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Neden MYP? 

“Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek 

yarınlarından çalarız”, John Dewey. 

 

Günümüz Dünya’sında hızla gelişen teknoloji, bilgi sistemleri, küreselleşme ve 

değişen birçok paradigmayla birlikte bugünün öğrenenlerinin ihtiyaçları da 

değişmektedir. Bu değişimler öğrenenleri kültürlerarası anlayışa sahip, sorgulayan, 

yerel ve evrensel değerlere önem veren, araştıran ve girişimci bireyler olmaya teşvik 

etmektedir. 

Eğitim ortamları da ulusal ve evrensel reformlar doğrultusunda günümüz öğreneninin 

ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda 

ülkemizde gerçekleşen eğitim reformları da yapılandırıcı yaklaşımı merkeze almayı 

hedeflemiştir (Talim Terbiye Kurulu, 2005). Aynı zamanda uluslararası boyutta 

yapılan eğitim reformları da öğrenenlere “hangi bilgiyi öğrenmeleri” yerine “bilgiye 

nasıl ulaşabileceklerini” öğretmeyi amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası 

platformlarda gerçekleşen eğitim reformlarının amacı bugünün öğrenenlerini dünün 

yöntemleri ile eğitmek yerine günümüz öğrenenlerinin düşünce yapısını anlamaya 

çalışarak onları üniversite hayatına, bugünün ve yarının iş ortamlarında ve hayat 

yolculuğunda karşılaşabilecekleri zorluklarla baş edebilecek beceriler ile donatmaktır. 

Bu beklentiler doğrultusunda tohumlarının1962 yılında atılmaya başlandığı ve ilk 

olarak 1968 yılında Cenevre’de kurulan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) 

yapılandırıcı yaklaşım ekolünü takip ederek kültürlerarası anlayışa sahip, sorgulayan, 

araştıran, duyarlı, dönüşümlü düşünen, açık görüşlü, riski göze alan, etkili iletişim 

kuran ve ilkeli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim modellerini önermiştir. 

1968’den bu yana Dünya genelinde saygın okullarında PYP (ilk Yıllar Programı), 
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MYP (Orta Yılları Programı), DP (Diploma Programı) ve CP (Kariyer odaklı 

Program) programları uygulanmaktadır. 2014 yılı verilerine göre Dünya genelinde 

4.000 üzerinde IB Dünya okulu mevuttur (www.ibo.org).  

Dünya genelinde kabul gören eğitim modelleri sunan IBO, ülkemizde ilk olarak 1994 

yılında bir okul tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde Türkiye’de 62 adet 

IB Dünya okulu mevcuttur. Bu okullardan 26 okulda PYP, 11 okulda MYP ve 44 

okulda DP uygulanmaktadır. Her üç IB programının temelinde 10 IB öğrenen profili 

özellikleri (bkz. http://www.obi.bilkent.edu.tr/Ilkokul/pyp/oprofil.pdf) yer almaktadır. 

Üç programın öğretim modeli öğrencilerin gelişimsel düzeyleri göz önüne alınarak 

farklılıklar gösterse de programlar birbirini takip eder niteliktedir. Öğrenme her üç 

programda da bağlamsaldır ve uluslararası bilinç programların yapı taşlarındandır. 

Öğrenmenin kavramsal boyutta gerçekleşmesi hedeflenir ve öğrencilerin yaparak-

yaşayarak öğrenmelerine sıkça fırsat verilir. Öğrenenlerin sosyal, duyusal ve zihinsel 

becerileri programlar süresince desteklenin ve öğrenenlerin öğrenmekten zevk 

almalarına önem verilir. Öğrenmenin planlanması müfredatlar disiplinler arası 

bağlantılar olarak yansır ve öğrencilerin sadece okulda değil okul dışında da IB 

öğrenen profili özelliklerini sergilemeleri desteklenir. IB programlarında bütün okul 

topluluğu (öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, destek ve hizmet personeli) aynı 

tutumları sergileyerek öğrenmenin kalıcılığına katkıda bulunur. 

Bu doğrultuda İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Okulları olarak ilk, orta ve 

lisemizde IB programlarını uygulamaktayız. Okulumuz PYP ve DP programlarını IB 

otorize okul olarak uygulamaktadır ve 2016 Eylül itibariyle de Orta Okulumuz resmi 

olarak MYP aday okul statüsünü kazanmıştır ve 2018 Şubat-Mart aylarında MYP 

otorizasyon ziyaretimizi tamamlayarak IB MYP Dünya okulu olmayı hedefliyoruz. 

http://www.ibo.org/
http://www.obi.bilkent.edu.tr/Ilkokul/pyp/oprofil.pdf
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Okul topluluğu olarak amacımız öğrencilerimizi, onların düşünce süreçlerini, 

gereksinimlerini ve isteklerini anlayarak duyusal, zihinsel ve fiziksel anlamda başarılı 

olmalarına yardımcı olacak düşünme alışkanlıklarını kazandırmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda IB topluluğunun üyesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. 
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