
OKUL TANITIM SUNUMUNDA iletilen ORTAOKUL ile ilgili Soruların 

Yanıtları 

1. 14:16:47 From  Emin Aten Aşkargenç  to  Everyone : Merhaba, ortaokul bölümü için bu 

sene kayıt yapacak öğrenciler ayrı bir sınıfta mı olacak acaba? Olası İngilizce desteği için bir 

sistem izleniyor mu? Teşekkürler... 

Bu yıl okulumuza yeni katılacak olan öğrencilerimizin   her yıl olduğu gibi diğer 

öğrencilerimizle birlikte sınıflara dağıtımları yapılacaktır.İngilizce dersinde yazılı sınavla 

seviyeleri ölçüldükten sonra gruplara ayrılırlar. 

2. 14:19:33 From  Utku YİRMİBEȘ  to  Everyone : Ilkokul 3.sınıf ve ortaokul 5.sınıf için 

kontenjanınızı öğrenebilir miyim? Kardeșlerden birinin alınma diğerinin alınmama durumu 

olabiliyor mu? Teșekkür 

               Ortaokul 5.sınıf için;    Türkçe,Matematik ve İngilizce alanlarında Giriş Sınavında başarılı  olan    

               öğrenciler alınacaktır.Sınavda öğrenci adayının başarı düzeyi düşük olursa alınmama durumu     

               olabilir. 

3. 14:27:57 From  Ayışığı B. Sevdik Çallı  to  Everyone : 4. sınıfa giriş ve 5. sınıfa giriş 

sınavlarının detayları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Ortaokula giriş sınavında nasıl bir fark 

oluyor? Her iki sınav için Türkçe, Matematik ve İngilizce puanlandırma nasıl yapılmaktadır 

bilgi verebilir misiniz? İngilizce sınavı giriş yeterliliği için mi yapılıyor, yoksa seviye belirleme 

amacıyla mı? (Veya her ikisi de mi?) Ayrıca her iki sınıf için kontenjan bilgilerini paylaşabilir 

misiniz? 

5.sınıfa Giriş Sınavı hakkında detaylı bilgi  okulumuzun web sayfasında’’  Ortaokul için  

Öğrenci Giriş Sınavları’’ bölümünde bulunmaktadır.Sınavlarımız açık uçlu ve Çoktan Seçmeli 

sorulardan oluşmakta,  puan cetveli doğrultusunda değerlendirilmektedir.Her üç sınavdan 70 

puan ve üzerinde başarı gösterilmesi beklenmektedir.Sınavda öğrenci adayının başarı düzeyi 

düşük olursa ,kontenjan dolmadığı takdirde  19 Haziran 2021 tarihinde tekrar sınav 

düzenlenebilecektir. 

4. 14:28:06 From  BERDEN BOSTANCI  to  Everyone : Şu an Almanyada IB eğitimi veren bir 

okuldan, okulunuz 7.sınıfına kayıt yaptırmak istiyoruz.Kabul sınavına nasıl 

katılabiliriz,şartlarınız nelerdir? 

7.sınıfa Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilgi okulumuzun web sayfasında yer almaktadır.Ancak 

yurtdışından gelen öğrenci adaylarımızın öncelikle MEB’den denklik almaları gerekmektedir. 

5. 14:33:42 From  Ayışığı B. Sevdik Çallı  to  Everyone : İlkokul ve Ortaokulda İngilizce seviye 

belirleme nasıl yapılıyor? Kaç ayrı seviyeye ayrılıyor öğrenciler? 

Ortaokulda seviye belirleme yazılı olarak düzenlenen  İngilizce Dil Sınavı ile yapılıyor.İki dil  

seviye grubumuz bulunmaktadır. 

6. 14:34:12 From  EBPA  to  Everyone : native öğretmenler hangi milletden seçiliyor? 

Native Öğretmenler alan mezunu olup,uzun yıllar farklı okullarda deneyim kazanmış,tercihen 

IB programlarında çalışmış ve farklı ülkelerden gelmişlerdir.Okulumuzda 

İngiltere,Amerika,Kanada,İspanya,Avustralya,Rusya,Azerbaycan ve Filipinler’den öğretmenler 

bulunmaktadır. 



7. 14:43:50 From  Bahadır Araz  to  Everyone : İlkokul ve ortaokul için spor ve sosyal 

faaliyetleri konusunda da bilgi alabilir miyiz? Üniversitenin spor ortamlarından öğrenciler 

faydalanabiliyor mu? 

İlkokul ve Ortaokul’da Spor derslerine büyük önem verilmekte,IB programımız çerçevesinde 

derslerimiz yürütülmektedir.Ayrıca okul sonrası ve Cumartesi 

günleri,Basketbol,Voleybol,Halkoyunları,Ritmik Jimastik çalışmaları yapılmakta oluşturulan 

takımlar okulumuzu Ankara içinde ve Türkiye çapında temsil etmektedirler.Ayrıca 

Yüzme,Binicilik,Ritmik Jimnastik,Latin Dansları,Tenis vb.alanlarda bireysel sporlara gereken 

destek verilmektedir.Öğrencilerimiz önceden planlandığı  takdirde Üniversitemizin Spor 

alanlarından yararlanabilmektedirler. 

8. 15:12:55 From  ziya  islek  to  Everyone : merhaba 4 sınıfdan 5sınıfa gecıste ıstenen  ıngılızce 

sevıyesı nedır ? 

4.sınıftan 5.sınfa geçişte beklenen seviye ve sınav içeriği ile ilgili bilgiler okulumuzun web 

sayfasında Öğrenci Giriş Sınavları bölümünde yer almaktadır. 

9. 15:15:34 From  Emin Aten Aşkargenç  to  Everyone : Rakamsal veriler hakkında bilgi alabilir 

miyiz, örneğin ortaokul sınıflarında  kaç şube var, ortalama bir sınıfta kaç öğrenci var, kaç 

yeni öğrenci alımı planlanıyor? Sunumdan İngilizce sınıfları için şube yerine seviye yaklaşımı 

olduğunu anlıyorum doğru mudur? 

Normal şartlarda Ortaokul’da her sınıfta 20-24 öğrenci olup,her düzeyde 4 şube 

bulunmaktadır.Ancak Pandemi sürecinde bu düzen değiştirilmiş olup,her sınıfta  öğrenci 

sayımız 15 olarak düşürülmüş ve her düzeyde 5 şube oluşturulmuştır.İngilizce derslerinde ise 

öğrenciler seviye gruplarına ayrılmakta ve hazırlanan programla Ortaokul sonuna kadar tüm 

öğrencilerimizin hedeflenen   B-2 düzeyine çıkartılması  için çalışılmaktadır.. 

 


