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GELECEK HAFTA MATEMATİK BİZİ NİYE KORKUTUYOR?

21.Yüzyıl Becerileri ile Yetişen 
Yeni Nesil Liderler
Anaokullarının devamı olarak hazırlık sınıfla-
rında da öğrenciler yeni yüzyılın becerilerini 
kazanırken, eğitimin hem evrensel değerleri 
güçlendiren hem de milli değerleri koruyan çer-
çevesi içerisinde becerileri yüksek bireyler olarak 
yasama katılır.

Sorumluluk Kazandıran
Eğitim Anlayışı
İTK Hazırlık sınıfı programı, çocukların yaş seviye-
sine, gelişim düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlarına, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve İTK’nın temel hedeflerine 
uygun olarak düzenlenir. İlkokul motivasyonunu 
çocuklarda oluşturmak için, ilkokul programı 
okul öncesi programa entegre edilerek çocuklara 
okul olgunluğu erken yaslarda kazandırılır. 

Okul Olgunluğu ve İlkokula Ha-
zır Oluş Düzeyinin Saptanması
İTK hazırlık sınıflarında PDR Bölümü tarafından, 
müdahale edici ve önleyici rehberlik çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu çalışmaların amacı, çocukla-
rımızın yaşam başarısını destekleyebilmek adına 
gelişimsel rehberlik ilkelerini gözeterek uygu-
layabilmek, sınıf gözlemlerinin dışında, gelişim 
alanlarını ölçen test ve materyaller ile gelişim 
takibi yapabilmektir. Bu uygulamalar ile çocuğun 
temel eğitime hazır oluş süreci gözlenmekte, okul 
olgunluğu tesbit edilerek aile yönlendirilebilmek-
tedir.

Sosyal Beceri Eğitimi: 
Yapılandırılmış Oyunlar
İTK hazırlık sınıflarında rehberlik oyunlarının 
önemli bir yeri vardır. Rehberlik oyunları ile öğ-
renciler, birçok kazanım elde etmekte ve bunları 
hayata geçirebilmektedirler. PDR çalışmalarının 
öğrencilere, olumlu benlik algısı kazandırmada 
rolü büyüktür. 

Bütüncül Eğitim
İzmir Özel Türk Koleji, anaokulundan lise son 
sınıfa kadar uyguladığı, kendi içerisinde devam-
lılık gösteren bütüncül eğitim programının temel 
eğitime yönelik en öenmli basamağını, hazırlık 
sınıflarında hayata geçirmektedir. 

Yabancı Dil Çalışmalarına Aktif 
Olarak Katılan Öğrenciler
Eğitim sürecinde İngilizce öğretmenlerinin katkısı 
büyüktür.  Küçük yaşlardan itibaren verilen dil 
eğitimi alanında ilgili bölüm mezunu ve yabancı 
İngilizce öğretmenlerin de desteğiyle “Anlamsal 
Bağlantıyı Kurma”, “Kendini İfade etme Bece-
risi”, “Sosyal ve Duygusal Zekâda Gelişme” ve 
“Hedeflenen Yabancı Dili Etkili ve Doğru Şekilde 
Kullanma” gibi alanlarda öğrencilere önemli 
kazanımlar sağlar ve öğrenciler küçük yaşlardan 
itibaren hem yabancı dilin hem de farklı bir kültü-
rün varlığını yaşayarak öğrenirler.

En Genç Dünya Vatandaşları
Hazırlık sınıflarında özel bir programla haftada 20 
saat uygulanan İngilizce dil programı, öğrenci-
lerin erken dönemde kendilerini ifade etmenin 
farklı yollarını öğrenmesini sağlayan, kültürler 
arasındaki benzerlik ve farklılıklar konusunda 
bilinç gelişimini destekleyen, farklı kültürlere 
karsı önyargılardan uzak, barış ve hoşgörü dolu 
bir bakış açısı geliştirmesine katkı yaratan önemli 
bir unsurdur.

Çocuğun Ruhuna Dokunan 
Eğitimciler
Lider bir öğretmen, gelişim süreçlerini çok iyi 
bilmeli ve değerlendirebilmelidir. Öğretmenin 
liderliğinde üretmenin, yapabilmenin, pay-
laşmanın, kendi kimliklerini yasayabilmenin 
hazzını duymak çocukları hem mutlu eder, hem 
de öğrenmeye teşvik için önemli bir motivasyon 
oluşturur. Sürekli gelişimi destekleyen bir kurum 
olarak İzmir Özel Türk Koleji’nin eğitimci kadro-
ları gelişime açık, eğitim vizyonuna sahip, dünya 
gündemine ve dinamiklerine uyum sağlayabilen 
öğretmenlerden seçilerek özenle oluşturulur, 
sürekli eğitimlerle gelişim süreci devam eder.

Veli, Öğrenci ve Eğitimci Güç birliği
Özel Türk Koleji’nin tüm okullarında öğrencilerin 
gelişimine katkısı olacak her türlü etkinlik için 
veli katılımı ile öğrenci-öğretmen-veli işbirliğinin 
güçlenmesi sağlanır. Eğitim öğretim yılı başlan-
gıçlarında gerçekleştirilen tanışma partileri, PDR 
Seminerleri, farklı alanlarda uzman konukların 
katıldığı bilgilendirme toplantıları, özel etkinlik-
ler, yılsonu geceleri ve performans sunumlarında 
öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelir. 

Özel Planlanmış Günlük Program-
lar, Eğitim Programlarına Uygun 
Tasarlanmış Fiziki Alanlar
İTK Hazırlık sınıflarında ders ve etkinlik prog-
ramları günlük, haftalık, aylık olmak üzere ortak 
hazırlanır ve standart olarak uygulanır. Günlük 
akışta önemli bir yer tutan sabah ve akşamüstü 
kahvaltıları ile öğle yemeği mönüleri çocukların 
kalori ihtiyaçları, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri 
dikkate alınarak pediatrik gastreontoloji uzmanı 
akademisyenler eşliğinde oluşturulur ve okulun 
gıda mühendisi denetiminde, okul mutfağında 
titizlikle hazırlanır. Öğrencilerin sağlık kontrolleri 
okul doktoru tarafından rutin olarak yapılır ve 
sağlık kartlarına islenerek tespit edilen önemli 
bulgular veliler ile paylaşılır.

ILKOKULA HAZIR OLUŞ PROGRAMI
Anne babaların, çocuğun doğumuyla başlayan eğitim öğretim 
serüveninde okula başlama yaşı en önemli ve bir o kadar da 
zahmetli süreci ifade ediyor. Eğitime ilk adımlarını anaokulunda 
atan çocukların fiziksel, ruhsal, dilsel, zihinsel, sosyal ve öz bakım 
gelişimleri daha yüksek, okul hayatına daha hazır oluyorlar.

8 yıllık temel eğitime akademik olarak da 
bazı kazanımlar elde ederek başlayan, 
okul olgunluğuna sahip çocukların ileriki 

seviyelerde daha uyumlu, başarılı ve mutlu 
oldukları görülüyor. Öğrencilerin daha okul 
öncesinde hızlı değişim gösteren bilgi çağına 
uyumlu, sosyal ve entelektüel alanlarda farkın-
dalığa sahip bireyler olmayı öğrenmeleri için 
eğitim programları akademik çalışmalar, sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikler ile bütünlenerek 
hazırlanıyor.
 

İTK İlkokullarının temeli: 
Hazırlık Sınıfları
Öğrencileri çok yönlü olarak ilkokul seviyesine 
hazırlayan İTK hazırlık sınıflarının 
hedefi; öğrencilere bilişsel, 
sosyal, duygusal ve dil 
gelişimi ile öz bakım 
becerileri yönün-
den okul olgun-
luğu kazandır-
maktır. 
Hazırlık 
sınıfları, 
İzmir Özel 
Türk Koleji 
İlkokulunun 
bir parçasıdır. 
İTK Hazırlık 
sınıflarında 
çocuklarımız farklı 
branşlarda uzman 
öğretmenlerin rehberli-
ğinde, özgün eğitim-öğretim 
çalışmaları ile ilkokula hazırlanmak-
tadır. 
İTK Hazırlık Sınıfları’ndaki amacımız; Atatürk 
ilkeleri ve cumhuriyet değerlerine bağlı, araş-
tıran ve sorgulayan, bilimsel düşünme becerisi 
gelişmiş, iletişim becerileri güçlü, temel evren-
sel değerlerin farkında olan, farklı kültürlere 
karşı saygılı, Türkçeyi etkili ve güzel kullanabi-
len, sözcük dağarcığı gelişmiş, sanat ve estetik 
değerlere önem veren, liderlik özelliği gelişmiş, 
çevreye karşı bilinçli ve çevredeki kaynakları 
doğru kullanabilen, beden ve denge koordinas-
yonunu sağlayabilen, girişimci, yaşam becerisi 
ve motivasyonunu kolay sağlayabilen, ülkesini 
seven nesiller yetiştirmektir.
Bu amaç doğrultusunda öğrenciler; hazırlık 
sınıfı eğitim ve öğretim programı kapsamında 
İngilizce, 2. Yabancı Dil, Türkçe Dil Çalışmaları, 

Bilim, Sayı Çalışmaları, Çizgi Çalışmaları, sanat 
etkinliklerin ve Bale, Satranç, Ritmik Jimnastik 
gibi birçok derse katılırlar.

İTK Hazırlık Sınıfları 
Öğretim Programı
Yıllık eğitim programımızda uygulanan  ders ve 
etkinlikler içinde ;
*Okuma yazma farkındalığı çalışmaları; Ses, 
nefes ve ritim, duyu, dinleme eğitimi, gör-
sel okuma,dikkat hafıza çalışmaları, görsel 
algı, kavram,matematiksel düşünme, bilinç-
li medya okuryazarlığı, coğrafya, su doku, 
mandala,kortikal görme, problem çözme, farklı 
düşünme

*Türkçe dil çalışmaları; Drama, medya 
okuryazarlığı, görsel okuma, ses 

eğitimi, coğrafya
*Kulüp çalışmaları; 

Fotoğrafçılık kulübü, 
mimarlık kulübü, 

senaryo kulübü, 
tasarım

*Fen ve doğa 
çalışmaları; 
Neşeli Bilim-
ler, icatlar 
ve keşifler, 

coğrafya, 
harita ve kroki 

okuma, sinya-
lizasyon, sembol 

okuma
*Değişim Dönüşüm ça-

lışmaları; pişirme etkinliği
*Değerler eğitimi çalışmaları; 

Hoşgörü ve sorumluluk, saygı, mutlu-
luk sevgi, işbirliği, başarı, sabır, barış, özgürlük, 
paylaşma
*Sanat etkinliği ve estetiksel algı çalışmaları: 
Konu ve projelerle ilgili üç boyutlu çalışmalar
*Belirli gün ve haftaların kutlanması çalışmaları
*Oyun çalışmaları: Küçük grup zamanı, bü-
yük grup zamanı, hareket çalışmaları,masa 
oyunları,akıl oyunları,yapılandırılmamış  oyun-
caklar ile oyun,bahçe oyunları,serbest oyun 
etkinlikleri
*Alan gezileri: Konu ve projelerle ilgili çevre 
gezileri.
*Proje çalışmaları: Su,kumaşlar,dinazorlar,yum
urta,taşlar,ses,uzay,fotoğrafcılık ve zaman
*Aile katılımı etkinlikleri: Velilerimiz, sınıflara 
davet edilerek konu ve projeler ile ilgili çalışma-
lar yapılır.

İlkokul Öncesi Hazırlık Sınıfı Programı 
kapsamında CLIL (Content and Langu-
age Integrated Lesson) programında 
içerik ve konu açısından dil eğitimi ile 
bütünleştirilmiş dersler İngilizce ile 
değişik disiplinlerin iş birliği içinde ele 
alınarak işlenir. Dil ile içeriğin entegre 
öğretim metodu olan CLIL programında;  
Matematik, Fen Bilimleri, Görsel  Sa-
natlar, Müzik ve  Sosyal Bilgilerin yanı 
sıra Bahçe oyunları, Mutfak Sanatları , 
Ekoloji, Hikaye zamanı, Sesleri Tanıma 
Eğitimi, Drama ve Güncel İngilizce ve Dil 
Hakimiyeti  gibi başlıklarda konu içerik-
leri dil kullanımı ile birlikte kazandırılır.

İNGİLİZCE DERSLERİ
Hazırlık Sınıflarında uygulanan  ve 
yabancı dil eğitimi ile değişik disiplin-
lerin  işbirliği içinde ele alındığı entegre 
öğretim metodu olan CLIL programında; 
Matematik ve Kavramlar : ‘’Math 
and Games Club’’ saatlerinde Türk sınıf 
öğretmenlerinin müfredatına paralel 
olarak öğretilir.

Ses Çalışmaları: Eğitimi öğrencilerin 
okuma yazma öğrenmeden önce tüm 
İngilizce sesleri öğrenerek fonetik bilinci 
uyandırmak içindir. 
Drama: Bu derste çocuklar yeni bir dili 
ve fikirleri keşfederek farklı karakterleri 
canlandırma keyfini yaşarlar.
Güncel İngilizce: Öğrenciler günlük 
İngilizce kelimelerle kendilerini ifade 
etmeyi öğrenirler. Derslerimizde öğren-
cilerimiz eğlenerek öğrenirken ayna 
zamanda özgüvenlerinde de büyük 
gelişme sağlamaktadırlar.
Craft ve Görsel Sanatlar: Görsel 
Sanatlar ve seramik zümresinin deste-
ğiyle çocuklarımız yaratıcıklarını ortaya 
koyar.
Müzik: İngilizce şarkılar öğrenerek 
tonlama ve ritim duyularını geliştirirler.
Sosyal Bilgiler: Öğrencilerimiz diğer 
ülkelerin kültür değer ve güvenlikleriyle 
ilgili bilgileri öğrenirler.
Bahçe Oyunları: Öğrencilerimiz temiz 
havanın keyfini çıkarırken İngilizce 
konuşulan ülkelerdeoynanan  grup 

oyunlarını öğrenirler.
Mutfak Sanatları: Mutfak Sanatları 
derslerinde öğrencilerimiz tarifleri, için-
dekileri ve ilk defa tadına bakacakları 
lezzetli yemekleri yaparak öğrenirler.
Ekoloji : Ekoloji saatlerinde  öğrenci-
lerimiz bitkilerin yaşamını ve ekolojik 
sistemi öğrenirler. Kendi tohumlarını 
seraya ekerek doğayla ilişki kurarlar.
Hikaye Zamanı: Keyifli büyük kitap 
formatında ve çocukların online active 
learn kitaplarından da faydalanabile-
ceği, olayları, fikirleri ve karakterleri 
keşfetmesini sağlar. 
2.Yabancı Dil
Öğrenciler ayrıca Almanca, Fransızca 
ve İspanyolca dillerinden seçtikleri 2. 
yabancı dili de kendi kültürü ile birlikte 
öğrenir. Deneyimleyerek ve kullanarak 
güçlü bir temelde edinilen yabancı dil 
programı sayesinde öğrenciler ileriki 
eğitim seviyelerinde her yıl uluslararası 
geçerliliği olan Avrupa Dil Portfolyosu 
sertifikalarına sahip olur. 

Haftada 20 Saat CLIL Programı İle Yabancı Dil Eğitimi


