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1. GİRİŞ 

1.1 Kurum  

Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın kurduğu Özel Bilkent Ortaokulu, 1994’ten bu yana sürdürdüğü 

eğitim yolculuğunda; Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında yürümeyi, çağdaş 

eğitim anlayışını benimseyen deneyimli kadrosu ile geleceğin mimarı olan öğrencilerimize 

kültürler arası anlayış ve saygı çerçevesinde kaliteli eğitim yaşantıları sunmayı 

hedeflemektedir. 

1.2 Misyon 

Uluslararası Bakalorya Sistemi Orta Yıllar Programı (International Baccalaureate Middle 

Years Programme) ile 2015-2016 öğretim yılı boyunca ilgilenen; Eylül, 2016 itibari ile de 

aday okul olan kurumumuz,  Uluslararası Bakalorya Programı ile ulusal müfredatı  

birleştirdiği eğitim yolculuğunda; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, 

açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen  “dünya vatandaşı” 

kimliğine sahip bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. 

 

1.3 Dil Profili 

İhsan Doğramacı Vakfı Bilkent Ortaokulunda donanımlı bireyler  yetiştirirken dilin anahtar 

işlevi gördüğüne inanmaktayız.  

Okulumuz öğrencilerinin çoğunluğunu Türk vatandaşları oluşturmaktadır. Ancak okulumuz; 

her ülke, kültür ve milletten öğrenciye açıktır. Çünkü dil yetisi, kültürden kültüre farklılık 

gösterse de bütün insanlığı birleştirir ve kültürler arasında ortak anlayışların gelişmesi için 

fırsat sunar. Okul ortamı, öğrenci farklılıklarını açıkça kabul eder; farklı dil ve kültürleri 

yansıtan görseller okulun tüm alanlarında sergilenir. Ana dili Türkçe olmayan 
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öğrencilerimize, okul tarafından bire bir Türkçe dil desteği verilir. Aşağıdaki tablo, 2016-

2017 eğitim öğretim yılında okulmuzda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri 

göstermektedir. 

Tablo 1 

İDV Bilkent Ortaokulunda yabancı uyruklu öğrencilerimizin dağılımı (2016/2017) 

 

Sınıfı Öğrenci Sayısı Uyruğu 

5. Sınıf 1 Özbekistan 

 

6. Sınıf 

1 Azerbaycan 

1 İran 

 

7. Sınıf 

1 Filipin 

1 Irak 

1 Kazakistan 

1 Moldova 

8. Sınıf 1 Japon 

  

 

Dilin; öğrencilerin ulusal ve uluslararası kimliklerinin gelişimi açısından önemli bir araç 

olduğuna, kültürel değerlerin geçmişten günümüze aktarılmasında etkin bir rol oynayıp 

uluslararası bilinci geliştirdiğine inanıyoruz. Bu sebeple yabancı bir dilin öğrencilerimizin 

yaşamlarının bir parçası haline geldiği bir ortamda dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma 

ve yazma) geliştirebilecekleri, yabancı bir dilin kültürel değerlerine karşı saygının aşılandığı, 

bir yandan da kendi kimliklerine ve kültürel değerlerine bağlı kaldıkları bir yaklaşımı 

benimseyerek dili geliştirmeye odaklanıyoruz. 

Okul kültürümüzde çift/çok dillilik hakimdir. Bu sebeple, farklı ülkelerden gelen 

öğretmenlerimiz için yazışmalar ve görseller çift dilde ve mümkünse okul topluluğunu 

oluşturan bireylerin  ana dilinde hazırlanır. Okulumuzda öğrenim dili Türkçedir. İngilizce, 

ikinci dil olarak öğretilir. 5. sınıfa başlayan öğrencilerimize, öğrenci farklılıkları göz önüne 



 
 

4 

alınarak oluşturulan sorgulama temelli yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanır. 

Öğrencilerimiz 5. sınıfta ikinci yabancı dil eğitimi alma ve devam etme haklarını Almanca, 

Fransızca ya da İspanyolcadan  yana kullanırlar. 

2. DİL POLİTİKASININ AMACI 

2.1 Dil Politikasını Oluşturma Süreci 

“Bir dil politikası eylem beyanıdır… Bir okulun öğrencilerinin nereye gittiği ile daha 

az ama oraya ulaşmak için nasıl gittiği ile daha fazla ilgilenir”, Corson (1999). 

Farklı dilleri kullanan  toplumların kültürlerini anlamak ve kültürlerine değer vermek 

amacıyla bir dil sevgisi oluşturmak, PYP ve DP arasında köprü kurmak dil politikamızın 

temelinde yer alır. İDV Bilkent Ortaokulu Dil Politikası; öğrencinin ana diline verdiği önemi 

artırmaya, ikinci bir dil olarak İngilizcedeki becerilerini geliştirmeye ve üçüncü bir dil 

(Almanca, Fransızca veya İspanyolca) kazanımına olanak sağlar. 

MYP Dil Politikası; İlkelerden Uygulamaya Rehberi, Dönüşümlü Düşünme Rehberi,  PYP ve 

DP’deki dil politikası oluşturma süreçleri incelenerek oluşturulmuştur.  Politika; okuldaki tüm 

öğretmenlerin, yöneticilerin öneri ve görüşleri alınarak, ortak bir çalışma sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Politikanın amacı; öğretmenler ve okul topluluğunun tüm üyeleri için dil öğretimi 

ve öğrenimi konusundaki düşünceleri açık bir şekilde ortaya koymak, uygulamanın amaçları 

yansıtmasını sağlamak için bir temel oluşturmak üzere dil konusunda ortak bir anlayış ve 

yaklaşım geliştirmek; ölçme ve değerlendirmede, öğrenci çalışmalarına verilen geri 

bildirimde  ortak tutum geliştirmek, yazım kurallarına uyma konusunda farkındalık yaratmak, 

kütüphanede bulunan yabancı dillerdeki kaynakları zenginleştirmek, uluslararası bilinci 

desteklemek ve farklı becerilere sahip öğrenciler için farklılaştırma eğitimi sağlamaktır. 
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Dil politikasının okulun tüm birimlerine iletilmesinden, tüm okulda uygulanmasından ve 

desteklenmesinden; okul müdürlüğü, MYP koordinatörü, ana dil ve yabancı dil bölüm 

başkanlıkları başta olmak üzere; tüm ders öğretmenleri, kütüphane sorumlusu, idari personel, 

diğer çalışanlar, öğrenciler ve veliler sorumludur. Politika, internet sitesinde ve okul 

belgelerinde okul topluluğunun erişimine açıktır. Temel inançları içeren uygulamalar ana 

dilde ve diğer dillerde okulun her yerinde görünür biçimde sergilenir.  

Dil politikası düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda, 

bir sonraki eğitim-öğretim yılı için plânlama yapılır. Ayrıca, dil politikasının uygulanışını 

ölçen bir kriter oluşturularak okul toplumuyla paylaşılır ve sonrasında geri bildirim alınarak 

politika üzerinde gerekli değişiklikler yapılır. 

IB organizasyonunun resmî yayını olan “Dil Üzerinde Dönüşümlü Düşünme Rehberi”nden 

yola çıkarak “Dil Politikasını Belirleme” başlıklı çevrim içi anket 2016-2017 eğitim öğretim 

yılının ekim ayında  uygulanmış ve elde edilen veriler Dil Politikası Yürütme Kurulu 

tarafından değerlendirilmiştir. Bu anket oluşturulmuştur. Anketten elde edilen bilgilerin 

analizi doğrultusunda, okul topluluğunun dil öğrenimi ve dil profili açısından sahip olduğu ve 

geliştirmeye ihtiyaç duyduğu hususlar belirlenerek politikaya dahil edilmiştir. 

2.2 Dil Konusundaki Temel İnançlar 

İDV Bilkent Ortaokulunun dil eğitimi konusundaki sekiz temel inancı şöyledir: 

a. Öğrenimin her türü gibi dil öğrenimi de öğrenenlerin anlam oluşturduğu, yapılandırıcı bir 

süreçtir. 

b. Her öğretmen aynı zamanda bir dil öğretmenidir. 
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c. Okuldaki her öğrenci; açık bir kimlik ve kültür bilinci geliştirmek, kendini ifade etme 

potansiyelini tam anlamıyla kullanmak amacıyla ana dilinde olası en yüksek dilsel ve kültürel 

ustalık düzeyine ulaşmayı hedefler.  

d. Her öğrenci, çevresindeki dünyada daha anlamlı bir yaşam sürmek, kültürler arası iletişime 

ve anlayışa katkıda bulunarak insanlığı birleştiren faydalara katkı sağlamak için İngilizce ve 

seçtiği ikinci yabancı dilde olası en yüksek dilsel ve kültürel yetkinliğe ulaşmayı hedefler. 

e. Bütün öğrencilere; iletişim dillerini genişletmek, yabancı dili öğrenmenin ve kullanmanın 

anlamını daha derinlemesine kavramak için üçüncü bir dil öğrenme fırsatı verilir. 

f. Okul; okulda ya da okul topluluğunu oluşturan üyelerin evlerinde temsil edilen diğer dillere 

değer vererek dilsel çeşitliliğe kucak açar. 

g. Okulun eğitim programı; diğer dilleri konuşan bireyleri tanımak, yaşantılarını, kimlik 

algılarını paylaşmak ve kültürel alışverişi geliştirmek üzere diğer dilsel gruplarla iletişim 

kurmaya yönelik açık yöntemler içerir. 

h. Dil, okulda iletişime bir engel oluşturmaz.  

2.3 Okulun Temel İnançlarının Eğitime Yansıması 

a. Öğrenimin her türü gibi dil öğrenimi de öğrenenlerin anlam oluşturduğu 

yapılandırıcı bir süreçtir. 

İDV Bilkent Ortaokulunda tüm dil gelişimi çalışmaları sorgulama temellidir. Bu çalışmalar; 

bireyin geçmiş yaşantısındaki öğrenme deneyimlerinin yapılandırıldığı ve gerçek yaşamla 

ilintili öğrenme fırsatlarının sunulduğu süreçler bütünüdür. Dört temel iletişim becerisi olan 

dinleme, konuşma, okuma ve yazma; dil gelişimi için tüm derslerde kullanılan temel 

araçlardır. Bireyin kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etmesi yalnızca anlamı gösterme değil; 

anlamı yapılandırma, pekiştirme ve anlamın özünü çıkarma girişimleri olarak görülür. 
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b. Her öğretmen aynı zamanda bir dil öğretmenidir. 

Okul, her öğretmenin aynı zamanda bir dil öğretmeni olduğu fikrini benimser. Öğretmenler, 

öğrencilerle paylaştıkları her türlü belgede, dilin doğruluğundan emin olmak için sözlük, 

yazım kılâvuzu kullanır veya meslektaşlarından fikir alır. Bütün öğretmenler; öğrencilerin 

dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında yetkin olmaları konusunda çaba harcar. 

Öğretmenler etkili dinleme ve konuşma becerilerinde model olur ve öğrencilerin birbirlerini 

dinlemeleri için olanak sağlayıp konuşurken dili doğru kullanma  konusunda örnek olur. 

Bütün yazılı ve sözlü sunum çalışmalarında, değerlendirmenin bir parçasını öğrencinin 

ifadesinin etkililiği oluşturur.   

Öğrencileri tarafından etkin birer okur olarak görülen öğretmenler; öğrencileriyle kitaplar ve 

gazete makaleleri hakkında konuşur, sınıflarında süreli yayınlar ve kitaplar bulundurur, kişisel 

kullanımları için yanlarında kitaplar taşır, okulun resmî okuma saatleri içinde ve dışında kitap 

okurken görülürler. Uzmanlık alanı fark etmeksizin her öğretmen, öğrencilerin sözlü ve yazılı 

ifadeleri  yanı sıra anlama standartlarını yükseltmek için de çalışır.  

c. Okuldaki her öğrenci; açık bir kimlik oluşturmak, kültür bilinci geliştirmek ve 

kendini ifade etme potansiyelini tam anlamıyla kullanmak için ana dilde ve İngilizcede 

olası en yüksek dilsel ve kültürel ustalık düzeyine ulaşmayı hedefler.  

Ana dili ve yabancı dil öğretimi; sosyal, akademik iletişimsel amaçlara yöneliktir. Edebiyat, 

dili anlamlı bağlamlarda öğretmek için önemli bir kaynaktır. Okulun Türkçe ve İngilizce  

edebî eser seçimleri hem klasik hem çağdaş yapıtları içerir. Öğrenciler, kurgu ve kurgu 

olmayan yazılı ve sözlü, özgün anlatım türleriyle iç içedirler. Dilin kuralları, anlamlı bir 

içeriğe bağlı öğretilir ve öğrenciye buldurulur.  Öğrenciler dil ile iç içe oldukları okul 

ortamındadırlar.  Sınıflar ve koridorlar yazı örnekleriyle, sınıf kitaplıkları kitaplarla donatılır.  
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d. Her öğrenci, çevresindeki dünyada daha anlamlı bir yaşam sürmek, kültürler arası 

iletişime ve anlayışa katkıda bulunarak insanlığı birleştiren zorluklara katkı sağlamak 

için ana dilde ve İngilizcede olası en yüksek dilsel ve kültürel yetkinliğe ulaşmayı 

hedefler. 

Öğrenciler, kaynakların olabildiğince zengin ve ulaşılabilir olduğu kütüphanede, nitelikli 

zaman geçirmeye özendirilir. Öğrencilerin etkin birer okur olmalarını sağlamak amacıyla 

bireysel okuma etkinlikleri için fırsatlar sunulur. Bir kavram çerçevesinde kendi ilgi 

alanlarına yönelik okumaya özendirilen öğrenciler, iyi dil örnekleri görmenin yanı sıra 

sağladığı öğrenim fırsatlarıyla ilgilerini çeken nitelikli internet sitelerine yönlendirilir. Ders içi 

ve dışı verilen yazma görevleri; içerik, güçlük ve ilgi alanı açısından öğrencilerin bilişsel 

düzeyine hitap edecek  biçimde düzenlenir. Kendilerine bireysel yazma etkinlikleri için fırsat 

sunulan öğrenciler, kendilerini yazıyla ifade etmeyi öğrenecekleri bütüncül bir dil yaklaşımına 

özendirilir. 

e. Bütün öğrenciler; iletişim dillerini genişletmek, yabancı dili öğrenmenin ve 

kullanmanın anlamını daha derinlemesine kavramak için üçüncü bir dili öğrenme fırsatı 

verilir. 

Öğrenciler, dil öğrenimlerini zenginleştirmek amacıyla ikinci yabancı dillerden biri olan 

Almanca, Fransızca ya da İspanyolca ile çalışma şansına sahiptirler. İkinci bir yabancı dilde; 

iletişim dillerini genişletmek, yabancı dili öğrenmenin ve kullanmanın anlamını daha 

derinlemesine kavramak için kurgu ve kurgu olmayan yazılı, sözlü eserlerle çalışırlar. 

Sınıflarda ve kütüphanede, bu dillerle ilgili çeşitli kaynaklara ulaşabilecekleri bir 

ortamdadırlar. 
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f. Okul, okulda ya da okul topluluğunun üyelerinin evlerinde temsil edilen diğer dillere 

değer vererek dilsel çeşitliliğe kucak açar.  

Ev, dil etkinliği için zengin bir kaynaktır. Öğretmenler, öğrencilerin dil zenginliği konusunda 

kendilerinin ve ailelerinin verdikleri bilgilere karşı duyarlıdırlar. Dilsel mirasın çeşitliliği, 

sorgulamaya dayanan yöntemler yoluyla sınıf etkinliklerine dahil edilir. Öğretmenler, 

öğrencilerin ailelerinin dilsel geçmişlerine ilişkin farkındalıklarını dil politikası hedeflerine 

ulaşma yolunda bir kaynak olarak kullanır. Veliler öğrenciler için keşfetme sürecine dahil 

edilir ve dilsel mirasa odaklanan etkinlikleri canlandırmaya davet edilir. Öğrencilere ve 

öğretmenlere, başka dile mensup grupların başta edebiyatları, gelenekleri, ifade sistemleri 

olmak üzere, kültürünü ve mirasını keşfederek bunlara ilişkin daha fazla bilgi edinmek için 

fırsatlar tanınır. Okuldaki sorgulama, diğer dile mensup grupların dilleri, edebiyatları ve 

mirasları konusundaki öğrenimi bütünleştirir. Okul; sunum, drama ve sergilerde dil 

çeşitliliğinin değerini dikkate alır ve gösterir. Okulda öğretilen dillerden başka diller ve 

kültürler, kütüphanede zengin bir şekilde temsil edilir.  

g. Okulun eğitim programı, diğer dilleri konuşan bireyleri tanımak, yaşantılarını, kimlik 

algılamalarını paylaşmak ve kültürel alışverişi geliştirmek üzere diğer dilsel gruplarla 

iletişim kurmaya yönelik açık yöntemler içerir.  

Okul; dilsel alanlarda başka okul topluluklarıyla bağ kurmak amacıyla okulda temsil edilenler 

dışındaki dillere mensup grupların üyelerini okula davet eder. Öğretmenler, öğrencilerin 

yaşantılarını zenginleştirmek amacıyla, okulda temsil edilmeyen dilleri konuşan kişilerle 

bağlantı kurmak için çaba harcar; dili farklı olan kültürlerle öğrencileri tanıştırmada bir araç 

olarak teknolojiyi kullanır. Öğrenciler; kültürler arası gezilere katılmaya özendirilir ve 

kültürler arası konuları ele alan ödevler hazırlar. 
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h. Dil, okulda iletişime bir engel oluşturmaz. 

Okulun tüm resmi yazışmaları hem Türkçe hem de İngilizce yapılır. Okul, bir çevirmen 

aracılığıyla etkili bir çeviri politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasını üstlenir. Çeviri 

görevleri, iş tanımlarında açıkça belirtilir. Çalışanlara gönderilen tüm e-postalar çift dillidir. 

Okulda düzenlenen törenler, hazırlanan panolar Türkçe ve İngilizce ögeler içerir. Çalışanlara 

gönderilen işleriyle ilgili tüm e-postalar çift dildedir.  

Okul çalışanları mümkün olduğunca çift dillidir, öğretmenler çift dilli olmaya özendirilir ve 

işe alım esnasında çift dilli olanlar tercih edilir. 

2.4 Dil Felsefesi ve IB 

IB felsefesi; gelişimci, bütünleyici  ve hayat boyu öğrenen dünya insanı yetiştirmeyi amaçlar. 

Okulumuzun dil politikası IB uluslararası anlayış felsefesini doğrudan desteklemektedir.  

Dil çalışmaları; kurumun IB felsefesine bağlılığının göstergelerindendir. Düşünen, araştıran, 

sorgulayan bireyler yetiştirmeye özen gösteren eğitim yaklaşımımız doğrultusunda 

oluşturulan dil politikamız,  öğrencileri çeşitli kültürleri öğrenmelerini sağlayacak dil 

becerileriyle donatma hedefindedir. Eleştirel düşünme becerisi geliştirme çalışmaları, 

araştırmalar, sunumlar, münazaralar, projeler, festivaller ve öğrenci değişim programları bu 

hedefe yardımcı olur. 

3. DİL ÖĞRETMENLERİ 

İDV Bilkent Ortaokulunda her öğretmen, bir dil öğretmeni olduğunun bilincindedir. Bu 

anlayıştan yola çıkarak ana dilde ve yabancı dillerde yazılı ve sözlü anlatımda, okulun dil 

politikasında belirtilen temel inançlara uygun davranıp öğrencilere örnek olurlar.  Eğitim 

öğretim uygulamaları, tüm öğretmenlerin ortak kararını ve tüm öğrencilerin bakış açılarını 
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dikkate alır. Paylaşılan geri bildirimler, sürecin tamamlayıcı parçası olup; dil koşullarının 

kalitesini yükseltmeye ve okuldaki öğrencilerin dil ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. 

Öğretmenler; öğrencilerin farklı dil ihtiyaçları doğrultusunda dil öğretiminde farklılaştırma 

stratejileri kullanır ve ana dili farklı olan öğrencilerin kendi ana dilindeki kaynaklara erişim 

sağlamasına destek olur.  

MYP dil öğretimi (ana dili ve yabancı diller) aracılığıyla öğrencilerin;  

• Dil kavramına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri, 

• Ana dili ve yabancı dilleri doğru ve etkin kullanmaları, 

• Düşünme, yaratıcılık, öz değerlendirme, öğrenme, kendini ifade, analiz ve sosyal 

etkileşim becerilerini geliştirmeleri, 

• Dinleme, konuşma, okuma, yazma,medya okuryazarlığı ve farklı bağlamlarda sunum 

yapma becerlerini geliştirmeleri, 

• Edebî ve edebî olmayan metinleri analiz etme ve inceleme için eleştirel, yaratıcı ve 

kişisel yaklaşımlar geliştirmeleri, 

• Çeşitli kültürlere ve tarihî dönemlere ait metinlerle ilgilenmeleri, 

• Edebî ve edebî olmayan metinler aracılığı ile misafir oldukları diğer kültürlerin 

özelliklerini keşfetme ve analiz etmeleri, 

• Farklı medya araçlarıyla dili keşfetmeleri, 

• Okumayı yaşam boyu ilgi olarak geliştirmeleri, 

• Değişik ve özgün bağlamlarda dil bilimsel, edebî kavram ve becerileri kullanmaları 

hedeflenir. 

Öğretmenler; öğrencilerin dil dersleri aracılığıyla belirlenen tüm hedeflere ulaşmaları için 

yaratıcı öğrenme ortamını organize eder; öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma,yazma ve 

medya okuryazarlığı becerilerinin gelişmesi için etkili yöntemler kullanır,ana dil gelişimini ve 

yabancı dil edinimini destekleyen etkinlikler uygular. Dil derslerinde yapılan yazılı, görsel ve 
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işitsel eser inceleme çalışmaları, dramalar, yaratıcı yazma çalışmaları, yaratıcı yazarlık kulübü 

çalışmaları, konuşma etkinlikleri, kütüphane çalışmaları, münazaralar vb. bu etkinliklere 

örnek olarak verilebilir.   

Dile yönelik olumlu tutum geliştirme düşüncesini merkeze alan tüm çalışmalarda bireysel, 

toplumsal, ulusal ve küresel yaklaşım takip edilerek öğrencinin dil öğrenmesinin anlamlı 

kılınması; böylelikle uluslararası hoşgörü, kültürler arası farklılık ve benzerliklerin ayırdına 

varması beklenir. 

Öğretmenler; ana dil gelişimi ve yabancı dil ediniminde anlamlı geri bildirim sağlayan, uygun 

ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanır. Öğretmenler;  öğrencilerdeki bireysel öğrenme 

farklılıklarını göz önünde bulundurarak etkinliklerini farklılaştırmakla sorumludurlar ve 

velileri, öğrencilerin dil gelişimi konusunda düzenli aralıklarla bilgilendirirler. Süreç ve sonuç 

değerlendirmeleri, “yapılandırıcı ve özetleyici” nitelikte olup; öğrencinin dil gelişimi ve 

edinimi hakkında dönüşümlü düşünmesine olanak sağlar. Öğrencinin dil gelişimi, okulun 

“Akademik Değerlendirme Sistemi ve MYP Gelişim Raporu” aracılığıyla velilere aktarılır. 

4. FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM 

İDV Bilkent Ortaokulunda, farklılaştırılmış eğitim öğretmenler tarafından öğrencilerin 

öğrenme alanındaki her türlü farklılığını tanıyıp en uygun öğrenme biçimini geliştirmede ek 

bir yol olarak algılanır. Çoğu eğitim öğretim kurumunda  olduğu gibi okulumuzda da farklı 

hazır bulunuşluk seviyesine, ilgi alanına, dil yeterliliğine, öğrenme şekline ve 

gereksinimlerine sahip öğrenciler bulunur. Farklılaştırılmış eğitimdeki temel felsefemiz, 

öğrencilerin olmaları gereken seviyeye göre değil; bulundukları seviyeye göre hazırlanmış 

çalışmalara daha verimli yanıt verebildiklerinin bilinmesidir. Bu durum öğrencilere, bir 

yandan becerilerini daha etkin bir şekilde kullanma fırsatı diğer yandan da kendi hızlarında 

ilerleme olanağı tanır.  
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Öğretmenler olarak bize yol gösteren iki prensip vardır: Bunlardan birincisi öğrencinin hazır 

bulunuşluk seviyesini belirlemek, ikincisi de müfredat içeriğini öğrencinin gereksinimlerine 

ve seviyesine nasıl bağlayabileceğimize karar vermektir.  

4.1.Ana Dili Öğretiminde Farklılaştırma 

• Ana dili öğretiminde; PYP’de ele alınan dil becerileri (dinleme, konuşma, görsel 

okuma ve sunu, okuma, yazma) MYP’de  dört temel beceri alanına (dinleme, 

konuşma, okuma, yazma) odaklanılarak geliştirilir. 

• Ana dili öğretiminde farklılaştırılmış eğitimle ilgili plânlama yapılmadan önce; 

öğrencilerin hazır bulunuşlukları, ilgi ve yetenekleri dikkate alınır. Okul yönetimi, 

özellikle PYP-MYP geçişini sağlamak için 4. sınıftan 5. sınıfa; sonra da bütün düzey 

geçişlerinde etkin bir bilgi aktarımı için gerekli iletişimin sağlanması amacıyla bölüm 

başkanı ile eş güdüm toplantısı  plânlar. Bu toplantıda bir önceki düzey öğrencilerinin 

hazır bulunuşlukları hakkında bilgi toplamak için gerekli tüm araç gereçler paylaşılır.  

• PDR Birimi, her düzey için öğrencilerin “öğrenme biçimlerini” güvenirlik ve 

geçerlilik düzeyi yüksek bir ölçek ile ölçer. Sonuçlarını bir tabloda düzey 

öğretmenleriyle paylaşır. PDR Birimi, seminer döneminde duygu eğitimi, değerler 

eğitimi, öğrenen profili vb. konularda öğretmenlerin öğrencileri daha kısa sürede 

tanımasını sağlayacak çeşitli etkinlikleri aktarmak amacıyla bir sunum plânlar. 

• Ana dili öğretmenleri; öğrencilerin hazır bulunuşluklarının, ilgi ve öğrenme stillerinin 

birbirlerinden farklı olduğunu kabul edip; içeği, süreci ve ürünleri bu farklılıklara göre 

düzenler. Ana dili öğretiminde farklılaştırma; içerik, süreç ve sonuçta elde edilen 

ürünlerde hissedilir. 

• Süreç ve sonuç etkinlikleri; öğrencilerin hazır bulunuşluklarının, ilgi ve öğrenme 

stillerinin farklı olduğu düşünülerek  öğrencileri başlangıç düzeylerine göre ileri 

götürmek amacıyla plânlanır. Okul yönetimi tarafından sağlanan ofis saatlerinde 
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öğretmenler, sahip oldukları öğrenci bilgilerine yönelik çeşitli ders araç gereçleri 

geliştirir. 

• Ana dili eğitimi öğretmenleri; farklılaştırılmış öğretimin nicelden çok nitel olduğunun 

bilincinde olduklarından öğrencinin ilgisini çeken, ona anlamlı gelen etkinlikler 

plânlamaya; gerekli görüldüğünde ödevlerin sayısından çok içeriğinde değişiklik 

yapmaya özen gösterir.  

• Ana dili eğitimi öğretmenleri, dört temel dil becerisine yönelik hazırlanmış olan 

ölçekleri öğrenme etkinliklerine göre düzenler ve çeşitlendirir. 

4.2. Yabancı Dil Öğretiminde Farklılaştırma 

• 5-8. sınıflarda İngilizce dersleri 2-4. fazlardan seviyeye uygun olanı kapsayan 

sorgulama ünitelerinden oluşur ve öğretmenler sorgulamaya dayalı öğretim 

yaklaşımları kullanır.  

• 5. sınıftan (MYP geçiş yılı) itibaren öğrenciler; daha önceki bilgi ve becerilerinin 

gelişimini desteklemek amacıyla “genel ve ileri düzey” olmak üzere iki müfredattan 

kendilerine en uygun olanına yerleştirilir. 

• Öğrenciler, iki seviyede yapılan çeşitli değerlendirmelerin sonucuna göre kendi 

müfredat gruplarına ayrılır ve bu grupta kendilerininkiyle aynı veya yakın becerilere 

sahip öğrencilerle bir aradadır. Her gruba, kendi öğretim araç gereçlerini seçen ve 

öğrencilerin İngilizce gelişimine uygun öğretim stratejileri ve yöntemlerini uygulayan 

öğretmenler atanmıştır. 

• Ders araç gereçleri, çeşitli öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak aynı seviyede 

İngilizce dersine giren öğretmenler tarafından işbirliği içinde belirlenir. Öğretim 

programı; seviyeler arasındaki ilerleme, yaş faktörü ve öğrencilerin o seviyedeki 

bilişsel becerileri göz önüne alınarak plânlanır. 
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• Öğrencilerin her iki müfredata seçilmesine, süreç ve sonuç değerlendirmelerinden 

aldıkları bireysel başarıları dikkate alınarak karar verilir. 

• İki müfredat arasında geçiş yapan öğrencilere, okul kütüphanesinde bulunan ek 

çalışma kaynakları aracılığıyla, ilgili seviyeden sorumlu olan öğretmenler tarafından 

destek verilir. 

• MYP geçiş yılında (MYP T- 5. sınıf), öğrenciler haftada  17 saat İngilizce dersi alırlar 

ve öğrencilerin grup seviyeleri, birinci ve ikinci dönemin sonunda olmak üzere yıl 

içinde iki defa belirlenir. 

• Diğer seviyelerde ise (MYP 1-3) öğrenciler haftada 10 saat İngilizce alırlar ve her 

sorgulama ünitesi sonunda öğrencilerin başarılarına göre seviyeler yeniden belirlenir. 

Bu sayede öğrencilere farklı bir kitap, öğretmen, arkadaş grubu ve öğrenme hızı ile 

öğrenme fırsatı sunulur. 

• Yabancı Dil Bölümü, öğrenme güçlüğü yaşayan veya İngilizce akademik başarısı 

düşük olan öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına destek vermek amacıyla sınıf içi veya 

sınıf dışında destek öğretmenle bire bir çalışma olanağı tanır. Bire bir desteğe ihtiyaç 

duyan öğrencilere, başarılarını ve performanslarını gözlemleyen ve değerlendiren 

öğretmenler tarafından karar verilir. 

• İngilizce öğretmenleri, sorgulama ünitelerini plânlarken öğrencilerin öğrenme tarzları 

ve ihtiyaçlarını düşünürler. 

• Seviye öğretmenleri; öğrencilere daha fazla yardımcı olabilmek adına araştırma yapar, 

dönüşümlü düşünür ve bulgularını paylaşır. 

• İngilizce öğretmeleri; öğrencilerin içinde bulundukları çeşitli durumları 

anlamlandırmak adına rehberlik birimi danışmanlarıyla, okul yönetimiyle, velilerle ve 

okul topluluğunun diğer üyeleriyle iletişim kurarlar. 
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• İngilizce öğretmenleri, öğrencilerin dil gelişimini desteklemek için öğrencilere ve 

velilere düzenli olarak yapıcı dönütler verir ve öğrenciyi bir üst  seviyeye ulaştırmak 

için stratejiler önerirler. 

5. EK YABANCI DİLLER 

Okulumuzda  4. sınıftan 8. sınıfa kadar “Seçmeli Yabancı Dil” dersi adı altında haftada 2 ders 

saati öğrencinin seçeceği Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birinde eğitim verilir. 

İkinci yabancı dil öğretim programımızın temel amacı, öğrencilerde ikinci bir yabancı dili 

öğrenmeye istek uyandırmaktır. Derslerde dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, 

okuma ve yazmaya yönelik etkinlikler planlanır;  dil bilgisi kuralları ve kelime bilgisi bu dört 

temel dil becerisi içinde verilir. 

Beş  yılın sonunda öğrencilerimizden; ikinci bir yabancı dili öğrenmenin önemini kavramış 

olup dile karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri, hata yapmaktan korkmadan öğrendiklerini 

günlük hayatta kullanabilmeleri, dile ait kültürü öğrenmeleri, kişisel gereksinimlerini 

karşılamak amacıyla bilindik cümlelerle kendilerini ifade edebilmeleri beklenir. 4. sınıfta 

başlayan Fransızca  dil eğitiminde, dilin genel kuralları kültürel kavramlarla birlikte 

öğretilerek Frankofoni ‘yi tanıtıcı çalışmalar yapılır. Fransızca derslerinde olduğu gibi 

Almanca derslerinde de sadece yabancı dili değil; aynı zamanda dile ait kültürü de tanımak 

amacı ile  çeşitli etkinlikler düzenlenir. Derslerde yapılan drama çalışmaları, eğitici filmler,  

oyunlar, şarkı ve görsel materyallerle desteklenen ikinci yabancı dil öğretimi; kullanılan 

materyaller açısından da zengin bir öğrenme ortamı sunar. 

Almanca ve Fransızca derslerini alan öğrencilerimiz,  Avrupa Ortak Referans Seviyesi  A1 

düzeyinde dil bilgilerini belgeleyen “Fit in Deutsch A1 ve DELF Sınavları”na öğretmenleri 

tarafından hazırlanır. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Alman ve Fransız Kültür 

Merkezleri tarafından hazırlanan sınavlara girerek uluslararası geçerliliği olan dil belgesi 

almaya hak kazanır. 
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6. KÜTÜPHANE 

Okul kütüphanemiz, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi desteği ile kuruldu. 

Kütüphanemizin kaynakları MEB Mevzuatının yanı sıra IB (Uluslararası Bakalorya) 

standartları ile UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Okul 

Kütüphanesi Rehberi’ndeki önerilerden de yararlanılarak yönetilir ve geliştirilir. Ulusal ve 

uluslararası programlar çerçevesinde; öğrenenlerin araştırdıkları, sorguladıkları konularda; 

etkili, doğru ve çeşitli bilgiye ulaşmalarını sağlayıcı kaynaklar bulundurulur. Koleksiyon 

kullanımı rahat ve kolay erişilebilirdir. Kütüphanemizde bulunan kaynakların detaylı 

bilgilerine web sayfamızdaki online katalog tarama modülünden ulaşılabilir.  

Kültürler arası iletişime ve anlayışa katkıda bulunmak, uluslararası bilinci desteklemek 

amacıyla kütüphanemizde farklı dilde kaynakların bulunması, çeşitlendirilmesi ve bu 

kaynakların kullanımı teşvik edilir.  Kütüphanemiz; çift dilliliği yansıtacak şekilde, İngilizce 

ve Türkçe kaynaklar arasında bir denge kurar. Kütüphanemizde okul topluluğunu oluşturulan 

bireylerin ana dilleri olan Almanca, Fransızca, İspanyolca, Japonca ve Rusça kaynaklar da 

bulunur. Kaynak seçimi yapılırken çeşitli internet siteleri ve yayınevi katalogları incelenir, 

uzman kişilerin görüşleri alınır. Aşağıdaki tablo, kütüphanemizde farklı dillerde yer alan 

kaynakları ve sayılarını göstermektedir. 
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Tablo 3 

İDV Bilkent İlk ve Ortaokulu kütüphanesinde bulunan yabancı dillerdeki kaynakların 
dağılımı (2016/2017) 

 

DİLLER SAYILARI 
Multiple Languages 7 
Almanca 215 
İtalyanca 19 
Çince 17 
İspanyolca 8 
Japonca  5 
Arapça 3 
Katalanca 2 
Flemenkçe 2 
Portekizce 2 
Kazakça 1 
Tagalogca 2 
Azerice 2 
İngilizce 7060 
Türkçe 14100 
Rusça 2 

 

Okul yönetimi, kütüphane sorumlusu ve bölüm başkanları; kaynakların satın 

alınması/sağlanması konusunda öğrenci ve öğretmen gereksinimleri doğrultusunda birlikte 

karar verir. Okul yönetimi kütüphane koleksiyonunun güçlenmesi ve güncellenmesi için her 

yıl bir bütçe oluşturur. Oluşturulan bütçe doğrultusunda kaynaklar her yıl artırılır.  

Öğrencilerimizin kütüphaneyi etkin kullanmalarını sağlamak için her eğitim öğretim yılı 

başında, sınıf düzeylerinde kütüphane kuralları ve işleyişi hatırlatılır. MYP ünitelerinin 

işlenişini destekleyecek biçimde, her sınıf düzeyinde plânlanan haftalık kütüphane saati, ders 

programına dahil edilir. Öğretmenler; öğrenci ve tüm okul çalışanlarını okumaya teşvik etme 

yolunda örnek okur modeli olurlar. Öğretmenler; kendilerinin ve öğrencilerin okudukları 

eserlerin tanıtılmasına, yorumlanmasına ve değerlendirendirilmesine fırsat yaratırlar. 

Kütüphane sorumlumuz, “Kütüphane Kullanım Becerileri ve Bilgi Okur Yazarlığı 
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Becerileri”ni geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verir, ders öğretmenleri ile yapacağı iş 

birliği sonucunda MYP üniteleri ile bağlantı kurarak okula davet edilen yazarlarla söyleşiler 

organize eder. MYP’de kütüphane sorumlusu, akademik dürüstlüğün temelini oluşturur. Bu 

sebeple akademik dürüstlük konusunda öğretmen ve öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik 

çalışmalar yapar.  

Okulumuzun derslikleri, okuma ortamını destekleyici biçimde düzenlenir. Dersliklerde ve 

koridorlarda okumaya yönelik motivasyonu artırıcı ve konsantrasyon gelişimini destekleyici 

panolar hazırlanır; sınıf kitaplıkları kütüphane sorumlusu, öğretmenler ve öğrencilerin iş 

birliği ile donatılır, MYP çalışmaları ile ortaya çıkan öğrenci ürünleri panolarda sergilenir, 

okulun basılı ürünlerinde öğrenci çalışmalarına yer verilir. 

7. DİL POLİTİKASININ OKULUN DİĞER POLİTİKALARIYLA 

İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

İDV Bilkent Ortaokulunda, diğer politikalar (Öğrenci Kabul Politikası, Özel Gereksinim 

Politikası, Değerlendirme Politikası ve Akademik Dürüstlük Politikası) dil öğretimi ve 

öğrenimini doğrudan etkiler ve bu politikalar MYP Dil Politikası ile sürekli etkileşim sağlar. 

 7.1. Öğrenci Kabul Politikası 

Okulun MYP Dil Politikası uygulamasının bir bölümü olarak okula kabul edilecek öğrenciler 

için bir dil profili mevcuttur. Dil profilinin rolü; öğretmenlere, okulda kullanılan dillerde, her 

öğrencinin seviyesi ve ihtiyaçları hakkında yararlı bilgi sağlamaktır. Dil profili, net bir 

biçimde, okulun öğrenciye nasıl bir destek sağlayabileceğini gösterir. Öğrencinin dillerdeki 

gelişimi düzenli olarak değerlendirilir, tartışılır ve kaydedilir. 
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 7.2. Özel Eğitim Gereksinim Politikası (SEN) 

“Bütün bireyler öğrenebilir.”  ilkesiyle, okulumuzda özel gereksinimi olan öğrencilerin dil 

eğitiminde  okulun  “Özel Eğitim Gereksinimleri Politikası (SEN)” temel alınır.  Bu 

öğrencilerin dil eğitimi gereksinimlerinin düzenlenmesi için okulun Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik  Birimi ile bağlantıya geçilir. Öğretmenler,  bu öğrencilerin bireysel ve gelişim 

özelliklerini  dikkate alarak  bireye özgü dil öğrenmesini destekleyecek araç gereç geliştirme 

çalışmaları, bireysel sınav uygulaması ve değerlendirmesi yapar. Kaynaştırma uygulaması 

yapılan öğrencilerin dil eğitimi için bireyselleştirilmiş eğitim programlarındaki hedefler esas 

alınır. 

 7.3. Değerlendirme Politikası 

Özel Bilkent Ortaokulunda her öğretmen bir dil öğretmenidir ve öğretmenler, öğrencileri ana 

dilde ve/veya yabancı dillerde kendini doğru ifade etmeye teşvik eder. Bu nedenle derse özgü 

terimler öğretilirken, süreç ve sonuç değerlendirme etkinlikleri yapılırken öğrencilerin hedef 

dili doğru şekilde kullanmaları göz önünde bulundurulur. Öğretmenler, ders grubu ayırt 

etmeksizin öğrenciye dilin doğru kullanımı hakkında geri bildirim verebilir. Yıl sonunda 

verilen MYP karneleri, sergilerde  ve panolarda yer alan öğrenci çalışmaları, projeler, 

portfolyo çalışmaları, sunumlar, günlükler, performans görevleri geri bildirim verildiğine 

kanıt teşkil eder. 

7.4. Akademik Dürüstlük Politikası 

Okulumuzun Akademik Dürüstlük Politikası’nda da belirtildiği gibi İDV Özel Bilkent 

Ortaokulu öğrencilerinden; akademik dürüstlük çerçevesinde yaratıcı, bireysel ve orijinal 

fikirlerle, kendi dillerini doğru ve anlamlı ifade ederek hazırladıkları özgün ödev ve projeler 

sunmaları beklenir.  Her öğrenci ana dilinde ve yabancı dillerde bir başkasının ürettiği yazı 

veya cümlenin izinsiz ve kaynak belirtilmeden kullanılmasının “intihal” olduğunu bilir. 

Özgün bir çalışma hazırlanmasında öğrenciyi yönlendirmek ve öğrenciye fikir vermek, ders 
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öğretmeninin sorumlulukları arasındadır. Öğrencinin kullandığı stili denetlemek (yapılan 

hataların azlığı ya da çokluğu, yazının fazla akademik olması, çok sayıda sofistike kelime 

kullanılması vb.) özgünlüğü anlamanın en iyi yoludur. Öğretmenin öğrenciyi tanıması, onun 

dili kullanma becerisini iyi analiz etmesi gerekir. 

Akademik Dürüstlük Politikası ile öğrencilere; fikri mülkiyet, özgünlük ve yaratıcılık 

kavramlarını benimsetmek ve onları bilimsel araştırmaya yöneltmek hedeflenir.  Akademik 

dürüstlük uygulamasını yaygınlaştırmak üzere düzenlenecek etkinliklerle, öğrencilerin 

bilimsel araştırma yöntemlerinden ve etik ilkelerden yararlanarak bilgiyi doğru kullanması 

amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin; 

a) Kaynak belirtmeden alıntı veya aktarma yapmasının, 

b) Bir bilgi ya da fikri kendi bilgi ya da düşüncesi olarak kullanmasının, 

c) Başkasının hazırladığı bir ödevi kendi ödevi gibi sunmasının, 

d) İstenilen ödevi bir başkasına yaptırmasının önüne geçilir. 

8. OKULLAR ARASI BAĞLANTILAR 

Okul; dilsel alanlarda başka okul topluluklarıyla bağ kurmak amacıyla okulda temsil edilenler 

dışındaki dillere mensup grupların üyelerini okula davet eder.Öğretmenler, öğrencilerin 

yaşantılarını zenginleştirmek amacıyla dili farklı olan kültürlerle öğrencileri tanıştırmada 

bağlantı kurar. Dil konusundaki bu inancımızın yaşam bulduğu ‘I Know What I Want To Be’ 

adlı Erasmus Projesi, 2015 yılından bu yana  6 ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan   Erasmus 

Plus Öğrenci Kulübü ile faaliyet göstermektedir. Okullar arası stratejik ortaklık kumak için 

gerçekleştirilen  proje, AB hibe programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile  Eylül 

2015- Şubat 2018 tarihleri arasında sürdürülmektedir.  Projenin koordinatörlüğünü İtalya 

üstlenmiş olup; Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Galller, Romanya, Letonya diğer ortak 

ülkelerdir. Projenin amacı; öğrencilerin okul yaşantıları sürecinde  kişilik özelliklerini 
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tanımaları, meslek grupları konusunda bilgi sahibi olmaları, okulun gelecekleri için bir adım 

olduğu konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır. Şubat 2017’de Eramus Kulübü’müzden on 

öğrenci ile Danimarka’nın Skaerskoer kentinde ortak okulumuz olan Eggeslevmagle Skole’a 

yedi günlük öğrenci hareketliliği gerçekleştirilmiştir. 
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