yaratıcıdır. 

b) Her çocuk farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir; uygulamalarda bireysel 

farklılıklar göz önünde bulundurulur. 

c) Uygulamalarda görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam 

çalışmalarına yer verilir. 

d) Bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur. 

e) Görsel sanatlar dersi çocuğu temel alır; öğrenme öğretme süreci, çocuğun kendine özgü algılama ve 

anlamlandırma evreni içinde, gelişim basamaklarına göre düzenlenir. 

Ayrıca tüm sınıflarda önceden belirlenmiş tasarım projeleri ile dönem boyunca öğrencilerin 

aktif bir şekilde projelerin içinde olduğu çalışmalara yer verilir. 
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✓ MÜZİK 

Müzik eğitimini planlarken aynı zamanda öğrencilerin günlük yaşam biçimleri ile bağlantı 

kurabilecekleri etkinlik ve aktivitelere yer vermek, işlevsellik bilinci kazandırmak adına etkili olmaktadır. 

Müzik dersi öğretimi programı; genel amaçlar, temel beceriler, öğrenme alanları, kazanımlar, 

etkinlikler, açıklamalar, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme değerlendirme boyutlarından 

oluşmaktadır. 
 

Müzik öğretimi programının genel amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel 

ilkelerine uygun olarak 
 

1 ve 2. sınıflarda, öğrencilerin; 
 

• Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek, 
 

• Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak, 
 

• Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek, 
 

• Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak, 
 

• Kişilik ve öz güven gelişimlerine katkı sağlamak, 
 

• Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak, 
 

• Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek, 
 

• Bireysel ve toplu olarak, nitelikli farklı türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine 

katılımlarını sağlamak, 
 

• Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, 
 

• Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, 
 

• İstiklâl Marşı başta olmak üzere marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak, 
 

• Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek. 
 

3 ve 4. sınıflarda ise dersler, 2 müzik öğretmeni eşliğinde her dönemde önceden belirlenmiş  

bir  enstrüman eğitimleri ve Yılın Sanatçısı Projesi ile işlenir. 
 

✓ BEDEN EĞİTİMİ 

Beden eğitimi ve fiziksel etkinlik derslerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel ilke ve amaçları 

doğrultusunda, eğitim öğretim programının temel amacı; öğrencilerimizin fiziksel, devinişsel, bilişsel, 

duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını 

sağlamaktır. 

1 ve 2. sınıflarda koordinasyon becerisini geliştirici istasyon çalışmalar, büyük ve küçük kas 

gruplarını geliştirici egzersizler, yer, yön ve alan bilgileri üzerine kazanım çalışmaları, takım oyunları, 

eğitsel oyunlar şeklinde işlenir. 
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3 ve 4. sınıflarda her dönemde önceden belirlenmiş spor branşları temel alınarak o branşlar 

üzerinde yoğunlaşarak dersler işlenir. 

Okulumuzun beden eğitimi ve fiziksel etkinlikler dersi öğretim programının genel ilkeleri: 
 

• Öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel hareket becerilerini kazanmaları, 
 

• Özelleşmiş spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri kazanmaları, 
 

• Duyuşsal, toplumsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile yardımlaşma, adil oyun, 

dürüstlük, arkadaşlık, takım ruhu, liderlik vb. değerleri kazandırmak, 
 

• Sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım alışkanlığı kazandırmaktır. 
 

Günümüz koşulları modern bir insanın en az bir yabancı dil bilmesini gerekli kılmaktadır. 

Gelişen teknoloji, kolaylaşan ulaşım imkânları, farklı ülke insanlarının çok daha kolay ve hızlı bir şekilde 

iletişime geçmesine olanak sağlamıştır. 
 

Yabancı dil öğrenme kısaca, bir dili kullanmak için gerekli becerileri kazanma süreci olarak 

tanımlanabilir. Dil öğreniminde kazanılması ya da edinilmesi gereken temel beceriler dil bilgisi, okuma, 

yazma ve konuşma becerileridir. 
 

Yabancı dil öğrenimini ana dil öğrenimiyle karşılaştırırsak; ana dili öğrenen kişinin bu becerileri 

doğal olarak edindiğini, yabancı dil öğrenen kişinin ise bu becerileri sınıf ortamında edindiğini görürüz. 

Bu nedenle tartışmasız uluslararası iletişim dili (Lingua Franca) olan İngilizce konusunda uygun ve etkili  

öğrenme olanakları sağlamayı amaçlıyoruz. 
 

Okulumuzda İngilizce öğretmenleri eğitim kadromuzun en kalabalık grubunu oluşturmaktadır. 

Buna ilave olarak ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz İngilizce eğitiminin en önemli 

tamamlayıcılarındandır. Böylelikle öğrencilerimiz, yabancı dile doğrudan maruz kalmakla beraber bu 

dili öğrenmeye ve kullanmaya ihtiyaç hissetmektedirler. 
 

İngilizceyi öğretmek başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Kırşehir Koleji 

ailesi olarak öğrencilerimize daha sonraki eğitim hayatlarında da temel oluşturacak yabancı dil eğitim 

olanağı sunmayı ve de öğrencilerimizin yabancı dili kullanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kısacası; 

yabancı dil öğretimindeki temel hedefimiz; öğrencilere farklı kültür ve dillerin varlığını ve küreselleşen 

dünyada İngilizcenin önemini, oyunlar, şarkılar, canlandırma ve çeşitli aktivelerle fark ettirmek ve 

yabancı dil öğrenimi için gerekli motivasyonu aşılamaktır. 
 

➢ Çift Dilli (Bilingual) Eğitim 

Dil insanın hayatının ilk yıllarında edindiği en önemli beceridir. Çift dilli bireyler ise iki farklı dili 

ana dili olarak edinmiş kişilerdir. Ancak ebeveynleri farklı dilde konuşan bireyler ya da çok küçük 

yaşından itibaren farklı bir ülkede farklı bir dile maruz kalan bireyler çift dilli olabilir algısı artık değişiyor. 

Yeni nesil eğitim kuramları erken yaş eğitimde çift dile maruz kalan çocukların da çift dilli olabileceği 

görüşünü hayata geçiriyor. Kırşehir’de çift dilli eğitimin öncülüğünü yapan Kırşehir Koleji, anaokulundan 

başlayarak uyguladığı “Çift Dilli Eğitim” sistemi ile İngilizcede ana dil becerisi edindirmeyi 
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hedefliyor. Bu sistemin amacı öğrencilerin hayatın her alanında İngilizceye maruz kalmalarını ve böylece 

yeni bir dil edinmelerini sağlamaktır. Yoğun akademik çalışmalar ve araştırmalar sonunda hayata 

geçirilen sistem, titiz bir çalışma ve planlamayla uygulanıyor. 
 

Ölçme ve değerlendirme için uluslararası kurumlarla birlikte çalışılıyor. Yabancı dil eğitim 

kitapları titizlikle seçiliyor. Eğitimin her aşaması uzmanlar tarafından planlanıyor ve hayata geçiriliyor. 

Kırşehir’de çift dilli eğitimin öncülüğünü yapan Kırşehir Koleji, başarıyla uyguladığı sistemiyle İngilizceye 

ana dil seviyesinde hâkim olacak bireyler yetiştiriyor. 
 

Hedeflerimiz: 

• Dört dil becerisini (okuma- yazma- dinlediğini anlama – konuşma) eşit derecede kazandırmak, 

• Liselere hazırlık, 

• CAMBRIDGE ESOL sınavlarında başarılı olmak, 

• Uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarı kazanmak, 

• LGS’de yabancı dil başarısını en üst seviyede tutmak. 

➢ Uluslararası Sınavlar 

Kırşehir Koleji’nde uluslararası geçerliliği olan ve bağımsız merkezler tarafından yapılan 

sınavlarla öğrencilerinin dil edinim gelişimleri objektif bir yöntemle takip edilir. CAMBRIDGE Esol Exams 

vasıtasıyla öğrencilere yabancı dil kazanımlarına göre özel olarak hazırlanmış sınavlar uygulanır. 

Öğrenci bazında raporlamalar ve sertifikalar öğrenci, öğretmen, okul idaresi ve veliye takip, teşhis ve 

telafi imkânı sağlar ve ayrıca öğrenciye sadece kendi okulundaki öğrenciler arasındaki yabancı dil 

yeterliliğini değil, diğer ülkelerde yaşayan yaşıtları arasındaki yabancı dil yeterliliğini de ölçme fırsatı 

verir. 

➢ Kişiye Özgü Öğretim Modeli 

"Kişiye Özgü Öğretim Modeli" dil ediniminde de etkin olarak uygulanmaktadır. Her öğrenciye 

desteklenmesi gereken becerileri doğrultusunda "bireye özel" ödevler verilmektedir. 
 

➢ Teknoloji Kullanımı 

Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar 

desteğiyle zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji 

kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir. 
 

➢ Avrupa Dil Portfolyosu ve Cambridge Sınavları 

Öğrencilerimiz, Avrupa Dil Portfolyosu çalışmaları ve sene sonunda yapılan Cambridge sınavları 

çerçevesinde yabancı dil seviyelerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu belgelendirebilir. 
 

➢ Yaz Okulları 

Öğrencilerimize her yıl, İngiltere veya çeşitli Avrupa ülkelerinde seçkin yaz okulu programlarına 

katılma ve dili doğal ortamında kullanarak pekiştirme fırsatı verilmektedir. Öğrencilerimizin yaz 

aylarında da İngilizceyi günlük yaşamda kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Bu süreçteki dil eğitimi; 

akademik, kültür ve spor faaliyetleri örgüsü içinde verilmektedir. 
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1. SINIF 

Öğrencilerimiz İngilizceyi haftada 5 saat branş dersi 10 saat de oyun dersi olarak toplamda 15 

saat görürler. Dil öğretim yöntemlerinden Krashen’in Doğal Yaklaşımı’na (Natural Approach) uygun olarak 

daha okuma yazmayı bilmeyen öğrencilerimiz önce dinleme ve konuşmaya yönelik öğrenci odaklı 

aktivitelerle İngilizce öğrenimine başlarlar. Şarkılarla dinleyip eşlik ederek, kesip yapıştırıp boyayarak, 

eşleştirip farklı olanı bularak, kavramları, hikayeleri canlandırarak öğrenirler. 

  1. dönemin sonuna doğru tümdengelim yöntemiyle (Top-Down Processing) metin-cümle-

yancümle- kelime-ses kademeleriyle ezbere bildikleri şarkıları okuyup bakmadan yazmaya başlarlar. 2. 

Dönemde artık aktif olarak metinleri okuyup ilgili soruları cevaplandırabilir ve canlandırırlar. Öğretmeni ya 

da akranını dinleyip kısa cevaplar verirler, özgün İngilizce cümle üretebilirler. 
 

 2. SINIF 

Öğrencilerimiz İngilizce çalışmalarını oyun dersi ile sürdürürler. Kısa hikayelerle hayal gücünü 

destekleyip hikayelerdeki farklı karakterleri canlandırırlar. Öğrencilerimiz dinleyip anlayarak, görüp 

uygulayarak öğrenirler. Oyun derslerinde de takım oyunlarıyla bir grubun parçası olma, aidiyet duygusu, 

birlikte hareket etme gibi karakter özelliklerini geliştirirken İngilizceyi fark etmeden içselleştirirler. 

 
 3. SINIF 

 İngilizce derslerimiz, oyun dersi şeklinde devam etmektedir. Öğrencilerimizin 1 ve 2. sınıfta 

içselleştirerek öğrendikleri İngilizcenin tam anlamıyla akademik boyutuna geçiş aşamasıdır 3. sınıf. Yıl 

başında ve yılsonunda uygulanan sınavlarla öğrencinin akademik anlamda kat ettiği yol net bir şekilde 

gözlemlenir. Öğrenilen konular ilgi çekici etkinliklerle pekiştirilir. Bu etkinliklerin içeriğini şarkılar, 

canlandırmalar, hikayeler, projeler, ödüllü yarışmalar, ülkelerin tanıtım fuarı vb. oluşturur. 
 
 

İLKOKULDA İNGİLİZCE 
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Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, 

onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Kırşehir Koleji PDR Servisi olarak, öğrencilerin 

bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk 

kazanmalarını sağlamak çalışmalarımızın temelini oluşturur. 
 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisinin tüm sistem içindeki yeri ve alt sistemlerle 

etkileşim içinde yürüttüğü çalışmalar aşağıdaki gibidir; 
 

➢ Organizasyon ve Koordinasyon Çalışmaları: 

Yıllık çalışma plan ve programların hazırlanmasının ardından, hazırlık sınıfları da dahil olmak 

üzere tüm sınıf rehber öğretmenleri ile eğitim öğretim yılı içinde yapılacak olan rehberlik çalışmaları 

hakkında iş birliği amaçlı toplantılar yapılır. Yönetim birimlerinden, hazırlanan çalışma planlarıyla ilgili 

olarak görüş alınarak çalışmalara başlanır. 
 

➢ Oryantasyon Çalışmaları 

Okula yeni başlayan ya da sonradan gelen öğrencilere yeni ortama alıştırma çalışmaları yapılır. 

Bu öğrencilere çevreyi tanıtarak, okul hakkında (okulun işleyişi, kuralları vs.), okulun sosyal, eğitsel ve 

kültürel etkinlikleri hakkında bilgiler verilir. Ayrıca öğrenciler, verilecek psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetleri hakkında aydınlatılır. 
 

➢ Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları 

Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve 

gelişimine uygun şekilde verilebilmesi için öğrenci tanıma çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalarda en 

temel amaç öğrencinin kendini tanımasıdır. 
 

➢ Eğitsel Rehberlik Çalışmaları 

Verimli çalışma alışkanlıkları, başarı ve motivasyon, öğrencileri özelliklerine uygun üst öğretim 

kurumlarına yönlendirme (tercihler), öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli kulüp 

faaliyetlerine yönlendirme gibi çalışmalar yapılır. 
 

➢ Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları 

Öğrencinin kendi özelliklerini, meslekleri, iş dünyasını tanıması ve kendi özellikleri ile 

mesleklerin  özellikleri arasında bağlantı kurması ve karar vermesine yönelik çalışmalar yapılır. 
 

➢ Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Çalışmaları 

Bireylerin kendilerini tanımalarını, güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek yaşadıkları problemleri 

etkili biçimde çözmelerini, karar verme ve problem çözme becerisini geliştirerek kişisel gelişimini 

sağlamalarını amaç edinen, yüz yüze bir ilişki süreci içinde sunulan ve duyuşsal yönü ön planda olan 

bireysel psikolojik danışma çalışmaları yapılır. Psikolojik danışma süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven 

ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek 

dinlenir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı 

olunur. 

PDR BİRİMİ 
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➢ Bireysel ve Grup Rehberliği Çalışmaları 

Öğrencinin psiko-sosyal gelişimini sürdürmesi ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla, 

öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda (motivasyon, arkadaşlık ilişkileri, karar verme, kaygı, atılganlık, 

vb.) bireysel görüşmeler yapılır. Bununla birlikte; öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik 

olarak, ihtiyaç duyulan konularda grup rehberlikleri düzenlenir. Bu çalışmalar; öğrencilerin gelişimsel 

gereksinimlerini de karşılayacak şekilde, bilimsel standartlara uygun olarak planlanır ve uygulanır. 
 

➢ Müşavirlik (Konsültasyon) Çalışmaları 

Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha uygun ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması, 

çalışmalarda bu anlayışın esas alınması, okuldaki tüm olanakların bu anlayışa uygun biçimde 

kullanılması, aile olanaklarının öğrencinin gelişimine destek olacak biçimde düzenlenmesi için 

konsültasyon çalışmaları yapılır. 
 

➢ Araştırma – Geliştirme – Proje Çalışmaları 

Okulumuzda; öğrenci, öğretmen, aile, idareciler ve çalışanlara uygulanan ihtiyaç analizleri 

sonucunda ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda çeşitli projeler hazırlanır. Uygulanan projeler 

hakkındaki tüm geribildirimler dikkate alınıp yorumlanır ve bir sonraki uygulama için proje geliştirilir. 
 

➢ Okul-Aile İş Birliği Çalışmaları 

Okul-aile ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri, öğrencilerin gelişim 

dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendirmek ve etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine dahil 

etmek için çalışmalar yapılır. 
 

➢ Önleyici Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları 

PDR birimi olarak; problemi ortaya çıkmadan önce durdurmak, önlemek, bir problem 

davranışının oluşumunu azaltmak, var olan sorunun etkisini azaltmak, bireylerin duygusal ve fiziksel iyi 

oluşlarını artıracak davranışları, tutumları, bilgileri güçlendirmek amacıyla, programlanmış uygulamalar 

yapılır. 
 

➢ İzleme Çalışmaları 

Öğrencilere sunulan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sonucunda bir değişikliğin 

olup olmadığı, olmuşsa ne gibi değişikliklerin olduğunun bilinmesi ve aynı zamanda öğrencinin değişim 

ve gelişimini takip etmek amacıyla izleme çalışmaları yapılır. 
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ANAOKULU TARİH UZMAN YER 

1. DÖNEM 

ÇOCUK BÜYÜTÜRKEN YAŞ ARALIKLARINA GÖRE 
ÇOCUGUMU TANIYORUM 

EKİM PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

MAHREMİYET EĞİTİMİNDE ÇOCUKTA SINIR 
BECERİLERİ NASIL KAZANDIRILIR 

ARALIK PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

2. DÖNEM 

SORUMLULUK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ 
BAĞIMLILIĞI VE ÖZ BAKIM BECERİLERİ 

ŞUBAT PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

ÇOCUKLARDA OYUN İLE İLETİŞİM KURMA MAYIS PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

İLKOKUL TARİH UZMAN YER 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EKİM PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

SORUMLULUK BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI KASIM PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

ANNE-BABA TUTUMLARI ARALIK PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

MAHREMİYET EĞİTİMİ OCAK PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

OKUL BAŞARISINDA ANNE-BABANIN ROLÜ ŞUBAT PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖNLEMLER MART PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

AİLE İÇİ İLETİŞİM NİSAN PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

VERİMLİ TATİL NASIL GEÇİRİLMELİ? 
DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL VERİLMELİ? MAYIS PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

ORTAOKUL TARİH UZMAN YER 

SINAV SİSTEMİ EKİM PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

VERİMLİ DERS ÇALIŞMADA VELİNİN ETKİSİ KASIM PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

MOTİVASYON-MEDİTASYON ARALIK PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

TEKNOLOJİ VE ÇOCUĞUM OCAK PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

AKRAN ZORBALIĞI ŞUBAT PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

DİKKAT DAĞINIKLIĞI MART PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

ERGENLİK NİSAN PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 

SINAV KAYGISI MAYIS PDR BİRİMİ TOPLANTI SALONU 
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✓ TÜRKÇE 

Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin anlama (okuma, dinleme) ve anlatma (konuşma, 

yazma) becerilerini geliştirmek esasına dayanmaktadır. Bu program ile okuyan, sorgulayan, ayırt eden, 

değerlendiren, okuma eylemini alışkanlık haline getirmiş, yaratıcı, düşünen, tartışan, karşılaştırma 

yaparak senteze ulaşabilen, estetik zevk kazanmış, millî ve evrensel değerlere duyarlı, sözlü ve yazılı 

anlatımında ana dilini başarıyla kullanabilen öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda kültürel ve akademik yönden çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. 

Türkçe derslerinde; her seviyede "tema"lardan hareketle “Yeni Türkçe Öğretim Programı”nı 

destekleyen bir anlayış benimsenmektedir. Öğrencilerin sanatçı duyarlığı ile yetişmelerini de hedef alan 

bu anlayış, ana dilinin anlatım gücünü ve zenginliğini yansıtan çeşitli türlerdeki metinlerle 

desteklenmektedir. Her sınıf seviyesindeki öğrencileri yazar söyleşileriyle buluşturarak öğrencilerin bir 

kitabı çok yönlü incelemelerini sağlamak, dünyaya bakışlarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Ana dilini 

güçlü bir temel üzerine oturtan çocukların yabancı dilleri daha kolay öğrendikleri gerçeği asla 

unutulmamalıdır. 
 

✓ MATEMATİK 

Matematik programı, "Her çocuk matematiği öğrenebilir.“ ilkesine dayanmaktadır. 

Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate 

alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili 

kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal 

öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları 

öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve 

becerilerinin geliştirilmesidir. 
 

Matematiği öğrenmek; temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili 

düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir 

araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir. Programda; yaşamında matematiği kullanabilen, 

problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, matematikte 

öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireylerin yetiştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 
 

✓ FEN BİLİMLERİ 

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi 

önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde, 

belki de geçmişte hiç olmadığı kadar, açık bir biçimde görülmektedir. Küreselleşme, uluslararası 

ekonomik rekabet, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı etkilemeye devam 

edecektir. Bütün bunlar dikkate alındığında ülkeler, güçlü bir gelecek oluşturmak için her vatandaşın 

fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesinin gerekliliğinin ve bu süreçte fen derslerinin anahtar bir 

rol oynadığının bilincindedir. Fen bilimleri dersinin amacı; bireysel farklılıkları ne olursa olsun, bütün 

öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir. Fen bilimleri okuryazarlığı, genel bir tanım 

olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri 

ORTAOKUL DERSLERİMİZ 
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geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu 

sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir. 
 

✓ SOSYAL BİLGİLER 

Sosyal bilgiler; tarih, coğrafya, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, psikoloji, felsefe, sosyoloji, 

hukuk, vatandaşlık ve insan hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten 

günümüze inceleyen, bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür. 

Sosyal bilimler aracılığıyla öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik, demokratik, insan 

haklarına saygılı ve çağdaş değerlerin korunması konusunda duyarlı ve etkin bireyler olmaları için temel 

bilgiler verilmektedir. 
 

✓ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin hedefi; ahlaki değerleri bilen ve bunlara saygı duyan bireyler 

yetiştirmektir. Bu derste, dini kavramları doğru anlayan, aklın dinin sorumluluğunun temel şartı 

olduğunu, dinin aklın kullanılmasını istediğini ve bilimsel bilgiyi teşvik ettiğini öğrencilere sezdirmektir. 

Dersin amacı; toplumdaki farklı dini anlayış ve yaşayışlara hoşgörü ile bakan, kendi inancı ile mutlu ve 

barışık bireyler yetiştirmektir. 

✓ GÖRSEL SANATLAR 

Derslerimizde öğrencilerimizin sanatçıları tanımaları, eser incelemeleri, terminolojiyi günlük 

hayatta kullanma becerisi kazanmaları ve estetik düşünme tarzını geliştirmeleri hedeflenir. 
 

Eğitimci, teknik beceri konusunda yönlendirici olurken farklı disiplinleri bir arada kullanması 

beklenen öğrenci; sorgulayıcı, farklı açıları yakalayabilen, kurgu yapabilen, soyut düşünme becerisini 

somuta taşıyan bir kimlik taşır. Ayrıca sınıflarda önceden belirlenmiş tasarım projeleri ile dönem 

boyunca öğrencilerin aktif bir şekilde projelerin içinde olduğu çalışmalara yer verilir. 
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✓ MÜZİK 

Müzik dersinin amacı, öğrencilerin müzik etkinliklerini yaparak, yaşayarak müziği hayatlarının 

ayrılmaz bir parçası hâline getirmek ve müzik yoluyla öğrencilerin; 

• Kendisiyle ve çevresiyle barışık, 

• Ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan, 

• Vatan ve millet sevgisine sahip, 

• Çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere duyarlı, 

• Birlikte müzik yapma yoluyla demokrasinin önemini kavramış, 

• Güzel sanatların her türüne açık, 

• Mutlu, kendini ifade edebilen ve öz güveni gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya 

yöneliktir. 

• 5. ve 6.sınıflarda dersler, 2 müzik öğretmeni eşliğinde her dönemde önceden belirlenmiş bir 

enstrüman eğitimleri ve Yılın Sanatçısı Projesi ile işlenir. 

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılın Sanatçısı Projesi: Musa EROĞLU 

 

✓ BEDEN EĞİTİMİ  

Beden eğitimi dersi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, 

duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını 

sağlamaktır. Beden eğitimi dersi programı, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel, 

özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri, duygusal ve toplumsal 

özellikleri kazanmaları ve sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları 

amacıyla uygulanmaktadır. 

Beden Eğitimi ve Spor zümresi tarafından her dönemde bir spor branşı temel alınarak okul 

sporları müsabakalarına yönelik branşlara özgü çalışmalara yer verilir. 
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✓ ORTAOKULDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ 

Yabancı dil olarak İngilizce, küresel çağın en gerekli iletişim aracıdır. Gerek eğitim, gerekse 

ticaret dili olarak dünyanın en popüler dilidir. Bu sebeple hedefimiz, ortaokuldan mezun olan 

öğrencilerimizi temel iletişim becerilerinden fazlasını kazandırmaya yönlendirmek, sosyal anlamda, 

eğitim kariyerinde ve gelecekteki iş çevresinde yetkinlik sağlayan B1(+)/B2/C1 seviyesinde 

yetiştirmektir. Bu doğrultuda, Kırşehir Koleji’nin hedefi, öğrencilerin İngilizceyi, ana dilleri kadar doğal 

kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla yetiştirilen öğrencilerimiz sınav gerçeğini de unutmadan, bilgi ve 

becerilerini en üst düzeyde tutarak yüksek akademik başarı elde etmektedirler. 

Kırşehir Koleji Ortaokulu’nda, öğrencilerimiz kariyerlerinin ve çağın en önemli ihtiyacı olan 

İngilizce eğitimini “LIFE SKILLS” programı ile sürdürmektedirler. Bu program ile öğrencilerimiz İngilizceyi 

bir ders olarak görmekten öte, not kaygısı olmadan edinilen yabancı dili pratik olarak 

kullanabilmektedirler. Bununla beraber sunum, proje, grup ve bireysel çalışmalar; kısacası dilin 

doğasında olan, dili kullanabilme becerilerini geliştirebilecek fırsatlarla buluşur ve üretim (konuşma ve 

düşünme) odaklı bir eğitim programı ile yabancı dili bir yaşam biçimi haline dönüştürürler. 
 

➢ İngilizce Hazırlık Programı 
 

Yetkin çevreler ve kurumlarca dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yabancı 

dil için en uygun zaman küçük yaş gruplarıdır. Beşinci sınıfta en ideal mevsiminde olan dil eğitimi, 

ortaokul sürecinde “5. Sınıf Hazırlık” ile başlayan ve yoğun bir öğrenme süreci sonrası B2 seviyesine 

kadar ulaşabilen önemli bir süreçtir. Altı, yedi ve sekizinci sınıfta ise öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak 

için, yaşlarına uygun etkinlikler ve ders içerikleri sunulmakta, akademik çalışmalar yapılmaktadır. 
 

“İngilizce Hazırlık Programı” için diğer ana derslerin haftalık ders saat sayıları değiştirilmez ve 

haftalık 18 saat İngilizce dersi yapılır. Öğrenme sürecinde, farklı öğrenme yöntemleri ile desteklenen 

yoğunlaştırılmış bir program sunulur. Dil öğrenimindeki dört temeli oluşturan okuma, yazma, dinleme 

ve konuşma becerilerinin geliştirildiği, İngilizce sunum ve projelerle desteklenen bir programdır. Bu 

program aynı zamanda ortaokulun sonraki yıllarında uygulanan İngilizce eğitimi için hazırlık anlamı 

taşımaktadır. Yapılan sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerimiz, İngilizceyi günlük hayatlarıyla iç içe 

yaşamakta, yoğun İngilizce programıyla edinilen bilgi ve birikimlerini bizzat uygulamaktadırlar. Yani 

öğrencilerimiz seyahatten, dramaya, mesleklerden, günlük konuşmalara, sahne şovlarından sunum 

yarışmalarına birçok alanda konuşan ve üreten bir öğrenen olmaktadırlar. Müfredat paralelinde veya 

ilişkili konularda hazırlanan konseptlerde, öğrenciler aktif şekilde yabancı dil bilgi ve birikimlerini hayata 

geçirebilecek birçok imkânla karşılaşmaktadır. 
 

➢ Uluslararası Değerlendirme Sınavları: Cambrigde Esol Examsand European Language Portfolio 

Kırşehir Koleji’nin iddialı olduğu diğer bir konu, uluslararası geçerliliği olan birçok ülkede 

uygulanan, yılda 5 milyon öğrencinin girdiği uluslararası sınavlarda göstermiş olduğu başarıdır. Kırşehir 

Koleji’nin yabancı dil eğitiminin bağımsız uluslararası kuruluşlarca da test edildiği bu sınava giren 

yüzlerce öğrencimizin tamamı, başarı göstererek sertifika almaya hak kazanmaktadır. Öğrencilerimiz, 

sınav merkezi olmamız dolayısıyla, bu sınavlara okullarımızda girmekte ve aldıkları sertifikalarla da 

dünyanın herhangi bir okulunda, mesleğinde ve şirketinde İngilizce bilgilerini uluslararası onaylı 

sertifikalarla belgelemektedirler. Aynı zamanda bu sertifikalar öğrencilerimizin “hazırlık sınıflarından 

muafiyet” kazanmasını da sağlamaktadır. 
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Değerli velilerimiz,  

 

Özel Kırşehir Koleji ailesi olarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim başarısı dışında psikolojik ve 

fizyolojik sağlıkları da bizim için önemlidir. Bu etkenlerin temelinde sağlıklı beslenme faktörü büyük önem arz 

etmektedir. Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. 

Toplumda genellikle beslenme bir hastalık oluşması durumunda dikkat edilecek bir kavram olarak görülmektedir. 

Fakat yapılan araştırmalarda bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, 

sakatlıkları ve erken ölümleri azaltmaktadır.  

Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı 

nedendir. Bu yüzden 2022-2023 eğitim yılında Covid-19 pandemisi süreciyle değişim gösteren beslenme 

alışkanlıklarımızın düzenlenmesi, kontrolünün sağlanması, hem güncel bilgilere sahip hem de kliniksel olarak 

tecrübeli diyetisyen danışmanlık hizmeti birey ve toplumun sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir.  

Okulumuzda, toplumda sağlıklı beslenme bilincini oluşturmak ve öğrencilerin olası hastalıkla karşılaşma 

durumunda iyileşme sürecini desteklemek amacı ile beslenme ve diyet hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimizin 

günlük alması gereken kalori miktarını hesaplayarak ve 4 temel besin öğesini dengeli bir şekilde dağıtarak yemek 

listelerimiz oluşturulmaktadır. Büyüme ve gelişme döneminde yemeklerin  %55-60 karbonhidrat, %25-30 yağ, 

%15-20 protein içermesi elzemdir.  

Öğrencilerimizin yemek ayırt etmeden okulda çıkan yemekleri tüketmeleri hem okul başarısı hem 

fizyolojik gelişimi için önemlidir. Bu noktada siz değerli velilerimizin hassasiyetini rica ediyoruz. 

    

Okul Diyetisyeni Berk ALTUN 
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Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili 

olarak aşağıdaki esaslara uyulur. 
 

Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav 

sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün 

onayından sonra e-okul sistemi üzerinden ilan edilir. 
 

Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek 

üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak 

değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav 

sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından 

yeniden değerlendirilir. 
 

Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. Soruların, bir önceki 

sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm 

konuları kapsaması esastır. Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru 

tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her 

soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. 

                                                        Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi  

esastır.Ancak zorunlu hallerde fazladan bir sınav daha yapılabilir. 
 

Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için 
yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavların klasik ve yoruma dayalı olarak yapılması 
esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir. 

 

Aşağıdaki takvime uygun olarak denemeler yapılır. Bilgi işlem biriminde 

okunarak http://kirsehirkoleji.okulsonuc.com/ adresimizden, sonuçlar sizlere çoğunlukla 

1-2 gün içerisinde ulaştırılır. 

SINAVLAR 

http://kirsehirkoleji.okulsonuc.com/
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        ORTAOKUL 5, 6 ve 7. SINIFLAR TARAMA VE DENEME SINAV TARİHLERİ 
 

 
 

                                             İLKOKUL DENEMELER 2, 3 ve 4. SINIFLAR 

 EYÜL AYINDA HAZIRBULUNUŞLUK 

1. DENEME EKİM 3. HAFTA 

2. DENEME KASIM 2. HAFTA 

3. DENEME ARALIK 3. HAFTA 

4. DENEME MART 2. HAFTA 

5. DENEME NİSAN 3. HAFTA 

6. DENEME MAYIS 3. HAFTA 

                       TARAMALAR SINAV TARİHLERİ 

SEVİYE BELİRLEME SINAVI EYLÜL AYINDA 

1. TARAMA EYLÜL 4. HAFTA 

2. TARAMA OCAK 1. HAFTA 

3. TARAMA NİSAN 2. HAFTA 

4. TARAMA HAZİRAN 2. HAFTA 

1. DENEME EKİM 3. HAFTA 

2. DENEME KASIM 2. HAFTA 

3. DENEME ARALIK 3. HAFTA 

4. DENEME MART 2. HAFTA 

5. DENEME NİSAN 2. HAFTA 

6. DENEME MAYIS 3. HAFTA 
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8. SINIFLAR 
TARAMA VE DENEME SINAV TARİHLERİ 

 

TARAMALAR SINAV TARİHLERİ 

SEVİYE BELİRLEME SINAVI EYLÜL AYINDA 

LGS—1 KAZANIM DEĞERLENDİRME EKİM 2. HAFTA 

LGS—2 KAZANIM DEĞERLENDİRME KASIM 2. HAFTA 

LGS—3 KAZANIM DEĞERLENDİRME ARALIK 2. HAFTA 

LGS—4 KAZANIM DEĞERLENDİRME OCAK 1. HAFTA 

LGS—5 KAZANIM DEĞERLENDİRME ŞUBAT 4. HAFTA 

LGS—6 KAZANIM DEĞERLENDİRME MART 2. HAFTA 

LGS—7 KAZANIM DEĞERLENDİRME NİSAN 1. HAFTA 

LGS—8 KAZANIM DEĞERLENDİRME NİSAN 4. HAFTA 

LGS—9 KAZANIM DEĞERLENDİRME MAYIS 2. HAFTA 

LGS—10 KAZANIM DEĞERLENDİRME MAYIS 3 VE 4. HAFTA 

 
 

 NOT: 8. Sınıflar bu denemeler dışında piyasadaki tüm yayınların denemelerine 
                  gireceklerdir. Tarihler daha sonra duyurulacaktır. 
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ÖZEL KIRŞEHİR ORTAOKULU 
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZILI YOKLAMA TARİHLERİ 

 

1. DÖNEM 

1. YAZILILAR KASIM   1 VE   2.HAFTA 

2. YAZILILAR OCAK   1 VE   2. HAFTA 

2. DÖNEM 

1. YAZILILAR MART 5. HAFTA 

2. YAZILILAR MAYIS 3 VE 4. HAFTA 

 

✓ HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 

Okulumuzda öğrenim gören 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize onların okula 

motivasyonlarını arttırmak ve sınıf seviyeleri hakkında öğretmenlere bilgi vermek amacıyla önceki 

senelerde yapılan sınavlar karıştırılarak hazırlanan hazır bulunuşluk sınavı uygulanır. Yapılan sınav 

öğrencilerin durumlarını ve eksikliklerini belirlemeye yöneliktir. 
 

✓ OKUL DEĞERLENDİRME SINAVI 

Okulumuzda öğrenim gören 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize, zümre öğretmenleri ile birlikte 

hazırladığımız "Okul Değerlendirme Sınavı” uygulanmaktadır. 

Sınav sonrası tüm zümrelerle tek tek görüşmeler yapılarak, öğrenme düzeyi %70’in altında olan 

soruların, konuların eksik öğrenmeler olduğuna karar verilir. Eksik kazanımların öğrenilmesi için etüt 

akşamlarında telafi etüdü yapılmaktadır. 
 

✓ PROJELER 

Eğitim öğretim yılının başında her öğrenciye bir proje konusu verilir. Sınıf rehber öğretmenleri 

bu projeleri okul yönetimine bildirir ve proje konuları e-okul sistemine işlenir. Projeyi veren ders 

öğretmeni öğrencisiyle birlikte takibini yapar. Projeler 2. dönemin ortalarında toplanarak puanlanır. 
 

Öğretmen isterse öğrenciye birden fazla proje verebilir. Bu projeyle ilgili notunu ise 

“performans” adı altında değerlendirir. Ayrıca her öğrenci her dönemde olmak üzere ders 

öğretmeninden bir performans ödevi alır. Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası 

yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla 

değerlendirilir. 
 

✓ NOT SİSTEMİ 

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Değerlendirme sonuçları e-okul sistemine işlenir. 
 

Dönem başında okulumuzda uygulanan ölçme değerlendirme faaliyetlerine ilişkin olarak 

anaokulundan liseye velilerimize bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda öğrenci bilgi 

sistemi programının tanıtımı, okulumuz sınav sistemi ve MEB tarafından yapılan LGS sonuçları MEB 

OKULUMUZ SINAVLARI 
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tarafından yapılan sınavların sonuçları dersler ve sınıflar bazında değerlendirilerek yapılan ve yapılacak 

faaliyetler velilerimizle detaylıca paylaşılmaktadır. 
 

✓ KARNELER 

Öğrencilerimiz, her dönem bir ara karne ve dönem sonu karnesi olmak üzere iki karne alır. Ara 

karneler, öğrencilerimizin başarı durumunu, yazılı sınav sonuçlarını, proje ve performans notlarını 

gösteren bir karnedir. 
 

 

✓ HAFTA İÇİ (ÜCRETSİZ) ETÜTLERİMİZ 

Etütlerimiz, öğrencilerimizin sınav sonuçları ve ders öğretmenlerinden alınan dönütler ile 

düzenlenmekte ve her dersin hafta içi etüt saatleri olmaktadır. Hafta içi, ders saatleri içinde yapılan 

etütlerimize, ihtiyacı olan öğrenciler, diğer derslerini etkilemeyecek şekilde alınmaktadır. Hafta içi bir 

başka etüt saatimiz ise çarşamba günleri okul çıkışında yapılmaktadır. Günün dersleri bittikten sonra 

verilen molanın ardından yapılan çarşamba etütlerine katılacak öğrenciler, bir önceki haftadan 

belirlenerek etüdün yapılacağı haftanın pazartesi günü velileri haberdar edilmektedir. Etütlere öğrenci 

yönlendirme; öğretmen tarafından, deneme ve ders durumları değerlendirilerek rehber öğretmen ile 

birlikte yapılır. Etüt çıkışlarında öğrencilerinizi okuldan alarak öğretmenlerimizden bilgi              alabilirsiniz. 

EKİM 2022 

05 Ekim Çarşamba 

- 

19 Ekim Çarşamba 

- 

KASIM 2022 

02 Kasım Çarşamba  

ARA TATİL 

23 Kasım Çarşamba 

- 

ARALIK 2022 

07 Aralık Çarşamba 

- 

21 Aralık Çarşamba 

- 

OCAK 2023 

04 Ocak Çarşamba  
- 
- 

YARI YIL TATİLİ 

ŞUBAT 2023 

YARIYIL TATİLİ 

- 

15 Şubat Çarşamba 

- 

NİSAN 2023 

- 

12 Nisan Çarşamba 

- 

26 Nisan Çarşamba 

MART 2023 

01 Mart Çarşamba  
- 

15 Mart Çarşamba 
- 

29 Mart Çarşamba 

MAYIS 2023 

- 

10 Mayıs Çarşamba 

- 

- 

  

  

  

  

ETÜTLER 
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✓ HAFTA SONU ETÜTLERİ 

Cumartesi günleri okulumuzda yarım gün eğitim verilmektedir. 7 ve 8. sınıflar için saat 09.00-12.30 
aralığında (soru çözümü, tekrar). Bu kursların servisi okul tarafından sağlanır. Programlar sizlere eylül ayında 
dağıtılır. 4. sınıflar için cumartesi günü etüt yapılabilir. Sınıf öğretmenleri saatinizi belirler ve sizlere duyurusunu 
yapar. 12.30 – 18.00 aralığında ise sanat ve spor kurslarımız uygulanır. 

 

❖ Sanat Spor Okulu ücretlidir, ulaşım veliler tarafından sağlanır. 

❖ Dönemlik ücret ödemesi dönem başında muhasebeye yapılır. 
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ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME VE DERS PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

 

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI 

05 Eylül 2022 Pazartesi 

İlkokul Kurul Toplantısı - Saat: 11.00 

Ortaokul Kurul Toplantısı - Saat: 12.00 

Anaokulu Kurul Toplantısı - Saat: 14.00 

06 Şubat 2023 Pazartesi 

İlkokul Kurul Toplantısı - Saat: 10.00 

Ortaokul Kurul Toplantısı - Saat: 12.00 

Anaokulu Kurul Toplantısı - Saat: 14.00 

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI 

13 Eylül 2022 Salı Tüm Okul - Saat: 14.00 

07 Şubat 2023 Salı Tüm Okul - Saat: 17.00 

13 Haziran 2023 Salı Tüm Okul - Saat: 17.00 

ŞÖK TOPLANTILARI 

10 Ekim 2022 Pazartesi 
- 

08 Şubat 2023 Çarşamba 

1.Sınıflar - Saat: 11.00 

2.Sınıflar - Saat: 12.00 

3.Sınıflar - Saat: 14.00 

4.Sınıflar - Saat: 15.00 

11 Ekim 2022 Salı 
- 

9 Şubat 2023 Perşembe 

5.Sınıflar - Saat: 11.00 

6.Sınıflar - Saat: 12.00 

7.Sınıflar - Saat: 14.00 

10 Ekim 2022 Pazartesi 
- 

08 Şubat 2023 Çarşamba 
8.Sınıflar - Saat: 12.00 

SOSYAL ETKİNLİKLER TOPLANTILARI 

18 Kasım 2022 Cuma 
Sosyal Etkinlikler Toplantısı - Saat:11.00 

07 Nisan 2023 Cuma 

 
✓ ÖDEV TAKİBİ 

Ödevlerimiz günlük olarak, öğretmen masalarında bulunan “Ödev Takip Çizelgelerine” ders 

öğretmeni tarafından yazılır. İki haftaya bir (cuma günleri) “Kolej Ödevim” 

verilir. Ödevlerin kontrolleri öğretmen tarafından yapılır. Her gün ilk 

teneffüs saatlerimiz soru çözüm saatleridir. Öğretmenlerimiz koridorlarda 

ve zümre odalarında öğrencilerin sorularını yanıtlarlar. 
 

Ödevler “Kolej Ajandam”a yazılarak öğrenci-veli tarafından eş güdümlü 

takip edilir. 
 

✓ PAYLAŞIM SAATİ 

Öğrencilerimiz güne sınıf öğretmenleri tarafından motivasyonlarının sağlanması için yapılan 

“Paylaşım Saati” ile başlar. 
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EĞİTİM KOÇLUĞU VE ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI 

 

 

 

 

 

İLKOKUL ORTAOKUL 

1/A SINIFI FİGEN ÇALIŞKAN 5/A SINIFI VOLKAN AŞÇI NECLA VURAL 

1/B SINIFI GÜLÇİN AYDOĞAN 5/B SINIFI ŞADİYE AYDIN MAHMUT ARIÖZ 

1/C SINIFI CÜNEYT ASLANDEREN 5/C SINIFI ARZU AKTÜRK HÜSEYİN ÖZDEMİR 

1/D SINIFI FATMA AKSOY 6/A SINIFI İMREN ÖNDAŞ                      HİLAN KAVUN DURDU 

2/A SINIFI HATİCE ÖZEN 6/B SINIFI AŞKIN MELEK AŞÇI 

2/B SINIFI GÜRBÜZ KAYA 6/C SINIFI MEHMET VURAL SEZEN LAFÇI 

2/C SINIFI ADEM MAHİR 7/A SINIFI ŞİRİN ALTUNTAŞ 

3/A SINIFI ŞEMİSTAN AYDEMİR 7/B SINIFI FATİH GÖKDUMAN MİNE YAĞMUR 

3/B SINIFI SELİM YILDIZ 7/C SINIFI MEHTAP ÇALIŞ 

3/C SINIFI BİLAL ALTUN 8/A SINIFI EMRULLAH KILIÇ 

4/A SINIFI RAMAZAN ERSOY 8/B SINIFI   ARZU ÇÖRDÜK 

4/B SINIFI RIZA ÇELİK 8/C SINIFI HAKAN SALMAN 

4/C SINIFI SELİM ARDIÇ A BLOK SORUMLUSU NADİYE TOK 

  B BLOK SORUMLUSU MUSA GÜNEŞ 
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OKUL-ÖĞRENCİ TAKİP ÇALIŞMALARI 

 

Öğrencilerimizin yakından takibi ve düzenli veli iletişimi için her sınıfımızda iki sınıf şube rehber 

öğretmeni bulunur. Bu iki öğretmenimiz kura çekilerek hangi çocuğa danışmanlık yapacağını belirler. 

Okulun açıldığı ilk hafta da size telefon ederek bu yıl danışmanlık yapacağını ve her sorunda ilk muhatap 

olarak kendisiyle iletişime geçmenizi rica eder. Çocuğun ödevini, arkadaşlık ilişkilerini, servis, yemek, 

deneme sonuçları vb. okul içi durumlarında öğrenciye bire bir eğitim koçu destek olur. 

 
✓ DEVAM DEVAMSIZLIK TAKİBİ 

Öğrencilerimiz okula gelmediğinde sabah saat 10.00’a kadar PDR uzmanı tarafından velisi 

aranır. Sınıf öğretmenimiz ilk boş dersinde sizleri arayarak öğrencisi hakkında bilgi alır. Raporlu veya 

belirli bir nedenden dolayı okula gelemeyecek öğrencinin, velisi tarafından sınıf öğretmeninin bir gün 

önceden bilgilendirilmesi beklenir. Devamsızlıklar gün bitiminde MUTLAKA e-okul sistemine işlenir. 

Bunun doğrultusunda öğrencinizin devamı noktasında hassasiyetiniz beklenir. 
 

✓ GEÇ KAĞIDI VE İZİN KAĞIDI UYGULAMASI 

Herhangi bir nedenden dolayı derse zamanında giremeyen öğrenciler ilgili idareciden geç kâğıdı 

alarak derse girebilirler. Ancak bu durumdaki öğrenciler yarım gün devamsız sayılacaklardır. Herhangi 

bir nedenden dolayı öğrencinizi ders saatleri içerisinde okuldan almanız gerektiğinde ilgili idareciyle 

görüşerek izin kâğıdı almanızı bekleriz. Bu durumda da öğrenciniz yarım gün yok yazılacaktır. 
 

✓ OKUL İŞLEYİŞİ VE İZİN İŞLEMLERİ 

• Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler 

devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında 

öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. 

• Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e-okul sistemine işlenir. 

Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer 

devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. 
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• Okula devam zorunludur. Veli, öğrencinin okula devamını sağlamakla yükümlüdür. MEB ve okul 

yönetimi tarafından organize edilen yurt içi ve yurt dışı yarışmalara, sanatsal, sosyal, sportif, kültürel 

ve benzeri etkinliklere velilerinin izni ile katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin 

devamı süresince izinli sayılırlar. 

• Öğrenci okula gelmediği günün ertesi günü, velisinden özrünü bildiren veli dilekçesini getirmek 

zorundadır. Kesintisiz üç günden daha fazla süren devamsızlıklarda doktor raporu şarttır. 

• İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin 

devamsızlığı yarım gün sayılır. 

• Öğrenciler, okul yönetiminin izni olmaksızın veli ile birlikte olsa da okuldan ayrılamazlar. Öğrenci 

velisi, ilgili sınıf müdür yardımcısına başvuruda bulunarak mazeretini beyan eder, öğrenci çıkış 

belgesi düzenlenerek öğrencinin okuldan ayrılmasına izin verilir. 

• Günlük devamsızlık yapan öğrencilerin velileri 3. ders saati başlamadan mesajla bilgilendirilir. 

Devamsızlığı kesintisiz iki veya üç gün süren öğrencilerin velileri ilgili rehberlik öğretmeni veya sınıf 

öğretmeni tarafından aranır. 

• Okulun kar tatili vb. nedenlerle erken tatil edilmesi durumunda, veliler “sms” yoluyla bilgilendirilir. 

Özellikle 1 ve 4. sınıf öğrencilerinin eve erken dönüşünü gerektiren olağanüstü durumlarda alınacak 

tedbirler hakkında velilerin çocuklarını önceden bilgilendirmeleri gerekmektedir. 

• Öğrenciler okul saatleri içerisinde rahatsızlandıklarında, sınıf öğretmeni ve ilgili rehberlik öğretmeni 

ile öğrenci izin kâğıdı alınarak okul hemşiresine gönderilir. Okul hemşiresi tarafından yapılan 

muayene sonuçları öğretmene ve öğrenci velisine gönderilir. 

• Sağlık durumları nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek olan öğrenciler, bu durumlarını resmi 

ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Raporda, 

sağlık durumlarını veya bedensel geçici bir süre ya da sürekli olarak beden eğitimi, görsel sanatlar 

ve müzik, teknoloji ve tasarım derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu 

açıklanır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince, bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden 

sorumlu tutulmazlar. 

✓ ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KURALLARI 

Öğrencilerimizin, 

• Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalmaları ve bunları korumaları, 

• Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, 

• Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri, kaba söz ve 

davranışlarda bulunmamaları; barış, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış 

göstermeleri, 

• Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları, ırk, 

renk, cinsiyet, din, dil, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve 

özgürlüğü ile onurunu korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri, 

• Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleştirmek için katkıda 

bulunmaları,  

• Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmaları, boş zamanlarını 

faydalı işler yaparak geçirmeleri, 

• Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları, 

• Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duyguları ile 

bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, 
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böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına 

sunmaları, 

• İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele 

ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları, 

• Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları, 

• Okul, öğrenci ve veli sözleşmesine uygun davranmaları, 

• Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerden beklenen 

davranışlara uygun hareket etmeleri, 

• Okula ve derslere zamanında, öğretmenlerin beklediği hazırlıkları yaparak ve okulun kurallarına 

uygun, temiz düzgün kıyafetle gelmeleri, 

• Çevreyi rahatsız edici davranışlardan kaçınmaları, 

• Okul yönetimine ve öğretmenlere, okul çalışanlarına ve diğer öğrencilere saygılı davranmaları, argo 

sözcükler kullanmamaları, 

• Okul yönetimine ve öğretmenlerine yanıltıcı bilgi vermemeleri ve her zaman doğruyu söylemeleri, 

• Kütüphane, fen dersleri laboratuvarları, bilgisayar odası, spor salonu müzik ve resim odası, 

konferans ve toplantı salonları gibi eğitim ortamlarında, bulunan yerin özel kurallarına uymaları, 

• Başka kişi/kişilerin fiziksel yaralanması ile sonuçlanabilecek şekilde davranmamaları ve 

yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli herhangi bir alet bulundurmamaları, 

• Başkasına ait bir eşyayı almamaları veya bir başkasına vermemeleri, okul eşyalarına, eğitim 

araçlarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar vermemeleri, 

• Ders saatlerinde cep telefonu kullanmamaları, cep telefonlarını birinci ders saati başlamadan önce 

öğretmeni veya ilgili rehber öğretmene teslim etmelerini, 

• Okul yönetiminin koymuş olduğu ve belirlediği, belirleyeceği sınıf içinde ve okul alanlarında 

uyulması gereken tüm kurallara koşulsuz olarak uymaları beklenir. 

 

                            “Sorumluluklarım” 

 

 Öğrencilerimizin, okul ve sınıf kurallarına uygun davranmaları, benlik ve öz denetim bilinçlerinin 

oluşması, sorumluluk alma ve sorumluluklarını yerine getirme yetilerinin gelişmesi için yaptığımız 

çalışmaların ilk adımı “sorumluluk” kavramını anlatmak, ortak ve bireysel sorumlulukların tespit 

edilmesidir. Sene başında, her sınıf düzeyi için ayrı ayrı gerçekleşen toplantılarda öğrencilerimize 

öncelikle “sorumluluk” kavramı tanıtılmakta ve öğrencilerimizin; bir öğrenci, bir çocuk, bir birey olarak 

ne gibi sorumluluklarının olduğu konusunda düşünmeleri sağlanmaktadır. Rehberlik uzmanımız 

tarafından yapılan toplantılar sonunda her öğrencimize “SORUMLULUKLARIM” başlıklı bir metin 

verilmekte ve bu metnin ebeveynlerle incelenerek uygunluğuna birlikte karar verilmesi halinde burada 

belirtilen sorumlulukların sahiplenileceği ve yerine getirme konusunda gereken çabanın gösterileceğine 

dair öğrenci ve velimizden teyit alınmaktadır. Bu sayede, öğrencimizin sorumluluk bilinci geliştirilmekle 

beraber yetişkin bir birey olma yolunda da emin adımlarla ilerlemesi hedeflenmektedir.  

 

 Davranış Değerlendirme Kurulu 

 Öğrencilerimizin akademik ve davranışsal gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan ve okul 

müdürü ile dört asil, iki yedek üyeden (üyelerden biri okul rehber öğretmeni, diğer üyeler ise branş 

öğretmenleridir.) oluşan kuruldur.  Davranış Değerlendirme Kurulu, her hafta düzenli olarak  
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toplanmakta ve bu toplantılarda, sınıf danışman öğretmenleri ile ders öğretmenlerinden alınan bilgiler 

ile deneme sınavı sonuçlarına göre öğrenciler ile görüşülmektedir.  

 Kurulda, davranışsal ve/veya akademik açıdan olumlu ilerleyen öğrencilerin motivasyonları ve 

olumlu ilerleyişleri desteklenmekte, pekiştireçler ile sürece katkı sağlanmaktadır. Davranışsal ve/veya 

akademik açıdan sorun yaşanan öğrencilerle ise sorunun kaynağı ve çözümüne ilişkin çalışılmakta gerekli 

görülmesi halinde veli sürece dahil edilmektedir. 

 

 Davranış Değerlendirme Kurulu, olumlu gelişimi destekleyerek, sorunlara çözüm üreterek ve tüm 

bu süreçlere öğrenci ve ebeveynleri dahil ederek var olan sorunların çözümünde olduğu kadar olası 

sorun ve çocuklarımızın gelişimini olumsuz etkileyecek durumlarda da önleyici rol oynamaktadır. 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ 
Değerler eğitimi, toplumun ve geleceğin bir parçası olan çocuklarımızın, yaşam içerisindeki 

davranışlarını gözden geçiren, onlara ve çevreye olumlu yönde katkı sağlayan, daha güzel bir gelecek 
için bireylerde bulunması gereken evrensel değerlerin insanlara kazandırıldığı süreçtir. 

Öğrencilerimizin hayata, çevreleriyle uyum içinde devam edebilmeleri için gerekli olan bireysel 
davranışları kazandırmak ve karakterinin temelini oluşturacak süreçte insanlığın temel ve vazgeçilmez 
değerleriyle ilgili duyarlılık kazandırmak acıyla yapılan çalışmalar tüm yıl devam etmektedir. Her ay için 
faklı iki değer (örneğin iyilik ve adalet) üzerine, tüm sınıf seviyelerinde ve sınıf öğretmenleri / danışman 
öğretmenler rehberliğinde çalışılmaktadır. Hangi ay hangi değerlerin işleneceği, Değerler Eğitimi 
Komisyonu tarafından sene başında yapılan toplantı ile belirlenmekte ve her ayın “Etkinlik Takviminde” 
öğrenci ve velilere duyurulmaktadır.  

 

✓ ÖĞRENCİ KIYAFETLERİ 

Öğrenci; kılık-kıyafet yönetmeliğine göre okulun belirlediği kurallara uyar. Öğrenci bu kurallara 

uymadığında; 

• Okulda kılık-kıyafetini düzeltmesi sağlanır. (Bu 

uyarıya rağmen, kurala uymama 

davranışlarının sürmesi halinde derse kabul 

edilmez, kıyafetini düzeltince sınıfa alınır.) 

• Okulda düzeltilmeyecek durumlarda ise eve 

gönderilmek üzere velisine teslim edilir. 

• Öğrencilerimizin, belirlenen kılık-kıyafet düzeni  

dışında okula gelmemeleri, kolye, künye,  

bileklik, yüzük, küpe vb. süs eşyası ve aksesuar  

kullanmamaları gerekmektedir. 

• Öğrencimiz beden eğitimi dersinin olduğu 

günler kolej eşofmanıyla derslere girebilir. 

• Okul takımlarımızda yer alan öğrencilerimiz, okul maçlarının olduğu günlerde de eşofmanları ile 

derslere girebilir.
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✓ OKUL GEZİLERİ İŞLEMLERİ 

- Tüm geziler Millî Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. 
 

- Tüm geziler okul müdürlüğünün gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. 
 

- Düzenlenen gezilerde öğrenci velilerinden veli izin dilekçesi alınmakta, eğitim ve öğretimin 

aksatılmaması ve gezi nedeniyle yapılamayan derslerin telafi eğitiminin yapılması hususuna da 

dikkat edilmektedir. 
 

✓ ÖĞRENCİNİN OKULA ULAŞIMI VE OKULDAN ALINMA SÜRECİ 

Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları 

gerektiğinde, öğrenci velisi ilgili müdür yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve 

durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla 

gönderilir. Durum, ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev 

teslimi varsa, telafisi ilgili müdür yardımcısı denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir 

tarihte yapılır. 

Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve 

öğrenci dilekçeyi aynı günün sabahı ilgili müdür yardımcısına teslim eder. İstek müdür yardımcısı 

tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilir, öğrenciye 2 nüsha halinde 

"İzin Kağıdı” verilir. İlgili müdür yardımcısı tarafından, öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmediği 

durumlarda, veliye ve öğrenciye gerekçesi ile birlikte bildirilir, 

• Öğrenci "İzin Kâğıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine verir. 

• Öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, servis sorumlusu Musa GÜNEŞ’e iletilir. 

✓ İLETİŞİM BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ 

-  Veli iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda; ilgili müdüre ve öğrenci işlerine bildirir. 

-  Yazılı olarak bildirilen değişiklikler; öğrenci işleri tarafından hazırlanan Veli İletişim Bilgileri 

Listelerinden güncellenir. Güncellenen listeler ilgili müdüre iletilir. 

-  İletişim bilgilerinin değişikliğinin zamanında okul idaresine bildirilmesi; hızlı iletişim 

sağlamamızda ve geri bildirimlerimizde büyük önem taşımaktadır. 

✓ SERVİS KULLANIMI 

Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis araçlarında 

okul kurallarına göre davranmaları beklenir. Servis araçlarında uyulması gereken kurallar, 

1. Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada 

hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de 

geç kalmalarına neden olmamak için, beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden okula ya da okuldan 

eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır. 

2. Zorunlu durumlarda servis değişikliği yapacak öğrenci velileri, servis değişikliğine izin verdiğine dair 

belgeyi ilgili müdür yardımcısına gönderir. İstekleri uygun görülürse servis firması tarafından gerekli 

düzenleme yapılır. 

3. Yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla 

okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez. 

4. Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler. 

5. Sürücüler, veli izni ve okul yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri, inmeleri gereken noktalar 

dışında herhangi bir yerde bırakamazlar. 
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6. Öğrenciler, sürücülerin, araçtaki öğretmenlerin uyarılarını dinlemek zorundadır. 

Öğrenciler serviste yüksek sesle konuşmaz; gülerek, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve 

davranışlarla çevresini rahatsız edemez. Pencere açamaz, servis içinde ayağa kalkamaz. Araçlarda yiyip, 

içemez. Servis şoförünün dikkatini dağıtıcı, rahatsız edici hareketler yapamaz. Servis hareket halinde 

iken ayakta durmaz ve mutlaka emniyet kemerini bağlar. Küçüklerini korur ve yardımcı olur. Arkadaşları 

ile oyun amaçlı olsa dahi fiziksel şakalaşma yapamazlar. Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan 

öğrenciler ve davranışları, sürücü ve serviste bulunan öğretmen tarafından yazılı olarak, ilgili müdüre 

bildirilir. 

❖ 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında servis hizmetlerimiz, sizlere sene başında bildirilecek olan, 

anlaşmalı şirket tarafından verilecektir.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

• Veli ile Bireysel Görüşmelerin Hedefleri 

- Öğrencilerin sınıf içi durumu hakkında (akademik ve sosyal açıdan) veliyi bilgilendirmek ve 
beklentilerimizi açıklayıp iş birliği yapmak, 

- Öğrenci ile ilgili veliden gelen mesajları almak ve değerlendirmek. 

• Veli Öğretmen Bireysel Görüşmeleri Nasıl Yapılır? 

- Okul yönetimi, haftalık veli öğretmen görüşme günlerini belirler ve yazılı olarak veliye duyurur. 

Velinin öğretmen ile yapacağı bireysel görüşmeler için (acil durumlar dışında) okuldan randevu 

alması gerekir. 

• Veli öğretmen görüşmeleri iki şekilde yapılır: 

- Veli randevu alarak öğretmen ile görüşmeye gelebilir. 

- Öğretmen, veliyi görüşme için okula davet edebilir. 

NOT: Okula ilişkin herhangi bir konuyla ilgili öneri, sorun veya bilgi iletilmek istendiğinde 

öğretmen ile kurulan iletişim sonucunda elde edilen çözüm tatmin edici bulunmadığında veya konunun 

okul yönetimini ilgilendirdiği düşünüldüğünde, görev dağılımına göre ilgili yöneticiye başvurulabilir.  

Eylül ayında; ders programına uygun olarak, veli-öğretmen görüşme saatleri belirlenir ve sizlere 

duyurulur. Halkla İlişkiler biriminden randevu alarak görüşmeye gelmeniz daha sağlıklı bir iletişim 

kurmamızı sağlayacaktır. 

1.DÖNEM 

01 EKİM 2022 
CUMARTESİ 

 

 
                         İLKOKUL 

ORTAOKUL 
 

2.DÖNEM 

11 MART 2023 
CUMARTESİ 

 

                     İLKOKUL 
                       ORTAOKUL 

RANDEVULU VELİ TOPLANTI TARİHLERİ 

VELİ BİLGİLENDİRME VE İLETİŞİM 
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Hakan Atik
VELİ ARAMALARI YUKARIDAKİ SIRAYA  GÖRE YAPILACAKTIR.
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 VELİ SOHBET GÜNLERİ 
Velilerimiz ile güçlü bir iletişimin, öğrencilerimizin başarısı ve mutluluğu için vazgeçilmez bir 

unsur olduğuna inanıyor ve Kırşehir Koleji ailesi olarak her fırsatta bir araya geliyoruz. 

Pazartesi ve çarşamba günleri (önceden belirlenip sınıf öğretmeniniz tarafından size bildirilecek 

olan tarihlerde) saat 17.00’da branş öğretmenlerimizin katılımıyla “Veli Sohbet Günlerimiz” 

düzenlenecektir. Samimi bir ortamda sohbet edip çocuklarınızın durumuyla ilgili bilgi alabileceğiniz 

sohbet günlerine katılmanız bizler için çok kıymetli. 

 

 

K12NET, bir eğitim kurumunun ihtiyaç duyabileceği modülleri içinde barındıran, bir 

okul/dershane yönetim yazılım sistemidir. 19 Modülden oluşmaktadır. Dış dünyaya açılan personel 

portalı, öğretmen portalı, öğrenci-veli portalı olmak üzere 3 portaldan oluşmaktadır. 

 

            K12NET SİSTEMİ 
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➢ 1- K12NET, E-okulla Uyumludur. 

Türkiye’de okulların resmi yazılımı e-okuldur. Okullar, Millî Eğitim Bakanlığı’na karşı 

sorumluluklarını yerine getirmek için; e-okul sistemine not, devamsızlık gibi bilgileri girmek 

zorundadırlar. Kullanıcılara aynı işi iki kez yaptırmamak için e-okula giriş yapılan öğretmen, öğrenci, 

veli, şube, ders, dersin öğretmenleri, devamsızlıklar, ders notları, davranışlar gibi bilgiler K12NET’e 

aktarılabilmektedir. Ders notları, devamsızlıklar ve davranış uygulamaları aktarımı ise çift taraflıdır, ister 

K12NET’e ister e-okula veri girişi yaparak aktarımları sağlanabilmektedir. 
 

➢ 2- İletişim 

K12Net’te iletişim, dört kanaldan yürütülebilmektedir. Üçü ücretsiz olmak üzere (ekran mesajı, 

duyuru, e-mail) dört türde mesaj gönderimi sağlanabilmektedir. Tek bir tıkla, bir şubenin, bir sınıf 

seviyesinin, bir okulun, hatta genel müdürlüğünüze bağlı tüm okulların öğrenci, öğretmen, velilerine 

mesaj gönderilebilmektedir. Sınav sonuçları, devamsızlık, gecikmiş ödemeler, doğum günü kutlamaları 

gibi bilgileri SMS olarak velilerimize gönderebilmekteyiz.  

3- Ödev Takip 

K12Net sisteminde öğrencilerinize verdiğimiz ödevi yönerge olarak  yazabilir ve ekteki PDF, 

Word, Excel dokümanı ya da ekteki sınavı online sınav olarak atayabilmekteyiz. Velilerin çok sıklıkla 

çocuklarına sorduğu “çocuğum ödevin var mı, ödevinin son tarihi ne zaman bitiyor, ödevini yaptın mı 

yapmadın mı? Sorularına veli portallarından cevap bulabilirsiniz. Öğretmenlerin ödev trafiğini izleyebilir, 

hangi dersten hangi öğretmenlerin ödev verdiğini görebilirsiniz. Kontrol edilen ödevler anında öğrenci 

ve veli portallarında analizlere dönüşür. 
 

➢ 4-Ölçme Değerlendirme 

K12NET Ölçme Değerlendirme Modülü iki alanda Tübitak ödülü almıştır. Çoktan seçmeli ve 

klasik sınavlarımızı kazanım esaslı yapabilmekte, 28 farklı özgün rapor ve analizle sınav sonuçlarını 

inceleyebilmekte ve velilerimize bu raporları anında iletebilmekteyiz. Sınavlarda kullanılan kazanımlara 

göre öğrencinin konu bazlı başarısını, eksiklerini nokta tayini tespit edip sizlerle paylaşabilmekteyiz. 

Sınav sonuçlarını ayrıca SMS veya E-Mail yolu ile velilerimize ulaştırabilmekteyiz. 
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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ 
 

TARİH ETKİNLİĞİN ADI 
ETKİNLİĞİN YERİ VE 

KUTLAMA ŞEKLİ GÖREVLİ ÖĞRETMENLER 

 

23 Eylül 
Neşet Ertaş’ı Anma 

Etkinlikleri Okul–Bağbaşı Mezarlığı 
Müzik Zümresi Din 
Kültürü Zümresi 

 

23 Eylül Türk Dil Bayramı Okul Türkçe   Zümresi 

 

04 Ekim Hayvanları Koruma Günü Pano–Sunum Sosyal Bilgiler Zümresi 

 

Ekim Ahilik Kültür Haftası Pano–Tören Tüm Okul 

 

Ekim Yetenek Taraması Yetenek Taraması 
Görsel Sanatlar, Müzik ve 
Beden Eğitimi Zümreleri 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tören–Konferans Salonu 
Tüm Okul 

Etkinlik Komitesi 

 

29 Ekim –04 Kasım Kızılay Haftası Pano–Sunum Sosyal Bilgiler Zümresi 

 

10 Kasım 
Atatürk’ü Anma 

Haftası Tören- Konferans Salonu Etkinlik Komitesi 

 

02–08 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Pano–Sunum Tüm Okul 

 

12 Kasım–16 Kasım 
Dünya Çocuk 

Kitapları Haftası Pano–Sunum Türkçe Zümresi 

 

14 Kasım Dünya Diyabet Günü Pano–Sunum Okul Hemşiresi 

 

14 Kasım–18 Kasım 1.DÖNEM ARA TATİL 

 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Pano–Sunum Tüm Okul 

 

21–27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Pano–Sunum Okul Hemşiresi 

 

24 Kasım Öğretmenler Günü Tören–Kutlama Tüm Okul 

 

26 Kasım 50.GÜN Etkinlik 
1.Sınıflar Sınıf 
Öğretmenleri 

 

03 Aralık Dünya Engelliler Günü Pano–Sunum Sosyal Bilgiler Zümresi 

 

10 Aralık–14 Aralık 
İnsan Hakları ve 

Demokrasi Haftası Pano–Sunum Sosyal Bilgiler Zümresi 

 

12 Aralık–18 Aralık 
Tutum ve Yatırım 
Türk Malı Haftası Pano–Sunum–Etkinlik Tüm Okul 

 

7 Ocak–11 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası Pano–Sunum Fen Bilimleri Zümresi 

 

23 Ocak–03 Şubat YARI YIL-YENİ YIL 
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08 Mart Dünya Kadınlar Günü Pano–Sunum Tüm Okul 

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Tören–Konferans Salonu Türkçe Zümresi 

08 Mart–12 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası Tören Fen Bil. Zümresi 

18 Mart 
Çanakkale Şehitlerini 

Anma Günü Tören–Konferans Salonu Etkinlik Komitesi 

18 Mart–22 Mart Yaşlılar Haftası Pano–Sunum 
Kulüp Öğrenci ve 

Öğretmenleri 

18 Mart–22 Mart Orman Haftası Bahçe–Tören –Etkinlik Sosyal Bilgiler Zümresi 

23 Mart Dünya Su Günü Bahçe–Tören –Etkinlik Fen Bil. Zümresi 

25 Mart–29 Mart Kütüphaneler Haftası Pano-Kütüphane Gezisi Türkçe Zümresi 

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Pano–Etkinlik–Sunum Etkinlik Komitesi 

02 Nisan 
Dünya Otizm 

Farkındalık Günü Pano–Sunum Tüm Okul 

12 Nisan –16 Nisan Turizm Haftası Pano–Etkinlik–Sunum Sosyal Bilgiler Zümresi 

17–21 Nisan 2.DÖNEM ARA TATİL 

23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı Tören Etkinlik Komitesi 

01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Sunum Tüm Okul 

01 Mayıs–03 Mayıs Trafik ve İlkyardım Haftası Pano–Etkinlik–Sunum İlkokul 

05-06-07 Mayıs LGS Kampı Sınav Çalışması LGS Öğretmenleri 

07 Mayıs 
Okul Öncesi Yıl Sonu 

Gösterisi Tören 
Etkinlik Komitesi- 

Okul Öncesi Zümresi 

08-12 Mayıs LGS Akşam Kampı Sınav Çalışması LGS Öğretmenleri 

09-10-11 Mayıs 
2. Sınıflar Yıl Sonu 

Gösterileri Etkinlik 
Etkinlik Komitesi 

2. Sınıf Öğretmenleri 

10 Mayıs–16 Mayıs Engelliler Haftası Pano–Etkinlik Sosyal Bilgiler Zümresi 

13 Mayıs 1. Sınıflar Okuma Bayramı Etkinlik 
Etkinlik Komitesi 

1. Sınıf Öğretmenleri 

15-19 Mayıs LGS Akşam Kampı Sınav Çalışması LGS Öğretmenleri 

15–19 Mayıs Spor Haftası Etkinlik Beden Eğitimi Zümresi 

19 Mayıs 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 

ve Spor Bayramı 
Tüm Okul Pano 

27 Mayıs LGS Provası Sınav Çalışması LGS Öğretmenleri 

31 Mayıs English Day İngilizce-Almanca Festival Zümre Öğretmenleri 

11 Haziran Mezuniyet Töreni Tören 
Okul Öncesi, 4.Sınıflar ve 

8.Sınıflar 

Haziran 

OKUL KAPANIŞ 
VE PLAKET 

TÖRENİ 
Tören Etkinlik Komitesi 

 

YIL SONU 
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 İLKOKUL-ORTAOKUL ETKİNLİKLERİMİZ  

✓ TÖRENLER 

Bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı 

ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle 

donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinen okulumuzda; milli duyguları ön planda tutmak ve 

toplumsal değerlerimiz konusunda daha çok farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilerimiz “Belirli Gün 

ve Haftalar” da gerçekleştirilen kutlama programlarında etkin bir şekilde görev almaktadırlar. 

✓ BİLİM ŞENLİĞİ 

Tüm öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen “Bilim Şenliği”nde öğrencilerimiz, rehber 

öğretmenlerinin yardımıyla bilimsel süreçlere ilişkin becerilerin gelişimine yönelik tasarımlar ve 

deneysel projeler hazırlamaktadırlar. 

✓ BU BENİM ESERİM 

MEB tarafından her yıl düzenlenen "Bu Benim Eserim" bilimsel projeler yarışmasına, her yıl 

istekli öğrenciler rehber öğretmenleri ile birlikte katılmaktadırlar. 

✓ SOSYAL BİLGİLER PAYLAŞIM GÜNLERİ 

6 ve 7. sınıflarla sürdürülen bu etkinlik, sene başında belirlenen bir tema çerçevesinde 

yürütülmektedir. Seçilen tema, iki seviyede farklı boyutlarda konu dağılımıyla, sürece dayalı olarak 

öğrencilerin çalışmaları ve araştırmalarıyla şekillendirilmektedir. Her sınıfın ortaya çıkardığı yaratıcı ve 

öznel çalışmalar II. dönem sunum haline dönüştürülüp sınıfların ve seviyelerin birbirlerine sunumları 

şeklinde sonuçlanmaktadır. 

✓ GEZİLER 

Yıl boyunca yapılacak geziler, her seviyede öğretim yılı başında planlanmaktadır. Düzenlenen 

geziler, öğrencilerin öğrenim yaşantılarında kalıcı anılar bırakmakta, çevrelerine ve ülkelerine karşı 

farkındalıklarının artmasına katkı sağlamaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda müfredata uygun olan 

konularda sınıf gezileri yapılmaktadır. Öğrencilerimizin derste işlenen bir konuyu gittikleri mekânda 

uygulama yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Yıllık planlarımıza uygun olarak il içi ve il 

dışı geziler yapılacaktır. 

✓ YAZAR ŞÖYLEŞİLERİ 

Öğrencilerimizin yıl boyunca keyifle okuduğu kitapların yazarları ile buluştuğu "Yazar 

Söyleşileri" düzenlenmekte, her seviyede farklı yazarlarımız okulumuza davet edilmektedir. Kitap 

okumanın keyfi, ünlü yazarlarımızın öğrencilerimizle yaptığı söyleşilerle harmanlanmaktadır. 

✓ TECRÜBEDEN ÖĞRENİYORUM 

Tüm seviyelerde, ders kazanımları doğrultusunda uzman konuklarla söyleşiler planlanmaktadır. 

Bu söyleşilerin, öğrencilerimizin eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamasına özen 

gösterilmektedir. 

 

✓ İNGİLİZCE DRAMA 

4. ve 8. sınıf öğrencilerimiz ile sürdürülen drama çalışmaları sırasında, öğrencilerimiz oyunculuk 

yeteneklerini sergilerken aynı zamanda İngilizce dil becerilerini geliştirirler. İngilizce öğretmenlerimizin 

seçtiği oyun üzerinde yıl boyunca hazırlanan İngilizce Drama Grubu ile öğrencilerimiz sene sonunda 

oyunlarını sergilerler. 
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✓ SPOR ŞENLİĞİ 

Okulumuzu ve ilimizi okullar arası spor müsabakalarında temsil eden öğrencilerimiz ile 

okulumuzda yapılan tören ve kutlamalarda görev alan sporcu öğrencilerimizin bu özverili uğraşlarını 

ödüllendirmek amacı ile "Spor Şenliği" düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya 

çıkarabilmek, kendilerini geliştirebilecekleri her türlü faaliyeti desteklemek amacıyla okulumuzda çeşitli 

konu başlıkları altında çalışmalar yürüten Öğrenci Kulüplerimiz, sosyal sorumluluk bilinci ile 

oluşturulmaktadır. Öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin eğitim öğretim yaşamı boyunca bilimsel, sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmasını sağlamak amacıyla 

faaliyetlerde bulunmaktadır. Öğrenciler tarafından yönetilen, temsil edilen kulüpler, ilgi alanlarına göre 

öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler planlamakta ve belirli bir program dâhilinde bunları uygulamaya 

geçirmektedir. Öğrenci kulüpleri, yurt içi veya yurt dışındaki öğrenciler ile ortak çalışmalar da 

yürütebilmektedir. 

 

✓ SOSYAL ETKİNLİK 

Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalar öğrenci karnelerinde yer alacak "Sosyal 
Etkinlik" bölümünde TAMAMLANDI/TAMAMLANMADI şeklinde değerlendirilmektedir. 

 

Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, 
gönüllülük ve iş birliği temel ilkemizdir. Sosyal etkinlik çalışmaları (öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti 
çalışmaları) danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmekte ve 
okulun açıldığı ikinci hafta kulüp çalışmaları başlamaktadır.   
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Velilerimize okulumuzda yapılacak etkinlik uygulamasının duyurulması için yayınlar hazırlanır. 

✓ HAFTALIK GÜNCEM 

Pazar günleri tüm Kolejlilere okuldaki haftalık 
çalışma planı olarak iletilir. Böylece velilerimizin, 
kurum akışından bilgi sahibi olarak bizlerle kuracağı 
iletişimi planlanması sağlanır. Okul çalışanlarımızın 
haftalık plan yapması ile uygulamada zaman kaybı 
önlenir. 
✓ AYLIK ETKİNLİK PLAN 

Her ayın sonunda Kolej öğretmenleri bir 
aylık çalışmalarını planlar. Böylece yığılmalar önlenir; 
hazırlık ve iyi planlama ile başarı artırılır. Her ayın ilk 
günü velilerimize de aylık planlarımız iletilir. Aylık ve 
günlük planların veliye ve öğrencilere iletilmesiyle 
paydaşlar olarak birbirimize vaktinde destek olmamız 
hedeflenmektedir. 
✓ İNGİLİZCE GAZETE 

Dönemlik olarak hazırlanır. O dönemde 
okulumuzda yapılan tüm İngilizce etkinlikler 
velilerimize de böylece ulaştırılır. 
✓ EKO GAZETE 

Dönemlik olarak EKO-TİM tarafından 

hazırlanır. O dönem okulumuzda yapılan çevre 

çalışmalarının sizlere de ulaştırılması 

hedeflenmektedir. 

YAYINLARIMIZ 
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✓ REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER 

Kırşehir Koleji Okullarımızda halkla ilişkiler, kitlesel eğilimleri değerlendiren kişi ya 

da kuruluşların kitlesel ilgiler karşısındaki politikalarını, süreçlerini tanımlayan ve kitle 

tarafından anlaşılıp kabul edilmeyi sağlayacak hareket programını planlayan ve yürüten bir 

fonksiyonudur. Halkla İlişkiler departmanımız, okulumuzun kurum içi ve kurum dışı iletişim 

stratejisinin belirlenmesi ve bu doğrultuda yapılacak halkla ilişkiler çalışmalarının 

planlanmasını sağlar. 
 

Okulumuzun tanıtımı için kamuoyuna, basın yayın kuruluşlarına ilgili yazışmaların 

yapılması, okulda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili hazırlıkların 

yürütülmesi, reklam çalışmalarının sürdürülmesi, medya satın alma planlaması, veli-

öğretmen görüşme günlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli çalışmalar 

yapılması, afiş ve davetiye, ulaşım, konaklama, ağırlama ve bu etkinliklerin duyurulması 

başlıca görevlerindendir. 
 

✓ GÜVENLİK 

Okullar sadece akademik anlamda eğitim ve öğretimin yapıldığı yerler değildir. 
Okul aynı zamanda öğrencilerinin fiziksel, ruhsal ahlaki ve sosyal olarak güvende oldukları 
bir mekândır ancak böylece çocukların kişisel, sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimi bir bütün 
olarak sağlanabilir. 

 

Çocuklarımızın akademik eğitimleri kadar güvenli bir ortamda olup olmadıkları da 
bizler için önem taşımaktadır. Kırşehir Koleji Okulları, sağlık ve güvenlik riskleri konusunda 
farkındalık yaratmak, tehlike-kaza-krizlere karşı veli, öğrenci ve personeli bilgilendirmek 
suretiyle güvenli okul kültürünü öne  çıkarmaktadır. 

 

 

1.DÖNEM 2.DÖNEM 

İYİLİK PROJESİ 

DÖNEM SONU: İYİLİK ŞENLİĞİ 

DOSTLUK-BARIŞ PROJESİ 

DÖNEM SONU: PROJELER SERGİSİ 

BESLENME DOSTU OKUL PROGRAMI 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalan 

protokol ile         Beslenme Dostu Okul Programı ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. 
 

Beslenme Dostu Okul Programı, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve liseleri kapsamaktadır. Beslenme Dostu Okul Programı ile okullarda sağlıklı 
beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi 
uygulamaların desteklenmesiile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması 
hedeflenmektedir. 

 

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle sağlıklı beslenme ve 
hareketli yaşam  konularında duyarlılığı artırarak okul sağlı en üst seviyelere taşımayı 
hedefliyoruz. 

 

DESTEK BİRİMLER 

PROJELER 
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TEKNOLOJİYİ BİLİNÇLİ KULLANMA PROJESİ 

      Öğrencilerimizin teknolojiyi tanımalarını, bilinçli ve doğru kullanmalarını ve yanlış kullanımdan 
doğacak zararların önüne geçmeyi   hedeflediğimiz projemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.    
Okul müdürü başkanlığında oluşturulan Proje Kurulu, her hafta düzenli olarak toplanmakta ve öğrenci ile 
velilerimizden alınan dönütler ve danışman öğretmenlerle yapılan bilgi alışverişi ile öğrencilerimizin 
teknolojiyi bilinçli kullanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Özellikle pandemi ile geçilen uzaktan eğitim 
sürecinde ebeveyn kontrolünden uzak internet kullanımının yol açtığı sorunlar, “ekran bağımlılığı” olarak 
nitelendirilebilecek alışkanlıkların çocuklarda oluşturduğu/oluşturabileceği fiziksel ve psikolojik zararlarla 
mücadele etmeyi hedefleyen projemiz kapsamında alanında uzman konuklarımız, danışmanlık saatlerindeki 
bilgi paylaşımları,  ebeveynlerin konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve daha birçok çalışma ile  öğrencilerimizin 
teknolojiyi bilinçli  kullanımını teşvik  etmiştir ve bu yıl da aynı proje ile aynı amaca uygun çalışmaya devam 
edecektir. 
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✓ BEYAZ BAYRAK 
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda; yeterli ve kaliteli eğitim almış 
sağlıklı nesiller yetiştirilerek toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi amacıyla okullarımızın temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi 
hususunda teşvik edilmesi, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26/05/2017 tarihli 2017/10 sayılı 
genelgesi gereği okulumuz "Beyaz Bayrak" ve "Sertifika" almaya hak kazanmıştır. 

Temizlik ve hijyen açısından belirli kriterlere uygun davranan, sağlığın korunması ve 
geliştirilmesi çalışmalarına önem veren bir okul olmaktayız. 

 

✓ EKO-OKULLAR 

 
 
 
 
 
 

Eko-Okullar Programı’nda yer 
alan öğrenciler hem çevre konularında 
bilgi edinir hem de sürdürülebilirliğin 
sosyal boyutuna da hizmet ederek 
ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil 
toplum kuruluşlarını bu konularda 
bilinçlendirmede etkin rol oynarlar. 

 
Bunun yanında program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerinde kurulmuş bir çevre yönetim 

sisteminin uygulanmasını da sağlar. Eko-Okullar Programı uzun erimli bir programdır ve alınan Yeşil 
Bayrak Ödülü’nün her iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda çalışmaların ve ödülün sürdürebilirliğinin sağlanması önemlidir. Kırşehir Koleji; 
okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini ve buna bağlı etkinlikleri, 
kurum misyonunu benimsemiş çalışanları, öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla, Türk milli eğitiminin ilke 
ve amaçları doğrultusunda yürütecektir. 

 

Okulumuzun geleceğin liderleri olacak olan öğrencilerimize, kazandırmayı hedeflediği 
ilkelerden biri de çevre bilincidir. Bu proje ile: 

https://picasaweb.google.com/110954309326974782882/ODTUAlpKolejiNdeSertifikaVeBeyazBayrakTakdimToreni
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Okulumuz, “DÜNYAMIZ BİRİCİK” sloganıyla çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

 
 

✓ UZMANDAN ÖĞRENİYORUM 
Projemiz kapsamında, her ay, alanında uzman bir ismi öğrencilerimizle buluşturuyoruz.  Farklı 

konu başlıklarıyla farklı meslek gruplarından uzman isimlerle düzenlenen konferans ve panellerde 
öğrencilerimiz etkili dinleme, not alma vb. becerilerin yanı sıra yeni bakış açıları da kazanıyor. 

 
✓ KİTAP KUMBARAM 

Projemiz kapsamında, öğrencilerimiz diğer okullardaki arkadaşlarıyla paylaşmak istedikleri 
kitapları belirleyerek okul koridorlarına konulan kitap kumbaralarında bu kitapları biriktireceklerdir. 

 
Okudukları bu kitapları seçtiğimiz kardeş okula hediye ederken kitapta en çok beğendikleri 

bölümlere de yer verecek kitapların üzerine minik notlar yapıştıracaklar. 
‘’Okumak ve paylaşmak ne güzel bir erdem, insan olmanın ayrıcalığı.’’ diye yola koyulmaya hazırız. 

 
✓ ATIK PİL 

Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için oluşturduğumuz kampanyamız 
belediyelerimizin de katkıları ile tüm Türkiye’de aktif olarak yürütülmektedir. Geleneksel atık pil 
toplama kampanyamız belirtilen tarihler aralığında yapılmaktadır. 

 
• ÖĞRENCİLER; 
• - Bir grup üyesidir ve bu onlarda yeni bir kimlik geliştirir, 
• - Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur, 
• - Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir, 
• - İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir, 
• - Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, 
• - Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, 
• - Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir. 
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Adres: BAHÇELİEVLER MAH. YUNUS EMRE BULV.  KIRŞEHİR KOLEJİ 
KAMPÜSÜ/KIRŞEHİR 

 

Telefon: 0386 213 19 91 

LİSE Telefon: 0 386 623 40 40 

Faks: 0386 252 71 16 

E-Posta: bilgi@kirsehirkoleji.com 

www.kirsehirkoleji.com 
 

mailto:BİLGİ@KİRSEHİRKOLEJİ.COM
http://www.ki̇rsehi̇rkoleji̇.com/


“Yeni Bir İnsan, Yeni Bir Dünya”
Adres:  Bahçelievler Mah. Yunus Emre

Bulv. Kırşehir Koleji Kampüsü MERKEZ / KIRŞEHİR

Ortaokul/ 0386 213 19 91

Lise Telefon/ 0386 623 40 40

kırsehirkoleji

 bilgi@kirsehirkoleji.com

www.kirsehirkoleji.com QR Kodu


