“İlim ve fen nerede ise
orada olacağız.”
M. Kemal Atatürk

Öğrencilerimizin Ata’mızın ışığında
erdemli, yaratıcı, hoşgörülü,
öz güveni ve öz saygısı yüksek
bireyler olarak yetişmeleri
akademik çalışmalarımızın
vazgeçilmezidir.
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Misyonumuz
Öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve düşüncelerinin
ışığında, Türkiye ve dünya geleceğine olumlu
katkılarda bulunabilecek, bilimsel düşünce ve
evrensel değerlere sahip başarılı bireyler olarak
yetiştirmektir.

Vizyonumuz

ÖZEL ANTALYA KOLEJİ
KONYAALTI KAMPÜSÜ

Özel Antalya Koleji Okulları okul
öncesinden liseye kadar yabancı dil ağırlıklı,
yenilikleri takip eden, öğrenci merkezli
eğitim programı ve güçlü akademik
kadrosuyla; evrensel değerlere ve bakış açısına
sahip, bilgi ve becerilerle donanımlı, öz güven
sahibi, üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi,
yurtsever bireylerin yetiştirildiği, yurt içinde
ve yurt dışında adını duyurmuş saygın okullar
zinciri olmayı amaçlamaktadır.

İlkelerimiz
Özel Antalya Koleji Okulları, ulusal kültürümüze sahip çıkarak öğrencilerini Atatürk ilke ve düşüncelerinin
ışığında, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir:
•Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak,
• İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak,
• Barıştan yana olmak,
• Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak, gerçekçi olmak, araştırmacı ve bilimsel düşünce sahibi olmak,
girişimci olmak,
• Çok yönlü olmak, sanatsal beğeni ve estetik anlayışına sahip olmak, öğrenimin daha sonraki aşamalarında
ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceriyle donanmak,
• Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmaktır.
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Ön söz
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“Okul; genç beyinlere, insanlığa saygıyı, millet ve
memlekete sevgiyi, onuru, bağımsızlığı öğretir.”
M. Kemal ATATÜRK

A

naokullarımızda yaşam kalitesiyle ilgili düzeyi belirlerken ve bu şartları oluştururken öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin
beklentilerinin karşılanmasını da önceliğimiz olarak görmekteyiz.
Fiziki koşulların yaşam kalitesini belirlemesinin yanı sıra donanımlı
bir eğitim kadrosu ile çalışmanın önemini de bilmekteyiz. Öğretmenlerimizin
mesleğini hayata geçirirken eğlenmesi, çalıştığı yaş grubunun özelliklerini,
seviyelerini ve beklentilerini bilmesi, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurması, gelişime açık olması, kendisiyle barışık, öz saygısı olan, sevgi ve
sabır eşiği yüksek, “SEVGİ” nin fark yarattığını bilen eğitimcilerden oluşması
da eğitim-öğretimdeki seviyeyi daha yükseğe taşımaktadır. Saygıyı, sevgiyi,
emeği ve bilgiyi yansıtırken öğrencilerimize de kendilerini geliştirebilecekleri
bir ortam sunmaktayız. Öğrencilerimizin farkındalıkları gelişirken öğrencilerimiz kendilerini değerli ve önemli hissetmektedirler.

Açıldığı günden bu güne başarısını kanıtlamış olan Özel Antalya Koleji Okulları’nın tabanını oluşturan okul öncesinde eğitim ve öğretimle ilgili çalışmalar
da büyük önem taşımaktadır. Okulumuzun misyonu, vizyonu ve ilkeleri okullarımızın en alt kademesi olan “Okul Öncesi”nden başlamaktadır. Bunu göz
önünde bulunduran anne babaların da çocuklarını gönderecekleri okulun okul
öncesi bölümünden başlatmaları ile ilgili hassasiyetleri artmaktadır.
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Öz güvenli, “SEVGİ”nin
fark yarattığını bilen,
çevresine ve kendisine
saygı duyan, akılcı ve
bilime dayalı düşünen,
sorgulayan, farkındalığı
gelişmiş bireyler için
başarı kaçınılmazdır.
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Yaşam boyu başarının yolu,
anlayabilme ve kendini ifade edebilme
zenginliğinden geçer.

Okuma Yazmaya Hazırlık
Etkinliklerimizle öğrencilerimizde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ile ilgili farkındalık
yaratmak ve onları heveslendirmek yapılacak olan etkinliklerin amacına ulaşabilmesi
açısından büyük önem taşımaktadır. Okuma
yazmaya hazırlık çalışmalarımız: Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel, dil ve
öz bakım becerilerinin geliştirilmesi, dikkat
süresini uzatmaya yönelik verilen yönergelerin uygulanması, el ve göz koordinasyonunun
sağlanması ile ilgili etkinliklerin bütünüdür.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla ses
tanıma, tanıdığı sesleri oyun hamuru vb. materyallerle yazma, seslerden hece, hecelerden
sözcük, sözcüklerden cümle oluştuğunu fark
etmelerini sağlıyoruz.
Öğrendikleri yeni sesleri pekiştirebilmeleri
için doğada ve çevresinde var olan kişi, nesne, meyve ve sebzelerden kelime bulma ve
söylenilen sesin kelimenin (başında, ortasında, sonunda) kaçıncı sesi olduğunu fark edebilme oyunları ile öğrenmelerini eğlenceli hale
getiriyoruz. Atölye çalışmaları, proje tabanlı
eğitim çalışmaları, durum eğitimi, matematik
önlükleri ve eğlenceli matematik etkinlikleri,
havada, kumda ve yoğurma maddeleriyle yazı
yazma (rakam, ses ve çizgi) tekniğini de kullanarak yaptığımız çalışma etkinlikleri, sanatsal
ve sportif etkinlikler, drama, müzik, oyun ve
alan gezileriyle çalışmalarımızı destekliyoruz.

Türkçe Dil
Etkinliklerimizle
Etkin dinleme, dinlediğini anlama ve anlatma,
sorgulama, fikir yürütme doğru sesleri çıkarabilme, ses tonunu ayarlama, farklı sözleri kavrayabilme ve sözcükleri yerinde kullanma ile
ilgili eğlenceli alıştırmalar yapıyoruz. Sohbet
etme, tekerleme, taklitler, şiir okuma, öykü
oluşturma, öykü tamamlama gibi çalışmalarla
da öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve düzgün
kullanmalarına destek veriyoruz. Öğrencilerimizin sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek,
kendilerini doğru ifade etmelerine yardımcı
olmak ve doğru iletişim becerilerini artırmak
için bireysel ve grup çalışmalarını da çok
önemsiyoruz.
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Fen ve Matematik

Fen ve Matematik Etkinliklerimizle
Eğitim yaklaşımımızda belirtilen amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize yaş gruplarına göre becerilerini geliştirebilecekleri
zengin ve esnek bir program bütünü sunulur.
Eğitim programlarımız eğitim -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.
Çocuklarımızın gelişim düzeylerine göre; sayılar, ölçme, tahmin
yürütme, örüntü, artırma eksiltme işlemleri, geometrik şekiller
ve verileri kaydetme, grafik yorumlama, gruplama, sıralama,
problem durumlarına özgü çözümler bulma, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi kazanımları hayata geçirmeleri hedeflenmektedir.
Etkin ve aktif öğrenme ortamları yaratarak farklı deneyimlerle
bu kazanımların kalıcı ve eğlenceli olması amaçlanmaktadır.
Eğlenceli matematik önlüklerimizle, kurutma aparatlarında
mandallarla yaptığımız çalışmalarla, okul laboratuvarımızda
ve sınıf içerisinde yaptığımız deneyler ve gözlemlerle problem
çözme ve oyun temelli etkinliklere yer verilir. Yapılan bu aktivitelerle öğrencilerimizin fen ve matematik derslerine ilgi duymalarını, bu dersleri sevmelerini amaçlıyoruz.
Çocuklarımızın akılcı ve bilimsel düşünmelerini desteklerken,
çevrelerini sorgulamalarını, doğaya ve çevrelerine karşı ilgili,
duyarlı olmalarını ve bununla ilgili bakış açısı kazanmalarını
önemsiyoruz.

Evreni anlamak
için önce kendimizi
keşfetmeliyiz…
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Dünyaya entegre
olmanın ve gündemi
takip etmenin en
kısa yolu farklı diller
öğrenmektir…

İngilizce Eğitimimizde
Özel Antalya Koleji Okulları bir “Cambridge Internatıonal School” dur. Haftalık İngilizce dersi eğitimimiz
24 saattir. Telaffuz ve kulak eğitimi son derece önemlidir, bu nedenle yabancı dili mümkün olduğunca sık
sık duymalarını sağlıyoruz. Beden eğitimi, müzik,
drama, satranç derslerimiz de İngilizce olarak yapılmaktadır. Bu dönemde çocukların dikkat süreleri çok
kısadır. Öğrencilerimizin bireysel öğrenme farklılıklarını da göz önünde bulundurarak çeşitli etkinliklerle
pek çok metot ve teknik kullanmaktayız. Öğrencilerimizin bu süreci hem eğlenerek hem de yaşayarak
deneyimlemeleri için resim kartları, posterler, gerçek
objeler, kuklalar, hikâyeler, drama etkinlikleri, şarkılar, oyunlar sıklıkla kullandığımız yöntemlerdir.

Okul öncesi öğrencilerimiz tarafından çok sevilen bir
teknik olan akıllı tahtada hazırlanan programlarla,
derslerimizi drama tekniğini, müziği ve oyunu da
kullanarak yaşlarına uygun ve eğlenceli bir şekilde
uyguluyoruz. Erken yaşta başlayan İngilizce eğitiminin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Yabancı ve
Türk öğretmenlerle verdiğimiz İngilizce dil eğitimi
ile öğrencilerimizde iletişim konusunda farkındalık
yaratmayı ve İngilizce konuşma isteğinin oluşmasını
hedefliyoruz.
İlkokuldaki İngilizce eğitimi için alt yapı oluşturan
bu program sayesinde öğrencilerimiz basit diyaloglar
düzeyinde duyduğunu anlayabilme, kendini ifade
edebilme seviyesine ulaşıyor. Böylelikle kendi dillerinin dışında bir dilde düşünme yetisini ve dili etkin bir
şekilde kullanabilme becerisini erken yaşta kazanmaya başlıyor.

Drama
Etkinliklerimiz
Drama odamızda, beden dili ve
mimik çalışmalarıyla başlıyor.
Drama derslerimizde öğrencilerimiz bağımsız olmayı, demokratik davranmayı öğrenirken,
empati yapmayı da deneyimliyor. Drama eğitimi öğrencilerimizi etkin ve aktif kılıyor. Bireysel ve grup etkinlikleriyle sosyal
gelişimlerine destek veriliyor.
Yaptıkları doğaçlama çalışmalarıyla yaratıcılıklarını hayata
geçirip eğlenerek öğreniyor.
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Oyun ve Hareket Etkinlikleri

Oyun ve Hareket
Etkinliklerimizde
Oyun, çocuk için öğreten ve çocuğu büyüten doğal ve hayati bir unsurdur. Küçük yaşlardan başlayarak oyun, çocuğun
hayatındadır ve onu her zaman eğlendirir.
Oynarken çocuk dener, keşfeder, öğrenir
ve etkileşime girer. Bunların sonunda
özerkliğini elde eder. Oyun; insan ilişkileri, yardımlaşma ve paylaşma gibi birçok
eğitsel süreçleri de içinde barındırır.
Bizler de oyun etkinliklerimizde oyunu bir
öğrenme fırsatı ve tekniği olarak kullanıyoruz.
Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış gibi
farklı alanlarda farklı yaş gruplarına hitap eden oyunları oynama
ortamı hazırlayarak fırsatı vermeye özen gösteriyoruz.
Oyun; çocuklarımızın hareket gereksinimlerini karşılarken hayal
güçlerini ve yaratıcılıklarını da geliştiriyor. Ayrıca öğrencilerimiz
oyun oynarken, yaşamsal deneyimlerin provasını yaparak kendilerini ve çevrelerini tanıma fırsatı buluyor. Oyun, zorunlu bir
eylem olmadığı için çocuklarımız mutlu ve eğlenceli bir zaman
dilimi geçiriyor. Oyun sırasında yenme ve yenilme duygusunu da
yaşayan öğrencilerimiz bununla baş etmeyi ve sorunlara çözüm
getirmeyi öğreniyor. Bu etkinliklerle bireysel çalışmalar ve grup
çalışmaları yapmalarına olanak sağlayarak çocuklarımızın sosyal
becerilerinin gelişmesine de destek veriyoruz.

Hareket ve Spor
Etkinliklerimizde

Okulu sevdirmenin en etkin yollarından
biri de eğitimi eğlenceli hale getirmektir.

İngilizce beden eğitimi derslerimiz
ile öğrencilerimizin temel hareket
becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Bedenleri ile ilgili farkındalıklarını
oluştururken psiko motor gelişimlerini
de destekliyoruz. Geleneksel ve yöresel
oyunların unutulmaması ve yaşatılması
için halk oyunları dersimiz ile yaş grubuna uygun danslarla da modern dans
dersimizi yapıyoruz. Açık havada ve
salonda oynanacak oyunları belirliyor,
bunlar için iç ve dış mekanlarda gerekli koşulları oluşturuyoruz.
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P

roje ve sanat etkinliklerimizle
öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, var
olan kapasitelerini geliştirmelerini proje ve sanat etkinliklerimizle
destekliyoruz.
Yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanan
öğrencilerimiz; becerilerini hayata geçirebiliyor, problem çözebiliyor, eleştirel ve çözüm odaklı düşünebiliyor.
Doğayla iç içe yapılan etkinliklerimizde
öğrencilerimiz, nesneleri gerçek amacının dışında kullanarak yeni ürünle rol
oluşturabiliyor.
Kültürel değerlerimizin hızla değişime
uğraması hatta yok olmaya başlaması
nedeniyle kültürel miras niteliğindeki
“sorumluluk, saygı, sevgi, yardımlaşma
ve iş birliği, iyilik ve hoşgörü, barış, öz
güven’’ gibi değerlerimizi proje çalışmalarımızla destekliyoruz.
Çocuklarımız, görsel olgunluğa ulaşarak farklılık ve benzerliklerin ayrımına
varırlar, renkleri, biçimleri ve dokuları
tanırlar; gerçek yaşamla aralarında bağ
kurarak el-göz-beyin koordinasyonunu
geliştirir. Seçmeyi ve karar vermeyi
öğrenir, bu sayede dikkat süreleri uzar.

Sanat, spor ve
müzik, insanları
zenginleştiren,
çoğaltan,
kendisini ve evreni
tanımaya imkân
sağlayan en
önemli unsurlardır.
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Sanat ve Müzik

Müzik Etkinliklerimizle
Çocuklarımız kendi müziğimizi tanımanın dışında evrensel müzikle de tanışıyor.
Derslerimiz öğrencilerimizin orff çalgılarıyla ritim çalışmalarıyla, atölyede sundukları şovlarla ve sergiledikleri beden perküsyonlarıyla renkleniyor. Bunların
yanı sıra yerli ve yabancı müzik sanatçılarının hayatları ve besteleri ile ilgili bilgiler görseller kullanılarak verildiği için de daha kalıcı oluyor. Öğrencilerimizin müziğe olan ilgilerinin keşfedilmesi ve küçük yaşlarda müzikle iç içe olmaları, ileriki
yaşlarda müzik sanatçısı olmasalar
bile müzikle ilgili tercihleri olan,
kendilerine yönelik seçimler yapabilen yetişkinler olabilmeleri için
altyapı oluşturuyor. “Sanat Günleri”
etkinliğimizde de öğrencilerimizin
farklı sanatçılarla ve enstrümanlarla
buluşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca
müzik atölyemizde farklı ritim enstrümanlarının yanı sıra piyano,
boomwhackers, orff çalgıları ve
bongo da bulunuyor.

Dünya
müziklerinden
derlenen
çalışmalarla
ve yaptığımız
tanıtımlarla
öğrencilerimizin
değişik tınılarla
tanışmaları
sağlanıyor.
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En son ve en etkili eğitim trendlerini yakından takip eden okulumuz, temel dersler için hazırlanan
animasyonlu görsel zenginliklerle öğrencilerimize
farklı deneyimler yaşatıp öğrenme potansiyellerini en üst seviyeye taşımayı amaçlar.

Eğitimde 3. Boyut
3D sınıflarımızda görsel ve işitsel öğelerle desteklenen derslerde öğrencilerin daha etkin öğrendikleri, ilgilerinin arttığı ve kalıcı bir öğrenme sürecine girdikleri bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.

İçinde bulunduğumuz
teknoloji çağında; artık bilgiyi
kavrayacak, bütünleştirecek
ve yeniden üretecek araçlara
sahip olmak, bilginin
kendisine sahip olmak kadar
önemlidir.
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Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri ve
Bilişim Garajı Kodlama
Bilişim Garajı, 5-16 yaş arası çocuklarımıza
‘kodlama’, ‘üç boyutlu tasarım’, ‘akıllı cihaz
tasarımı ve programlama’, ‘web tasarımı’ ve
‘girişimcilik’ alanlarında bilgi ve beceri kazandıran ancak sadece kodlama robotik değil
aynı zamanda, disiplinler arası matematik,
fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri
alanında uygulamalı bilgi ve beceri kazanmasını sağlayan, 10 yıl içerisinde iş hayatına
ve sosyal yaşama atılacak olan çocuklarımıza
ihtiyaç duyacakları bu ‘evrensel becerileri’
kazandıracağına yönelik içerikler barındıran
online eğitim platformudur. Her geçen gün
daha önem kazandığı günümüzde, teknolojiyi
doğru ve bilinçli kullanan, yeni teknolojik
gelişmeleri takip eden, gelişmeye açık evrensel düşünen, yaratıcı, sorgulayan, bilişim
ve internetin olası zararlarına karşı bilinçli,
akademik dürüstlük ilkelerine özen gösteren
bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Okul
öncesi öğrencilerimize de haftada 1 saat bilişim teknolojileri ve haftada 2 saat Bilişim
Garajı, kodlama eğitimi vermekteyiz.
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Akıl oyunları çalışmalarımız
ile öğrencilerimizin girişimci
ve üretken bir kişilik
kazanmalarını sağlıyoruz.
Akıl Oyunları
Akıl oyunları sınıfımızda
öğrencilerimiz okul hayatında
karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında
düşünmeyi ve karar vermeyi eğlenerek
öğreniyor. Bu sistem ile izleyen,
dinleyen ve cevap veren öğrenciler
yerine; problemi tanıyan, çözüm
üretmeyi ve sorgulamayı bilen
öğrenciler yetiştirmeyi akıl oyunları
sınıfımızla destekliyoruz.
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Satranç

Satranç, hayatın
tahtada sembolleşmiş
hali gibidir. Bir piyonun
son yataya ulaşıp vezire
dönüşmesi, kazanacak
tarafın yanlış hamle
ile kaybetmesi gibi
yaşamın içindeki iniş ve
çıkışları gösterir.
Satranç
Satranç günlük hayatın gerçeklerinden ortaya çıkan zihinsel,
duygusal gelişimi etkileyen bir
spordur.
Okulumuzda satrançla tanışan
öğrencilerimiz sabırla, öz güvenle, cesaretle, saygıyla, kendi
fikirleriyle planlama yaparak
satranç kültürünü kazanır.

anaokullarımız
Yaşayan Değerler

anaokullarımız

İnsanların ne bildiklerinden
çok hayata ne geçirdikleri ve nasıl bir
yöntem kullandıkları önemlidir.
Yaşayan Değerler Eğitim Programını
Rehberlik Birimimiz, okul öncesi öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimizle yürütüyoruz.
Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı koymanın yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin pekiştirilmesinin önemine inanıyor, değerlerimizin çıkış noktasının öz saygı ve öz
sevgi ile başladığını biliyoruz. Yıl içerisinde huzur, hoşgörü, sorumluluk, barış, alçak gönüllülük, sevgi, birlik, iş birliği, dürüstlük, saygı,
sadelik, mutluluk, öz güven, yardımlaşma ve paylaşma gibi temalarla
bizi geliştiren ve besleyen “Değerler Eğitimi” çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Görselleri ve drama tekniğini kullanarak yaptığımız canlandırmalarla,
velilerimize ulaştırdığımız paylaşım bültenlerimizle, temalarımızı pekiştiriyoruz. Böylece insani vasıfları gelişmiş, sağduyulu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Eylemlerinin-söylemlerinin
tutması ve tutarlı bir birey
olabilmek için insani
değerler büyük önem taşır.
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Rehberlik
PDR uzmanlarımızın öğrencilerimizle ilk buluşmaları okulumuza yapılan kayıt sürecinde gerçekleşiyor ve lise eğitimi tamamlanıncaya kadar devam ediyor. Öğrencilerimizin yaş gruplarına
uygun gelişim özelliklerinin değerlendirilmesine, onların güçlü
veya desteklenmeye ihtiyaç duyulan özelliklerinin tespit edilmesine önem veriyoruz.
Öğrencilerimizin ilk günden itibaren bilişsel, sosyal, duygusal
ve fiziksel gelişimlerini takip ediyor ve çocuklarımızı ihtiyaçları
doğrultusunda destekliyoruz. Öğrencilerimizi tanımak için sınıf
ortamında yaptığımız gözlemlerin yanı sıra velilerimizle bireysel
görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
Çocuklarımız için hazırladığımız durum anekdotları ve gözlem
raporları geleceğe yönelik çalışmalarımızda altyapı oluşturuyor.
PDR bölümümüzün hazırladığı dikkat alıştırmalarıyla da öğrencilerimizin okuma ve yazma çalışmalarına destek veriliyor. Okul,
aile ve öğrenci iş birliğinin pekişmesi için “yaşam boyu eğitim”
felsefesine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz büyük önem taşıyor. Yıl sonunda, anaokulumuzdan ilkokula geçecek olan öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da göz önüne
alarak ilkokula hazır bulunuşluklarını ayrı ayrı değerlendiriyoruz
ve uygun öğretmenlerle bir araya gelmelerine özen gösteriyoruz.

Rehberlik

Şiddetten uzak
mutlu bir nesil için
öz saygısı ve öz
sevgisi gelişmiş,
kendisiyle
barışık bireyler
yetiştirmeliyiz…

İLKOKULLARIMIZ
KONYAALTI KAMPÜSÜ

İLKOKULLARIMIZ

LARA KAMPÜSÜ

Ön söz
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Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem; bilgiyi insan için gereksiz bir süs,
bir baskı aracı ya da uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarıya ulaşmayı
sağlayan, işe yarar ve kullanılabilen bir araç durumuna getirmektir.
M. Kemal ATATÜRK

Ö

zel Antalya Koleji İlkokullarında öğrencilere temel bilgilerin verilmesi hedeflenir. Bunun iki temel boyutu vardır. Bu da çocuğun
doğuştan beraberinde getirmiş olduğu yeti ve yeteneklerin açığa
çıkartılması, geliştirilmesi diğeri de eğitim ile yaşam arasındaki
bağlantının kurulmasıdır. İlkokul bir yönüyle okul öncesi eğitiminin devamı, diğer yönüyle de bilişsel öğrenmelerin başlangıcıdır. İlkokulun ilk yılları
daha çok oyun ve etkinlik ağırlıklıdır. Sonraki yılları da bilişsel öğrenmelere
yöneliktir. Özel Antalya Koleji İlkokulları, öğrencilerin farklılıklarının farkına
vararak onların merakları doğrultusunda öğrenmelerini sağlar ve hayat boyu
öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin edindikleri bilgileri gerçek
bir hayat deneyimine dönüştürmelerini temel başarı göstergesi sayan Özel
Antalya Koleji İlkokulları sadece matematik ve sosyal bilgileri değil; çevre
bilincine sahip olmayı, sorumluluk alabilmeyi ve hoşgörüyü de yaşayarak
öğretir. Bunun yanında yabancı dil eğitimine verilen önem kulüp, proje ve
sosyal etkinliklerle pekiştirilir.
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Her öğrenci
ayrı bir değer...
Özel Antalya Koleji İlkokullarında eğitim-öğretim
çalışmaları; araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim
kuran, ilkeli, duyarlı, bilgili
ve hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmek anlayışı
üzerine kuruludur. Bu anlayış öğrencilerini seven,
saygı duyan, her birine
değer veren, öğrenmeye ve
gelişime açık, iletişimi güçlü, güler yüzlü öğretmenler
tarafından etkin bir şekilde
uygulanır.

Matematik
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Matematik bir piramide
benzer, tabanı olmazsa tepesi
inşa edilemez.

Matematiği

bir ders olarak değil; eğlenceli bir etkinlik olarak, yaşamın bir parçası
olarak görüyoruz. Tahtayı en az kullanarak,
öğrenci merkezli etkinliklerle beyinlerini tam
kapasiteyle kullanarak düşündürmeyi ve keşfederek öğrenmeyi planlıyoruz. Derslerimizin
bir bölümünde teknolojiyi kullanarak öğretmen ve öğrencilerimizce hazırlanan sunu ve
değerlendirme çalışmalarıyla öğrenilenleri
kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliklerle her çocuğun matematiği kolayca öğrenip
günlük yaşamda uygulayabileceği sevilen bir
ders haline getirmeye çalışıyoruz. Matematikte ezberden uzak bir anlayışla günlük yaşamda kullanılabilen, çözümde değişik yöntemler
uygulayarak hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz.
Derslerimizi videolar, slaytlar, filmler, oyunlar,
resimler, öğrenci sunumları, karikatür ve derslerde yer verilen drama çalışmaları ile renklendirmeye çalışıyoruz.
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Fen ve Teknoloji

İlim ve fen çalışmalarının merkezi okuldur.
M. Kemal ATATÜRK

Değişik zekâ alanları dikkate alınarak aktif öğrenme yöntemlerinin
kullanıldığı laboratuvarlarımızda geleceğin bilim adamlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Fen ve teknoloji dersinde amacımız öğrencilerimizin çevre-

lerindeki canlı ve cansız varlıkları yakından tanımalarını sağlamak,
onlara her canlının yaşam hakkı olduğunu benimsetmek, yaşanılan
çevrenin korunması gerektiği bilincini yerleştirmek, doğa olaylarının
nedenlerini araştıran ve bunların oluşumlarını deneylerle saptayarak, keşfederek öğrenmenin hazzını yaşatmaktır.
Üçüncü sınıftan itibaren hedefimiz, öğrencilerimizin küçük gruplar
halinde ve laboratuvar ortamında yaparak, yaşayarak ve deney sonucunu fen terimleriyle ifade edebilmelerini sağlamaktır.
Akıllı tahta ve internet ortamında görsel ağırlıklı sunularla deney
sonuçları karşılaştırılmakta, sınıf ve branş öğretmeni eşliğinde, öğrenci merkezli çalışmalarla saptanan hedeflere ulaşılmaktadır.

Türkçe

Her Türk, dilini
çok sevip onu
yükseltmek
için çalışır.
M. Kemal Atatürk
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Türkçe

derslerinde Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun
çözen, bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan, haklarını ve sorumluluklarını bilen,
çevresine uyumlu, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, birinci
sınıftan başlayarak okumayı bir zorunluluk değil zevkli bir uğraşı
olarak gören, boş zamanlarını okuyarak değerlendiren, Türkçe
öğretiminde bilgi edinmenin yanında yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, sadece okuyarak değil, yetenekleri doğrultusunda yazmayı da bu etkinliklerin bir parçası olarak görebilen, konuşma ve
yazmada Atatürk’ün “Ülkesini ve yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı dillerin etkisinden kurtaracaktır.” sözünü ilke edinip diline sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi
hedefliyoruz.
Tüm sınıflarımızda öğretim yılı başında öğretmen ve öğrencilerin
ortak istekleri doğrultusunda seçilen Türk ve dünya edebiyatının
önemli yazarlarının kitaplarını okutarak öğrencilerimize okuma
alışkanlığı kazandırıyoruz.
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Bilişim Teknolojileri

Gelecekten Konuşuyoruz
Özel Antalya Koleji Okulları; kodlama, üç boyutlu
tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve girişimcilik alanlarında kazandıracağı bilgi ve becerilerle “bilişimle üreten
girişimci gençler” yetiştirmek için Bilişim Garajı ile
iş birliği yaparak Bilişim Garaj Akademisiyle öğrencilerimiz; robot tasarım/kodlama, bilgisayar kodlama,
web tasarımı, 3D tasarım/üretim öğrenmenin yanında
karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve sorunlara
eleştirel yaklaşma gibi 21. yüzyıl kazanımları olarak
ifade edilen çok temel bilgi ve becerileri de elde
etme şansını yakalamaktadır.
Teknolojiyi “üretmek” için kullanmayı öğrenen öğrencilerimiz, kodlama becerileriyle bilgisayarların esiri
değil, yöneticisi olacak.
Bilgi çağının yeni bilişimcileri, gelecekten konuşur.
İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında; artık bilgiyi kavrayacak, bütünleştirecek ve yeniden üretecek
araçlara sahip olmak, bilginin kendisine sahip olmak
kadar önemlidir.
Bilişim teknolojilerinin her geçen gün daha da önem
kazandığı günümüzde, öğrencilerimizin teknolojiyi
doğru ve bilinçli kullanan, yeni teknolojik gelişmeleri

takip eden, gelişmeye açık, evrensel düşünen, yaratıcı, kültürlü, öğrenmeyi seven, bilişim ve internetin
olası zararlarına karşı bilinçli, akademik dürüstlük
ilkelerine özen gösteren, dijital vatandaşlar olarak
evrensel değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek
temel hedeflerimizdir.

İngilizce
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ÇİFT DİLLİ,
VİZYONU GENİŞ DÜNYA İNSANI YETİŞTİRMEK!
Cambridge International Schools Programı

Özel Antalya Koleji Okullarında; Cambridge Uluslararası Programı, 2019-2020 öğretim yılında alınan onayla
uygulanmaya başlanmış, öğrencilerimizin ömür boyu geçerliliği olan diplomalarla yabancı dil niteliklerini daha
da geliştirmesi hedeflenmiştir. Program öğrencilerin sınıf içinde ve dışında akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel olarak gelişmelerini amaçlar.
Programımız öğrencilerin yabancı dil eğitimi sayesinde düşünen, eleştiren, farklı fikirlere saygı
duyan, insanlık değerlerinin bilincinde, her konuda bilgili, yaşam becerileri olan, yaşam boyu
öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişmelerini
sağlar. Dil gelişimi iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğu için öğrencilerin her fırsatta öğrendikleri dili kullanmalarına fırsat tanınır. Program
sayesinde öğrenciler araştırmayı, düşünmeyi,
problem çözmeyi, zorluklarla başa çıkabilmeyi,
değişikliklere kolayca uyum sağlayabilmeyi, grup
çalışmalarında aktif rol almayı, öz güvenli olmayı,
sorumluluk sahibi ve yenilikçi olmayı öğrenir.
Program bir bütün olarak İlkokul, (Cambridge
International Primary) Ortaokul (Cambridge International Secondary) ve Lise 9 ve 10. sınıflarda
sertifika programı (IGCSE) olarak devam eder. Bu
programa dâhil olan öğrencilerimiz ÇİFT DİPLOMA
almaya hak kazanır. Bu diploma, dünya çapındaki
600’ü aşkın üniversiteye giriş kolaylığı sağlamaktadır.
Okullarımızda okul öncesinden itibaren zengin
içerikli İngilizce, ilkokul 2. sınıftan itibaren de İngilizcenin yanı sıra Almanca eğitimi verilmektedir.
Öğrencilerimiz yabancı dil bilgilerini uluslararası
sertifika sınavlarına girerek belgelendirmektedir.
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İngilizce

İngilizce
Yabancı bir dili öğrenmenin en iyi yolu onu
yaşamın içine katmaktır. Yabancı bir dil ne
kadar yaşamınızın parçası olursa o derece
yabancılıktan uzaklaşır. Yabancı Diller
Bölümümüz sürekli gelişen dinamik yapısıyla yabancı dil eğitimini en etkili şekilde
gerçekleştirmek adına çağın gereklerine
uygun eğitim sistem ve araçlarını incelemekte, konuyla ilgili eğitimlere katılmakta
ve materyaller üretmektedir. Amacımız
öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde
öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan
farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini
çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı
dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır. Bu sınıf ortamlarında kurumumuzun
uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimize günümüz global köyünün bir
parçası olduklarını hissettirecek çalışmalar
yapılmaktadır. En etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen
Türk ve yabancı öğretmen iş birliğine
dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.
Bunlara ilaveten, öğrencilerimiz her yıl
uluslararası dil sertifika sınavlarına hazırlandığı için buna yönelik çalışmalar da her
seviyede yapılmaktadır.
Kullanılan ders materyalleri öğrettiğimiz
yabancı dilin kural ve mekanizmalarını
anlatmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu materyaller, sundukları pratik
yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı
hale gelmesine hizmet eder niteliktedir.
Bu sistem dahilinde öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi ilgi çekici ve kademeli olarak
zorlaşan çalışmalarla desteklemekte ve
böylece onların kendilerine olan güvenlerinin artmasını, dili daha iyi algılama ve
edinme becerisi geliştirmelerini, dili doğru
ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır.
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2. Yabancı Dil Eğitimi
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PASCH “OKULLAR: GELECEĞİN ORTAKLARI”
Antalya’da İlk ve Tek PASCH Okulu…

İkinci yabancı dil eğitimi okullarımızda 2. sınıftan itibaren
haftada 4 saat Almanca eğitimi ile başlamaktadır.
Goethe Enstitüsü, Yurt Dışı Eğitim İşleri Merkezi,
Alman Akademik Servisi ve Kültür Bakanları Konseyinin
Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi ve dönemin Dış
İşleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından
gerçekleştirilen PASCH “Okullar: Geleceğin Ortakları”
projesi ile Antalya’da ilk ve tek PASCH Okuluyuz.
PASCH Projesi, Almanya ile özel bir bağlantısı
olan dünya çapındaki 2000’den fazla
PASCH okulunun yer aldığı ağı
güçlendirmekte ve birleştirmektedir.
Goethe-Institut 100’den fazla
ülkede, milli eğitim sistemine bağlı
yaklaşık 600 PASCH okuluna danışmanlık desteği verir.
PASCH, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine
edilir ve Yurtdışı Eğitim İşleri Merkezi, Goethe-Institut,
Alman Akademik Değişim Servisi ve Kültür Bakanları
Konseyinin Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi ile birlikte
uygulanır.
Yurt dışındaki Alman okullarının ve Almanca Dil
Diploması (Deutsches Sprachdiplom) veren okulların ağı
güçlendirilir ve genişletilir. Bunun ötesinde, ulusal eğitim
sistemlerinde yabancı dil olarak Almancaya daha geniş
yer verilmesi için okullar arası iş birliği geliştirilir. Ayrıca,
Almanya’da yükseköğretim için burslar verilir, öğrenci
değişimi ve okul partnerlikleri için olanaklar sağlanır.
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2. Yabancı Dil Eğitimi

Bu girişimin amacı, genç insanlarda modern Almanya’ya, bu ülkenin
toplumuna ve Almancaya karşı kalıcı bir ilgi ve coşku uyandırmaktır.
Tüm dünyada Federal Almanya’nın partner okullarından oluşan bir ağ
kurulmakta, bu okullar ortak etkinlikler ve görüş alış verişi sayesinde
uluslararası bir öğrenim topluluğu haline gelmektedir. PASCH
cazip eğitim imkânlarıyla gerek öğrencilerin gerekse
de öğretmenlerin kalıcı nitelikler kazanmasına
katkıda bulunarak genç insanların Almanya’da
yükseköğretim görmeleri için gereken ve
daha sonraki meslek hayatında da ihtiyaç
duyulan beceri ve nitelikleri geliştirmektedir.
Almanya’yla canlı ve uzun vadeli ilişkiler
kurulması ve okulların öğretmen ve
öğrenciler arasındaki fikir alışverişini ve iş
birliğini teşvik etmelerini sağlamaktadır.
PASCH Federal Almanya’nın kültür ve
eğitim politikasının diğer girişimleriyle de
sıkı bir iş birliği içindedir; bu girişimlerden
biri de Federal Almanya Dışişleri
Bakanlığı’nın “Kulturweit” adındaki gönüllü
programıdır.
Hedefimiz, öğrencilerimizin ilkokuldan
itibaren dilini öğrendikleri ülkelerin
kültürlerini tanımalarını, dilsel ve
iletişimsel becerilerini geliştirmelerini
sağlamaktır. Derslerimizde dil becerisinin
tüm görsel ve işitsel araçlarla geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu amaçla seçilen online Almanca
öğrenme programları sayesinde öğrencilerimiz bu
dilde de hakimiyet sağlamakta, eleştirel ve yaratıcı
düşünme becerilerini geliştirmektedirler. Küçük yaşta
başlayan Almanca eğitimimizle öğrencilerimize çok iyi
düzeyde konuşma ve anlama becerisi kazandırılmakta,
öğrencilerimizin dil becerilerini uluslararası geçerliliği
olan sınavlarla belgelendirmeleri sağlanmaktadır.
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Görsel Sanatlar
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“Bir milleti yaşatmak için birtakım temeller
lazımdır ve bilirsiniz ki, bu temellerin en
önemlilerinden biri sanattır.”
M. Kemal ATATÜRK

Sanat güzelliğin ifadesidir…
İlkokul görsel sanatlar dersinin amacı; öğrencinin algılama, yaratıcı düşünme, hayal gücü geliştirme, analiz ve sentez edebilme,
yaratıcı problem çözme ve yorumlama becerisini geliştirmektir.
Öğrencilerimiz derslerde ilgi alanlarına ve yeteneklerine yönelik;
kara kalem, röprodüksiyon çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya,
kolaj, sulu boya, pastel ve kil çalışmaları yapmaktadır. Okulun
çeşitli bölümlerinde çalışmalarımız sergilenir ve tüm okul yaşantısıyla paylaşımı sağlanır. Öğrencilerimizin okul dışında da kişisel
ve toplu sergi açmaları desteklenerek bu sergileri öğrencilerimizin
ziyaret etmesi, sanatı yerinde yaşayıp izlemesi, sanatın yaşamın
içinde olduğunu hissetmeleri sağlanır.
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Müzik

MÜZİK DERSLERİNDE BRANŞLAŞIYORUZ.

Yetenekleri
Doğrultusunda
Enstrüman
Eğitimi…

M

üzik derslerimizde de 4-13 yaş arası çocuklar için hazırlanmış, interaktif, eğlenceli ve dünya üzerinde yer alan en
güncel müzik eğitim programı PRODIGIES uygulanmaktadır. Ayrıca Alman Besteci Carl Orff tarafından ortaya konulan ve geliştirilen Orff Eğitimi de, öğrencilerimizin müzik eğitiminde
uygulanan yöntemler arasındadır. Bu eğitimde müzik enstrümanlarını
sesleri ve yapısal özellikleri ile ayırt etme, ritmik çalışmalar, müzikli
oyunlar, nota çalışmaları ve şarkılar işlediğimiz konuların özünü oluşturur. Düzenlediğimiz dinletiler, konserler ve özel günlere ait etkinlikler, öğrencilerimizin müziğe ve enstrüman çalmaya yönelik ilgilerinin
artmasını, paylaşım duygularının gelişmesini sağlar.

Öğrencilerimiz, İlkokul 3. sınıftan itibaren piyano, gitar, keman
branşlarından birini seçerek müzik
eğitimine 8. sınıfın sonuna kadar
devam eder; lise seviyesinde lise
son sınıfa kadar seçmeli ders seçenekleriyle enstrüman eğitimini
arttırma şansına sahiptir.
Öğrencilerimiz, müzikal yetenekleri doğrultusunda okulda düzenlenen etkinliklerde aktif görev alır.
Orkestra kulüplerinde her seviyeden öğrencimiz solo olarak ya da
toplu halde müzik yapma fırsatı
bulur.

Spor

ilkokullarımız

“Ben, Türk gençliğinin spor
yaparak güçlü olmasını isterim.”
M. Kemal Atatürk

ilkokullarımız

Beden Eğitimi derslerimizin amacı,
sporu yaşantısının parçası haline getirmiş bireyler
yetiştirmektir. Öğrencilerimize derslerimizde kendi
bilgi ve becerilerini paylaşabilen bireyler olmaları, iş
birliği içinde çalışmaları, yardımlaşmaları, sorumluluk
almaları, lidere uymaları, liderlik yapabilmeleri,
dostça oynamaları, mücadele etmeleri, kazananı
kutlamaları, kaybetmeyi kabullenebilmeleri, okul
malzemelerini iyi kullanmaları ve koruyabilmeleri,
demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar
edinebilmelerini sağlamak kazandırılması hedeflenen
davranışlardır. Beden eğitimi derslerimiz, ulusal
bayramlarda düzenlenen spor şenlikleri, yüzme
şenlikleri, dans şenliği ile okul içi ve okul dışı
yapılan voleybol, futbol, basketbol, tenis, yüzme
turnuvalarıyla zenginleştirilmiştir. Öğrencilerimizin
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebileceği
sportif, kültürel ve sanatsal branşlar hafta sonu
kurslarımız ile desteklenmektedir. Özel yeteneği
olan öğrencilerimiz beden eğitimi öğretmenlerimiz
tarafından altyapı çalışmalarına ve okul takımlarına
seçilip bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedirler.
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Kulüpler

Okulda sosyal
çevresiyle üretmenin
ve bunun karşılığını
almanın tadını yaşar.
Özel Antalya Koleji İlkokullarında
çocuklarımızın eşitlikçi ve
demokratik bir ortam içinde
sosyal hayatlarını ve yeteneklerini
geliştirebilecekleri pek çok olanak
bulunur. Bu olanaklar içinde çok
çeşitli alanlardaki sosyal kulüpler
önemli bir yer tutar.

ilkokullarımız
Uluslararası Program

ilkokullarımız

YEŞİL BAYRAK
ÖDÜLLÜ
EKO-OKULLAR
PROGRAMI
Eko-Okullar Programı
okul öncesi ile ilk ve
ortaokullarda çevre
bilinci, çevre yönetimi
ve sürdürülebilir
kalkınma
eğitimi vermek
için uygulanan bir
programdır.

Katılımcı yaklaşımıyla okullarımızdaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum
kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Eko-Okullar Programı, okullara
çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra;
program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle
üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı
zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası
düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir
eko-etikettir. Okullarımız çevre bilincine yönelik yaptığı çalışmalar uyguladığı projeler ile Yeşil Bayrak ödülü almaya hak kazanmıştır.
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Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
Sosyal sorumluluk çalışmaları evrensel değerleri (sorumluluk, saygı-iş birliği, dayanışma, çevre bilinci vb.)
kazandırma amaçlı yapılan çalışmalardır. Öğrenciler, öğrenimleri süresince sosyal sorumluk projesinde görev
alır. Kardeş Okul, Mama Yardımı vb. projeler, LÖSEV ile de ortak projeler yürütülmüştür.

Lösemili
kardeşleri
için yeni yıl
hediyeleri.

Kardeş
okul
projesi.

ilkokullarımız
Ölçme Değerlendirme

ilkokullarımız

Her öğrenciye
bireysel öğrenme
yöntemleri sunar…
İlkokul kademesinde, geleneksel ve tamamlayıcı
ölçme araçları birlikte
kullanılır. Öğretmenler
tarafından yapılan yazılı
sınavlar ve konu tarama
testleri değerlendirilir ve
K12NET öğrenci bilgi
sistemi kullanılarak öğrencinin kişisel gelişimi
takip edilir ve gelişimine
yön verilir.
Ölçme değerlendirme,
ilkokullarımızda yalnızca
sonuca ve çıktıya göre değil, sürece ve çabaya değer verilerek yapılır. Özel
Antalya Koleji İlkokullarında 4. sınıftan itibaren
öğrencilerimizin süreç
boyunca gelişimlerini takip edebilmek için çeşitli
ölçme araçları uygulanır.
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Rehberlik

Her çocuk farklıdır, tıpkı
parmak izi gibi.

Yanlış işaretlenmiş bir yolda,
arzulanan yere varma olasılığı
çok düşüktür.

Günümüzün
modern eğitim
anlayışı, öğrencilerin yalnızca
zihinsel gelişimini değil; bedensel, sosyal,
ruhsal gelişimini de hedefler.
Özel Antalya
Koleji Okulları
ve psikolojik
danışmanlık birimi öğrencilerin bu dönemlerde ilgi ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk
kazanmalarını sağlayacak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık sürecinde öğrenciler; gizlilik,
güven ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, yargılamadan,
koşulsuz kabul anlayışıyla dinlenir.

Rehberlik birimimizin genel amacı, öğrencilerimizin psikolojik açıdan sağlıklı,
kendini tanıyan, güven duyan, kendini
doğru ifade edebilen, kişiler arası ilişkiler ve sorun çözme becerileri gelişmiş
mutlu bireyler olabilmelerini sağlamaktır. Okulumuzda bu amaçları gerçekleştirebilmek için öğrenci ve velilerimize
yönelik hem bireysel hem de grup çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin
içinde bulunduğu yaş dönemi özellikleri
ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan
rehberlik programı, öğrencilerimizin
sağlıklı kişilik gelişimini destekleyici
çalışmaları içerir. Rehberlik Birimimiz
tarafından velilerimiz için aylık bültenler
hazırlanır. Hem velilerimize hem öğretmenlerimize yönelik eğitimler, sunumlar yapılır. Düzenlenen konferanslarla,
sunumlarla ve okul-aile iş birliği ile
öğrencilerimizin gelişimini destekleyici
çalışmalar yapılır.

ORTAOKULLARIMIZ
LARA KAMPÜSÜ

ORTAOKULLARIMIZ

KONYAALTI KAMPÜSÜ

Ön söz
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Gelecek İçin Şimdi…
ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM
Ortaokullarımızda öğrencilerimiz konularında uzman öğretmenlerimizin önderliğinde, öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla, yaşayarak,
görerek, deneyerek ve yerinde inceleyerek, demokratik bir ortamda
yarınlara güvenle hazırlanmaktadır.
LGS’de başarı, iyi bir hazırlık sürecinin yanı sıra sınavların teknik ve
içerik olarak çok iyi analiz edilmesine de bağlıdır. Ölçme ve değerlendirme birimimiz her ay yaptığı düzenli sınavlar sonucunda tüm öğrencilerimizin eksik olan kazanımlarını belirlemektedir. Rehberlik bölümümüz, öğrenci ve velilerimize LGS konusunda danışmanlık hizmeti
verir. Sınav içeriği, puan analizleri ve tercihler konusunda seminerler
düzenler; öğrencilerimizi bilgilendiren kılavuzlar hazırlar.
Öğrencilere ileri teknoloji, bilim, sanat, ana dil, yabancı diller ve sosyal etkinlikler bütünleştirilerek zengin ve etkin bir öğrenme ortamı
sağlanmıştır. Tek amacımız ve öncelikli hedefimiz, sağlanan bu zengin
öğrenme ortamında milli değerlere sahip çıkarken evrensel bakış açısını kazanmış, bilgi ve becerilerle donanımlı, öz güven sahibi, üretken,
yaratıcı, dürüst, saygılı, çalışkan, sorgulayan, Atatürkçü, çağdaş, özgür
bireyler yetiştirmektir.
Günümüzün hızla gelişen ve değişen dünya koşullarına, öğrencilerimizin uyum sağlayabilmeleri ve hayatlarında başarılı olabilmeleri için
“alanında en iyi” tanımlamasını hak eden öğretmen kadrosu, eğitim
teknolojisinin son yeniliklerine göre donatılan sınıfları, açık ve kapalı
spor, oyun ve dinlenme alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, donanımlı
laboratuvarları, zengin kütüphanesi ve uluslararası standartlardaki
kampüsü ile Antalya Koleji Ortaokulu, öğrencilerine güvenli ve mutlu
bir kampüs yaşamı sunar.

Eğitim ve öğretimde
uygulanacak yöntem,
bilgiyi insan için
gereksiz bir süs, bir
baskı aracı ya da
uygarlık zevkinden
çok, yaşamda
başarıya ulaşmayı
sağlayan, işe yarar ve
kullanılabilen bir araç
durumuna
getirmektir.
M. Kemal ATATÜRK
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Öğrencilerin tümü eşit,
her bir öğrenci özel…
Tüm okullarımızda öğrencilerimiz
için temel yaklaşımımızı, “fırsat
eşitliği” oluşturur. Diğer yandan
her öğrencimizi “özel bir birey”
olarak görürüz. Bu yaklaşımımızla
her öğrencimizin kişisel özellikleri, ilgi alanları, yetenekleri dikkatle ele alınır ve geliştirilmesi için
teşvik edilir.
Tüm okullarımız aynı, eşit eğitim
standartlarına ve öğrenim hedeflerine sahiptir. Ortaokulumuz, Milli
Eğitim Temel Kanunu’nu eğitim
faaliyetlerinin temel yol göstericisi
olarak görür. Okullarımızda uygulanan müfredatlar öğrenciler için
bütünsel, dengeli, her seviyede
öğrenciyi yeteneklerini sonuna
kadar kullanmaya heveslendiren
öğrenim hedefleri içerir.
Ortaokullarımızın öğrencilerimize
sunduğu öğrenme atmosferi onlara güven verir ve öğrencilerimizin
eğitim teknolojilerinin en çağdaş
araçlarından yararlanmalarını sağlar. Okullarımızda öğrencilerimiz,
daima soru sormaya teşvik edilir.
Onların düşünceleri, soruları,
arzuları, istekleri daima dikkate
alınır. Bu talepler öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında dikkate
alınarak bunlara öğrencilerin katkısı sağlanır. Okullarımızda tüm
öğrencilerimizin eşit şartlar altında, kişilik özelliklerini en etkili
biçimde kullanarak en yeni eğitim
teknolojileri ve yetkin eğitim kadroları vasıtasıyla çağdaş olanaklardan yararlanmasını amaçlarız.

Matematik
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“Bir matematikçi sanmaz fakat bilir. İnandırmaya
çalışmaz çünkü ispat eder. Güveninizi beklemez belki dikkat etmenizi ister.”
Henri Poincare

Matematik Bölümümüz; öğrencilerimize özgün

düşünebilme, araştırabilme, teoriler üretebilme, bilimsel düşünme
alışkanlığını geliştirebilme, analiz ve sentez yapabilme becerilerini
kazandırmayı amaçlar. Matematiksel düşünce sisteminin evrensel
ve hayatın her alanında geçerli olduğunu, kullanılan yöntemlerin
kaynağının doğadan geldiğini, kısacası hayatın kendisinin matematik
olduğunu öğrencilerine aşılar.
Mantık dersleri kapsamında yeni nesil sorulara geniş çerçeveden
bakabilmeyi sağlar.
Öğrencilerimizin portfolyo ve proje çalışmaları matematiği
somutlaştırmalarına olanak sağlar.
Öğrencilerimiz bu bilgileri TÜBİTAK “Bu Benim Eserim” proje
çalışmaları, Pi Şenliği, Türkiye Zeka Vakfı çalışmaları, Türk Beyin
Takımı Yarışmaları, Türkiye Zeka Oyunları Yarışması, Uluslararası
Kanguru Matematik Yarışması, TÜBİTAK Ulusal Matematik
Olimpiyatları’nda hayata geçirerek üstün başarılar sergilemektedir.

“Doğa matematik
dilinde konuşur.”
Galileo

ortaokullarımız
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Yabancı Diller

Unutulmamalıdır ki gelecekte öğrenciler hangi mesleği seçerlerse seçsinler
bildikleri yabancı dil düzeyleri ve çeşitliliği ile fark yaratacaklardır.

Yabancı dil eğitimi, geleceğimizin dünyasına

yön verecek bireyler yetiştirdiğimizin farkındalığıyla ortaokul
öğrencilerimize İngilizce ve Almanca dersleriyle verilmektedir.
Öğrencilerimizin yabancı dile ve kültüre hakim olan, vizyon sahibi
bireyler olması hedeflenmektedir. Fen Bilgisi ve Matematik derslerinin
de İngilizce işlendiği toplam 23 saatlik bir İngilizce programına dahil
olan 5. sınıf öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil olan Almanca dersinde
de Alman dilini ve kültürünü aktif olarak öğrenmektedir.

Almanca dersi her kademede 4 saat verilmektedir. Öğrenciler,
hem İngilizce hem Almanca seviyelerini uluslararası sertifikalarla
belgelendirmektedir. Okulumuzda Cambridge Sınavlarından
KET / PET, Goethe Institute sınavlarından Fit 1 / Fit 2 sınavları
uygulanmaktadır.
Öğrencilerimiz, yaz dil okulları ile öğrendikleri dili pekiştirirken, bu
kültürleri tanıma fırsatı bulmaktadır. Her iki dil eğitimi de online
programlarla desteklenmektedir.

ortaokullarımız
Fen Bilimleri
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Eğitim programımız; öğrencilerimizin sınıf içi deney, sunum, sınıf dışı
kütüphane araştırması, teknik geziler çerçevesinde gelişen dünyada, gelişen teknoloji ve değişen eğitim sistemi içerisinde öğrencilere yaratıcılık,
araştırmacılık, çevreye duyarlılık ve bilgiye ulaşma yollarını öğretecek bir
çerçevede hazırlanmıştır.

Fen Bilimleri dersinin amacı, bireysel farklılıkları ne olursa
olsun bütün öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetişmesidir.

“Bilim, gerçeği
bilmektir.”
M. Kemal Atatürk

“Laboratuvarlar sadece deney, araştırma ve gözlem yapılan yerler değildir. Aynı zamanda genç beyinlerin merak duygusunu bilim alışkanlığına
dönüştüren heyecan ve eğlence merkezleridir.” Öğrencilerimiz fen bilimleri ilke ve metotlarıyla düşünme alışkanlıklarını geliştirirler. Tüm sınıf
seviyelerinde laboratuvar çalışmaları büyük önem taşır. Okulumuzdaki
fen bilimleri laboratuvarları, fiziki ortamı ve donanımıyla öğrencilerimize
en ideal öğrenme ortamını sağlar. Okulumuz, “Uluslararası Eko Okullar”
programı kapsamında “Çöp Atık ve Geri Dönüşüm” ve “Su” konularını
Eko Tim öğrencilerimizin yaptığı çeşitli eylem ve faaliyetlerle yürütmektedir. Sosyal sorumluluk projelerini önemseyen ve bu alanda farklılık
yaratmaya çalışan okulumuz, çevreye verdiği duyarlılık ile 2020-2021 yılı
Uluslararası Eko-Okullar Yeşil Bayrak Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.
Öğrencilerimizin yıl boyunca çalışarak ürettikleri projeleri “Bilim Kültür ve
Sanat” proje gününde geleneksel olarak sergilenmektedir. Günlük yaşam
sorunlarına ilişkin sorumluluk alınması ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin
kullanılması sağlanır. Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğu
öğrenilir, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda
nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olunur. Öğrencilerimiz bu bilgileri
TÜBİTAK “Bu Benim Eserim” proje çalışmaları, Uluslararası Destination
Imagination Yarışması, “Ulusal Tales Fen
Olimpiyatları”nda
hayata geçirerek üstün başarılar sergilemektedir.
Web 2.0 araçları
yanında artırılmış
gerçeklik ve 4D animal,4D anatomy ,Biodigital Human, Skyview, Phetcolarado,
sanal lab,3D simulasyon uygulamaları ile
değerlendirme araçları olarak Nearpod,teachermade,QR code,Genially gibi dijital
uygulamalar derslerimizde aktif olarak
kullanılmaktadır.
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Fen Bilimleri

CAMBRIDGE SCIENCE

T

ürkiye’nin ilkokul ve ortaokul düzeyinde
MEB onaylı Uluslararası Cambridge Okulu
olan okulumuz Cambridge programlarıyla
ulusal müfredatı entegre biçimde çalışmalarını yürütmektedir.
Ortaokulda, yüksek standartlarda İngilizce dil eğitimi
sunan okullarımız, Fen Bilimleri derslerini Türkçe
sunmanın yanında Cambridge Assessment International Education programı gerekliliklerine göre
İngilizce olarak da sunuyor. Öğrenciler, fen bilimleri
derslerini ilkokuldan başlayarak İngilizce olarak da
alıyor.
Cambridge Science Fen Bilimleri programı ile öğrencilerimizin bilimsel kavramları açıklaması, uygula-

yabilmesi ve İngilizce olarak ifade edebilmesi temel
hedef olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda çevresindeki doğal olayları gözlemlerken ve keşfederken
bilimsel metotları uygulayabilme, deneysel çalışmalarda güvenliğin önemini anlama, araştırmaya önem
verme ve elde ettiği sonuçları bilimsel yöntemleri
kullanarak sunabilme, teknolojik açıdan gelişen dünyada bilime değer veren bireyler olma, yaşadıkları
ortamı ve çevreyi tanımalarını sağlayacak bilgiye ve
öz güvene sahip olma becerileri de geliştirilmektedir.
Cambridge İngilizce fen dersleri öğrencilerin hem
dil edinimini hızlandırmakta hem de liselerimizde
uygulanan ve eğitim dilinin İngilizce olduğu Uluslararası Cambridge ve Bakalorya programlarına temel
oluşturmaktadır.

Türkçe
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İnsanın düşüncelerini
zenginleştirebilmesi,
kendini ifade edebilmesi
ve başkalarını
anlayabilmesi, dilini etkin
kullanabilmesine bağlıdır.

Türkçe derslerimizde,
ilkokulda temelleri verilen
ana dilimizi, ortaokulda bir
üst seviyeye taşımak için
dinleme, anlama, okuma
ve anlatma becerilerini
geliştirmemiz gerektiğinin
bilincini taşımaktayız.
Bu yüzden 5-8. sınıflar
düzeyinde haftada bir saat
“okuma saati” etkinliği
ile öğrencilerimize bu
alışkanlığı kazandırmak
temel hedeflerimizden
biridir. Öğrencilerimizin
LGS sınavlarına tam hazır
olmaları için gerekli tüm
çalışmalar yapılmaktadır.
Yıl boyunca düzenlenen
“münazara” etkinlikleri,
şiir dinletileri, kompozisyon
yarışmaları, tiyatro
çalışmaları ile hayat
boyu elde edecekleri tüm
başarılarında kendilerini
ifade edebilmelerinde
Türkçeyi etkin olarak
kullanabilmelerinin yaşamsal
başarılarını doğrudan
etkileyeceğinin bilincindeyiz.
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Sosyal Bilgiler

Yaparak ve yaşayarak
öğrenme bilgiyi çok daha
kalıcı ve anlamlı kılar.
Sosyal Bilgiler derslerinde yaşayarak

ve görerek eğitim önemli bir yer tutar. Etkin,
kalıcı ve öğrencinin keyif alacağı bir eğitim
için anlatımlarımız sık sık düzenlenen geziler
ve görsel materyallerle desteklenir. Ayrıca
öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri performans
görevleri ve projelerle araştırma, sorgulayabilme,
analiz ve sentez yapabilme becerilerini geliştirir.
LGS çalışmaları ise sınıflarda müfredata
ve sınav sistemine uygun olarak yürütülür.
Eğitim programımız ve etkinliklerimiz içinde
öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde
aktif olarak yer almalarının öneminin de
bilincindeyiz.

ortaokullarımız
Ölçme Değerlendirme

ortaokullarımız

G

ünümüz eğitim sisteminde eleştirel
düşünen, araştıran, gelecekte ihtiyaç
duyulacak yaşam becerilerine sahip bireyler
yetiştirmek temel amacımızdır. Eğitimde
“çağdaş anlamda eşitlik” her öğrencinin “özel olarak”
eksiklerini gidermek, başarılarını teşvik etmekle
sağlanabilir. Bunu başarabilmek için de öncelikle
gerçekçi ve dinamik bir değerlendirme yapabilmek
şarttır.
Liseye geçiş sistemi (LGS) ile soru mantığı ve
soru tipleri gelecekte ihtiyaç duyulacak yaşam ve
araştırma becerilerinin kazanılması ve kalıcılığının
artırılmasına yönelik değişmiştir.
Sınav,
-Öğrencinin günlük yaşamında karşılaşacağı olayları
yorumlaması ve örneklemesini,
-Farklı disiplinlerde öğrenilen bilgilerin birlikte
kullanılabilmesini,
-Branş ayrımı gözetmeksizin şekil, grafik ve görsel
verileri okuyabilmesini yani öğrencinin tüm bilgi
birikimini ve hayatı anlamlandırmasını bir bütün
olarak değerlendirmektedir.

Ölçme Değerlendirme Birimi, ortaokulumuzda
öğrencilerimizin akademik performanslarını çok
yönlü izlemeyi sağlayan verileri hazırlayan LGS
başarısı açısından çok önem verdiğimiz bir alanımızı
oluşturmaktadır. Ölçme değerlendirme birimimiz
öncelikle okul müdürlüğü ve akademik birimlerle
iş birliği yaparak öğretim yılının başında o öğretim
yılına ait sınav takvimini hazırlar. Sene başında
yapılan “hazır bulunuşluk” sınavı ile öğrencilerimizin
alt sınıftan üst sınıfa taşınması gereken temel
kazanımların ne kadarının hatırlandığı belirlenip
eksik olan kazanımların tekrar çalışmaları planlanır.
Okul genelinde hazırlanan konu tarama testleri
ve her 15 günde bir uygulanan deneme sınavları
okul idaresince uygulanır. Öğrencilerin akademik
gelişimleri ölçme değerlendirme birimi tarafından
öğretmene, öğrenciye, rehberlik birimine ve okul
idaresine sunulur.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi
sınav sonuçlarına göre her öğrenciye ayrı ayrı
çalışma programı hazırlamakta ve öğrencilerin
çalışmalarını sürekli gözden geçirmektedir. Sınav
sonuçlarında öğrencilerimizin eksik olduğu alanlar
tespit edilmekte, hafta içi ve hafta sonu etütleri
planlanmaktadır.

ortaokullarımız
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Sınava Yönelik Çalışmalar

Sınava Hazırlık
Çalışmaları
Öğrencilerimiz için LGS’ye yönelik
etütler, onları bir adım ileriye
taşımaktadır. Öğrencilerimizi
cumartesi günleri hafta sonu
kurslarıyla akademik alanda daha
üst düzeye taşımaktayız.

ortaokullarımız
Bilişim Teknolojileri

ortaokullarımız

“Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi
üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını,
dolayısıyla mutluluklarını yitirirler.”

B

ugünün 16 yaş altı nesillerinin yaşayacağı
dünyada etraflarında bulunan her şeyin
üzerinde elektronik devreler ve onların da
üzerinde gömülü yazılımlar olacak. Bu nesneler(AI), internete bağlı olacak ve her zaman her
yerden her şey yönetilebilir olacak. Bu anlamda, çocuklarımızın bir anlamda etraflarını çevreleyen bu cihazlara istediklerini yaptırabilecekleri ‘kodlama’ bilgi
ve becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla
MEB dersleri ile birlikte Bilişim Garajı ana sınıfından
lise yıllarına kadar tüm öğrencilere bilgisayarlara
istediklerini yaptırmak için kullanacakları kodlama
eğitimine büyük önem vermektedir. Kodlama becerisini yoğun bir şekilde kullanarak bilgisayar ve türevi
cihazlara iş yaptırmaya başlayan birisi, zaman içerisinde ‘adım adım düşünme’, ‘sistematik düşünme’
yani kısaca ‘algoritmik düşünme’ becerisini geliştirir

Özel Antalya Koleji Ortaokullarının bilişim teknolojileri ve yazılım ders ürünleri, vazgeçilmez araçlarından bir
tanesini oluşturur. Öğrencilerimiz, 2019 yılında yenilenen modern teknoloji masaüstü PC ile donatılmış laboratuvarlarımızda elektronik tahta ve barkovizyon, Bilişim Garajı Kümülüs akıllı cihaz tasarım setleri, ARDUINO
Temel elektronik ve robotik devre setleri gibi teknolojik destekler sayesinde eğitim alır. Bilgisayar donanımı ve
terminolojisini iyi tanıyan öğrencilerimiz bilgisayar ve çevre birimlerini kullanarak işletim sistemlerini de öğrenir. Word, Excel, Power Point, Scratch programlama, MEB EBA online kodlama programları, Makeblok, Robo-tik Mbot programları kullanabilir duruma gelir. Bu akademik süreç sonunda 8. sınıfı bitiren öğrencilerimiz
ofis programlarına hâkim, APP İnventor mobil tasarımı, Tinkercad ile 3B Tasarım, STEM Warm Up yapabilen
ve bilişim teknolojilerini kullanabilen öğrenciler olarak mezun olur.

ortaokullarımız
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Bilişim Teknolojileri

Kod Blokları ile Kodlama
Dersleri: Bilişim Garajı ortaokul 5,6,7,8. sınıf

öğrencilerimiz için Scratch, Code Org,MS KODU,
MEB Eba kodlama programları, Alice, Appinventor
gibi programlamanın kod blokları ile gerçekleştirildiği
platformları kullanarak kodlama eğitimleri veriyoruz.
Bu yaş grubunun kullanımına oldukça uygun özellikler
taşıyan kod blokları içeren platformlar sayesinde çocuklar
kodlamanın söz dizimi ayrıntısına ve zorluğuna girmeden
öncelikle bir yazılımın özünü oluşturan algoritma
geliştirme geliştirmeye odaklanıyor. Kayıtlı bir öğrenci,
Bilişim Garajı’nın online çoklu ortam ders içeriklerini adım
adım takip ederek en profesyonelinden en amatörüne, en
karmaşığından en basitine bütün yazılım platformlarının
‘koşul’, ‘iç içe koşul’, ‘döngü’, ‘iç içe döngü’, ‘değişken’,
‘koordinat’, ‘mantıksal operatörler’, ‘matematiksel
hesaplamalar’, ‘görsel ve başlangıç özellikleri’ gibi ortak
bileşenlerini kod blokları ile uygulamalı olarak öğreniyor.
Dersleri takip eden bir öğrenci bilgisayarda veya mobil
ortamlarda çalışabilen kendine özgü kodları kısa bir
zaman Bilişim Garajı derslerine paralel bir şekilde
geliştirmeye başlayabiliyor. Tinkercad ile 3B tasarım
ürünler üreterek 3d printerden basabilir. Teknoloji ve
toplum dersleri ile dijital vatandaşlık internetin hayatımıza
getirdiği fırsatlar ve kişisel bilgi güvenliği konusunda
sosyal medya, eposta, forumlara üyelikler, e-devlet
işlemlerini sağlıklı kullanabiliyor.

ortaokullarımız
Görsel Sanatlar

ortaokullarımız

‘İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik, sadece akıl ve bilgi değildir.
İnsanı yücelten, aynı zamanda ruh zenginliği katan, estetik ve güzel sanatlardır.’

G

örüşünden yola çıkarak görsel sanatlar
eğitiminde; öğrencilerimizin tümünü
ayırt etmeksizin yaratıcılık, hayal gücü,
duygu ve düşüncelerini geliştirdikleri

görsel sanat tasarımlarını yapabilecekleri uygun
atölye ortamlarında görsel sanatlar alanında
uzman öğretmenlerin rehberliğinde sanat
çalışmaları yapması hedeflenir. Her yıl yeni
teknik ve konular doğrultusunda, okul içinde
veya okul dışında öğrencilerimizin çalışmalarının
sergilendiği sergiler organize edilir.
Resim dersi ile öğrencilerimizi destekleyerek
çağı yakalayan yaratıcı bireyler yetiştirmeyi
hedeflemekteyiz.

ortaokullarımız
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Müzik derslerinde branşlaşma

ilkokuldan itibaren başlar. Haftada iki
ders saati olan müzik dersi gitar, keman
ve piyano olmak üzere üç branşta
8.sınıfa kadar devam eder.
Öğrenciler fiziksel yapısı ve
yeteneklerine göre ilgili enstrümana
yönlendirilir. Özenle seçilmiş metotları
kullanan öğrenciler düzenlediğimiz
konser, özel günlere ait etkinlikler ve
dinletilerde yıl boyunca öğrendiklerini
sergiler. Bu süreçte öğrencilerimiz sahne
tecrübesi ile birlikte kendilerine olan
güven duygusunu, enstrümana olan ilgi
ve motivasyonunu geliştirmiş olur.

Müzik

Spor

ortaokullarımız
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Spor yapanlar; kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek, toplumsal ilişkileri
kuvvetli bireylerdir.”

Beden Eğitimi bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel,

zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin
yanı sıra öğrencilere sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılır.
Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır, sportif kurallar ve beceriler öğretilerek
gelişmeleri sağlanır. Ayrıca beden eğitimi dersleri 5. sınıftan itibaren öğrenciler
ilgi duydukları spor branşını seçerek yıl boyunca konusunda uzman beden
eğitimi öğretmenleri tarafından branşa özgü eğitim alırlar. Beden eğitimi
derslerinin yanı sıra haftada iki saat kulüp çalışmalarında futbol, basketbol,
tenis, yüzme, su topu, voleybol, masa tenisi, modern dans, halk dansları,
jimnastik gibi pek çok branşta öğrencilerimize en modern tesislerde ders
işleme imkânı sunulur ve öğrencilerimiz okul takımlarına yönlendirilir.
Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda
bu etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini
kavrarlar. İş birliği içinde çalışma,
yardımlaşma ve sorumluluk alma,
lidere uyma ve liderlik yapabilme,
dostça oynama, mücadele etme,
kazananı kutlama, kaybetmeyi
kabullenebilme, okul malzemelerini iyi
kullanma ve koruyabilme, demokratik
hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar
edinebilme, kazandırılması hedeflenen
davranışlardır.

ortaokullarımız
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Kulüpler

Akademik alanın yanı sıra bilim, sanat ve spora büyük önem veren Özel Antalya Koleji Ortaokulları
açıldığı günden bu yana yürüttüğü kulüp çalışmalarında, il, ilçe, ulusal ve uluslararası yarışmalarda
da birçok başarıya imza atmıştır.

Özel Antalya Koleji Ortaokullarında
Sosyal Kulüplerden bazıları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drama Şiir ve Sinema Kulübü
Akıl Oyunları Kulübü
Eğlenceli Deneyler Kulübü
Yabancı Diller Kulübü J-Mun
Yabancı Diller Kulübü (Deutsch macht Spaß)
Yabancı Diller Kulübü (Dubbing Club)
Gezi Tanıtım ve Fotoğrafçılık Kulübü
Bilişim Teknolojileri Kulübü (Robotik-Donanım)
Bilişim Teknolojileri Kulübü (Kodlama-Yazılım)
Görsel Sanatlar Kulübü
Seramik Kulübü
Öykü ve Şiir Yazma Kulübü
Yaylı Orkestra Kulübü
Spor Kulübü (Basketbol Kulübü, Futbol Kulübü, Voleybol
Kulübü, Masa Tenisi Kulübü, Tenis Kulübü, Yüzme Kulübü,
Su Topu Kulübü, Modern Dans Kulübü, Halk Dansları Kulübü,
Step Aerobik Kulübü, Yoga, Satranç Kulübü)

Rehberlik

ortaokullarımız

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü kuramsal

temelini gelişimsel rehberlik yaklaşımından
alan “Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Programları Modeli”ni benimser.
Bu modelde,
1. Rehberlik hizmetleri sadece problem yaşayan öğrencilere değil, tüm öğrencilere yöneliktir.
2. Organize edilmiş ve planlı bir müfredatı gerektirir.
Bu müfredat, okulu ve çevresini tanıma, kendini ve
başkalarını tanıma, tutumları ve davranışları anlama,
karar verme ve problem çözme, kişiler arası ilişki ve
iletişim becerileri, okul başarısı becerileri, mesleki
farkındalık, eğitimsel planlama ve toplumsal katılımı
vb. kapsamaktadır.
4. Gelişimsel rehberlik, okuldaki eğitimsel süreçler
bütününün tamamlayıcı bir parçasıdır ve rehberlik
programı akademik programlarla bağlantılı ve etkileşim hâlindedir.

ortaokullarımız

5. Rehberlik programından beklenen verimin alınabilmesi için okuldaki tüm öğretmenlerin katılımı ve iş
birliği gerekir.
6. Modelde, sadece öğrencilerin kişisel gelişimleri ve
bireysel potansiyelleri üzerine değil, akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar da vardır.
Okuldaki tüm öğrencilerin geliştirilmesi söz konusu
olduğunda bireysel farklılıklar daha da önem kazanmaktadır. Her öğrencinin bireysel gelişimi; kendine
ait ilgi, motivasyon, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda olacaktır. Bireysel farklılıkları dikkate alma,
doğru tespit edebilme ve doğru yaklaşım geliştirilerek
her çocuğa gerçekçi hedefler koyma ve değerlendirme
“Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı”nın önemli noktasıdır.
Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı temelli rehberlik çalışmaları ile çocukların bireysel farklılıkları ve bireye
özgü gerçekçi hedeflerin belirlenmesi mümkündür.
Bireysel farklılıklar göz önünde tutularak hedefler
belirlendiğinde; çocuğun, gelişimsel rehberliğin desteği ile potansiyelini ortaya koyabileceği öngörülebilir
bir sonuçtur.

ortaokullarımız
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Rehberlik

Çalışmalarımız,
Yaşam Becerileri

Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri
Teknolojinin Güvenli Kullanımı
Sağlıklı ve Düzenli Beslenme

Sosyal - Duygusal Gelişim

Değerler Eğitimi
Akran ilişkileri
İletişim Becerileri
Olumlu Davranış Geliştirme
Sosyal Sorumluluk

Akademik Gelişim

Öğrenme Modelleri
Verimli Ders Çalışma
Hedef Belirleme
Zaman Yönetimi
Sınav Kaygısı
Motivasyon
Soru Çözme Teknikleri

Kariyer Gelişimi

Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili
farkındalık düzeyini geliştirme
Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi
birikimini geliştirme
Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar
verme gücünü geliştirme

Velilerimize Yönelik
Çalışmalar

Koordinasyon Toplantıları
Veli Bültenleri
Seminer ve Konferanslar

Öğretmenlerimize
Yönelik Çalışmalar

Hizmet İçi Eğitimler
Seminerler
Bültenler

LİSELERİMİZ

LİSELERİMİZ

LARA KAMPÜSÜ
(ANADOLU ve FEN LİSESİ)

Ön söz

liselerimiz

liselerimiz

“Yurt çocukları; her öğrenim basamağında, tutumsal olarak yapıcı, etkili
ve başarılı olacak biçimde donatılmalıdır. Ulusal geleneklerimiz, uygarlık
ilkeleriyle ve özgür düşüncelerle geliştirilmeli, güçlendirilmelidir.”
M. Kemal ATATÜRK

Liselerimizde öğrenciler,

bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öğrenmeyi
öğrenmiş, üretken, Türkçeyi doğru ve
düzgün kullanabilen gençler olarak gelişen
ve değişen dünyada geleceğe hazırlanır.
Öğrencilere bilginin erdemi ve iyi insan
olmanın önemi öğretilir.
Öğrencilerin değer bilen, öz güvenli, iş
birliğine önem veren, yaratıcı, meraklı,
saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak
yetişmeleri yapılan tüm akademik
çalışmaların vazgeçilmez hedefleri arasında
yer alır.
Özel Antalya Koleji Liselerimizde eğitim
müfredatı MEB müfredatı doğrultusunda
öğrencilerin yaşları, gelişim özellikleri,
öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel, sosyal ve
duygusal gereksinimlerini dikkate alan,
teknolojiyi eğitime entegre eden, eğitim
anlayışını içerir. Okuyan her öğrencinin
ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi,
bu doğrultuda deneyim ve beceri elde
etmesi son derece önemlidir. Liselerimizde
akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilere
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal
kulüp çalışmalarında yer alma fırsatı
sağlanır. Çift dil bilen bireyler yetiştirmeyi
amaçlayan okulumuz, İngilizcenin yanı
sıra Almanca eğitimi ile öğrencilerini dünya insanı olmaları yolunda en iyi şekilde destekler. Öğrencileri
kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürleri tanıyan, anlayan, farklı bakış açılarına sahip, öz saygıları ve öz
güvenleri güçlü bireylerdir. Liselerimizde gençlerimiz gelecek çağın tüm beklentilerini karşılayacak şekilde
yetiştirildikleri için hayatlarındaki yol haritalarını iyi çizecek ve alanlarında lider olacaklardır. Bu anlamlı düş,
bizim için bir gerçektir. Çünkü okullarımızda seçilmiş ve donanımlı eğitim kadromuz, yüksek standartlardaki
fiziksel donanım ve çağdaş teknolojiyi kullanarak büyük başarılara imza atmıştır.
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Katılımcı, fırsat
eşitliğine dayanan,
aktif eğitim…
Liselerimizde öğrencilerimize
çok geniş bir yelpazede yüzeysel
bilgiler vermek yerine değişik
bilim alanlarında güçlü ve etkin
fikirleri derinlemesine araştırma
fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.
Okullarımızda öğrenci, aktif
öğrenen; öğretmen ise öğrencinin
öğrenmesini kolaylaştıran ve
destekleyen kişi rollerini üstlenir.
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Teknolojiyle
Donatılmış
Eğitim Kampüsü
Okullarımızda yer alan
akıllı tahta ve bilgisayar
destekli sınıflar, spor
salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor
alanları, oyun ve teneffüs
alanları, görsel sanatlar,
müzik odası, 3D ve fizik,
kimya, biyoloji, bilişim
teknolojileri laboratuvarları gibi öğrenme ortamlarımız, öğrencilerimizin
öğrenme konusundaki
heyecanlarını desteklememize ve geliştirmemize
yardımcı olmaktadır.

Temiz, Ferah, Güvenli
Bir eğitim kampüsünde öğrenim görmenin tüm ayrıcalıklarını yaşayan
öğrencilerimiz, şehir trafiğinin gürültü ve risklerinden uzak, doğal ve mimarî
peyzajla düzenlenmiş güvenli, hijyenik eğitim ortamlarında öğrenim görür.
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Geleceğin Diplomatları
(MUN Konferansları)
Öğrencilerimizin diplomat rolünü
üstlendikleri toplantılarda temsil ettikleri
ülke hakkında araştırma yapmaları
ve günümüz dünyasında yaşanan
sorunları tanımaları ve bu sorunlara
çözümler yaratabilmeleri, hem problem
çözme becerilerini geliştirmeleri için
hem de politik ve ekonomik olayları
daha iyi yorumlayabilmeleri için
MUN konferansları öğrencilerimize
büyük katkılar sağlamaktadır. MUN
konferasında sorunlar İngilizce
tartışılmaktadır.
MUN konferansları genellikle uluslararası
düzenlendiği için öğrencilerin hem yurt
dışından hem de yurt içinden birçok yeni
arkadaş edinmelerini sağlamaktadır.

Yabancı Diller

liselerimiz
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ÇİFT DİLLİ,
VİZYONU GENİŞ DÜNYA İNSANI YETİŞTİRMEK!
Cambridge International Schools Programı

Özel Antalya Koleji Okullarında Cambridge Uluslararası Programı, 2019-2020 öğretim yılında alınan
onayla uygulanmaya başlanmış, öğrencilerimizin
ömür boyu geçerliliği olan diplomalarla yabancı dil
niteliklerini daha da geliştirmesi hedeflenmiştir.
Program; öğrencilerin sınıf içinde ve dışında akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel olarak
gelişmelerini amaçlar. Programımız öğrencilerin yabancı dil eğitimi sayesinde düşünen, eleştiren, farklı
fikirlere saygı duyan, insanlık değerlerinin bilincinde,
her konuda bilgili, yaşam becerileri olan, yaşam boyu
öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişmelerini
sağlar. Dil gelişimi iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğu için öğrencilerin her fırsatta öğrendikleri
dili kullanmalarına fırsat tanınır. Program sayesinde
öğrenciler araştırmayı, düşünmeyi, problem çözmeyi,
zorluklarla başa çıkabilmeyi, değişikliklere kolayca

uyum sağlayabilmeyi, grup çalışmalarında aktif rol
almayı, öz güvenli olmayı, sorumluluk sahibi ve yenilikçi olmayı öğrenir.
9. sınıflarda, iki yıl süren IGCSE Sertifika Programı
uygulanmaktadır. Bu program kapsamında, Milli Eğitim müfredatının yanı sıra fizik, kimya, biyoloji, matematik dersleri öğrencilerimize İngilizce verilmektedir.
IGCSE programına isteyen öğrencilerimiz dâhil olur.
Program bir bütün olarak İlkokul, (Cambridge International Primary) Ortaokul (Cambridge International
Secondary) ve Lise 9 ve 10. sınıflarda sertifika programı (IGCSE) olarak devam eder. Bu programa dâhil
olan öğrencilerimiz ÇİFT DİPLOMA almaya hak kazanır. Bu diploma, dünya çapındaki 600’ü aşkın üniversiteye giriş kolaylığı sağlamaktadır.

liselerimiz
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2. Yabancı Dil Eğitimi

PASCH “OKULLAR: GELECEĞİN ORTAKLARI”
Antalya’da İlk ve Tek PASCH Okulu…

G

oethe Enstitüsü, Yurt Dışı Eğitim İşleri Merkezi, Alman Akademik Servisi ve Kültür Bakanları Konseyi’nin Pedagojik Değişim Hizmeti
Birimi ve dönemin Dış İşleri Bakanı tarafından
gerçekleştirilen PASCH “Okullar: Geleceğin Ortakları”
projesine Anadolu Lisemiz, 2011 yılından itibaren dâhil
olmuştur.
PASCH, Almanya ile özel bir bağlantısı olan dünya
çapındaki 2000›den fazla PASCH okulunun yer aldığı
ağı güçlendirmekte ve geliştirmektedir. Goethe-Institut
100’den fazla ülkede, milli eğitim sistemine bağlı yaklaşık 600 PASCH okuluna danışmanlık desteği vermektedir.
PASCH, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine
edilir ve Yurtdışı Eğitim İşleri Merkezi, Goethe-Institut,
Alman Akademik Değişim Servisi ve Kültür Bakanları
Konseyi’nin Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi tarafından birlikte uygulanır.
Yurt dışındaki Alman okullarının ve Almanca Dil Diploması (Deutsches Sprachdiplom) veren okulların ağı güçlendirilir ve genişletilir. Bunun ötesinde, ulusal eğitim
sistemlerinde yabancı dil olarak Almanca’ya daha geniş
yer verilmesi için okullar arası iş birliği geliştirilir. Ayrıca, Almanya’da yükseköğretim için burslar verilir, öğrenci değişimi ve okul ortaklıkları için olanaklar sağlanır.
Bu girişimin amacı, genç insanlarda modern Almanya’ya, bu ülkenin toplumuna ve Almanca’ya karşı kalıcı
bir ilgi ve coşku uyandırmaktır. Tüm dünyada Federal Almanya’nın partner okullarından oluşan bir ağ kurulmakta, bu okullar ortak etkinlikler ve görüş alışverişi sayesinde uluslararası bir öğrenim topluluğu haline gelmektedir.
PASCH, cazip eğitim imkânlarıyla gerek öğrencilerin

gerekse de öğretmenlerin kalıcı nitelikler kazanmasına
katkıda bulunarak genç insanların Almanya’da yükseköğretim görmeleri için gereken ve daha sonraki meslek
hayatında da ihtiyaç duyulan beceri ve nitelikleri geliştirmektedir. Bu program, Almanya ile aktif ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı, okullar arasındaki fikir alışverişini
geliştirmeyi ve iş birliğini sağlamaktadır.
PASCH, Federal Almanya’nın kültür ve eğitim politikasının diğer girişimleriyle de sıkı bir iş birliği içindedir; bu
girişimlerden biri de Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın “Kulturweit” adındaki gönüllü programıdır.
Goethe-Institut 500’den fazla PASCH-Okulu’na, Almanca’yı ders programına almaları ya da Almanca dersine
daha geniş yer vermeleri için destek verir. Ders yöntem
ve uygulamaları konusunda öğretmenlere meslek içi
eğitim ve dil kursu olanakları sunar, ders materyalleri ve
ülke hakkında bilgi veren kaynaklar sağlar. Ayrıca, Goethe-Institut tüm dünyadaki PASCH-Okulları’na danışmanlık yapmaları için eğitim uzmanları gönderir. Almanya’da
üye okulların öğrencileri için düzenlenen gençlik kursları
Almanca bilgisinin pekiştirilmesini, kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesini ve Almanya’yla canlı bağlar kurulmasını sağlar.
Ayrıca isteyen öğrencilerimizin Almanca sınavına katılmaları ve uluslararası sertifika almaları sağlanır. Öğrencilerimiz almış oldukları Almanca eğitimini sertifika sınavıyla belgeleyerek dil yeterliliklerini kanıtlamış olurlar.

liselerimiz
Bilişim Teknolojileri
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Bilgi çağının yeni
bilişimcileri gelecekten
konuşur.

Gelecekten Konuşuyoruz!
Özel Antalya Koleji Okulları; kodlama, üç
boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve
girişimcilik alanlarında kazandıracağı bilgi
ve becerilerle “bilişimle üreten girişimci
gençler” yetiştirmektedir. Öğrencilerimiz;
robot tasarım/kodlama, bilgisayar kodlama,
web tasarımı, 3D tasarım/üretim öğrenmenin
yanında karşılaştığı problemlere çözüm
geliştirme ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi
21. yüzyıl kazanımları olarak ifade edilen çok
temel bilgi ve becerileri de elde etme şansını
yakalamaktadır.
Teknolojiyi “üretmek” için kullanmayı
öğrenen öğrencilerimiz, kodlama becerileriyle
bilgisayarların esiri değil yöneticisi olacak.
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TÜBİTAK Proje Çalışmaları

Üreten Bireyler…
Özel Antalya Koleji Okulları; yürüttüğü proje
çalışmaları ile öğrencilerimizi düşünmeye,
gözlem yapmaya, merak etmeye, merak
ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte
karşılaşacakları problemlere yaratıcı çözümler
üretebilen 21. yüzyıl becerilerine sahip
bireylerin yetişmesini sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz, TÜBİTAK Lise
Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışmasına katılarak danışman
öğretmenleri gözetiminde özgün
fikirlerini araştırma projesine
dönüştürebilmektedir.

Proje Çalışmaları

Müzik

liselerimiz

liselerimiz

Müzik Eğitiminde
Branşlaşma
Müzikte branşlaşmanın amacı,
öğrencimizin okulumuzdan mezun
olurken iyi seviyede enstrüman çalmasını,
öğrencilik yıllarında okul orkestralarında
görev almasını hedefler.

Yetenekleri Doğrultusunda
Enstrüman Eğitimi…
Öğrencilerimiz, İlkokul 3. sınıftan itibaren piyano, gitar,
keman branşlarından birini seçerek müzik eğitimine 8. sınıfın
sonuna kadar devam eder, lise seviyesinde lise son sınıfa kadar
enstrüman eğitimini seçmeli ders seçenekleriyle artırma şansına
sahiptir.
Öğrenciler, müzikal yetenekleri doğrultusunda okulda
düzenlenen etkinliklerde aktif görev alır. Orkestra Kulüplerinde
her seviyeden öğrencimiz solo ya da toplu halde müzik yapma
fırsatı bulur. İnsanın kendini çok boyutlu ve özgürce ifade
edebildiği tek alan güzel sanatlardır.

İnsanın kendini çok
boyutlu ve özgürce
ifade edebildiği tek
alan güzel sanatlardır.
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Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar Eğitimi
Lise olarak Görsel Sanatlar eğitiminde; öğrencilerimizin bu
alanda ilgili olmaları, bilgi ve beceri kazanmaları, görsel
biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini
keşfetmeleri başlıca hedefimizdir. Bu derste öğrencilerin
estetik ve yaratıcılık duygularını geliştirmekte, öğrencilerimize
ürünleri sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve
algılama becerileri kazandırmaktayız. Görsel sanatlar alanında
yapılan bütün uygulamalarda (kendini ifade etme, bu ifade
yolu ile iletişim kurma, yaratıcı düşünme, problem çözme,
bilgi ve malzeme seçimi) niteliğe önem veren bir anlayış esas
alınmaktadır. Sanat yoluyla farklı kültürleri tanıma, anlama
fırsatı bulmaktayız. Bu bilgiler sayesinde de öğrencilerimizin
bakış açısını geliştirerek öğrencilerimize evrensel bir bakış
açısı kazandırmaktayız. Ayrıca sanatta uygulamalı çalışmalarla
birlikte geçmişten günümüze ortaya konulmuş olan sanat
eserlerini ve bu eserleri meydana getiren sanatçıları
okumalarını, anlamalarını sağlamaktayız.

Beden Eğitimi
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Spor sadece bedeni değil, aynı
zamanda iradeyi ve takım ruhunu
da geliştirir.
Sporda Branşlaşma
Özel Antalya Koleji Okulları, uluslararası
standartlardaki kampüslerinde açık ve kapalı
alanlarında öğrencilerinin sporu yaşamın önemli
bir parçası olarak deneyimselleştirmesini, sağlıklı
yaşam standartlarını küçük yaşlardan itibaren
kazanmasını, Ortaokul 5. sınıftan itibaren yetenek
ve eğilimleri doğrultusunda spor dallarında
branşlaşmasını sağlar.
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Rehberlik

Rehberlik Yaklaşımı

Her Çocuğun Farklı
Olduğunun Farkındayız!
Her bireyin öğrenme yöntemi
kendine özgüdür. Kişiler arasında
var olan farklı mizaç yönleri,
bireylerin öğrenme yöntemlerinde de
farklılıklar yaratmaktadır. Bireysel
rehberlik görüşmeleri ve uygulanan
envanterler ışığında; her öğrencinin
mizacına uygun, doğru öğrenme
yöntemini keşfedebilmesine destek
olmayı amaçlıyoruz.

“Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar,
çalışmaktan zevk almazlar.”
Yıllık Çalışma
Programı
Öğrencilerimizin
akademik yaşamlarını
planlayarak verimli bir
dönem geçirebilmeleri,
motivasyonlarını
sağlayabilmeleri, kaygı
ve endişe yaşamadan
konu takibi yapabilmeleri
için öğrencilerimize yıllık
çalışma programı hazırlanır,
uygulanır ve takibi yapılır.

Meslek Tanıtım Günleri
Lise öğrencilerimize rehberlik birimi tarafından gelecekteki yaşamları ve meslek seçimleri için bugün neler
yapmaları gerektiği ile ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla alanında uzman kişilerce “Meslek Tanıtım
Günleri” düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz iş insanlarını, akademisyenleri dinler; onlara merak ettiklerini sorar
ve meslek seçimlerine giden bu yolda kendilerine bir hedef belirlemeye çalışırlar.

liselerimiz
Ölçme Değerlendirme
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Ölçme ve Değerlendirme
Çalışmaları
Özel Antalya Koleji Okullarında öğrencilerin sahip
oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme
sürecinin etkinliğini artırmak üzere ölçme ve
değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Öğrencilere dönem içinde çok sayıda deneme
sınavı yapılmaktadır. Bu denemeler ile ünitelerde
kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu
özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir.
Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları
kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına
yönelik çalışmalar yapılır.
Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav
sonuçları ile ilgili geri bildirim verilmektedir.
Deneme sınavlarımızın sonuç raporunda öğrenci ve

velilerimiz; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı,
hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış
cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu,
sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması
gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Yapılan
her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları
incelenerek öğrencilerimizin öğretim yılının başından
itibaren öğrenme düzeyindeki gelişim ve değişimi
tespit edilir.
Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan
sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara
göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük
gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı
kazanımda yanlış yapan öğrencilerimize birlikte
ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle
sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksikleri
tamamlanarak öğretime devam edilir.
Ayrıca öğrencilerimizin kazanım eksiğine göre
planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla bireysel
öğrenci takibi desteklenir.

liselerimiz

liselerimiz

Üniversiteye Yönelik Çalışmalar

Üniversite Hazırlık
Çalışmaları
Öğrencilerimizin lise sonrası
yükseköğretim kurumlarında
okuyabilmelerine ve belirledikleri
mesleki hedeflerine ulaşabilmelerine
yardımcı olmak amacıyla üniversiteye
giriş sınavlarına yönelik sürdürdüğümüz
çalışmalardır.
Üniversiteye Hazırlık Komisyonu
(okul yönetimi, ders öğretmeni, okul
psikolojik danışmanı) tarafından; sınav
sisteminin tanıtımı, öğrencilerimizin
başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi,
motivasyon toplantıları, üniversiteye
hazırlık komisyonu çalışmaları (ders
öğretmeni-okul yönetimi-okul psikolojik
danışmanı), sınav başvurularının
gerçekleştirilmesi, deneme sınavlarına
yönelik ders çalışma stratejilerinin
oluşturulması, dikkat ve konsantrasyon
becerisi geliştirme çalışmaları, sınav
kaygısı ile baş etme çalışmaları, üniversite,
bölüm ve tercihlerin oluşturulması vb.
çalışmalar yürütülmektedir.

Sınırsız bire bir etüt
Doğru Yönlendirme…
9 ve 10. sınıfta
öğrencilerin
üniversitede temel
olacak bilgileri
kazanmaları
sağlanırken,
YKS’de başarılı
olmaları için de
gerekli çalışmalar
yapılmaktadır.
9. sınıftan itibaren,
öğrencilerin deneme
sınavlarındaki
başarıları analiz
edilmekte, grup
halinde ya da
bireysel olarak eksiklerini giderici çalışmalar yapılmaktadır.
12. sınıfta ise bu çalışmalar daha da yoğunlaşmaktadır.
Öğrencilerin okuldaki deneme sınavı sonuçları
incelenmekte ve bu değerlendirmeler sonucunda her
öğrenci için ihtiyaçları doğrultusunda destekleyici
çalışmalar yapılmaktadır.

liselerimiz
Sosyal Sorumluluk / Geziler / Kulüpler
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Sosyal Sorumluluk
Çalışmaları

ZİÇEV Projesi

Evrensel değerleri (sorumluluk,
saygı-iş birliği, dayanışma, çevre
bilinci vb.) kazandırma amaçlı
yapılan çalışmalardır. Öğrenciler,
öğrenimleri süresince sosyal
sorumluk projesinde görev alır.
Kardeş Okul, Fidan Dikimi gibi
projelerin yanı sıra ZİÇEV ile
ortak projeler yürütülmüştür.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Geziler
Özel Antalya Koleji Okullarında öğrenciler; bulundukları ortam dışında farklı şehirleri, ülkeleri, kültürleri
gezip-görüp inceleyerek hayata bakış açılarını geliştirir. Bilgiyi gözlemle birleştiren öğrenciler, düzenlenen
gezilerle benzersiz birçok yerin tarihini ve kültürünü keşfeder. Şehir içi, şehir dışı kültür sanat gezileri; yurt
içi, yurt dışı eğitim, bilim-proje gezileriyle öğrencilerin farkındalıklarını artırarak onları yarına hazırlar.

Kulüp Çalışmaları
Özel Antalya Koleji Okullarında öğrencilerin
sosyalleşmeleri, güven duygularının ortaya
çıkarılması ve geliştirilmesi için sosyal, sportif,
kültürel ve bilimsel branşlarda birçok kulüp
faaliyeti gerçekleştirilmektedir.
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Sınavlara Hazırlık…
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)
hazırlanan öğrenciler için cumartesi günleri
sınıf ortamında deneyimli öğretmenler
eşliğinde öğrencilerin hedeflerine
ulaşmasına olanak sağlanmaktadır.

Sınavlara Hazırlık

destek birimler

Destek Birimler

destek birimler

GÜVENLİK
Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği bizim için son
derece önemlidir. Güvenlik,
okullarımızda ileri teknolojilerle desteklenerek uzman
ve yetkin personel tarafından sağlanır. Okullarımızda
gündüz ve gece güvenliğini
sağlayan “özel güvenlik birimi” yer alır. Güvenlik için
güçlü bir teknik donanım ve
yüksek güvenlik standartları
kullanılır. Tüm giriş çıkışlar
bilgisayar ortamında kaydedilir. Okullarımız ve çevreleri
dahili ve harici güvenlik kameraları ile izlenerek tüm
gün görüntü kontrolü ve kaydı yapılır.

ULAŞIM
Özel Antalya Koleji Okullarında ulaşım hizmeti
yüklenici bir firma tarafından sağlanır. Okullarımıza
ulaşımda güvenlik ve trafik
kurallarına uyum kesin bir
standart olarak yer alır.
Öğrencilerimiz, evlerinin
önünden alınarak okul çıkışında yine evlerine bırakılırlar. Servis araçlarımızda,
öğrencilerimizin kesinlikle
emniyet kemerlerini takmaları sağlanır. Anaokulu,
ilkokul öğrencilerine servis
hosteslerimiz eşlik eder.
Servislerimizde trafik kurallarına ve hız limitlerine
kesinlikle uyulur. Okul servis araçlarında araç takip
sistemi uygulanmaktadır.

destek birimler

destek birimler

Destek Birimler

BESLENME
Sağlıklı beslenme özen gösterdiğimiz konuların başında gelir. Çocuklarımız hijyenik koşullarda, uygun
kalorilerle ve dengeli olarak beslenmeleri bizim için büyük önem taşır.
Menülerimiz, çocukların yaş özellikleri göz önünde bulundurularak profesyonel bir ekip tarafından denetlenerek aylık olarak hazırlanmaktadır.
Okullarımızda okul öncesi ve ilkokul
1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz
için sabah kahvaltısı, öğle yemeği
ve ikindi kahvaltısı verilir. Ortaokul
ve lisede ise öğle yemeği verilir.
Yemekler, okulumuzun mutfağında
personelimiz tarafından günlük olarak yapılmaktadır.

SAĞLIK
Öğrencilerimizin sağlığı, tüm okullarımızda dikkatle izlenir; fiziksel gelişim ve
sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi
kayıt altına alınır. Düzenli ilaç kullanması gereken öğrencilerimizin ilaç saatleri
dikkatle takip edilir ve ilaçlarını doğru
bir şekilde, aksatmadan kullanmaları
sağlanır.
Okullarımızda acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde donatılmış
revir bulunur. Sağlık birimlerimizde
uzman doktorlarımız ve okul hemşirelerimiz görev yapar. Hastane müdahalesi
gerektiren çok acil durumlarda öğrenci
gecikmeksizin hemşire gözetiminde en
yakın hastaneye götürülür ve velisine
derhal haber verilir.
Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik,
sağlıkla ilgili konularda seminer ve bilgilendirme çalışmaları okul doktoru tarafından verilir.
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