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Uluslararası Diploma Programı

Niteliği Yüksek Bir Müfredat

Uluslararası diploma programına yönelik akreditasyon 

çalışmalarımızı başlattık. Ocak ayından sonra IBDP aday 

okul statüsüyle, okulumuzdaki müfredat yapısı daha 

nitelikli bir forma bürünecek ve öğrencilerimiz, 

uluslararası bir okulun imkânlarına kavuşacak.

Yeni Bir Felsefe, Daha Kaliteli Bir Eğitim

IBDP’nin sunduğu yüksek nitelikli müfredat sayesinde 

öğrencilerimiz, sadece Türk üniversitelerine değil, dünyanın 

önde gelen üniversitelerine de kabul alabilecekler.

IBDP’nin öğrenme-öğretim yaklaşımı, öğrencileri 

hayata daha nitelikli hazırlamaya yönelik yüksek standartlar 

sunmaktadır.



Üniversiteye Güçlü Hazırlık

Yenilikçi ve Sonuç Odaklı Hazırlık

TEKAİHL, üniversite hazırlık sürecini 4 yıllık bir 

programa yayarak, öğrencilere yenilikçi ve sonuç 

odaklı bir sınav hazırlık programı uygular.

Kaliteli Araçlarla Hedeflenen Başarı

Periyodik tarama testleri, deneme sınavları, etüt 

dersleri ve rehberlik hizmetleriyle güçlendirdiğimiz 

hazırlık programımızla, başarıyla hedeflere ulaşıyoruz. 

Raunt dijital sınav hazırlık çözümü sayesinde de, 

Veriye Dayalı Bütünleşik Akıllı Eğitim süreciyle 

öğrencilerimiz kendilerini adım adım geliştirmektedir.



Yenilikçi Öğretim Uygulamaları

Öğretimi Bir Sanat Olarak Görüyoruz.

TEKAİHL’de eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrencilerin ek olarak 

hiçbir eğitim kurumundan destek alma ihtiyacı hissetmemesi üzerine 

tasarlanmaktadır. Okulumuz, eğitim araştırmaları ile belgelenmiş 

aktif öğrenime katkıda bulunacak yenilikçi eğitim ve öğretim 

yaklaşımlarını destekleme çabası içindedir.

Kendi Öğrenmesini Yöneten Öğrenciler

Müfredat uygulanırken çok çeşitli yöntemler ve stratejiler kullanılmasını 

teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bunlara öğretmen anlatımı, grup 

çalışması, tartışma, pratik deney, saha çalışması aktiviteleri ve 

bireyselleştirilmiş öğrenme çalışmaları dâhildir.

Yaparak-Yaşayarak Öğrenme ilkesi üzerine tesis edilen yaklaşımımız, 

kendi öğrenmesini yöneten öğrenciler yetiştiriyor.



Tam Öğrenme (TECDİD) Çalışmaları

Öğrenmeyi Geliştiriyoruz.

TECDİD adını verdiğimiz çalışmalar kapsamında, tam 

öğrenme modeli üzerine bina edilmiş yöntemlerle, 

öğrencilerimizin öğrenmesini geliştiriyoruz. 

Amacımız, ‘Tam ve Kalıcı Öğrenme’

Bir program dahilinde her gün okul çıkış saatinden itibaren 1 

saat boyunca gün içinde işlenen derslerin tekrarı yapılıyor.

Tam Öğrenme sağlanıncaya kadar, takviye konu anlatımı ve 

testlerle çalışmalar yapılarak, kazanım hedeflerine ulaşılıyor..



STEM Eğitimleri

Tüketen Değil, Üreten Nesil

TEKAİHL’de uygulanan STEM eğitiminin amacı, temel 

bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve 

mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata 

geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 

21. Yüzyıl becerilerine sâhip bireyler yetiştirmektir. 

Kızlar Geleceği Kodlayacak.

Öğrencilerimiz, STEM laboratuvarlarımızda hazırlanan 

program çerçevesinde yazılım-kodlama öğrenecekler, 3D 

yazıcılar ile istedikleri tasarımı üretebilecekler. 

STEM Eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte 

kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime 

dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor.



Duvarsız Sınıflar Projesi

Eğitime Zekâ ve Vizyon Katıyoruz.

Teknolojinin akıllı ve verimli kullanımı yoluyla, öğrenme 

verimliliğini artırıyoruz. Çeşitli dijital araçlarla 

öğrencilere interaktif öğrenme ortamları sunuyor ve 

onların daha üretken hâle gelmelerine yardımcı 

oluyoruz. 

Teknolojiyle ‘Öğrenme Her Yerde’

Öğrenmede zaman ve mekân kısıtlaması olmadan, 

öğrencilerin bağımsız birer öğrenen rolünde 

çalışmalarını çok önemsiyoruz.

Fiziksel sınırların olmadığı zenginleştirilmiş 

öğrenme ortamlarıyla, katma değeri yüksek sonuçlar 

elde etmeyi amaçlıyoruz.



Öğrenci Değişim Programı

Yerli Misyon, Global Vizyon

İçinde bulundukları kültürün zengin gelenekleriyle, 

küresel bir bakış açısını birleştirebilen zihinlerin, hem 

kendilerine hem de birlikte yaşadıkları topluma çok 

önemli katkılar yapabileceğine inanıyoruz.

Dünyayı İyi Tanıyan Bireyler

Bağlantıda olduğumuz yurtdışı okullarla 

uygulayacağımız öğrenci değişim programlarıyla 

öğrencilerimiz, İngilizce dilini çok iyi öğrenecekler. 

Farklı bir dünyanın dinamiklerini çok iyi tanıyarak, 

zengin kültürel tecrübeler edinecekler ve iletişim 

becerilerini geliştirecekler.



Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Sosyal Öğrenmeyi Önemsiyoruz.

Öğrencilerimizin, toplum yararına çalışma konusunda bir anlayışa 

sahip olmalarını önemsiyor ve bu yönde bir misyon taşımalarını 

teşvik ediyoruz. Böylece toplum için daha fazla fayda üreten bir 

profil oluşturmalarını bekliyoruz.

Katma Değeri Yüksek Bireyler

Akademik yönü güçlü bireyler yetiştirmenin yanında, öğrencilerimizin 

sorumluluk sahibi kaliteli birer birey olarak yetişmelerine yönelik 

çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. 

Girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini geliştirme 

gayreti içerisinde sosyal yönlerini ve benliklerini keşfetmelerini 

istiyoruz.



Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri

Zengin Bir İletişim Ağı

TEKAİHL, yerel ve dünya ile bütünleşmiş bir okul olma 

vizyonuna paralel olarak, yerli yabancı çeşitli kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği protokolleri ve anlaşmaları yapmaktadır.

Prestiji Yüksek Bir Akademi

Üniversite, sivil toplum kuruluşları, yurtdışı okullar, teknoloji 

şirketleri gibi geniş bir portföyle iletişim halindeyiz.
Akademik, sosyal işbirlikleri ile okulumuzu, Türkiye’nin önde 

gelen, prestiji yüksek bir kurum haline getirmek istiyoruz.



Dünya ile Öğren Projesi

Dünyanın En İyi Üniversitelerinden Online Dersler

Öğrencilerimiz MEB müfredatının yanı sıra, dünyanın önde gelen 

üniversitelerinden online dersler alarak yabancı dil becerilerini

pekiştiriyorlar. Dersler sınıflardaki akıllı tahtalar ve her öğrencide 

bulunan tabletler aracılığı ile online olarak verimli bir şekilde işleniyor.

Demokratik Şartlarda Zengin Bir Öğrenim

Dünya çapında ücretsiz sunulan derslere katılan öğrencilerimiz, 

değişen dünyanın trend konularına hâkim olurken, aynı zamanda 

kişisel gelişimlerine büyük bir katkı sağlamış oluyorlar. 

MOOC adı verilen kitlesel açık çevrimiçi dersler yoluyla 

öğrencilerimiz, demokratik şartlarda, dünyanın gelişmiş standartları 

ile aynı çizgide eğitimler almış oluyorlar.



Kendini Geliştir Projesi

Temeli Sağlam Bir Öğrenme Kültürü

Bireysel yönlendirmeli öğrenme kavramının yeni ve farklı bir 

öğrenme kültürü inşa edeceğine inanıyoruz. Bu minvalde, 

geliştirdiğimiz projeyle öğrencilerimiz, kendi öğrenmelerinin 

sorumluluğunu alan ve yöneten bireyler haline geliyor.

Kişisel Kaliteyi Geliştirmek İçin İnisiyatif

Bir öğrenme hareketliliği olarak tasarlanan bu proje 

kapsamında öğrenciler, kişisel gelişimlerine yönelik belirlenen 

haftalık ve aylık görevleri yerine getirerek puan ve rozet 

biriktirirler.

Oyunlaştırma (Gamification) temelinde yürütülen çalışma, 

öğrencilere yüksek bir öğrenme motivasyonu sağlamaktadır.



Global Bağlantılar Projesi

Dünyayı Sınıfımıza Getiriyoruz.

Öğrencilerimize, dünya vatandaşı olmak yolunda yenilikçi yaklaşımlar 

sunuyoruz. Dünyanın başka bir noktasındaki bir sınıfa bağlanarak 

öğrencilerimize ekip çalışması yaptırmak ya da kıtalararası mesafeden 

uzmanlarla bağlantı kurabilmek gibi bir çok eğlenceli öğrenme 

etkinliği düzenliyoruz.

Heyecan Verici Öğrenme Deneyimleri

Müfredatın gerçek hayatla ilişkilendirilmesi bağlamında, alanında 

uzman kişilerle canlı etkileşimler kuruyor, konuk konuşmacıları 

sınıfımızda ağırlıyor, dünyanın herhangi bir yerine heyecan verici 

sanal geziler düzenleyebiliyoruz.
Öğrencilerimize ilham vermenin yüzlerce yolunu araştırıyoruz 

ve teknolojinin imkânlarını en iyi düzeyde kullanmaya çalışıyoruz .



Harmanlanmış Öğrenme Uygulamaları

Öğrenmenin Teknolojiyle Güçlü Kombinasyonu

Modern öğrencinin ihtiyaçlarını ve kazanım hedeflerini doğrudan 

destekleyen harmanlanmış öğrenme yaklaşımı, oluşturduğu interaktif 

öğrenme ortamı sayesinde öğrenenlerin istedikleri yerden istedikleri zaman 

dersle ilgili kaynaklara esnek bir şekilde ulaşabilmesine olanak sağlıyor.

Hem Sanal Hem Yüz Yüze: %100 Öğrenme

TEKAİHL’de harmanlanmış öğrenme ortamlarının alt yapısında 

Türkiye’nin en büyük eğitim teknolojileri firması Sebit A.Ş’nin Vitamin, 

Lisego ve Raunt ürünleri bulunuyor.

Gelişmiş görsel içerik ve etkileşimli materyaller ile öğrencilerimiz, 

sınıftaki öğrenimlerine destek olarak, online öğrenme ortamında 

müfredat kazanımlarını pekiştirmektedirler.



Akran Öğretimi Çalışmaları

Birlikte Öğrenen Öğrenciler

Öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmek için uyguladığımız

akran öğretimi çalışmalarının sonuçları, birlikte öğrenen

öğrencilerin daha kaliteli öğrenme çıktılarına sahip olduğunu 

gösteriyor.

Sosyal Etkileşim Yoluyla Kalıcı Öğrenme

Kişiler arası etkileşim, sosyal ilişkiler, sosyal beceriler, sosyal katılım, 

dil ve sosyal yeterliklerin gelişiminde oldukça etkili olan bu 

çalışmalar, aynı zamanda öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor.

Akademik becerileri güçlendirmenin etkili yollarından birisi 

olarak gördüğümüz bu çalışmaları tüm okul bünyesinde 

uyguluyoruz.



Yaşayan Okul Çalışmaları

Kullanışlı ve Esnek Öğrenme Ortamları

Öğrenme ortamlarının tasarımının, öğrenci başarısına etki 

eden önemli unsurlardan birisi olduğunu biliyoruz. Bu 

yüzden öğrencilerimizin öğrenme alanlarının mümkün 

olduğunca kullanışlı, esnek, motive edici olmasına özen 

gösteriyoruz.

Renkli, Cesaretlendirici, Öğretici Öğrenme Alanları

Okulumuzda öğrencilerimizin ufkunu açacak, öğretici değeri yüksek bir 

çok alan bulunmaktadır. STEM Lab’den kütüphaneye, yabancı dil 

geliştirmeye yönelik konuşma kulüplerinden, interaktif sınıflara kadar bir 

çok alanlar oluşturduk.

Aidiyet duygusunu destekleyecek bu tür öğrenme alanlarını zaman 

içinde geliştirmeye devam ediyoruz.



Harika Öğretmenler Projesi

Nitelikli Rehberler, Üst Düzey Öğreticiler

Dünyanın en önemli işini yapan öğretmenlerin sistematik 

eğitimlerle gelişmeye ve formda kalmaya ihtiyacı olduğunun 

farkındayız. 21.yy’ın gerekliliklerine uygun şekilde öğretmenlerin 

yeni rolünün, nitelikli bir rehber ve öğrenmeyi öğreten 

profesyoneller olması gerektiğini savunuyoruz.

Profesyonel Gelişime Açık Yetkin Öğretmenler

Harika Öğretmenler projesi kapsamında, öğretmenlerimize periyodik 

olarak seminer, atölye çalışmaları gibi hizmetler sunuyoruz. 

Teachmeet çalışmalarıyla da, öğretmenlerin sınıf içi örnek 

uygulamalarını birbirleriyle paylaşıp tartıştığı ‘meslektaş öğrenmesi’ 

ortamları oluşturuyoruz.



İşte Verim ve Şeffaflık Uygulamaları

Teknoloji Destekli Modern Çalışma Ortamı

Tüm okul içi çalışmalarımızı artık bulutta yapıyoruz. Böylece, 

öğretmenlerimizle ortak online dosyalar üzerinde işbirliği 

yapabiliyor, çalışma süresini üretkenlik ve zaman tasarrufu 

yoluyla verimliliğe dönüştürüyoruz.

Verimlilik ve Şeffaflık Temel Prensibimiz

Bulut üzerindeki tüm çalışmalar, öğretmenlere ve yöneticilere 

açık şekilde şeffaf bir ortamda yürütülüyor.. 

Üretkenlik araçlarıyla daha planlı ve basit şekilde eğitim-

öğretim ve yönetim işlerini yürütüyoruz.



Öğrenci Kulüpleri

Aktif Bir Okul, Aktif Öğrenciler

Okulda sosyal gelişimin en önemli sağlayıcısı, öğrencilerin 

aktif olarak rol aldıkları kulüp çalışmalarıdır. İnisiyatifi 

güçlendiren, sorumluluk becerisi kazandıran ve iletişimi 

güçlendiren kulüp çalışmalarını çok önemsiyoruz.

Sanattan Spora Geniş Bir Yelpazede Seçenekler

Okulumuzda 2017-18 eğitim-öğretim yılında 35 öğrenci kulübü 

açılmıştır. Bu kulüplerin her biri, ilgili alanda değerli çalışmalar yapan 

öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.

Zengin bir seçenek yelpazesinde, spordan müziğe, matematikten 

dil eğitimine kadar bir çok konuda kulüplerimiz bulunmaktadır.



IB Kütüphanesi Oluşturma

Okuluma Bir Kitap da Benden

IB Diploma Programına geçiş sürecinde okulumuza nitelikli ve 

zengin bir kütüphane kazandırmayı ve tüm öğrencilerimizin 

bu kütüphaneden maksimum derecede yararlanmasını arzu 

ediyoruz.

İşbirliği İçinde Nitelikli Bir Kütüphane

Bu fikirle beraber, oluşturulan kitap listesi doğrultusunda IB 

programının gerekliliklerini karşılayacak kitapları temin ediyoruz.

İşbirliği içerisinde, listeyi tamamlamak için edebiyat kulübümüz, 

okul meclisi, okul aile birliği marifetiyle kütüphanemizi 

zenginleştiriyoruz. Böylece uluslararası eğitim standartlarına uygun 

nitelikli bir kütüphaneyi okulumuza kazandırıyoruz.



Hafızlık Çalışmaları

Mesleki Yeterlilik İçin Önemli Bir Vasıf

İmam Hatip geleneği içerisinde mesleki yeterlilik açısından 

önemli bir vasıf olan hafızlığı, Kur´an-ı Kerim´e verilen değerin 

bir göstergesi, onu anlamak, yaşamak ve yaşatmak için atılan 

bir adım olarak görüyoruz.

Değer Taşıyan Öğrenciler

Hafızlık çalışmalarını dört yıllık planlayarak öğrencilerimizi

özel yurda alıp, yoğun bir Arapça eğitimi veriyoruz

Gönüllülük esasına dayalı bu çalışmalarla öğrencilerimize, 

lise diplomasının yanında hafızlık diploması da vermeyi 

amaçlıyoruz.



Kariyer Planlama Çalışmaları

Geleceğe Şimdiden Hazır Öğrenciler

Öğrencilerimiz bugün nüfusun %20'siyken, geleceğimizin  %100'üdür.

Onların henüz lisedeyken gelecek hayatlarını tasarlamaları konusunda 

rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Böylelikle geleceğe şimdiden hazır 

olmalarına yardım etmeyi amaçlıyoruz.

Uzmanlarla İşbirliği Yoluyla Rehberlik

Alanında başarılı olmuş uzman kişilerle öğrencilerimizi 

buluşturuyor ve onlara ilham verecek çalışmalar yapıyoruz. 

Kariyer Günleri etkinlikleriyle, meslek seçimi ve gelecek 

tasarımı konusunda fikirler edinmelerini hedefliyoruz.



İstikbâle atılan en güçlü adım


