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Küçük hanımlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve
ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa
boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar
önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona
göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.

Dr. Said HAİFAWİ
BÜMED MEÇ Okulları
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Velilerimiz,

Değerli Velilerimiz,

Eğitimin hayatımızın en önemli parçası olduğunun farkındalığıyla
çıktığımız bu yolda köklü Boğaziçi Kültürü’nü ve başarısını okul öncesi
yaşlardan itibaren çocuklarımıza aşılamaktı amacımız. Gün be gün
bu fikirlerimizle büyümeye devam ettik ve edeceğiz.

Hızlı, koşturmacalı bir zamanın içinde bir anlığına durup kendimize
sorduğumuz olmuştur: Bütün bu çabanın amacı nedir?

İşte bu yolda karşılaştık sizlerle. Her geçen gün daha da genişledi
ailemiz. Akademik ve idari kadromuz sevgiyle, saygıyla, akademik
donanımla en önemlisi de girdikleri ortamda mutlu olmayı bilen
bireylerle ülkemizin çok daha güzel bir geleceğe sahip olacağının
bilincinde. Siz velilerimiz de bizim yanımızdaki en büyük
destekçilerimizsiniz.
Başarıyı hedefleyecek,
Girdiği her ortamda kendine güveni olacak,
Kültürel değerleri içinde barındıracak,
Empati yeteneği yüksek,
Hoşgörülü,
Sevgi ve saygıyı yaşam biçimi olarak benimseyecek,
Biriktirdiği ve içselleştirdiği bilgileri hayatı boyunca yol gösterici olarak
kullanacak öğrencilerimizi sizlerle beraber büyüteceğiz.
Her geçen gün daha büyük başarıları beraber kucaklamak dileğiyle…
Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Said HAİFAWİ
BÜMED MEÇ Okulları Yönetim Kurulu Başkanı

Sabahları uyanmamızı sağlayan, zorluklarla karşılaştığımızda bize mücadele
etme gücü veren, tercihlerimizi önceliklerimizi belirleyen, hayatımızın
anlamını oluşturan amaçlar…

Önder ŞAHİN

BÜMED
Yönetim Kurulu Başkanı

Kimimiz için iş hayatındaki başarı, kimimiz için aileye sunulacak iyi bir hayat
ve gelecek, kimimiz için güç sahibi olmak, kimimiz için evrenle ve doğayla
uyumlanmak ve daha niceleri olabilir.
Amaçlar gerçekleştikçe, yaşamda evreler atladıkça, yeni deneyimler
zenginleştikçe yeni anlamlar da ortaya çıkar.
Bizler de dönüp kendimize baktık, kim olduğumuza… Bizi bugün olduğumuz
kişiler yapan değerlere… Sonramıza yön veren buluşma noktamıza… Hala
süren emektar dostluklarımızla karşılaştığımız yere…
Hep birlikte bizi güçlendirene güç katma, onu koruma niyetiyle hayatlarımızda
yeni bir anlam başlığı açtık.
“Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğimiz en güçlü silah, eğitimdir.”
demişti N.Mandela. Bir toplumu anlamak için, onların çocuklarını nasıl
yetiştirdiğine bakmak önemli bir göstergeydi.
Hem ülkemizin göz bebeği hem dünyanın sayılı öğrenim kurumlarından olan
üniversitemizin eğitim anlayışı ve kültürü ile yeni nesillerin eğitim hayatlarının
ilk yıllarından itibaren karşılaştıkları BÜMED MEÇ okullarını, 16 Yönetim Kurulu
olarak en anlamlı katma değerlerimizden biri olarak gördük ve sahip çıkmaya
devam etmeyi görev bildik.
Siz değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli akademik kadromuz için
yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dilerim.
Saygılarımla.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK OKULLARI
YÖNETİM KURULU

Dr. Said Haifawi
Yönetim Kurulu Başkanı

Hale Haifawi
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Geçgel
Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Meral
Yönetim Kurulu Üyesi

Değerli Velilerimiz,
Değerli MEÇ Velilerimiz,
2020 yılının Mart ayı itibariyle ülkemizde de yaşanmaya başlanan
küresel bir salgın hastalığın, biz yetişkinlerin ve kıymetli
çocuklarımızın hayatında ilk kez, ve dileriz ki son kez ne büyük
değişikliklere sebep olabileceğini gördük ve beraber deneyimledik.
Okul Öncesi çağında olan çocuklarımızın sağlıklı ve güvende
kalmaları için evde kalmaları gereken dönemlerde hayatlarına
rutinlerinden
uzaklaşmasınlar
diye
ekranın
başından
öğretmenlerini ve arkadaşlarını görebilecekleri bir düzeni hep
beraber yaşadık.

Gözde Olcay KOÇAK
Arnavutköy Okul Müdürü

Bu süreç hepimize çocuğun günlük hayattaki yerinin okulu, bahçesi,
sınıfı ve arkadaşlarının öğretmenlerinin yanı olduğunu öğretti.
Çocuk, okulunun kapısından girip mutlulukla arkadaşlarına ve
öğretmenlerine koşabiliyorsa eğitimin içindedir, oyun oynar,
yemeğini sınıfıyla beraber yer ve kendi alanını yaşarsa öğrenir.
BÜMED MEÇ Okulları çocuklarını çok özledi, bu sene de yine her
sene olduğu gibi kapısından giren mutlu çocuklarını görerek var
olan okulumuz yeni deneyimlerimizin hayatımıza getirdiği bütün
değişikliklerle ve uyarlamalarla yüz yüze öğrencilerini karşılamak
için sabırsızlıkla bekliyor olacak.

Aslı Çelik KARABIYIK
Moda Okul Müdürü

Ruhu olan ve emek verilmiş her işin, her çalışmanın, her eserin, sahibine ve
etrafındakilere değer kattığına çok kez şahit oldum. Peki bu hızla değişen dünyada ve
herkesin, her şeyin birbiriyle etkileşimde olduğunun, dünyanın bir yerinde kanat çırpan
bir arının bizim hayatımızda yarattığı etkinin daha da iyi anlaşıldığı günümüzde,
etkileşimin gücüne daha fazla önem vermemiz gerekmiyor mu? Bunu, bazen bir
çocuğun içten bir şekilde, var gücüyle söylediği şarkının veya mırıldandığı bir melodinin
dinleyenlerde yarattığı hislerde, bazen bir öğretmenin saatlerce tasarladığı bir
etkinliğin veya anlık samimi bir paylaşımın öğrencilerde yarattığı etkide görmek
mümkün oluyor. Artık yaşama tek bir pencereden, tek bir disiplinden bakmak mümkün
değil. Günümüzde ve gelecekte başarılı olan bireylerin, çok yönlü, disiplinler arası
bağlantı kurabilen, öğrenme becerileri gelişmiş bireyler olduğunu tüm araştırmalar
gösteriyor.
Bir de ‘başarı’ kavramını ele alalım; her birey başarılı olmak zorunda mı? Başarılı
olmadan mutlu olabilir mi? Bu çok sorgulanan ‘mutlu çocuk’ kavramını bir kez daha
açalım; sınırsız, başarısız ve hedefsiz olan ama mutlu olan bir tanıdığınız var mı? Şuna
eminiz, bir çocuk, okulda öğretmeni ve arkadaşları tarafından düşünceleri
önemsendiği, duyguları fark edildiği ve potansiyelini ortaya koyabileceği için mutlu
olur. Önceliğimin bu kavramlar ışığında, mutlu çocuk ve tabii bunun için de mutlu
öğretmen ve çalışan olduğunu paylaşmak isterim.
Çocukların hayatlarına dokunmayı, onlara ilham vermeyi, öğrenmeye karşı merak
uyandırmayı, göründüğünün ötesini sorgulamayı ve içindeki çocuğu ayakta tutmayı ilke
edinmiş değerli öğretmenlerimizle, özverili ve özenli bir idari kadro ile beraber
çalıştığım için çok heyecanlı olduğumu paylaşmak isterim.
Biz BÜMED MEÇ ekibi olarak, uzun bir aradan sonra gerek yüz yüze gerekse online
olarak öğrencilerimizle kavuşmaya hazırız.

Daha sağlıklı ve daha güzel günlerimiz hep beraber olsun,
Sağlıklı ve mutlu bir yıl dileğiyle,
Saygılarımla,

Değerli BÜMED MEÇ Ailesi Üyesi,
Yeni eğitim ve öğretim dönemine hem yüz-yüze hem de çevrim-içi olarak BÜMED MEÇ
Okullarına hoş geldiniz…

Yılmaz UÇAK

İstinye Okul Müdürü

Öğrencilerindeki merak duygusunu ısrarla işleyen, tüm etkinliklerinde öğrenme,
yaratıcılık, sentez, analiz ve üretme gibi özellikle üst-bilişsel alanları hedefleyen ve okula
özgü geliştirilen metodolojiyle kurgulanan BÜMED MEÇ Okulları; özgün, esnek, donanımlı
ve özgüvenli bireyler yetiştirme konusundaki hassasiyetini kurulduğu günden bu yana
göstermeye devam etmektedir.

Sevgili Velilerimiz;
Dünya üzerinde yaşanmakta olan pandemi süreci ile hepimiz zor bir eğitim-öğretim
dönemini geride bıraktık. Bu süreç içerisinde de ilk günden itibaren öğrenme
heyecanını kaybetmeyen öğrencilerimize ve öğretme azmini son ana kadar sürdüren
öğretmenlerimize kocaman teşekkür ederek başlamak istedim yeni dönemimize.
Her geçen yıl büyüyen BÜMED MEÇ Okullarında ikinci seneye başlamanın da heyecanı
içerisindeyim. Bu heyecan öğrencilerimizle uzun bir tatilin ardından buluşacak olmanın
sevincini de arttırmaktadır.
BÜMED MEÇ Okulları olarak 2020/2021 eğitim-öğretim dönemi için tüm hazırlıklarımızı
tamamlamışken en büyük hedefimiz de sınırların hızla ortadan kalktığı, her gün biraz
daha küreselleşen dünyamızda kendini ifade edebilen ve özgüven sahibi öğrenciler
yetiştirebilmektir.
Bunun da ancak mesleğini seven ve evrensel düşünebilen öğretmenlerle birlikte
gerçekleşebileceğine inanmaktayız.
Tüm bunların yanında bugünlerini ve yarınlarını bizlere emanet ettiğiniz en
kıymetlilerinizin içlerindeki sevgiyi, çocukluğu her daim yaşatmak isteyen ve büyüyen
eğitim kadromuzla da öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Online olarak tecrübe
kazandığımız sistemle döneme başlayacak olsak da en kısa zamanda öğrencilerimizle
kucaklaştığımız zamanlarının gelmesini umuyorum.
BÜMED MEÇ ailesi olarak sağlıklı, huzurlu ve güzel bir yıl geçirmeyi diliyorum.

Yetiştirmeye çalıştığımız “Z Nesli”nin özelliklerinin bilinci içinde hem akademik hem de
yaşam becerileri açısından öğrencimizin öğrenme özellikleri ve sahip oldukları bireysel
becerilerini de dikkate alan bir yaklaşımla eğitim ve öğretim programımızı uygulama
gayreti içindeyiz.

Bora SİNÇ

Koşuyolu Okul Müdürü

Yaşam boyu öğrenebilme, algoritmik düşünebilme, sorgulayabilme, bilimsel bakış açısıyla
araştırabilme, bilinci eleştirebilme ve üretme, yabancı dilde kendini rahatlıkla ifade
edebilme, sunabilme, yaratıcılık, girişimcilik becerilerini öğrencimize kazandırmayı
önemsiyoruz.
Okulda, sınıfta, yüz-yüze uyguladığımız pedagojik yaklaşımın benzerini küresel boyutta
zorunluluktan dolayı uygulamaya başladığımız çevrim-içi öğretim platformuna da
başarıyla entegre ettik. Her iki platformda da öğrenciyi ve öğrenmeyi merkeze alan
pedagojik yaklaşımı rehber aldık. Öğrencimiz pasif bir dinleyici olmak yerine aktif ve
etkileşim içinde oldu her iki süreçte de.
Yeni dönem eğitim ve öğretim süreçlerinin bir parçası haline gelen uzaktan öğretim
işleyişindeki deneyimlerimiz, metodolojiye özgü ders içerikleri geliştirmedeki artan
uzmanlığımız, öğrencimize özgü geliştirebildiğimiz etkinlik ve uygulama avantajlarımız ve
tüm
bu deneyimleri çevreleyen Boğaziçi Üniversitesi kültürü ile oluşturduğumuz okul iklimi en
büyük referansımız. Donanımlı ve yetkin öğretmen kadromuzla öğrencilerimizi hem
okulda yüz-yüze hem de çevrim-içi platformda ağırlayacak olmanın keyifli heyecanı
içindeyiz.
Sevgi ve Saygılarımla,

KURULUŞUMUZ
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), yaklaşık 18 bin üyesi ile Boğaziçi Üniversitesi camiasını bir
arada tutmak, onlara hizmet vermek ve mezunlarının bir parçası olmaktan gurur duydukları üniversitelerinin
gelişerek en üst sıralardaki yerini korumasına katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Bu amaçla Boğaziçi
Üniversitesi Mezunlar Derneği, eağitim kalitesini üniversite öncesine taşıyarak camiaya nitelikli eğitim verecek
bir okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kazandırmak amacıyla BÜMED Merak Eden Çocuk (MEÇ) Okulları’nı
kurmuştur. BÜMED MEÇ Okulları, Arnavutköy, Moda, İstinye ve Koşuyolu yerleşkelerinde hizmet vermektedir.

FARKIMIZ
BÜMED MEÇ Okulları olarak sınıf değil birey yetiştirmek üzere,
öğrenci merkezli bir anlayışla yola çıktık. Bu amaçla, okulumuzun
hem temel eğitim programı ve içeriği, hem de yabancı dil eğitim
programı merak eden çocuklar yaratmak için özel olarak
hazırlanmıştır. Tamamen kurumumuza özgü çalışmalar ile
çocuklarımızın hayal dünyalarını geliştirmekte, sorgulama
yeteneklerine hitap ederek onları araştırmaya yönlendirmekte ve
yaratıcılıklarını beslemekteyiz.

MİSYONUMUZ
BÜMED MEÇ Okulları, merak eden, sorgulayan, özgün ve özgür
düşünen, bireyler yetiştirir. BÜMED MEÇ Öğrencisi; kaliteli iletişim
kurabilen, araştırmacı, adil, yaratıcı, sosyal, girişimci, ilkeli, özgüvenli
ve lider kimliği ile hayata ve geleceğe değer katar.
Okulumuz, pozitif okul iklimi içinde başarı hedeflerine ulaşmak için
uluslararası kalite standartlarında problem çözme ve analitik düşünme
odaklı eğitimi, farklılıklara saygıyı, ifade özgürlüğünü ve doğa ile
uyum içinde yaşamayı ilke edinmiştir. Bulunduğu ortamda mutlu
olmayı başarabilen bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Değerli

Velimiz.

Veli El Kitabı, MEÇ Ailesi’nin bir parçası olan tüm veli ve öğrencilerimizin
okulumuzu, okulumuzdaki uygulamaları ve kuralları tanımaları amacı ile
hazırlanmıştır.
Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir öğretim yılı geçirmenizi dileriz.
Saygılarımızla,
BÜMED MEÇ Okulları

2020 -2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ 1. DÖNEM

2020 -2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ 2. DÖNEM

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

• MEÇ Bülten

• K12 Net Öğrenci Bilgi Sistemi

BÜMED MEÇ Okulları’nda her velimiz haftalık olarak yapılanları ve yapılacakları bir arada inceleyebilmektedir. "Bu hafta
neler yaptık? Gelecek hafta neler yapacağız?" temasıyla yola çıkarak hazırladığımız bültenler, MEÇ BÜLTEN portalından
yayınlanacaktır.

Öğrenci-veli-öğretmen arasındaki günlük bilgi akışını sağlamak için K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Velilerimizin okuldan gelen tüm mail,
duyuru ve mesajlarını her gün kontrol edip, gerekli durumlarda bu mesajlara cevap yazmaları ve çocuklarıyla ilgili paylaşmak istedikleri bilgileri iletmeleri
gerekmektedir.
Okulumuzun kurumsal web sitesi mecokullari.k12.tr adresinde sağ üst köşede yer alan “GİRİŞ” butonuna tıklayarak veya mecokullari.k12Net.com
adresinden K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yapabilirsiniz. Cep telefonu ve tabletlerinize Google Play ve Appstore’dan K12NET Mobil adlı uygulamayı
indirerek giriş gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki QR kodları kullanarak K12 uygulamasını telefonlarınıza kolaylıkla indirebilirsiniz. Kullanıcı adınız ve şifreniz
sizlere iletilecektir. K12net kullanımı ile ilgili sorularınız için “Öğrenci ve İdari İşler Sorumlusu”na danışabilir, k12@mecokullari.k12.tr adresine her türlü konu
ile ilgili mail atabilirsiniz.
Sistemimizde yer alan bilgilerinizde değişiklik olması durumunda okul yönetimini yazılı olarak, bilgilendirmenizi önemle rica ederiz. Okuldan herhangi bir mail
veya ekran mesajı alamamanız durumunda Okul İdaresini en kısa zamanda bilgilendirmeniz okul-veli iletişiminin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlayacaktır.
BÜMED MEÇ Okulları’nda tüm akademik ve idari kadro mail adresleri ad.soyad@mecokullari.k12.tr olarak düzenlenmektedir.

• KODRIS
Kodlama ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri
sunabilme becerilerini kazanırlar. Algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman
yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da oldukça
önemlidir.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde Kodris kodlama platformu kullanılması planlanmıştır. Kodris platformu temel
olarak ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde gereksinim duyulan ve öğrencilerin algoritmik / bilişimsel düşünme becerilerini arttırarak ileri düzeyde
bilgisayar becerisi için temel oluşturmayı sağlayan e-öğrenme platformudur.
Satın almış olduğunuz Kodris eğitim paketine ait öğrenci hesapları oluşturulmuştur. Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz tarafından öğrencilerimize dağıtılarak
kullanılmaya başlanacaktır. Ekim ayında başlanması planlanan müfredat çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecektir. Konu anlatımları öğretmenimiz
tarafından derslerde yapılacak, bazı etkinlik ve görevlerin tamamlanması öğrenciye e-öğrenme platformu üzerinde ev çalışması olarak verilecektir. Eğitim
süreci öğrencimiz ile birlikte online olarak sizler tarafından da takip edilebilecektir.

Sınıf Bültenlerini, MEÇ Saati Bültenlerini, Rehberlik Bültenlerini, İngilizce Bölüm Bültenlerini ilgili okulların alt
menülerinde inceleyebilir, dönem içinde yayınlanan önceki bültenlere de "Arşiv" bölümünden erişebilirsiniz.
Ayrıca BÜMED MEÇ Velileri "Veli El Kitabı", "Akademik Takvim", yıl içinde kullanabilecekleri ‘Formlar’ ve BÜMED MEÇ
Okulları’na erişim için gerekli iletişim bilgilerine de istedikleri anda MEÇ BÜLTEN portalından erişim sağlayabilmektedir.
bit.ly/mecbulten adresinden MEÇ Bülten’e ulaşabilirsiniz. QR kod MEÇ bülten portalına hızlı erişiminizi sağlayacaktır.

Veli Görüşmeleri
BÜMED MEÇ Okulları olarak, belirlenen hedeflere ulaşmaktaki en büyük yardım ve desteğin
velilerden alınacağı bilinmektedir. Bu nedenle okul ve aile iletişimi aşağıda belirtildiği
şekilde sağlanmaktadır:
Her ders yılının başında yapılan Veli - Öğretmen Tanışma Toplantısı ile
velilerimiz sınıf öğretmenleri ile tanışmakta, sene boyunca yapılacak
etkinlikler, sınıf kuralları ve işleyişi ile ilgili merak edilen konular
hakkında bilgi almaktadırlar.
Bireysel Veli - Öğretmen Görüşmeleri yılda iki kez düzenlenmektedir.
Velilerimiz öncesinde randevu alıp okula gelerek kurum öğretmenleri ve
yöneticileriyle yüz yüze görüşme yapabilmekte; telefon ve e-posta
yoluyla da iletişim kurabilmektedirler.

Aile Katılımı
BÜMED MEÇ Okulları aile ile işbirliğin öğrencilerin gelişimini olumlu olarak etkilediğinin
bilincindedir. Ailelerin çocuklarının merak duygularını tetiklemek ve yaratıcılıklarını artırmak
için okulun yaptığı çalışmaları yakından takip etmelerine, çocuklarının eğlenerek öğrenme
isteklerine ve gelişimsel ihtiyaçlarına yanıt verebilmelerine olanak sağlamak amacıyla şu
etkinlikler düzenlenmektedir;

Ailemle MEÇ’te (Okul Öncesi Sınıfları)
Portfolyo Sunumu
Veli Katılım Etkinliği (Okul Öncesi Sınıfları)
İlkokul Sene Sonu Proje Sunumu

Yazılı Bildirimler
Gerekli görülen önemli bilgilendirmeler okul müdürlüklerince
öğrencilerimizin çantasında velilerimize iletilmektedir. İletilecek
yazılı bir doküman olması durumunda velilerimiz K12NET sistemi
üzerinden bilgilendirilir.

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Birimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, BÜMED MEÇ Okulları’nın misyonu ve vizyonu
doğrultusunda gelişimsel ve bireysel özellikleri esas alarak; önleyici, destekleyici ve çözüm
odaklı bir çerçevede danışmanlık verir.
Tüm yaş gruplarında rehberlik birimi, eğitimin bileşenleri ile bağlantı kurar ve daha sağlıklı
iletişim kurabilmek amacıyla veli, öğretmen ve öğrencilerle birlikte çalışıp aradaki
koordinasyonu sağlar.

Çalışmalar
Oryantasyon Çalışmaları

Hedefleri
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nde Öğrencilerimizin;
Kendileriyle ilgili farkındalık sahibi olması,
Sorumluluk bilincine sahip ve bu doğrultuda kendisi ve sosyal çevresiyle
barışık ve uyumlu hareket etmesi,
Çözüm odaklı düşünebilmesi,
Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla, etkin biçimde ifade edebilmesi,
Keşfetmeye, öğrenmeye ve deneyimlemeye açık olması,
İlgi ve yeteneklerinin farkına varması amacıyla, hayattan keyif alan, sağlıklı
bireyler olarak yetişmeleri için profesyonel olarak destek verilmesi hedeflenir.

Öğrencilerin uyum becerilerini geliştirmek amacıyla,
ihtiyaçları doğrultusunda bireysel hedeflerin belirlendiği
ve öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin işbirliğiyle gerçekleşen
destekleyici çalışmalardır.

Öğrenci Tanıma
Çalışmaları
Aday öğrencilerimizi daha yakından tanımak, güçlü ve
desteklenmesi gereken alanları belirlemek ve bu
doğrultuda öğrenciye uygun öğrenme ortamını
oluşturup gelişimini desteklemek amacıyla Rehberlik
Birimi tarafından öğrencinin yaş grubuna uygun olarak
düzenlenen çalışmalardır.

DÖS – Danışman
Öğretmen Sistemi

Takip Destekleme
Çalışmaları

Okulumuzda rehberliğin yanı sıra
Ortaokul kademesinde DÖS (Danışman
Öğretmen Sistemi) uygulanmaktadır.
Sınıf öğretmenleri aynı zamanda
Danışman
Öğretmen
olarak
öğrencilerimize
mentorluk
yapmaktadır.
Öğrencilerinin
tüm
ihtiyaçlarıyla (akademik, sosyal vb.)
özel olarak ilgilenmektedir. Danışman
öğretmenlerle yapılan rutin toplantılar
günlük zaman çizelgesinin bir parçası
olarak velilerle de paylaşılır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Birimi’nde öğrencilerimizin akademik
becerileri, kişisel ve gelişimsel
özellikleri takip edilir. Öğrencilerimize
gerekli olan gelişim alanlarında tüm
becerilerini
geliştirmeye
yönelik
bireysel veya grup çalışmaları yapılır.

Rehberlik Bülteni
Çocukların yaş gelişim özelliklerini
içeren ve aile dinamiklerini pozitif
etkilemeyi hedefleyen,her ay düzenli
olarak farklı konu başlıklarını ele alan
bilgi metinleridir.

SAĞLIK HİZMETLERİ
BÜMED MEÇ Okulları’nın tüm yerleşkelerinde tam zamanlı olarak okul hemşireleri görev almaktadır. Öğrencilerin genel sağlık durumları ve olası rahatsızlık durumlarında
sağlık birimi olarak veli bilgilendirmeleri okul hemşiresi ile birlikte öğretmenler tarafından yapılır.
Okullarımızda uygulanan sağlık prosedürleri ve veli bilgilendirmeleri aşağıdaki gibidir:
Öğrencilerde ateş, kusma, ishal, ciltte kızarıklık, sürekli öksürük/burun akıntısı, soğuk algınlığı, gözde kızarma/akıntı, bulaşıcı hastalık görülmesi durumunda
okula gönderilmemeleri, doktorlarına başvurmaları istenmektedir.
Hasta çocuklarımızın hastalığının bulaşıcılığı geçene kadar evde dinlendirilmeleri uygun görülmektedir.
İlaç kullanım saatlerinin evde oluş saatlerine göre ayarlanması tercih edilir. Ancak okul saatlerinde ilaç verilmesinin zorunlu olduğu durumlarda velilerimizin
Veli Öğrenci ve İdari İşler Sorumlusu’ndan temin edebilecekleri ya da kendilerine e-postayla iletebileceğimiz “İlaç İzin Formu”nu doldurmaları zorunludur.

ÖZEL SAĞLIK DURUMLARININ BİLDİRİLMESİ
Özel sağlık durumları bulunan öğrencilerin (alerji, astım, geçirdiği ameliyat vb.)
durumlarının okula bildirilmesi gerekmektedir. Bunun için hem Öğrenci Kayıt Formu’nun
hem de Öğrenci Tanıma Formu’nun doldurularak okula kayıt sırasında teslim edilmesi
zorunludur. Okul içinde yaşanan sağlık sorunları (hastalık, yaralanma, kaza vb.) veliye gün
içinde telefon edilerek aktarılmakta ve konu eve öğrencinin çantasında gönderilen “Kaza
ve Hastalık Raporu” ile de bildirilmektedir. Öğrencilerimiz okulda oldukları süre içinde
adlarına düzenlenmiş olan ferdi kaza sigortasına tabidirler.
NOT: İlaç kullanım formu ilk gün sizlere verilen dosyada yer almaktadır.

Öğrencilerin getirdiği ilaçlar “İlaç İzin Formu” ile birlikte sabah okul hemşirelerine teslim edilecektir. İlacın takibinden okul hemşireleri sorumludur.
Çocukların hastalık nedeniyle üç gün ve daha fazla devamsızlık yapması durumunda doktordan alınmış sağlık raporunun okula iletilmesi istenmektedir.
Bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren öğrencilerin okula gönderilmemeleri veya okul revirinden bu konularda arandıklarında bir an önce öğrenciyi okuldan
aldırmaları konusunda velilerimizin işbirliği önemlidir. Diğer velilerimizi de bilgilendirebilmek amacı ile bulaşıcı hastalığı tespit edilen öğrencinin “Doktor
Raporu”nu bir an önce okul revirimize ulaştırmaları istenmektedir. Evde tedavisi yapılan ve istirahat eden öğrenci velisinin hastalık sonrasında “okula
devamında sakınca olmadığına” dair doktor raporunu getirmesi gerekmektedir. Bulaşıcı hastalık sonrasında sağlık raporunu getirmeyen öğrenci okula kabul
edilmez.
Rutin kontrollerde saç biti olduğu tespit edilen öğrencilerin en kısa sürede velisi tarafından okuldan alınması gerekmektedir.
Saç biti olduğu tespit edilen öğrencinin velisi okul hemşiresi tarafından arındırma konusunda bilgilendirilir ve tam arındırılmadıkça öğrencinin okula
getirilmemesi rica edilir. Konu ile ilgili tüm sınıfa K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığıyla bilgilendirme mesajı gönderilir.

BÜMED Merak Eden Çocuk
Okulları Dahili Numaraları

Yemek Hizmetleri
Okulumuz “AKKOL TAT YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ”
ve “MARMARA GIDA” ile çalışmaktadır. Okulumuzda
sabah beslenmeleri, öğle yemekleri ve
ikindi
beslenmeleri verilmektedir.
Yemekler aylık olarak çocukların gelişim düzeylerine
göre, diyetisyen kontrolünde hazırlanan, mevsiminde
tüketilecek meyve ve sebzelerden oluşmaktadır.

Temizlik ve Güvenlik
Okulumuzda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmakta,
düzenli olarak kontroller yapılmaktadır. Kullanılan
bütün malzemeler uluslararası kalite standartlarına
uygundur.
Okulumuzun güvenliği özel güvenlik şirketi tarafından
sağlanmaktadır. Ziyaretçilerin giriş ve çıkışları “Ziyaretçi
Kartı” ile kayıt altına alınmaktadır. Okulumuzda düzenli
olarak yangın ve deprem tatbikatları yapılmaktadır.

Öğrenci Taşıma Hizmetleri
Milli Eğitim Bakanlığı ve UKOME (Ulaşım Koordinasyonu
Merkezi) tarafından kuralları belirlenen hizmet tedarikçi
firmalar tarafından sağlanır. Velilerimiz firma ile
görüşerek hizmet alır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini ve bilgilerini, aktif bir şekilde sosyal ve fiziksel çevreleriyle etkileşim içerisinde oluşturdukları görüşünü
benimsemektedir.
Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olmasıdır. Bu
amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe programında
olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlenmekte, yapılan tüm etkinlikler amaca yönelik ve dili
sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır.

BÜMED MEÇ
OKULLARI’NDA
EĞİTİM
PROGRAMLARI

Öğrencilerimizin gelişimi için belirlediğimiz hedefler ise;
Çocuklarımızda öğrenme ve gelişim için gerekli olan merak, heyecan ve coşkuyu desteklemek.
Problem çözme becerileri kazandırmak.
Bireysel ve yaratıcı bir şekilde hem ana dilde, hem yabancı dilde kendini ifade etme becerilerini desteklemek ve geliştirmek.
Büyük ve küçük kas gelişimiyle birlikte sağlıklı bir fiziksel gelişim sağlamak.
Öğrencilerimiz arasındaki işbirliğini, sosyal etkileşimi ve ilişkileri geliştirmek.
Birbirine destek olan ve dayanışma içerisinde çalışmanın önemini kavrayan bir bilinç geliştirmek.
Çocuklarımızda özsaygının ve özgüvenin geliştirilmesini sağlamak.
Fiziksel ve sosyal çevresinin farkında, farklı görüş ve değerlere saygılı bireyler olarak olumlu bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır.

OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI
BÜMED MEÇ Okulları’nın “çocuk odaklı” İngilizce programı, İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenlere yönelik olmakla beraber, okul öncesi dönemde
çocukların, bir bütün olarak geliştiği bilinciyle hazırlanmaktadır. Okul Öncesi İngilizce eğitim programımızı oluşturmaktaki temel amacımız, çocuklarımızın
İngilizce’yi severek öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra, duygu ve düşüncelerini İngilizce olarak doğru ifade edebilecekleri temel iletişim becerilerini
kazandırmaktır.
Programımız öğrencilerimizin dillerini, iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanmalarını teşvik etmektedir.
İngilizce derslerimiz, seçilen renkli ve görsel öğretim malzemeleri ve konular ile Türkçe müfredatı ile büyük ölçüde eşleştirilmiş olup,
kalıpların ve sözcük dağarcığındaki kelimelerin içerik olarak doğru yerde kullanılmasına yönelik hazırlanmaktadır.

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER
Okul öncesi eğitim programı çocukların hayatlarıyla örtüştürebilecekleri, merak
ve heyecan duygularını gelişimlerinin merkezine oturtabilecekleri
5 ana tema üzerine oluşturulmuştur.
Okul Öncesi programımızda günlük rutin aşağıdaki gibi planlanmıştır:
Karşılama, Çocuklarla ve Velilerle Selamlaşma
Kahvaltı
Türkçe/İngilizce Büyük Grup Zamanı (Beraber Zamanı)
Her çocuğun isminin söylendiği “Günaydın” şarkısıyla herkesin birbirini
selamladığı ve güne başladıkları ders zamanıdır. Öğretmenin desteği ile
çocuklar bir gün önce yaşadıklarını anlatır; takvim çalışması yapılır, planlanan
gezi ve etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapılır. Hava durumu, duygu çalışması
ve sınıf kuralları çalışması yapıldıktan sonra, kimler burada kimler değil
konuşulur ve daha sonra temayla ilgili parmak oyunları, tekerlemeler ve
şarkılar söylenir.
Çocuklarla birlikte BMÖ (Biliyorum - Merak Ediyorum - Öğrendim) tablosu
oluşturulur; küçük grup etkinliklerinde bu tablodan faydalanılır.
PÇH-Planlama Çalışma Hatırlama
Çocuklar ilgilerine göre planlama yapmakta ve ve hangi alanda hangi
arkadaşları ile oynayacaklarını, isimlerini/resimlerini o alanın yanına
yapıştırarak belirlemekte ve seçtikleri ilgi ve öğrenme alanlarına
yönlendirilmektedirler.
Sınıf Alanları: Evcilik, sanat, yapı-inşa (blok), kitap (drama/hayal, su/kum,
fen-doğa masası, masa üstü oyunları (yapboz, eşini bul, örüntü takibi vb.).
Çocuklardan gelen isteklere göre veya ihtiyaç hissettiğinde oyunlarına katılır.
Çalışma zamanı, bu çalışmaların doğasına, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre
bahçede de yapılabilmektedir. Çocuklar çalışma zamanında yaptıkları
çalışmaları değerlendirme zamanında büyük grupla paylaşır.

Türkçe / İngilizce Küçük Grup Zamanı
Çocuklara haftalık/aylık konu içindeki Küçük Grup Deneyimleri sunulur,
belirlenen amaç ve kazanımlar üzerine çalışılır. Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal,
Psikomotor, Özbakım, Okuma-Yazma, Matematik vb. gelişimini destekleyen
çalışmalar yapılır.
BMÖ Tablosu - Biliyorum - Merak Ediyorum - Öğrendim
Çocukların konuyla ilgili neler bildiklerini anlamak için BMÖ tablosu kullanılır.
”Ne biliyorum?’”sorusuna verilen cevaplar öğretmenin bu konuyu çocuklara
tanıtması ve planlama yapması için fırsat oluşturur. Bu girişle çocukların
konuya ilgisi çekilir. Konu süresince çocuklardan gelen sorular tabloya not alınır
ve çocuklar ile birlikte araştırılarak merak edilen konulara yanıt aranır. Konuyu
tamamladıktan sonra BMÖ tablosunun en son kolonu ‘Ne öğrendim?’ kısmı
çocuklarla birlikte doldurulur.
Branş Dersleri
Beden Eğitimi
Müzik
Drama
Görsel Sanatlar
Hareket Eğitimi ( Tüm yaş grupları )
Mind Lab ( Anasınıfı ve Hazırlık grupları )
Bahçe Zamanı
Çocuklarla ilgi ve öğrenme alanda yapılan
etkinlikler bahçede de yapılır.
Öğle Yemeği
Dinlenme Zamanı (Yuva sınıflarında uygulanır)
Çocuklar sınıflarında sakin ve dinlenmelerini sağlayacak etkinliklere
yönlendirilir. Uzanarak ya da oturarak kitap okuyabilir, müzik dinleyebilirler.
TR/İNG Küçük Grup Zamanı
Çocuklara haftalık/aylık konu içindeki Küçük Grup Deneyimleri sunulur,
belirlenen amaç ve kazanımlar üzerine çalışılır. Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal,
Psikomotor, Özbakım, Okuma-Yazma, Matematik vb. gelişimini destekleyen
çalışmalar yapılır.
Günü Değerlendirme
Günün kapanışı ve ailelerle karşılaşma geçişinin çocuklar için daha kolay olması
bir kitap, şarkı, parmak oyunu veya tekerlemeyle sağlanır. Bir sonraki gün için
plan yapılarak, günün kapanış yapılır.
İkindi Kahvaltısı
Okul Kapanış
Servislerin Hareket Saati

OKULA ALIŞMA SÜRECİ
BÜMED MEÇ Okulları, her öğrencinin kendi hızında okula
alıştığının farkındadır. Bu nedenle okula başlama sürecini hem
veli hem de çocuk için kolaylaştırmak ve olabildiğince rahat bir
geçiş sağlamak için aşağıdaki süreç izlenmektedir:
Veliler ve çocuklar okul açılmadan önce oryantasyon sürecinde
okula gelerek sınıflarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıma
fırsatı bulmaktadırlar.
Çocukların okula alışma süreçleri farklı olduğundan, okul açıldıktan
sonra da
okulda tüm programa katılmak yerine daha kısa
sürelerle kalmaları, yaklaşık bir haftanın sonunda tüm programa
katılmaları önerilmektedir.
Alışma sürecinde, öğrencinin kendini rahat ve güvende hissettiği
anlaşıldığında, veli önce kısa daha sonra uzun aralıklarla aşamalı
olarak okuldan ayrılmaktadır.
Veli ile çocuk arasında yapılan anlaşmalarla çocuğu okuldan alma
zamanının saptanması ve bu anlaşmalara uyulması önem arz
etmektedir.

İLKOKUL İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI
BÜMED MEÇ ilkokul İngilizce programı okul öncesi programı ile birlikte bir bütünlük ve
devamlılığa sahiptir. Öğrenci odaklı olarak hazırlanan ilkokul İngilizce programında temel
amaçlarımız;

İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM
BÜMED MEÇ Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi
ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, özgür
ve özgün düşünen bireyler yetiştirmeyi amaç
edinmiştir. Ders programları okul içi program
geliştirme çalışmalarıyla güçlendirilmektedir.

Okulumuzda İngilizce eğitimi, ana dili İngilizce olan ya da İngilizceye anadile yakın bir
düzeyde hakim olan eğitimciler tarafından hazırlanıp uygulanmaktadır. İngilizce dersleriyle
öğrencilerimize Türkçe dışında başka bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini
kazandırmak amaçlandığından, İngilizce öğretiminde iletişimsel yöntem ile konu ve öykü
odaklı bir öğretim programı benimsenmiştir.

Öğrencilerimizin farklı özelliklere sahip bireyler
olarak yetişmeleri için farklı öğrenme stilleri göz
önüne alınmaktadır. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü
ilkelerinin ışığında öğrencilerimize demokratik ve
çağdaş bir eğitim
ortamı sağlamaktadır.

İlkokul sınıflarında İngilizce dersi haftada 12 ders saatidir. Tarafımızca hazırlanan İlkokul
İngilizce Programı, öğrencilerimizin İngilizce becerilerini geliştirmeye ve ilk yıllarda
oluşmaya başlayan sözcük dağarcığını zenginleştirmeye ve böylece kendilerini akıcı bir dille
ifade edebilmelerini sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. Müfredatımız, öğrencilerimizin
kendilerinden emin ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına ve karşılaştıkları bilgileri, yazılı
ve görsel basın ile farklı metinleri anlamanın ötesinde, keyif alarak yorumlama becerilerini
geliştirmelerine de olanak vermektedir.
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Bu ortamda öğrencilerimiz hem bireysel öğrenme
hem de ekip çalışması becerilerini kazanmakta,
kendilerine sağlanan kulüp çalışmaları ile de ilgi
duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeye
teşvik edilmektedir.
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İLKOKUL
EĞİTİM
PROGRAMI

İngilizceyi severek öğrenen,
İngilizceyi yazılı ve sözlü kullanırken kendine güvenen,
Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-A1 ve A2 düzeyinde,
İngilizce konuşan,
Okuduğunu ve dinlediğini anlayan,
Yazılı anlatım becerileri olan,
Farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyan, anlayan ve farklı kültürlerle kendi
kültürel özelliklerini karşılaştırma becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmektir.

Conversation

BÜMED MEÇ Okulları önce okulöncesi ardından ilkokul ile başladığı eğitim yolculuğuna, kendi
öğrencileriyle büyüyerek ortaokulla devam ediyor. Ortaokul eğitimimizde hedefimiz öğrencilerimizin;
akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak donanımlı her zaman bilgiye dayanan gerçeğin peşinde
koşan bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir “okul kültürü” yaratmaktır.
Öğrencilerimizin 21’inci yüzyıl becerilerini kazanmalarının yanı sıra evrensel değerleri
içselleştirmeleri, mutlu, sağlıklı ve yaşam doyumu yüksek bireyler olmalarını öncelikle önemsiyoruz.

ORTAOKUL
EĞİTİM
PROGRAMI

BÜMED MEÇ ortaokulunun eğitim anlayışı planlanırken; tıpkı anaokulumuz ve ilkokulumuzda olduğu
gibi sırtımızı Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü kültürüne ve bilimsel bakış açısına dayamaktayız.
BÜMED MEÇ Okulları; bilimsel süreçlerle desteklenmiş, araştırılmış, bilim insanları tarafından onay
görmüş bir bakış açısını her zaman öncelikli tutmaktadır. Okulumuz, Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli
hocalarının katkısı ile müfredatını ve metodolojisini yapılandırmaktadır.
Ortaokulun ilkokul ve lise arasında çok özel bir dönem olduğunun bilinci ile öğrencilerimizin
yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeyi onları hayata hazırlamayı hedeflemekteyiz. BÜMED MEÇ
eğitimcileri olarak bizler, her zaman olduğu gibi, yine önce öğrenci diyerek, her zaman çocuklarımızın
biricikliğinin farkındalığı ile öğretmeye ve onlardan öğrenmeye, aynı zamanda bireyselliklerine saygı
duymaya devam edeceğiz.
Okul öncesi ve ilkokulda benimsediğimiz vizyon, misyon ve değerlerimiz ortaokul öğrencilerimiz için
de devam edecektir. Köklü bir okul kültürü oluşturmak ve MEÇ kültürünü öğrencilerimizin
özümsemesini/benimsemesini sağlamak başlıca hedefimizdir.
Öğrencilerimiz 8’inci sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre sorgulayıp analiz edebilen, bununla
birlikte bütün olarak algılama ve muhakeme becerileri gelişmiş, entelektüel bakış açısı geliştirmiş,
Türkçe ve İngilizcede kendisini yazılı ve sözlü doğru ifade edebilen bireyler olarak merkezi sınavlarda
etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişeceklerdir.
Öğrenmeyi öğrenebilen, sahip olduğu yeteneklerinin de bilinci ile akademik olgunluğa eriştikleri
andan itibaren hayatın içindeki her türlü sınava hazır olmaları için gereken altyapılar oluşturulacaktır.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO

Gurur Hatipağaoğlu
Okul Öncesi Eğitimi
Koordinatörü

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK
ARNAVUTKÖY ANAOKULU

Tatyana Budak
Anasınıfı-A Sınıf
Öğretmeni
*Salı 13.20-13.40

Selçuk Anadolu Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü’ nü 2002 yılında bitirdikten sonra MEB' in düzenlemiş
olduğu usta öğretici kursuna katılarak sertifika almaya hak
kazandı. Şu anda çocuk gelişimi bölümünde öğrenci olarak
devam etmektedir. Gönüllü olarak çocuklara halk oyunları
eğitmenliği yapmış olup, lisanslı dansçı olarak yurtdışı
festivallerinde görev almaktadır. 2007-2015 yılları arasında
Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Birimi’ nde bütün
yaş gruplarını alarak sınıf öğretmenliği yaptı. Çocukların
gelişimlerini desteklemek için birçok eğitim ve seminerlere
katıldı. Mesleğinde 14, BÜMED MEÇ Ailesi’nde 6. yılını
dolduruyor. Bu yıl BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde Okul
Öncesi Eğitimi Koordinatörü olarak görev yapıyor.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Birimi’nde staj yaptı. İstanbul
Kavram Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü’nden
mezun oldu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında eğitimine devam
ediyor. AÇEV ve Minik Tema Vakfı’nda 2 yıl boyunca gönüllü
olarak görev aldı. Öğrencilik zamanlarında 3 yıl part-time
ahşap oyuncak tasarımı üzerine çalıştı. Çocuklar ile birlikte
belirlenen zaman aralıklarında boyama etkinliklerinde
eğitmenlik yaptı. Fotoğrafçılık ile yakından ilgileniyor.
Mesleğinde 9, BÜMED MEÇ Ailesi’nde 7. yılını dolduruyor.
BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde Sınıf öğretmeni olarak
görev yapıyor.

Cağaloğlu Anadolu Meslek Lisesi'nde Çocuk Gelişimi
bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Aydın
Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde lisans
eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf okullarında görev
yaptı. Mesleğinde 7., MEÇ Ailesinde ise 2. yılı olacaktır.
BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde Sınıf Öğretmeni olarak
görev yapıyor.
Aslıhan Yerli
Yuva-A
Sınıf Öğretmeni
*Salı 10.40-11.00

Büşra Yazıcıoğlu
Anasinifi-B Sınıf
Öğretmeni
*Çarşamba
13.20-13.40

Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden
mezun oldu. Üniversite yaşamı boyunca BÜMED MEÇ de dahil
olmak üzere hem özel hem devlet okullarında farklı yaş
gruplarında staj yapma fırsatı buldu. 2015 yılından beri Anne
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
(KAÇUV) gönüllüsü. Heykel, seramik ve resimli çocuk
kitaplarıyla ilgileniyor. Mesleğinde üçüncü BÜMED MEÇ
Arnavutköy yerleşkesindeki ikinci yılında sınıf öğretmeni
olarak görev yapıyor.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
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Sinem Başman
Hazırlık-A Sınıf
Öğretmeni
*Cuma 14.00-14.20

Lisede Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun oldu. Anadolu
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okudu.
Sonrasında Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 2005 yılında
başladı. 2012-2017 yılları arasında doğum sebebiyle işe ara
verdi. 2017’nin Nisan ayında özel bir okulda tekrar göreve
başladı.. Meslek hayatı süresince çeşitli eğitimlerde bulundu.
Son dönemde İstanbul İşletme Enstitüsünün Eğiticinin Eğitimi
ve Diksiyonu eğitimlerine katıldı ve sertifikasını aldı. BÜMED
MEÇ Ailesinde ise 2 yılı. BÜMED MEÇ Arnavutköy
Yerleşkesinde Sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor.

She has worked as a full time Nursery room senior in a
private setting called Platform One Nursery in London for
over eight years, working with children aged 2-5. Having a
Diploma in Childcare and education (CACHE Level 3) has
helped her to progress into a senior role and potentially bring
out the best of her ability to support, care and educate the
children under her supervision to the fullest. During
Yasemin’s eight years of experience, she has developed
strong skills in supporting young children, and is genuinely
Yasemin Özdemir Ballı
passionate about providing the best child care and play
English Teacher
experiences. This will be her fourth year at BÜMED MEÇ
Arnavutköy as a kindergarten english teacher.
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İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve eğitimi
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde lisans
eğitimini tamamladı. Devlet okullarında 5 yıl çalıştıktan
sonra, özel okullara geçiş yaptı. Mesleğinde 16. yılını, MEÇ
Ailesi’nde 6. yılını dolduruyor. BÜMED MEÇ Arnavutköy
yerleşkesinde Sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor.

Hatice Düz
Hazırlık-B
Sınıf Öğretmeni
*Salı-14.00-14.20

Zineb Bengelloun
English Teacher
*Tue 13.20-13.40

She graduated from pedagogical college and later from
Moscow Regional State University. Also, she has international
certificate of TEFL and worked with different systems such as
PYP, Montessori and Helen Doron. She is a student focused
and very energetic teacher with over 6 years of experience in
different countries.

Nadezda Goncar
English Teacher
*Tue-Fri 14.00-14.20

Benjiamin Wang
English Teacher
*Tue 10.40-11.00

She is a kindergarten teacher graduated in Clinical
Psychology. Moreover, she achieved an academical degree
related to the Psychology and Psychopathology of the baby
at the University of Medecine. Also, she has an international
certificate of TEFL and has worked for different kindergartens,
including tutoring students from several ages and levels.
Zineb thoroughly enjoys working with children and
supporting them acquiring a new language while placing
emphasis on their development and singularity. She
understands that language learning can be a challenge and
that's why she ensures to make it a fun and rewarding
experience for students, helping them to improve at their
own pace, in a relaxed and friendly environment. This will be
her second year at BÜMED MEÇ Arnavutköy as a kindergarten
english teacher.

He graduated from Shanghai University of Engineering
Science and later from University of the People in Master of
Education in the US. Also, he has got an international
certificate of TEFL and TEYL in Canada; He's a very energetic
teacher. During over 6 years of experience in different
countries, he has developed a very student-centred style,
and help students learning how to enjoy it and learning it
naturally; This will be his second year at BÜMED MEÇ
Arnavutköy as a Nursery English teacher.

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünden 1995 yılında
mezun oldu. Meslek hayatında 22. Yılını
çalışacak olan
öğretmenimiz, BÜMED MEÇ Okulları’nda bu yıl itibarı ile
3.yılındadır.

Oktay Sevinç
Müzik Öğretmeni
Tüm Sınıflar
*Cuma 10.00-10.20

Şehnaz Sarraç
Drama Öğretmeni
Tüm Sınıflar
*Çarşamba
11.40-12.00

Ortaokul yıllarında tiyatro ile tanıştı.Yunus Emre Kültür
Merkezi'nin açmış olduğu tiyatro sınavını kazanarak Emre
Kınay,Fidan Tek gibi değerli oyunculardan tiyatro eğitimi
aldı.Çağdaş Drama Derneği'nin Yaratıcı Drama Liderliği
Programını bitirdi.Luciano logna'Forum Tiyatro'çalışmalarına
ve Orff Schulwerk İlkokul ve okul öncesi çocukları için eğitim
eğitim
atölyelerine
katıldı.Pera
Müzesi'nde,Üsküdar
Kaymakamlığı İlçe Eğitim Müdürlüğünde birçok üniversite ve
özel
okulda
gönüllü
yaratıcı
drama
çalışmaları
gerçekleştirdi.Çeşitli reklam ve sinema filmlerinde yer aldı.
Özel tiyatrolarda görev alarak çocuk oyunlarında yönetmelik
yaptı.Seslendirme Çalışmaları gerçekleştirdi.Özel okullarda
yaratıcı drama ve tiyatro öğretmenliğine halen devam
etmekte olup Çağdaş Drama Derneği eğitmenlerinden biridir.
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Trakya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 2015
yılında mezun oldu. Daha sonra 2019 yılında Altınbaş
Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde Yüksek Lisans
Eğitimini tamamladı. Mesleğinde 3., BÜMED MEÇ ailesinde ise
ilk yılı olacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü'nden 2014 yılında mezun oldu. Bu
zamana kadar anaokulundan liseye her yaş grubuyla çalışma
fırsatı buldu. Çeşitli bilişsel gelişim değerlendirme testleri ve
beyin antrenörlüğü eğitimi aldı. Her dönemin ayrı bir özelliği
ve önemi olduğu gibi, okul öncesi dönemiyle çalışmanın
apayrı bir önemi ve keyfi oluğunu keşfetti. 2019-2020 Eğitim
- Öğretim döneminde BÜMED MEÇ ailesine katılarak
Arnavutköy yerleşkesinde çocukları sevmekle başlayan bu
serüvenin bir parçası olmanın gururu ve heyecanını
hissediyor.

Zehra Üzümlü
Psikolojik Danışman
ve Rehber Öğretmen

Belkıs Orulluoğlu
Görsel Sanatlar
Öğretmeni
*Pazartesi
10.00-10.20

Benan Arslan
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmeni
*Salı
11.20-12.00

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü
bitirdi. Marmara Üniversitesi Sağlık Ana Bilim Dalı Spor
Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.
Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Pedagojik ve
Formasyon eğitimini aldı. 18 Yıl Profesyonel voleybol oynadı.
Voleybol 3. Kademe Antrenörlük belgesine sahiptir.Marmara
Üniversitesi Lisans eğitiminde Voleybol ana branşının yanında
Tenis ve Yüzme branşlarında yardımcı ihtisas eğitimi aldı.
2005 yılında Bodrum’da Oryantiring ve Tracking Eğitimi aldı.
2015’te Türkiye Cimnastik Federasyonu Pilates Eğitmenliği
sertifika programını bitirdi. BÜMED MEÇ Okulları’nda ikinci
yılıdır.

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans Bölümü’nden
mezun oldu.Aynı dönemde Atatürk Üniversitesi Çocuk
Gelişimi Bölümünü tamamladı.High scope,kişisel gelişim,iş
ve sosyal hayatta iletişim ile ilgili çeşitli sertifika
programlarını tamamlamıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılı
itibari ile MEÇ Ailesi’ne katıldı. MEÇ Ailesi’nde 6. yılını
dolduruyor. BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde Öğrenci ve
İdari İşler Sorumlusu olarak görev yapıyor.
Nesime Şahin
Öğrenci ve İdari İşler
Sorumlusu

İlaç sektöründeki 14 yıllık iş hayatına, 1999 yılında Wyeth
İlaçlarında (Tıbbi Mümesil) olarak başladı. Taymed,Saran
Holding gibi firmaların pediatrik ürünlerinde 9 yıl boyunca
ürün müdürlüğü ve satış-pazarlama yöneticiliği yaptı. 6
yıldır BÜMED MEÇ Ailesi’nde İdari İşler ve Kayıt Kabul
Yöneticisi olarak görev yapıyor.

Tina Karacikos
İdari İşler ve Kayıt
Kabul Yöneticisi

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ

MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU OKUL KURALLARI
Kurumumuzda okul-veli iletişimine çok önem verilmektedir. Değerli velilerimizin okul-veli iletişim süreçlerine katılmaları beklenmekte ve eğitim sistemimizin
düzeni için aşağıdaki konulara dikkat etmeleri önemle rica edilmektedir:
Öğrencilerin okula zamanında gelmelerine ve devam durumlarına özen göstermek,
Gün içinde öğrenci hakkında bilgi almak istenildiğinde İdari İşler ile görüşmek,
Öğretmenlerle bireysel görüşmeleri randevu saatlerinde gerçekleştirmek,
Veli toplantılarına katılmak, aksi durumlarda okulu bilgilendirmek,
Okuldan gelen yazılar ya da k12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’nden gönderilen mesajları okuyarak, geri bildirimi olanları
zamanında yanıtlamak ve okuduğunu belirtmek,
Okula gelindiğinde, eğitim sırasında sınıflara girmemek,
Kimlik ve adres değişikliklerini İdari İşlere zamanında iletmek,
Öğrencilerin kendi eşyalarının sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu bilmelerini sağlamak,
Okul idareci ve öğretmenlerine, hiçbir surette maddi değeri olan hediyeler vermemek,
Okulun görüşünü almadan okul etkinlikleri ile ilgili fotoğrafları medya ve sosyal medyada paylaşmamak,
Öğrencilerin doğum günleri kendilerini özel hissedecekleri şekilde sınıflarında kutlanmaktadır, bu kutlamalar veli katılımına açık değildir.
Sınıflarımızda öğrencinin doğum gününde o günün anlam ve önemi için bir taç hazırlanır ve sınıfla beraber doğum günü şarkısı söylenir. Veli
katılımına açık olmayan bu günlerde okula pasta ve ikram getirmemek,
Alerjisi olan öğrencilerimizin sağlığını gözetmek amacıyla okula ve servise paketli yiyecek veya içecek göndermemek (tüm öğrencilerimizin),
Velinin öğrenciyi alacağı durumlarda güvenlik personeline Veli Giriş Kartını göstererek okula giriş yapmak,
Öğrencilerin, servislerdeki güvenliği, düzeni ve zamanlamaya uymak için oluşturulmuş kriterler doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak,
Servis kullanmayan öğrencilerin velileri tarafından en geç 15.50’de okuldan alınması gerektiğini bilmek,
Hazırlık, anasınıfı ve yuva gruplarındaki öğrencilerimizin yanında en az iki takım yedek kıyafet ve iç çamaşırı bulundurması,
Kıyafetlerin kaybolmaması veya karışmaması amacıyla etiketlerine isim yazmak,
Okul öncesi gruplarında okulda kullanmak üzere okul ayakkabısı getirmek,
Yağmurlu günlerde kullanılmak üzere yağmur botu ve yağmurluk getirmek,
Yoğun kar yağışı durumunda İstanbul Valiliği tarafından bildirilen kar tatili geçerli olacaktır.
Televizyon, radyodan ve benzeri kanallardan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları takip etmeniz önemlidir.
Öğrencilerimizin okula ulaşmaları sonrasında duyurulan tatil durumlarında mümkün olan en kısa sürede
Valiliğin aldığı karar sizlere SMS ve mail yoluyla duyurulur.

Veli Toplantı
Tarihleri

8 Kasım Cumartesi 2020
27 Mart Cumartesi 2021

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
YUVA HAFTALIK DERS PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
ANASINIFI – A HAFTALIK DERS PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
ANASINIFI – B HAFTALIK DERS PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
HAZIRLIK – A HAFTALIK DERS PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
HAZIRLIK – B HAFTALIK DERS PROGRAMI

ARNAVUTKÖY OKUL ÖNCESİ UZAKTAN EĞİTİM SENKRON DERS PROGRAMI

YUVA SINIFLARI :

ANASINIFLARI:

HAZIRLIK SINIFLARI:

1. DERS: 09.30-10.00
2. DERS: 10.40-11.10
3. DERS: 11.10-11.30 (BRANŞ)

1. DERS: 09.30-10.00
2. DERS: 10.00-10.40
3. DERS: 11.10-11.30 (BRANŞ)

1. DERS: 09.30-10.00
2. DERS: 10.00-10.40
3. DERS: 11.10-11.30 (BRANŞ)

Not: Bireysel - küçük grup görüşmeleri ve rehberlik dersleri senkron olarak öğleden sonra yapılır.
Ders planlamalarında yapılan değişiklikler velilere k12 bilgi sistemi üzerinden duyurulur.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
GEZİ PROGRAMI
ARNAVUTKÖY ANAOKULU YUVA GEZİ PROGRAMI

ARNAVUTKÖY ANAOKULU ANASINIFI GEZİ PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK ARNAVUTKÖY ANAOKULU
GEZİ PROGRAMI
ARNAVUTKÖY ANAOKULU HAZIRLIK GEZİ PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO
Avrupa Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü’nden
mezun olduktan sonra 2 yıllık staj dönemini Beşiktaş
kolejinde tamamladı. MEÇ Ailesi’nde 6. yılını dolduruyor.
BÜMED MEÇ Moda yerleşkesinde okul öncesi sınıf öğretmeni
olarak görev yapıyor.

Bade Karagöz
Yuva Sınıf Öğretmeni
*Çarşamba
10.00-10.30

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK
MODA İLKOKULU

Ayşe Nur Karaarslan
Urhan
Anasınıfı Sınıf
Öğretmeni
*Cuma 09.30-10.00

Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden
mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler 3.sınıf
öğrencisi. 15 yıl boyunca modern dans ile ilgilendi. Özel ve
devlet okullarında farklı yaş gruplarına öğretmenlik yaptı. 16
yıldır okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
BÜMED MEÇ Moda ailesinde ilk yılı.

Hilal Aydınlıoğlu
Hazırlık Sınıf Öğretmeni
*Salı
13.20-14.00

Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
mezunu. 1987 İstanbul doğumlu. Evli ve bir çocuk annesi.
Birçok özel okulda farklı yaş gruplarında deneyimli.
Profesyonel anlamda animasyon ile ilgileniyor. Meslekte 14.
BÜMED MEÇ Moda ailesinde ilk yılı.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO
4 Mart 1990 yılında Çanakkale’de doğdu. Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2012 yılında
mezun oldu. 2019 yılında Yaratıcı Drama Liderlik eğitimine
katıldı. Meslekteki 8.yılını tamamladı. 2020-2021 EğitimÖğretim yılında BÜMED MEÇ Okulları’nda çalışmaya başladı.

Merve Hande Kasa
1A Sınıf Öğretmeni
*Pazartesi
10.30-11.10

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu. Yüksek Lisansını
İletişim ve Yönetim, alanlarında gerçekleştirdi. 18 Yıllık
Eğitimci geçmişinde birçok eğitim seminer ve sertifika
programlarına katıldı. IB-PYP alanında 28 haftalık eğitim
sürecini tamamladı. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı itibariyle
BÜMED MEÇ Okullarında çalışmaya başladı.

Ertan Türker
1B Sınıf Öğretmeni
*Salı 09.35-10.15

Fidan Solmaz
English Teacher
*Tue 10.00-10.30
Fri 10.00-10.30

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
bölümünden mezun oldu. Meslekteki 19. yılı. Ayrıca 28 yıldır
basketbol antrenörlüğü yapıyor. Altyapı ve okul takımlarında
10 Türkiye derecesi var. 2 kez Türkiye şampiyonu. BÜMED
MEÇ Okulları’ nda 6. yılı.

Michaela was born and studied in Slovakia. She has worked
as an English Teacher in kindergartens and language schools
with different age levels. This will be her second year at
BÜMED MEÇ as a kindergarten English Teacher.

Michaela Kozakova
Çakar
*English Teacher
Mon 10.00-10.30

Fidan Solmaz was born in Germany and holds a bachelor
degree in English Language and Literature. She has attended
a Master of Arts program in English Literature at Boğaziçi
University and received an English Teaching Certificate from
Yıldız Teknik University. She has worked with many age
levels differing from young learners to adults. Fidan has
attended and conducted several seminars and workshops on
Kindergarten Education, Finnish Education and Pedagogy as
well as Child Development. She is giving teacher trainings on
"Literature Based Curriculum" and "Play Based Learning"
focusing on the philosophy and differences between the
notions of play and game. This will be her third year at
BÜMED MEÇ as a kindergarten english teacher.

Murat Bilgin
Beden Eğitimi Öğretmeni
Tüm Sınıflar
*Pazartesi
08.50-09.30

In 2014, she graduated from English Language Teaching
program with her Bachelors Degree at Yeditepe University,
and English Linguistics & Literature with her Master’s Degree
at Granada University in 2017. She has taught a wide range
of age levels from Grade 1 to Grade 6. This is her second year
as an English teacher at BÜMED MEÇ Schools.

İpek Kalkan
English Teacher
*Wed 12.40-13.20

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO
Yıldız Teknik Üniversitesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi bölümünden 2020 yılında mezun oldu. Üniversite
dönemi boyunca çeşitli kodlama merkezlerinde çalıştı.
Gelecekte Eğitim Yönetimi alanında uzmanlaşarak sürekli
eğitimin içinde kalmak istiyor. Hem öğretmenlik mesleğinde
hem BÜMED MEÇ ailesinde ilk yılı.

Trakya Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. Daha sonra 2019
yılında Altınbaş Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde
Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Mesleğinde 3. BÜMED
MEÇ ailesinde ise ilk yılı olacaktır.

Belkıs Orulluoğlu
Görsel sanatlar
Öğretmeni
*Salı 13.20-13.40

Serkan Cerk
Bilişim Teknolojileri
Öğretmeni
*Perşembe
15.00-15.40

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO

Şehnaz Sarraç
Drama Öğretmeni
Tüm Sınıflar
*Salı 15.00-15.40

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema,
Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı itibari ile MEÇ Ailesi’ne katıldı. BÜMED MEÇ Moda
yerleşkesinde Öğrenci ve İdari İşler sorumlusu olarak görev
yapıyor.

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünden mezun oldu.
Öğretmenimiz, Meslek hayatında 22. BÜMED MEÇ
Okulları’nda ise 3. Yılıdır.

Oktay Sevinç
Müzik Öğretmeni
*Pazartesi
10.30-11.10

Ortaokul yıllarında tiyatro ile tanıştı. Yunus Emre Kültür
Merkezi'nin açmış olduğu tiyatro sınavını kazanarak Emre
Kınay, Fidan Tek gibi değerli oyunculardan tiyatro eğitimi aldı.
Çağdaş Drama Derneği'nin Yaratıcı Drama Liderliği Programını
bitirdi. Luciano logna 'Forum Tiyatro' çalışmalarına ve Orff
Schulwerk İlkokul ve okul öncesi çocuklarına yönelik
atölyelerine katıldı. Pera Müzesi'nde, Üsküdar Kaymakamlığı
İlçe Eğitim Müdürlüğü' nde birçok üniversite ve özel okullarda
gönüllü yaratıcı drama çalışmaları gerçekleştirdi. Çeşitli
reklam ve sinema filmlerinde yer aldı. Özel tiyatrolarda görev
alarak çocuk oyunlarında yönetmelik yaptı. Seslendirme
çalışmaları gerçekleştirdi. Özel okullarda yaratıcı drama ve
tiyatro eğitmenliğine halen devam etmekte olup Çağdaş
Drama Derneği eğitmenleri arasındadır.

Gülşen Sırataş
Öğrenci ve İdari İşler
Sorumlusu

Betül Aşık
Psikolojik Danışman
ve Rehber Öğretmen

2016 Yılında Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve
Rehberlik bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Yeditepe
Üniversitesi’nde
başladığı
yüksek
lisansında
tez
aşamasındadır. Üniversite eğitimi sırasında pek çok STK’da
gönüllü projelere katılmış ve bu çalışmalar sonucunda
çalışmak istediği yaş grubunun anasınıfı ve ilkokul düzeyi
olduğuna karar verip mezun olduğundan beri bu yaş grubu
öğrencilerle çalışmaktadır. Öğrenmenin hayat boyu olduğuna
inanır ve devamlı olarak katıldığı mesleki eğitimlerle kendini
geliştirmeyi hedefler. Mesleğinde dördüncü, BÜMED MEÇ
Okullarında ise ilk yılıdır.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU

Disiplin

OKUL KURALLARI

BÜMED MEÇ Okulları’nda yaşanılacak olumsuz durumlarda çözüm odaklı yaklaşım esastır. Durumun çözümünde öğretmen-rehberlik birimi ve velinin birlikte hareket eder.
Olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak
bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma sürecini öğretmen yürütür. Bu süreç; sırasıyla sözlü uyarma, öğrenci ile sözleşme
imzalama ve velinin okula daveti şeklinde olur.

Değerli velilerimizin okul-veli iletişim süreçlerine katılmaları beklenmekte ve eğitim sistemimizin düzeni için aşağıdaki konulara dikkat etmeleri önemle rica edilmektedir:
Öğrencilerin okula zamanında gelmelerine ve devam durumlarına özen göstermek,
Gün içinde öğrenci hakkında bilgi almak istenildiğinde İdari İşler ile görüşmek,
Öğretmenlerle bireysel görüşmeleri randevu saatlerinde gerçekleştirmek,
Veli toplantılarına katılmak, aksi durumlarda okulu bilgilendirmek,
Okuldan gelen yazılar ya da k12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’nden gönderilen mesajları okuyarak, geri bildirimi olanları zamanında yanıtlamak ve okuduğunu belirtmek,
Okula gelindiğinde, eğitim sırasında sınıflara girmemek,
Kimlik ve adres değişikliklerini İdari İşlere zamanında iletmek,
Öğrencilerin okula cep telefonu getirmemelerini sağlamak,
Öğrencilerin kendi eşyalarının sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu bilmelerini sağlamak,
Okul idareci ve öğretmenlerine, hiçbir surette maddi değeri olan hediyeler vermemek,
Okulun görüşünü almadan okul etkinlikleri ile ilgili fotoğrafları medya ve sosyal medyada paylaşmamak,
Öğrencilerin doğum günleri kendilerini özel hissedecekleri şekilde sınıflarında kutlanmaktadır, bu kutlamalar veli katılımına açık değildir. Okul öncesi sınıflarımızda ise öğrencinin
doğum gününde o günün anlam ve önemi için bir taç hazırlanır ve sınıfla beraber doğum günü şarkısı söylenir. Veli katılımına açık olmayan bu günlerde okula pasta ve ikram
getirmemek,
Alerjisi olan öğrencilerimizin sağlığını gözetmek amacıyla okula ve servise paketli yiyecek veya içecek göndermemek (tüm öğrencilerimizin),
Velinin öğrenciyi alacağı durumlarda güvenlik personeline Veli Giriş Kartını göstererek okula giriş yapmak,
Öğrencilerin, servislerdeki güvenliği, düzeni ve zamanlamaya uymak için oluşturulmuş kriterler doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak,
Servis kullanmayan öğrencilerin velileri tarafından en geç 15.50’de okuldan alınması gerektiğini bilmek,
Hazırlık ve anasınıfı gruplarındaki öğrencilerimizin yanında en az iki takım yedek kıyafet ve iç çamaşırı bulundurması,
Kıyafetlerin kaybolmaması veya karışmaması amacıyla etiketlerine isim yazmak,
Okul öncesi gruplarında okulda kullanmak üzere okul ayakkabısı getirmek,
Yağmurlu günlerde kullanılmak üzere yağmur botu ve yağmurluk getirmek,
Yoğun kar yağışı durumunda İstanbul Valiliği tarafından bildirilen kar tatili geçerli olacaktır. Televizyon, radyodan ve benzeri kanallardan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları
takip etmeniz önemlidir.
Öğrencilerimizin okula ulaşmaları sonrasında duyurulan tatil durumlarında mümkün olan en kısa sürede Valiliğin aldığı karar sizlere SMS ve mail yoluyla duyurulur.

Uyarı Yaptırımı Gerektiren Davranışlar
Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek,
Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek,
okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak,
Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak,
Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,
Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek,
Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak ve bu davranışı tekrar etmek,
Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek,
Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak,
Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak,
Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermektir.

Okula Devam / Devamsızlık ve İzinli Çıkışlar
Öğrenciler raporsuz olarak en fazla 20 gün devamsızlık yapabilirler. 20 günü aşan devamsızlık sınıf tekrarını gerektirir.

BÜMED MEÇ OKULLARI
ÖDEV PROSEDÜRÜ

Öğrencilterin ihtiyaçları, akademik seviyeleri, öğrenme stilleri ve ilgi alanlarına göre ödevler bireyselleştirilir. Farklılaştırma gerektiren ödevlerin süreleri de ihtiyaca
göre değişiklik gösterebilir. Öğrencilere çıktısı verilen ödevler K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’nde “Ödevler” bölümüne de eklenir.
4.Sınıfların ödevleri Google Classroom sistemine eklenir. Ödev öğrencinin sorumluluğundadır. Veli; ödev yapma alışkanlığı ve sorumluluğu kazandırma, zaman
yönetimi, materyal desteği sağlama konusunda destek verir. Anlaşılmayan konu ya da bölüm ertesi gün öğretmen tarafından desteklenerek öğretilir.
Ödev kontrol edilir. Öğrenci ile paylaşılır. Eksik kısımlar sorumlu öğretmen ile birlikte tamamlanır.

BÜMED MEÇ Okulları bünyesinde, her yerleşkede yaş seviyesine uygun ödevlerin veriliş amacı, şekli ve değerlendirmesi ile ilgili ortak bir anlayış olması amaçlanmaktadır.

Ödevlerin akranlara sunumları önemlidir. Fuar alanı, dijital gösterim, bireysel aktivite vb. farklı teknikler kullanılarak öğrencinin çalışmasına verilen değer hissettirilir.

BÜMED MEÇ İlkokulu’nda;

Düzenli olarak ödevini yapmayan öğrenci ödevi veren öğretmen tarafından takip edilir. 3 kere üst üste ya da aralıklarla yaşanılan bu tür durumlarda veli bilgilendirilir
ve nedeni araştırılır. Alışkanlık kazandırma amaçlı ödev takip çizelgesi kullanılır. Düzelmeyen davranış sorununda rehberlikten destek alınır.

Ödevler, merak tutumunu destekleyen, beceri geliştiren, araştırma ve sorgulamaya (SARES) yönlendiren, yaratıcı, geliştirici içeriktedir. Gerektiğinde tekrar ya da
pekiştirme ödevleri de verilir. Ödev tarzları arasında her seviye için belli bir denge vardır.

Öğrencinin kendi potansiyelinin altında ürünler ve çalışmalar çıkarmasının gözlemlenmesi durumunda da durum veli ile paylaşılır ve rehberlik servisi ve ilgili
öğretmen, gerekli önlemleri alır.

Araştırma ödevleri öncesi seviyeye göre araştırma teknikleri bilgisi verilir. Öğretmen araştırma ödevi ile birlikte öğrencilerin kullanabilecekleri kaynakları belirtir.
Kitap kaynağı belirtilmesi önemlidir.
Öğrencinin araştırdığı bilginin kaynağını belirtme alışkanlığı küçük yaştan itibaren öğretilir ve takip edilir. Seviye büyüdükçe kitaptan ve arama motorlarından nasıl
araştırma yapılacağı öğretilir. Akademik Dürüstlük kurallarına uymaları sağlanır.
Deney, model/maket yapımı vb. gerektiren ödevler öncesinde, benzer aktivitelerin okulda yapılmış olması gerekir.
Ev çalışmalarının amacı, çalışmadan ne beklendiği ve nasıl yapılması gerektiği; öğrencilere sorumlu öğretmen tarafından net bir şekilde açıklanır.
Öğrenciler kendilerine verilen ev çalışmalarının eğitim öğretim programının belirlediği kritere göre ve zamanında tamamlanmasından sorumludurlar.
Ödev verilme zamanları ve süreleri her sınıf seviyesi için farklılıklar gösterir.

İlkokul Tematik
Proje Sunumları

Veli Toplantı
Tarihleri

1A 29 Mayıs Cumartesi 2021
09.00-10.30
1B 29 Mayıs Cumartesi 2021
11.00-12.30

8 Kasım Cumartesi 2020
27 Mart Cumartesi 2021

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK
İLKOKULU YUVA SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK
İLKOKULU ANASINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK
İLKOKULU HAZIRLIK SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK
İLKOKULU 1-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK
İLKOKULU 1-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK
İLKOKULU YUVA SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK
İLKOKULU ANASINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: İhtiyaç Durumunda Bireysel ve Rehberlik Görüşmeleri Sağlanacaktır.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK İLKOKULU
HAZIRLIK SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK İLKOKULU
1-A ANASINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: İhtiyaç Durumunda Bireysel ve Rehberlik Görüşmeleri Sağlanacaktır.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MODA MERAK EDEN ÇOCUK İLKOKULU
1-A ANASINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
GEZİ PROGRAMI
ANASINIFI GEZİ PROGRAMI
YUVA GEZİ PROGRAMI

*NOT: İhtiyaç Durumunda Bireysel ve Rehberlik Görüşmeleri Sağlanacaktır.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
GEZİ PROGRAMI
HAZIRLIK GEZİ PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
GEZİ PROGRAMI
İLKOKUL GEZİ PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK MODA İLKOKULU
GEZİ PROGRAMI
OKUL ÖNCESİ ONLINE GEZİ PROGRAMI

1. SINIF ONLINE GEZİ PROGRAMI

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO

Gülçağ Konçe
1A Sınıf Öğretmeni
*Pazartesi
10.30-11.10

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK
İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU

2005 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sınıf
Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra İstanbula
gelerek hem öğretmenliğe hem de sanat eğitimine başladı.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Lisans programından ve Işık Üniversitesi Resim Yüksek Lisans
programından mezun oldu. Şu an Işık Üniversitesinde Sanat
Bilimi Doktora Programında “Sanat Eğitiminde Ekolojik
Yaklaşımlar” konusu üzerinde çalışmaktadır. Aynı zamanda
çocuk yogası eğitmeni olup, yoga&sanat bağlantısı üzerine
çocuklara yönelik çalışmalar yapmış olan öğretmenimiz
BÜMED MEÇ Okulları'nda bu yıl itibariyle çalışmaya başladı.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Özel bir
okulda 10 yıl sınıf öğretmenliği yaptı. 2016-2017 Eğitim
Öğretim dönemi itibari ile BÜMED MEÇ Ailesi’ne katıldı.
BÜMED MEÇ İstinye yerleşkesinde sınıf öğretmeni olarak 4
yıldır görev yapıyor.

Aysel Atsüren
2A Sınıf Öğretmeni
*Cuma 13.20-14.00

Trakya Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
Bölümü’nden mezun oldu. On dört yıldır özel okullarda
öğretmenlik mesleğini sürdürüyor. BÜMED MEÇ Okullarında 6.
yılını dolduruyor. BÜMED MEÇ İstinye yerleşkesinde sınıf
öğretmeni olarak görev yapıyor.

Ortaköy Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir yıl devlet
okulunda çalıştıktan sonra İstanbul’da çeşitli özel okullarda
sınıf öğretmenliği yaptı. Belirli yıllar içerisinde ölçme
değerlendirme birim öğretmeni, müdür yardımcısı ve sınıf
öğretmeni olarak çalıştı. Mesleğinde 45, MEÇ Ailesi’nde 7.
yılını dolduruyor. BÜMED MEÇ İstinye yerleşkesinde sınıf
öğretmeni olarak görev yapıyor.
Neziha Sonsoy
3A Sınıf Öğretmeni
*Salı-13.20-14.00

Özge Kıroğlu
3B Sınıf Öğretmeni
*Çarşamba
09.350-10.15
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Bilgin Gavaz
4A Sınıf Öğretmeni
*Cuma 10.30-11.10

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Van’ın Bahçesaray
ilçesine atanan Gavaz, burada geçen dört yılın ardından
İstanbul’a dönerek çeşitli özel okullarda sınıf öğretmeni
olarak çalıştı. Öğrencilik yıllarından itibaren pek çok
gönüllülük projesinde yer aldı. Öğretmenliğini, görüntü
sanatları ve drama alanlarında aldığı eğitimler ve yaptığı
gönüllü etkinliklerle besleyen Gavaz; alternatif eğitim
teknikleriyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli
kurumlarda yetişkin ve çocuk eğitimi konulu projelerin
programlama ve uygulama kısımlarında görev almaktadır.
BÜMED MEÇ Ailesi’nde 6. yılını dolduruyor. BÜMED MEÇ
İstinye yerleşkesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor.

She graduated from Ankara University, Department of English
Language and Literature. She received her pedagogical
formation certificate from Hacettepe University. She has an
eighteen-year experience in education and this is her fourth
year at MEÇ. She is the 5th and 6th Grade English Teacher and
Primary School Coordinator at BÜMED MEÇ İstinye and Moda
Campuses.
Berna Özerdem
Primary School
English Coordinator
*Mon 13.20-14.00

She graduated from Boğaziçi University, Department of
Foreign Language Education with honors. She worked as a
volunteer teacher for a year in a project called DADM, which
was carried out by Boğaziçi University and Sarıyer Directorate
of National Education. She completed her internships at Enka
Schools and BÜMED MEÇ Schools and started working at
MEÇ. She taught 3 rd, 4 th and 5 th grades last year and this
is her second year at BÜMED MEÇ Schools.
Gizem Akın
English Teacher
*Fri-09.35-10.15
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Marwa Elafoufi
English Teacher
*Thu 09.35-10.15

Gülçin Çetindağ
English Teacher
*Tue 10.40-11.20

Marwa is a graduate from CARDIFF SIST British University in
the year of 2015. She is originally from Morocco, where she
has discovered a passion for languages from a very early
age. Which resulted in her to be fluent in 5 languages by the
time she was 23 years old. She also knew, very early on, that
what she wanted to be when she grew up was to be a
teacher - especially an English teacher which was her forte and that is what she became. After graduating. she had
moved to Istanbul to begin her teaching career and with four
years of experience under her belt, she is ready to begin her
journey with BÜMED MEÇ schools.

Sevinç Bekleri
English Teacher
*Thu-11.15-11.55

Gülçin has started her life journey in İzmir in 1983. After
moving to Manisa two years later, she finished her primary,
secondary and highschool years there. As life full of suprises
for everybody, she got her share from these suprises by
gaining the right to be a student in İstanbul University /
English Language and department and moved to İstanbul.
She commited herself to her literature studies and feminist
theatre group during these years. After finishing university,
she took her English teaching certificate from the same
university and since then she has sailed in the sea of
teaching for her lovely students.Together with 12+years of
teaching experience, she has now continued her teaching
journey in BÜMED MEÇ İstinye schools. Beyond being an
English teacher, she is also mom of two teenage kids and a
book and coffee lover in life.

Sevinç is a graduate from Ege University, English Language
and Literature Department in the year of 2015. On the last
year of the university, she also got her Certificate of
Pedagogical Formation. She is currently studying her Master
of Educational Administration and Planning at Bahçeşehir
University. Since her graduation, she has been teaching
primary which is her way to make contributions to open
minds and be enlightened by them. Sevinç wants to reflect
the motto in her life “The best teachers teach from the
heart,not from the book.” Not only academical knowledge
but also teaching moral values to her students is what makes
her happy. With four years of experience under her belt, she
is ready to begin her journey with BÜMED MEÇ SCHOOLS.

Kristina is a graduate of Wisconsin International University
and an international CELTA certified English teacher. Kristina
was born in Ukraine, went to Cleburne High School in Texas,
USA, lived in England for a while and moved with her family
to Turkey 10 years ago. She has worked as an English teacher
for 7 years in Turkey. Having worked for İTÜ schools before,
she has started working at BÜMED MEÇ Schools this year.
Kristina Oz
English Teacher
*Fri 12.00-12.40

Hacettepe üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden
mezun oldu. Sivas Cumhuriyet üniversitesinde formasyon
eğitimi aldı. Serbest çevirmenlik makale, teknik ve mesleki
çevirmenlik yaptı. Bir buçuk yıl anaokulunda Fransızca
öğretmeni olarak çalıştı daha sonra ilkokul ve ortaokul
kademesinde Fransızca öğretmeni olarak görevine devam
etti.
Elif Turan Kaya
Fransızca Öğretmeni
*Çarşamba
10.30-11.10
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İlkokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Sakarya
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi
Türkçe
Öğretmenliği
bölümünden mezun oldu. Daha önce çeşitli vakıf okullarında
görev aldı. Geçtiğimiz dönem itibariyle BÜMED MEÇ
Okulları’nda görevine başladı.

Özkan Yerli
Türkçe Öğretmeni
*Çarşamba
12.00-12.40

Gülfer Çavdar
Türkçe Öğretmeni
*Pazartesi
10.40-11.20

Asude Babacan
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
*Perşembe 11.15-11.55

Zonguldak Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi’nden mezun
olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü’ne devam etti. Bülent Ecevit
Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı.
Yaklaşık on bir yıldır eğitim sektöründe özel kurum ve
okullarda görev alan öğretmenimiz BÜMED MEÇ Okulları’nda
bu yıl itibariyle çalışmaya başladı.

Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğinde 6.
yılını dolduruyor. 2016-2017 Eğitim Öğretim dönemi
itibariyle BÜMED MEÇ Ailesi’ne katıldı. BÜMED MEÇ İstinye
yerleşkesinde matematik öğretmeni olarak görev yapıyor.

Sedanur Aslan
Matematik Öğretmeni
*Cuma 15.00-15.40

33 yaşında evli ve bir çocuk annesi olan öğretmenimiz Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra formasyon
eğitimini de tamamlayıp özel okullarda 12 yıldır Edebiyat ve
Türkçe öğretmeni olarak meslek hayatına devam etmektedir.
Alanı ile ilgili çeşitli alanlarda kendini geliştirmiş olan
öğretmenimiz hızlı okuma becerileri, drama eğitimi, diksiyon
eğitimi, öğrenci koçluğu gibi alanlarda da faaliyet göstermiş
olup BÜMED MEÇ Okulları’nda bu sene çalışmaya başlamıştır.
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Benan Tombul
Matematik Öğretmeni
*Perşembe
12.00-12.40

Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Aynı
zamanda mezun olduğu alanı diğer eğitim dalları ile
pekiştirmek için İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3.sınıf
öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. MEB’e
bağlı kurumlarda mesleki anlamda destekleyici aktivitelerde
gönüllü olarak görev almaktadır. Özel ve devlet kurumlarında
çalışarak 10.yılını tamamlayan öğretmenimizin bu yıl BÜMED
MEÇ Okulları’nda ikinci yılıdır.

2009 yılında Kırgızistan Celal-Abad Devlet Üniversitesinden
mezun olan öğretmenimizin meslekte 11. yılı, BÜMED MEÇ
ailesinde ise ilk yılıdır.

Ferhat VURAL
Sosyal Bilgiler
Öğretmeni

Ezgi Temiz Çeliker
Fen Bilimleri
Öğretmeni
*Çarşamba
10.30-11.10

2012 yılında tamamladığı lisans eğitimi boyunca çeşitli sivil
toplum kuruluşlarında gönüllülük, eğitim sorumluluğu ve
eğitmenlik yaptı. Ayrımcılık, insan hakları ve toplumsal
cinsiyet konularında eğitim içerikleri üretti ve yaygınlaştırdı.
Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik
çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Eğitim Reformu
Girişimi’nin yürüttüğü öğretmenlerin ve onların yardımıyla
öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanan
düşünme becerileri programını tamamladı. Halen düşünme
becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler almakta ve
öğretmenlere yönelik uygulamalar yapmaktadır. Eğitim
Reformu Girişimi ile bu uygulamaların yaygınlaşmasına
yönelik projeler üretmektedir. Öğretmenlerin farklı
disiplinlerden kişilerle bir araya gelerek geliştirdiği disiplinler
arası atölye içeriklerini üretmekte ve uygulamaktadır. Her
çocuğun farklı olduğuna ve farklılaştırılmış eğitim
uygulamalarının önemine inandığı için bu alanda
çalışmalarını sürdürmekte, eğitimine Eğitsel Tasarım ve
Değerlendirme bölümünde devam etmektedir. BÜMED MEÇ
Okulları’nda ikinci yılıdır.
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Mahmut Ezber
Fen Bilimleri
Öğretmeni
*Salı 11.15-11.55

2006 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri
öğretmenliği bölümününden 2010 yılında mezun olup Fen
Bilimleri ve Laboratuvar öğretmeni olarak çalışmaya başladı.
6 yıllık özel okul tecrübesinin ardından FAMAY Eğitimde
derece sınıflarını LGS’ye hazırladı. 10 yıllık öğretmenlik
tecrübesinin yanında çeşitli eğitim koçluğu ve öğrenci
danışmanlığı da yaptı. TEOG ve LGS’deki tecrübesi ile
öğrencilerine yabancı özel okullar ve seçkin devlet
okullarında danışmanlık yapmaktadır. Öğretmenimiz BÜMED
MEÇ Okulları’nda bu yıl itibariyle çalışmaya başladı.

Bilgi Teknolojileri Programlama ve Yönetim Bilişim Sistemleri
bölümlerinden mezun oldu. Kodlama ve Maker eğitmen
eğitimlerini tamamladı. Bilişim teknolojileri öğretmenliği,
eğitim teknolojileri yöneticiliği, maker & kodlama eğitmenliği
yaptı. Mesleğinde 17. yılını doldurmaktadır. 2016-2017
Eğitim Öğretim Yılı itibariyle MEÇ Ailesi’ne katıldı. BÜMED MEÇ
İstinye yerleşkesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak
görev yapmaktadır.
Gökçe Akbıyık
Bilişim Teknolojileri
Öğretmeni
*Perşembe
10.30-11.10

Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 13
yıl devlet kurumu,4 yıl özel eğitim kurumları ilk orta
kademelerinde din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak
görev yaptı. 2019-2020 Eğitim öğretim yılında BÜMED MEÇ
Okulları İstinye yerleşkesinde Din Kültür ve Ahlak Bilgisi
öğretmeni olarak göreve başlayan öğretmenimizin ikinci
yılıdır.
Şaban Yamacı
Din Kültür ve Ahlak
Bilgisi Öğretmeni
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Benan Arslan
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmeni
*Pazartesi
12.40-13.20

Marmara
Üniversitesi
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Yüksekokulundan mezun. Meslekteki 19. yılı. Ayrıca 28 yıldır
basketbol antrenörlüğü yapıyor. Altyapı ve okul takımları ile
10 Türkiye derecesi sahibi. 2 kez Türkiye şampiyonu. BÜMED
MEÇ Okulları’nda 6. yılıdır.

Murat Bilgin
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmeni
*Çarşamba
08.30-09.10

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü
bitirdi. Marmara Üniversitesi Sağlık Ana Bilim Dalı Spor
Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.
Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Pedagojik ve
Formasyon eğitimini aldı. 18 Yıl Profesyonel voleybol oynadı.
Voleybol 3. Kademe Antrenörlük belgesine sahiptir.Marmara
Üniversitesi Lisans eğitiminde Voleybol ana branşının yanında
Tenis ve Yüzme branşlarında yardımcı ihtisas eğitimi aldı.
2005 yılında Bodrum’da Oryantiring ve Tracking Eğitimi aldı.
2015’te Türkiye Cimnastik Federasyonu Pilates Eğitmenliği
sertifika programını bitirdi. BÜMED MEÇ Okulları’nda ikinci
yılıdır.

Nazlı Bilgin
Müzik Öğretmeni
*Perşembe
13.20-14.00

2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tiyatro bölümünü bitirdi. Birçok tiyatro oyunu yazıp yönetti,
dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk ve oyuncu koçluğu
yaptı. 12 senedir birçok kolejde drama dersleri veriyor.
BÜMED MEÇ Okulları’nda ikinci yılıdır.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana
Sanat Dalı Bölümü'nden 2013 yılında mezun oldu. Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden almış olduğu
"Pedagojik Formasyon" eğitimini 2015 yılında tamamladı.
Çeşitli galerilerde ve fuarlarda sergilere katıldı. 2015 yılından
bu yana Görsel Sanatlar öğretmenliği yapıyor ve kişisel sanat
faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. BÜMED MEÇ
Okulları’nda ikinci yılıdır.
Hazal Özdemir
Görsel Sanatlar
Öğretmeni
*Pazartesi
14.15-14.55

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladığı müzik eğitimine
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği
Programı Piyano-Şan Bölümü’nde devam etti. 2009 yılında
New York’ta The Ari Roland Jazz Quartet üyeleri ile caz vokal
üzerine çalışmalar yaptı. Mezun olduktan sonra İstanbul
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Opera
Anasanat Dalı’nda iki yıl daha eğitimine devam etti. Şefliğini
yaptığı korolarla Çek Cumhuriyeti Koro Festivali’nde Bronz
Madalya, Roma ve Barcelona Koro Festivali’nde Golden
Diploma kazandı. Görev yaptığı süre içerisinde Orff Eğitimi,
Beden Perküsyonu Eğitimi ve Sınıf Yönetiminde Drama
Eğitimi alanında da yetkinlik alan öğretmenimiz BÜMED MEÇ
Okulları’nda iki yıldır çalışmaktadır.

Serkan Atar
Drama Öğretmeni
*Çarşamba
09.35-10.15
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İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik
bölümünden mezun oldu. Ardından Projektif ve bilişsel
değerlendirme test uygulama ve yorumlama eğitimi aldı. 5
yıldır özel bir okulda Psikolojik Danışman ve Rehber
öğretmen olarak çalıştı. BÜMED MEÇ İstinye Yerleşkesi’nde
ikinci yılıdır.

Gülşah Mısırlı
Öğrenci ve İdari İşler
Sorumlusu

Seda Var
Psikolojik Danışman
ve Rehber Öğretmen

Özel Amiral Bristol Sağlık Kolejinden mezun olmuştur. Meslek
hayatına International Hospital 'da başlamıştır. 2018-2019
Eğitim-Öğretim yılı itabariyle İstinye yerleşkemizde Revir
Hemşiresi olarak görev yapmaktadır.

Narin Altıntaş
Okul Hemşiresi

İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden
mezun olduktan sonra 5 yıl televizyon sektöründe çalışmıştır.
2014 yılından itibaren İdari İşler, Kayıt Kabul, Öğrenci İşleri ve
Eğitim sektöründe görev yapmaya başlamış, 2016-2017
Eğitim Öğretim yılında BÜMED MEÇ Ailesi’ne katılmıştır.
BÜMED MEÇ İstinye yerleşkesinde İdari İşler Sorumlusu olarak
görev yapmaktadır.

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK İSTİNYE İLKOKUL VE ORTAOKULU
OKUL KURALLARI
Okul topluluğunun düzeni kurallar ile sağlanır. Öğrencilerimizden bu kuralları içselleştirmeleri ve denetim olmaksızın her yerde, her alanda uygulamaları
BÜMED MEÇ Okulları olarak öncelikli beklentimizdir.

BÜMED MEÇ Okulları öğrencileri;
Okula zamanında gelir ve devam durumlarına özen gösterir,
Okula cep telefonu ve tablet getirmez; özel bir durum sebebiyle önceden izin almak koşuluyla tablet veya cep telefonunu okula getirmeleri
durumunda; okul çıkışında geri almak üzere, sabah okul idaresine teslim eder,
Kendi eşyalarının sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu bilirler,
Okul idareci ve öğretmenlerine, hiçbir surette maddi değeri olan hediyeler vermezler,
Okulun görüşünü almadan okul etkinlikleri ile ilgili fotoğrafları medya ve sosyal medya da paylaşmazlar,
Alerjisi olan öğrencilerimizin sağlığını gözetmek amacıyla okula ve servise paketli / paketsiz yiyecek veya içecek getirmezler,
Servislerdeki güvenliği, düzeni ve zamanlamaya uymak için oluşturulmuş kriterler doğrultusunda hareket ederler,
Haftada bir gün serbest kıyafet günüdür. Bu gün haricinde okula belirlenen üniforma ile gelirler,
Kıyafetlerin kaybolmaması veya karışmaması amacıyla etiketlerine isim yazarlar,
İzin almadan kendisine ait olmayan eşyaları almaz, başkasına ait dolapları açmazlar,
Zamanlarını doğru yönetirler. Araların ardından derslerine zamanında gider, ödev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirirler,
Okula su mataralarıyla gelir, plastik ve kağıt bardak kullanmamak konusunda hassasiyet gösterirler,
Çevresine karşı duyarlı davranır, atıkları uygun çöp kutularına atarlar,
Ders yaptığı sınıftan sandalyesini yerleştirerek, yere düşen çöpleri toplayarak ayrılırlar,
Kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları zamanında (10 gün sonra) teslim ederler,
Kendine, küçüklere ve büyüklere karşı saygılı davranırlar, ( günaydın, iyi günler der...vs)
Başkasıyla değil kendisiyle yarışmaya, kendini geliştirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanır,
Kibar ve saygılıdır / düzenlidir, okul eşyaları (defter klasör) eksiksizidir,
Yemekhane kurallarına uygun hareket eder ( kontrollü bir sesle konuşur, yemeğinin ardından tabağını kaldırır... vb.),
Okuldaki tüm personelle uygun dil kullanarak (siz dili) iletişim kurar.

Disiplin
BÜMED MEÇ Okulları’nda yaşanılacak sorunlarda çözüm odaklı yaklaşım esastır. Sorunların çözümünde öğretmen, öğrenci, rehberlik birimi ve veli birlikte
hareket eder. Ortaokulda ise çözüm odaklı yaklaşım ve pozitif disipline bakış açısı aynı olmakla birlikte olumsuz davranışın önlenmesi ve sonlandırılmasına
katkıda bulunmak amacı ile yönetmelik gereği “Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu” kurulur. Müdür yardımcısı liderliğinde çalışan bu kurul;
öğretmenler genel kurulunda gizli oyla seçilen üç öğretmen ve OAB üyesi bir veliden oluşur. Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplantılarına, ihtiyaç
duyulması hâlinde okulun rehber öğretmeni de katılır. Ancak oy kullanamaz. Kurulun çalışma şekli Milli eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları yönetmeliğine
uygun yürütülür.
Olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak
bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma sürecini öğretmen yürütür. Bu süreç; sırasıyla sözlü uyarma, öğrenci ile
sözleşme imzalama ve velinin okula daveti şeklinde olur.

Uyarı Yaptırımı Gerektiren Davranışlar
Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek,
Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından
verilen izin süresini özürsüz uzatmak,
Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak,
Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,
Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek,
Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak ve bu davranışı tekrar etmek,
Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek,
Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak,
Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak,
Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermektir.
Uyarılara rağmen olumsuz davranışın sürmesi durumunda öğretmen bir rapor hazırlayarak görüşülmek üzere davranış değerlendirme kuruluna sunar. Kınama
yaptırımı sadece ortaokulda uygulanır ve Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından verilir. Kınama, davranışın sonlandırılmasının istendiği ve
yönetimce verilen yazılı bir bildiridir.

Kınama Gerektiren Davranışlar
Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak,
Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek,
Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek,
Resmî evrakta değişiklik yapmak,
Okulda kavga etmek,
Okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek,
Başkasının malını haberi olmadan almak,
Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak,
Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek.
Kurulca verilen uyarma ve kınama yaptırımları, okul müdürünün onayı ile sonuçlandırılır. Bu süreç sonunda olumsuz davranış devam ediyorsa durum İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilir. Okul değiştirme yaptırımı, İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’nun onayından sonra veli okula çağırılarak tebliğ
edilir ve uygulanır.

Okula Devam / Devamsızlık ve İzinli Çıkışlar
Öğrenciler raporsuz olarak en fazla 20 gün devamsızlık yapabilirler. 20 günü aşan devamsızlık sınıf tekrarını gerektirir.
Öğrencinin okul çıkış değişikliği ile ilgili bilgilendirme en geç 13:00’e kadar yerleşke İdari ve Öğrenci İşler Sorumlusu’na bildirilmelidir.
Öğrencilerin ihtiyaçları, akademik seviyeleri, öğrenme stilleri ve ilgi alanlarına göre ödevler bireyselleştirilir. Farklılaştırma gerektiren
ödevlerin süreleri de ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir. Öğrencilere çıktısı verilen ödevler K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’nde
“Ödevler” bölümüne de eklenir.
Ödev öğrencinin sorumluluğundadır. Veli; ödev yapma alışkanlığı ve sorumluluğu kazandırma, zaman yönetimi, materyal desteği
sağlama konusunda destek verir. Anlaşılmayan konu ya da bölüm ertesi gün öğretmen tarafından desteklenerek öğretilir.
Öğrencilere çıktısı verilen ödevler Google Classroom Sistemi’ne de eklenir.
Ödev kontrol edilir. Öğrenci ile paylaşılır. Eksik kısımlar sorumlu öğretmen ile birlikte tamamlanır.
Ödevlerin akranlara sunumları önemlidir. Fuar alanı, dijital gösterim, bireysel aktivite vb. farklı teknikler kullanılarak öğrencinin
çalışmasına verilen değer hissettirilir.
Düzenli olarak ödevini yapmayan öğrenci ödevi veren öğretmen tarafından takip edilir. 3 kere üst üste ya da aralıklarla yaşanılan bu
tür durumlarda veli bilgilendirilir ve nedeni araştırılır. Alışkanlık kazandırma amaçlı ödev takip çizelgesi kullanılır. Düzelmeyen
davranış sorununda Rehberlik Birimi’nden destek alınır.
Öğrencinin kendi potansiyelinin altında ürünler ve çalışmalar çıkarmasının gözlemlenmesi durumunda da durum veli ile paylaşılır ve
rehberlik servisi ve ilgili öğretmen, gerekli önlemleri alır.

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda;
Ödevler, merak tutumunu destekleyen, beceri geliştiren, araştırma ve sorgulamaya (SARES) yönlendiren, yaratıcı, geliştirici içeriktedir. Gerektiğinde
tekrar ya da pekiştirme ödevleri de verilir. Ödev tarzları arasında her seviye için belli bir denge vardır.
Araştırma ödevleri öncesi seviyeye göre araştırma teknikleri bilgisi verilir. Öğretmen araştırma ödevi ile birlikte öğrencilerin kullanabilecekleri
kaynakları belirtir. Kitap kaynağı belirtilmesi önemlidir.
Öğrencinin araştırdığı bilginin kaynağını belirtme alışkanlığı küçük yaştan itibaren öğretilir ve takip edilir. Seviye büyüdükçe kitaptan ve arama
motorlarından nasıl araştırma yapılacağı öğretilir. Akademik Dürüstlük kurallarına uymaları sağlanır.
Deney, model/maket yapımı vb. gerektiren ödevler öncesinde, benzer aktivitelerin okulda yapılmış olması öğrenciler için yol göstericidir.
Model/maket yapımı ile ilgili olarak öğrencilerden beklenenler detaylı kriterlerle ya da rubrikle açık ve anlaşılır şekilde belirtilir. Malzeme beklentisi
olan bu ödevlerin teslim süresi en az iki gün sonra olmalıdır.
Ev çalışmalarının amacı, çalışmadan ne beklendiği ve nasıl yapılması gerektiği; öğrencilere sorumlu öğretmen tarafından net bir şekilde açıklanır.
Öğrenciler kendilerine verilen ev çalışmalarının eğitim öğretim programının belirlediği kritere göre ve zamanında tamamlanmasından
sorumludurlar. Öğretmen, öğrencinin ödevi kendisinin yapmadığı düşündüğü durumlarda ödevi tekrar yapması için ödevi geri verebilir.
Ödevini düzenli olarak yapmayan öğrencilere teneffüs saatinde ödev yaptırma yaptırımı uygulanabilir. Ancak gün içerisinde sadece bir teneffüsleri
zalınır ve bu yaptırımı veren öğretmen bir çakışma olmaması için diğer öğretmenleri bilgilendirir.
Ödev yapmamayı alışkanlık haline getiren öğrenci velisi ile önce dersin öğretmeni, sorun devam ederse danışman öğretmen ve rehberlik öğretmeni
iletişime geçer.
Sorunun nedenleri ve çözüm yolları birlikte aranır/geliştirilir.
Ödev verilme zamanları ve süreleri her sınıf seviyesi için farklılıklar gösterir. Ortaokul öğretmenleri sene başında bir çizelge hazırlayarak öğrenci için
günlük belirlenen dakikayı geçmeyecek bir ödev düzeni oluştururlar.
Ödev sürelerine dikkat edilerek birden fazla dersten ödev verilebilir.
Öğrencilerin ihtiyaçları, akademik seviyeleri, öğrenme stilleri ve ilgi alanlarına göre ödevler bireyselleştirilir. Farklılaştırma gerektiren ödevlerin
süreleri de ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir.
Öğrencilere çıktısı verilen ödevler Google Classroom Sistemi’ne de eklenir.
Ödev öğrencinin sorumluluğundadır. Veli; ödev yapma alışkanlığı ve sorumluluğu kazandırma, zaman yönetimi, materyal desteği sağlama
konusunda destek verir.
Anlaşılmayan konu ya da bölüm ertesi gün öğretmen tarafından desteklenerek öğretilir.
Ödev kontrol edilir. Öğrenci ile paylaşılır. Eksik kısımlar sorumlu öğretmen ile birlikte tamamlanır. Ödev kontrollerinde yapıcı/yol gösteren yazılı geri
bildirimler verilir.
Ödevlerin akranlara sunumları önemlidir. Fuar alanı, dijital gösterim, bireysel aktivite vb. farklı teknikler kullanılarak öğrencinin çalışmasına verilen
değer hissettirilir.
Düzenli olarak ödevini yapmayan öğrenci ödevi veren öğretmen tarafından takip edilir. 3 kere üst üste ya da aralıklarla yaşanılan bu tür durumlarda
veli bilgilendirilir ve nedeni araştırılır. Alışkanlık kazandırma amaçlı ödev takip çizelgesi kullanılır. Düzelmeyen davranış sorununda rehberlikten
destek alınır.
Öğrencinin kendi potansiyelinin altında ürünler ve çalışmalar çıkarmasının gözlemlenmesi durumunda da durum veli ile paylaşılır ve rehberlik
servisi ve ilgili öğretmen, gerekli önlemleri alır.

İlkokul Tematik
Proje Sunumları
1.Sınıf 24-28 Mayıs Haftası
2.Sınıf 24-28 Mayıs Haftası
3.Sınıf 31 Mayıs - 4 Haziran 2021 Haftası
4.Sınıf 31 Mayıs - 4 Haziran 2021 Haftası

Veli Toplantı
Tarihleri
8 Kasım Cumartesi 2020
27 Mart Cumartesi 2021

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU 1-A SINIFI HAFTALIK
DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
2-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
3-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
3-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
4-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
5-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
6-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
6-B SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
7-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
8-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
1-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
2-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
3-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
3-B SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
4-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
5-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
6-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
6-B SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
7-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTİNYE İLKOKUL/ORTAOKULU
8-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ

*NOT: Belirlenen sınav haftaları içinde sınavların günleri öğrencilerimize sınavlardan 2 hafta önce bildirilecektir.

1.SINIF

BÜMED MEÇ
İSTİNYE İLKOKULU
GEZİ PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6-7-8. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ

2.SINIF

*NOT: Belirlenen sınav haftaları içinde sınavların günleri öğrencilerimize sınavlardan 2 hafta önce bildirilecektir.

3.SINIF

BÜMED MEÇ
İSTİNYE İLKOKULU
GEZİ PROGRAMI

BÜMED MEÇ İSTİNYE İLKOKULU
GEZİ PROGRAMI
4.SINIF

BÜMED MEÇ İSTİNYE ORTAOKULU
GEZİ PROGRAMI

5.SINIF

BÜMED MEÇ İSTİNYE ORTAOKULU
GEZİ PROGRAMI

6.SINIF

BÜMED MEÇ İSTİNYE ORTAOKULU
GEZİ PROGRAMI

BÜMED MEÇ İSTİNYE ORTAOKULU
GEZİ PROGRAMI

7.SINIF

8.SINIF

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO

İkbal Taşoluk
Zembilören
Müdür Yardımcısı

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK
KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU

Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği ve
Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı bölümlerini
tamamladı.18 yıldır süren eğitimcilik sürecinde, çeşitli
kurumlarda öğretmenlik, eğitim koordinatörlüğü, müdür
yardımcılığı ve müdür pozisyonlarında görev aldı. PYP ve
Montessori Eğitimlerini alarak, sınıf ortamında çocuklarla
uygulayıp, yayınevi ve farklı okullara Okul Öncesi Eğitim
Programları hazırlamaktadır. Gönüllü olarak bazı kurumlara
Yaratıcı Çocuk Draması, Halk Oyunları ve Anne - Çocuk
Eğitimleri vermektedir. BÜMED MEÇ Okulları’nda ilk yılı olup,
Koşuyolu şubesinin Müdür Yardımcısıdır.

Murat Kaçar
1.Sınıf Öğretmeni
*Pazartesi13.20-14.00

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği
bölümünden mezun oldu. BÜMED MEÇ Ailesinde 2. yılı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisansını Erken Çocuklukta
Anne-Çocuk Oyunu ve Duygusal İyi Oluş konusu üzerinde
çalışarak sürdürüyor. Çeşitli STK’larda gönüllü olarak
çocuklarla buluşmaya ve faaliyetlerde yer almaya devam
ediyor.
Gülen ŞAHİN
Okul Öncesi Sınıf
Öğretmeni
*Çarşamba
13.20-14.00

1996 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yirmi üç yıl sınıf
öğretmenliği yaptı. Sınıf öğretmenliğinin yanı sıra 2010
yılından itibaren Öğretmen Akademisi Vakfında Kısmi
Zamanlı Eğitimci olarak da meslektaşlarıyla Sınıf Yönetimi,
İletişim Becerileri, Ölçme ve Değerlendirme, Sınıfta
Yaratıcılık, Çözüm Odaklı İletişim başlıklarında atölye
çalışmalarında buluştu. 2019 yılında Öğretmen Akademisi
Vakfında Uzman Eğitimci olarak çalışmaya başladı. Finlandiya
okullarında Finlandiya eğitim sistemi üzerine çalışmalar
yaptı. BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu yerleşkesinde ilk yılı.

Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun
oldu. Eğitim sektöründeki köklü kurumlarda öğretmenlik ve
bireysel eğitim uzmanlığı görevleri yaptı. Yurt dışında
yaşadığı süreçte gönüllü eğitim faaliyetlerine devam etti.
Meslekte 19, BÜMED MEÇ Okulları’nda 5. yılını dolduruyor.
BÜMED MEÇ Koşuyolu yerleşkesinde sınıf öğretmeni olarak
görev yapıyor.
Pınar DURMAZ
2. Sınıf Öğretmeni
*Çarşamba
11.15-11.55

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO
İstanbul Çapa Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra
mesleki yaşamı boyunca çeşitli özel okullarda sınıf öğretmeni
olarak görev aldı. Birçok eğitim seminerlerine, kurslara ve
projelere aktif olarak katıldı. BÜMED MEÇ Ailesi’nde 7.yılını
dolduruyor. BÜMED MEÇ Koşuyolu yerleşkesinde sınıf
öğretmeni olarak görev yapıyor.

Nurşen Abay
3. Sınıf Öğretmeni
*Perşembe
10.30-11.10

In 2014, she graduated from English Language Teaching
program with her Bachelors Degree at Yeditepe University,
and English Linguistics & Literature with her Master’s Degree
at Granada University in 2017. She has taught a wide range
of age levels from Grade 1 to Grade 6. This is her second year
as an English teacher at BÜMED MEÇ Schools.

KTÜ’den Sınıf Öğretmeni olarak 1995 yılında mezun oldu.
İstanbul’da, devlet okullarında ve çeşitli özel okullarda uzun
yıllar sınıf öğretmeni olarak çalıştı. Özel ve devlet okullarında
Yaratıcı Okuma projesi yürüttü. Bir süre Kadıköy
Belediye’sinde yetişkin okuma yazma öğretmenliği yaptı.
MEF Ulus’ta Program Destek öğretmeni olarak çalıştı. 2019
yılında BÜMED MEÇ Moda’da sınıf öğretmeni olarak göreve
başladı. BÜMED MEÇ Koşuyolu’nda görevini sürdürüyor.
İpek Kalkan
English Teacher
*Wed 13.20-14.00

Şükran Kurnaz
4. Sınıf Öğretmeni
*Çarşamba
11.15-11.55

She has been teaching various ages and levels of students for
14 years. After graduating from university she completed an
international course for teachers of English as a foreign
language. She believes in building close personal
relationships with her students in order to create a safe and
comfortable learning environment. She enjoys integrating
technology into her lessons to cater for 21st Century learners,
and she also aims to raise awareness of other cultures.

She graduated from preschool education at Boğaziçi
University in 2015. She has experience in all age groups. She
gained experience in different international schools. She is
interested in learning in nature and also sustainability issues.

Tansu Çelik Taşçı
English Teacher
*Fri 11.15-11.55

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
AKADEMİK VE İDARİ KADRO

Sibel Rutter
English Teacher
*Mon 10.30-11.10

Sadaf Daryaei
English Teacher
*Wed 13.20-14.00

She graduated from English Language teaching Program also
she has a Master's Degree in business administration at
Yeditepe. She has acquıred an international certificate of TEFL
from London .She worked as an English teacher in various
private schools in Istanbul. She has been teaching English for
21 years with several different age groups. This is her first
year as an English teacher at BÜMED MEÇ Schools.
İrem Parla Usuk
English Teacher
*Thu 11.15-11.55

A graduate of games art development from Limkokwing
University of creative technology specializing in Game Based
Learning and A holder of international TEFL License. she has 5
years of teaching experience in different countries and
different age groups, plus a game developed only for
teaching kids chemistry. This is her first year teaching in
BÜMED MEÇ Schools. She is planning to bring new ideas into
the education industry to make learning both fun and
productive for children.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe
Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslekte 6. yılı olan
öğretmenimizin BÜMED MEÇ ailesinde ilk yılıdır.

Özlem GÖK ÇETİN
Türkçe Öğretmeni
*Çarşamba
12.40-13.20
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Merve Yılmaz
Matematik Öğretmeni
*Pazartesi
13.20-14.00

Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
bölümünden 2020 yılında mezun oldu. Halen Anadolu
Üniversitesi Web Tasarım ve Kodlama bölümünde eğitimine
devam etmektedir. Project-based Learning in Secondary
Schools, Flipped Learning Education ve Design Geometry gibi
mesleki eğitimlere ve konferanslara katıldı. Yaklaşımının
merkezinde çocuğu birey olarak görmek ve onların haklarını
göz önünde bulundurmak var. Öğretme, beceri edindirme
rollerini benimseme yerine; bir öğretmen olarak rolünün
çocukların kendini gerçekleştirebileceği ortamlar yaratarak
öğrenme deneyimlerinde onlara eşlik etmek gerektiğini
düşünüyor. Öğrencilere öğrenme süreçlerinde bilgiyi kendi
içinde bulmalarına yardım etmek ve kendilerini her aşamada
sorgulayarak ilerleyen bireyler yetiştirmek en değer verdiği
yaklaşımlardan biridir. BÜMED MEÇ ailesinde ilk yılıdır.

2009 yılında Kırgızistan Celal-Abad Devlet Üniversitesinden
mezun olan öğretmenimizin meslekte 11. yılı, BÜMED MEÇ
ailesinde ise ilk yılıdır.

Ferhat Vural
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
*Çarşamba
12.40-13.20

Yıldız Teknik Üniversitesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi bölümünden 2020 yılında mezun oldu. Üniversite
dönemi boyunca çeşitli kodlama merkezlerinde çalıştı.
Gelecekte Eğitim Yönetimi alanında uzmanlaşarak sürekli
eğitimin içinde kalmak istiyor. Hem öğretmenlik mesleğinde
hem BÜMED MEÇ ailesinde ilk yılıdır.

Serkan Cerk
Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım
*Salı 10.30-11.10
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Oktay Sevinç
Müzik Öğretmeni
Tüm Sınıflar
*Çarşamba
09.00-09.30

Belkıs Orulluoğlu
Görsel Sanatlar
Öğretmeni
*Perşambe
15.00-15.40

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen
Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu, meslekte 6 BÜMED MEÇ
ailesinde ilk yılı. Meslekte ilerlemenin hazzını, her yıl
çocuklarıyla kurduğu gönül bağının güçlenmesiyle daha da
yaşıyor. Öğrencilerine öğrenmelerinde rehber olduğunu,
bilgiye ancak kendileri ulaşabildiğinde öğrenmenin kalıcı
olacağını savunuyor.
Derya Taş
Fen Bilimleri Öğretmeni
*Pazartesi
10.30-11.10

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünden 1995
yılında mezun oldu. Meslek hayatında 22. Yılını çalışacak
olan öğretmenimiz, BÜMED MEÇ Okulları’nda bu yıl itibarı ile
3.yılındadır.

Trakya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 2015
yılında mezun oldu. Daha sonra 2019 yılında Altınbaş
Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde Yüksek Lisans
Eğitimini tamamladı. Mesleğinde 3., BÜMED MEÇ ailesinde ise
ilk yılı olacaktır.

Şehnaz Sarraç
Drama Öğretmeni
Tüm Sınıflar
*Pazartesi
11.15-11.55

Ortaokul yıllarında tiyatro ile tanıştı.Yunus Emre Kültür
Merkezi'nin açmış olduğu tiyatro sınavını kazanarak Emre
Kınay,Fidan Tek gibi değerli oyunculardan tiyatro eğitimi
aldı.Çağdaş Drama Derneği'nin Yaratıcı Drama Liderliği
Programını bitirdi.Luciano logna'Forum Tiyatro'çalışmalarına
ve Orff Schulwerk İlkokul ve okul öncesi çocukları için eğitim
eğitim
atölyelerine
katıldı.Pera
Müzesi'nde,Üsküdar
Kaymakamlığı İlçe Eğitim Müdürlüğünde birçok üniversite ve
özel
okulda
gönüllü
yaratıcı
drama
çalışmaları
gerçekleştirdi.Çeşitli reklam ve sinema filmlerinde yer aldı.
Özel tiyatrolarda görev alarak çocuk oyunlarında yönetmelik
yaptı.Seslendirme Çalışmaları gerçekleştirdi.Özel okullarda
yaratıcı drama ve tiyatro öğretmenliğine halen devam
etmekte olup Çağdaş Drama Derneği eğitmenlerinden biridir.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
bölümünden mezun oldu. Meslekteki 19. yılı. Ayrıca 28 yıldır
basketbol antrenörlüğü yapıyor. Altyapı ve okul takımlarında
10 Türkiye derecesi var. 2 kez Türkiye şampiyonu. BÜMED
MEÇ Okulları’ nda 6. yılı.

Murat Bilgin
Beden Eğitimi Öğretmeni
Tüm Sınıflar
*Perşembe
08:30-09:10
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Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
bölümünden mezun oldu. Meslekte 5.yılı BÜMED MEÇ
ailesinde ilk yılıdır. Psikoloji yüksek lisansı tez dönemindedir.
Mezun olduktan sonra çeşitli seminer ve konferanslara
katılmıştır. Masal-oyun terapisi, objektif testler, MMPI ve
WISC-R testleri uygulama ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.

Gülay Aygen
Psikolojik Danışman
ve Rehber Öğretmen

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi
bölümünden mezun oldu. Okurken aynı zamanda BÜMED MEÇ
Okulları Arnavutköy yerleşkesinde stajyer öğretmenlik yaptı.
BÜMED MEÇ Ailesinde 3. Yılıdır. Koşuyolu yerleşkesinde
Öğrenci ve İdari İşler Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

İlayda Genç
Öğrenci ve İdari İşler
Sorumlusu

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK KOŞUYOLU İLKOKUL VE ORTAOKULU
OKUL KURALLARI
Okul topluluğunun düzeni kurallar ile sağlanır. Öğrencilerimizden bu kuralları içselleştirmeleri ve denetim olmaksızın her yerde, her alanda uygulamaları
BÜMED MEÇ Okulları olarak öncelikli beklentimizdir.

BÜMED MEÇ Okulları öğrencileri;
Okula zamanında gelir ve devam durumlarına özen gösterir,
Okula cep telefonu ve tablet getirmez; özel bir durum sebebiyle önceden izin almak koşuluyla tablet veya cep telefonunu okula getirmeleri
durumunda; okul çıkışında geri almak üzere, sabah okul idaresine teslim eder,
Kendi eşyalarının sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu bilirler,
Okul idareci ve öğretmenlerine, hiçbir surette maddi değeri olan hediyeler vermezler,
Okulun görüşünü almadan okul etkinlikleri ile ilgili fotoğrafları medya ve sosyal medya da paylaşmazlar,
Alerjisi olan öğrencilerimizin sağlığını gözetmek amacıyla okula ve servise paketli / paketsiz yiyecek veya içecek getirmezler,
Servislerdeki güvenliği, düzeni ve zamanlamaya uymak için oluşturulmuş kriterler doğrultusunda hareket ederler,
Haftada bir gün serbest kıyafet günüdür. Bu gün haricinde okula belirlenen üniforma ile gelirler,
Kıyafetlerin kaybolmaması veya karışmaması amacıyla etiketlerine isim yazarlar,
İzin almadan kendisine ait olmayan eşyaları almaz, başkasına ait dolapları açmazlar,
Zamanlarını doğru yönetirler. Araların ardından derslerine zamanında gider, ödev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirirler,
Okula su mataralarıyla gelir, plastik ve kağıt bardak kullanmamak konusunda hassasiyet gösterirler,
Çevresine karşı duyarlı davranır, atıkları uygun çöp kutularına atarlar,
Ders yaptığı sınıftan sandalyesini yerleştirerek, yere düşen çöpleri toplayarak ayrılırlar,
Kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları zamanında (10 gün sonra) teslim ederler,
Kendine, küçüklere ve büyüklere karşı saygılı davranırlar, ( günaydın, iyi günler der...vs)
Başkasıyla değil kendisiyle yarışmaya, kendini geliştirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanır,
Kibar ve saygılıdır / düzenlidir, okul eşyaları (defter klasör) eksiksizidir,
Yemekhane kurallarına uygun hareket eder ( kontrollü bir sesle konuşur, yemeğinin ardından tabağını kaldırır... vb.),
Okuldaki tüm personelle uygun dil kullanarak (siz dili) iletişim kurar.

Disiplin
BÜMED MEÇ Okulları’nda yaşanılacak sorunlarda çözüm odaklı yaklaşım esastır. Sorunların çözümünde öğretmen, öğrenci, rehberlik birimi ve veli birlikte
hareket eder. Ortaokulda ise çözüm odaklı yaklaşım ve pozitif disipline bakış açısı aynı olmakla birlikte olumsuz davranışın önlenmesi ve sonlandırılmasına
katkıda bulunmak amacı ile yönetmelik gereği “Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu” kurulur. Müdür yardımcısı liderliğinde çalışan bu kurul;
öğretmenler genel kurulunda gizli oyla seçilen üç öğretmen ve OAB üyesi bir veliden oluşur. Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplantılarına, ihtiyaç
duyulması hâlinde okulun rehber öğretmeni de katılır. Ancak oy kullanamaz. Kurulun çalışma şekli Milli eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları yönetmeliğine
uygun yürütülür.
Olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak
bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma sürecini öğretmen yürütür. Bu süreç; sırasıyla sözlü uyarma, öğrenci ile
sözleşme imzalama ve velinin okula daveti şeklinde olur.

Uyarı Yaptırımı Gerektiren Davranışlar
Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek,
Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından
verilen izin süresini özürsüz uzatmak,
Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak,
Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,
Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek,
Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak ve bu davranışı tekrar etmek,
Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek,
Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak,
Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak,
Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermektir.
Uyarılara rağmen olumsuz davranışın sürmesi durumunda öğretmen bir rapor hazırlayarak görüşülmek üzere davranış değerlendirme kuruluna sunar. Kınama
yaptırımı sadece ortaokulda uygulanır ve Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından verilir. Kınama, davranışın sonlandırılmasının istendiği ve
yönetimce verilen yazılı bir bildiridir.

Kınama Gerektiren Davranışlar
Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak,
Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek,
Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek,
Resmî evrakta değişiklik yapmak,
Okulda kavga etmek,
Okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek,
Başkasının malını haberi olmadan almak,
Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak,
Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek.
Kurulca verilen uyarma ve kınama yaptırımları, okul müdürünün onayı ile sonuçlandırılır. Bu süreç sonunda olumsuz davranış devam ediyorsa durum İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilir. Okul değiştirme yaptırımı, İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’nun onayından sonra veli okula çağırılarak tebliğ
edilir ve uygulanır.

Okula Devam / Devamsızlık ve İzinli Çıkışlar
Öğrenciler raporsuz olarak en fazla 20 gün devamsızlık yapabilirler. 20 günü aşan devamsızlık sınıf tekrarını gerektirir.
Öğrencinin okul çıkış değişikliği ile ilgili bilgilendirme en geç 13:00’e kadar yerleşke İdari ve Öğrenci İşler Sorumlusu’na bildirilmelidir.
Öğrencilerin ihtiyaçları, akademik seviyeleri, öğrenme stilleri ve ilgi alanlarına göre ödevler bireyselleştirilir. Farklılaştırma gerektiren
ödevlerin süreleri de ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir. Öğrencilere çıktısı verilen ödevler K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi’nde
“Ödevler” bölümüne de eklenir.
Ödev öğrencinin sorumluluğundadır. Veli; ödev yapma alışkanlığı ve sorumluluğu kazandırma, zaman yönetimi, materyal desteği
sağlama konusunda destek verir. Anlaşılmayan konu ya da bölüm ertesi gün öğretmen tarafından desteklenerek öğretilir.
Öğrencilere çıktısı verilen ödevler Google Classroom Sistemi’ne de eklenir.
Ödev kontrol edilir. Öğrenci ile paylaşılır. Eksik kısımlar sorumlu öğretmen ile birlikte tamamlanır.
Ödevlerin akranlara sunumları önemlidir. Fuar alanı, dijital gösterim, bireysel aktivite vb. farklı teknikler kullanılarak öğrencinin
çalışmasına verilen değer hissettirilir.
Düzenli olarak ödevini yapmayan öğrenci ödevi veren öğretmen tarafından takip edilir. 3 kere üst üste ya da aralıklarla yaşanılan bu
tür durumlarda veli bilgilendirilir ve nedeni araştırılır. Alışkanlık kazandırma amaçlı ödev takip çizelgesi kullanılır. Düzelmeyen
davranış sorununda Rehberlik Birimi’nden destek alınır.
Öğrencinin kendi potansiyelinin altında ürünler ve çalışmalar çıkarmasının gözlemlenmesi durumunda da durum veli ile paylaşılır ve
rehberlik servisi ve ilgili öğretmen, gerekli önlemleri alır.

BÜMED MEÇ Ortaokulu’nda;
Ödevler, merak tutumunu destekleyen, beceri geliştiren, araştırma ve sorgulamaya (SARES) yönlendiren, yaratıcı, geliştirici içeriktedir. Gerektiğinde
tekrar ya da pekiştirme ödevleri de verilir. Ödev tarzları arasında her seviye için belli bir denge vardır.
Araştırma ödevleri öncesi seviyeye göre araştırma teknikleri bilgisi verilir. Öğretmen araştırma ödevi ile birlikte öğrencilerin kullanabilecekleri
kaynakları belirtir. Kitap kaynağı belirtilmesi önemlidir.
Öğrencinin araştırdığı bilginin kaynağını belirtme alışkanlığı küçük yaştan itibaren öğretilir ve takip edilir. Seviye büyüdükçe kitaptan ve arama
motorlarından nasıl araştırma yapılacağı öğretilir. Akademik Dürüstlük kurallarına uymaları sağlanır.
Deney, model/maket yapımı vb. gerektiren ödevler öncesinde, benzer aktivitelerin okulda yapılmış olması öğrenciler için yol göstericidir.
Model/maket yapımı ile ilgili olarak öğrencilerden beklenenler detaylı kriterlerle ya da rubrikle açık ve anlaşılır şekilde belirtilir. Malzeme beklentisi
olan bu ödevlerin teslim süresi en az iki gün sonra olmalıdır.
Ev çalışmalarının amacı, çalışmadan ne beklendiği ve nasıl yapılması gerektiği; öğrencilere sorumlu öğretmen tarafından net bir şekilde açıklanır.
Öğrenciler kendilerine verilen ev çalışmalarının eğitim öğretim programının belirlediği kritere göre ve zamanında tamamlanmasından
sorumludurlar. Öğretmen, öğrencinin ödevi kendisinin yapmadığı düşündüğü durumlarda ödevi tekrar yapması için ödevi geri verebilir.
Ödevini düzenli olarak yapmayan öğrencilere teneffüs saatinde ödev yaptırma yaptırımı uygulanabilir. Ancak gün içerisinde sadece bir teneffüsleri
zalınır ve bu yaptırımı veren öğretmen bir çakışma olmaması için diğer öğretmenleri bilgilendirir.
Ödev yapmamayı alışkanlık haline getiren öğrenci velisi ile önce dersin öğretmeni, sorun devam ederse danışman öğretmen ve rehberlik öğretmeni
iletişime geçer.
Sorunun nedenleri ve çözüm yolları birlikte aranır/geliştirilir.
Ödev verilme zamanları ve süreleri her sınıf seviyesi için farklılıklar gösterir. Ortaokul öğretmenleri sene başında bir çizelge hazırlayarak öğrenci için
günlük belirlenen dakikayı geçmeyecek bir ödev düzeni oluştururlar.
Ödev sürelerine dikkat edilerek birden fazla dersten ödev verilebilir.
Öğrencilerin ihtiyaçları, akademik seviyeleri, öğrenme stilleri ve ilgi alanlarına göre ödevler bireyselleştirilir. Farklılaştırma gerektiren ödevlerin
süreleri de ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir.
Öğrencilere çıktısı verilen ödevler Google Classroom Sistemi’ne de eklenir.
Ödev öğrencinin sorumluluğundadır. Veli; ödev yapma alışkanlığı ve sorumluluğu kazandırma, zaman yönetimi, materyal desteği sağlama
konusunda destek verir.
Anlaşılmayan konu ya da bölüm ertesi gün öğretmen tarafından desteklenerek öğretilir.
Ödev kontrol edilir. Öğrenci ile paylaşılır. Eksik kısımlar sorumlu öğretmen ile birlikte tamamlanır. Ödev kontrollerinde yapıcı/yol gösteren yazılı geri
bildirimler verilir.
Ödevlerin akranlara sunumları önemlidir. Fuar alanı, dijital gösterim, bireysel aktivite vb. farklı teknikler kullanılarak öğrencinin çalışmasına verilen
değer hissettirilir.
Düzenli olarak ödevini yapmayan öğrenci ödevi veren öğretmen tarafından takip edilir. 3 kere üst üste ya da aralıklarla yaşanılan bu tür durumlarda
veli bilgilendirilir ve nedeni araştırılır. Alışkanlık kazandırma amaçlı ödev takip çizelgesi kullanılır. Düzelmeyen davranış sorununda rehberlikten
destek alınır.
Öğrencinin kendi potansiyelinin altında ürünler ve çalışmalar çıkarmasının gözlemlenmesi durumunda da durum veli ile paylaşılır ve rehberlik
servisi ve ilgili öğretmen, gerekli önlemleri alır.

İlkokul Tematik
Proje Sunumları
1.Sınıf 24-28 Mayıs Haftası
2.Sınıf 24-28 Mayıs Haftası
3.Sınıf 31 Mayıs - 4 Haziran 2021 Haftası
4.Sınıf 31 Mayıs - 4 Haziran 2021 Haftası

Veli Toplantı
Tarihleri
8 Kasım Cumartesi 2020
27 Mart Cumartesi 2021

BÜMED MERAK EDEN ÇOCUK KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
HAZIRLIK SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
1-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
2-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
3-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
4-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
5-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
6-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

*NOT: Dönem içerisinde ders programında olabilecek herhangi bir değişiklikte velilerimiz bilgilendirilir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
HAZIRLIK SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
1-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
2-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
3-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
4-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
5-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
6-A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM HAFTALIK DERS PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM SINAV TAKVİMİ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM SINAV TAKVİMİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
1. SINIF GEZİ PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
2. SINIF GEZİ PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
3. SINIF GEZİ PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
4. SINIF GEZİ PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOŞUYOLU İLKOKUL/ORTAOKULU
5 ve 6. SINIF GEZİ PROGRAMI

BÜMED MEÇ
Genel Müdürlük

BÜMED MEÇ
Arnavutköy Anaokulu

Kireçhane Çıkmazı Sok. No: 1
Arnavutköy, Beşiktaş/İstanbul

Abdülhak Molla Sokak No:21
Arnavutköy, Beşiktaş-İstanbul

T: 0 212 263 37 06
F: 0 212 287 31 46
info@mecokullari.k12.tr

T: 0 212 263 37 06
F: 0 212 257 17 01
info@mecokullari.k12.tr

BÜMED MEÇ
Moda İlkokulu

BÜMED MEÇ
İstinye İlkokul - Ortaokulu

Caferağa Mah. Sivastopol
Sokak No:7 Kadıköy-İstanbul

Darüşşafaka Mah. Gezgin Sok. No:2
İstinye Sarıyer -İstanbul

T: 0 212 263 37 06
F: 0 216 414 34 66
info@mecokullari.k12.tr

T: 0 212 263 37 06
F: 0 212 287 31 46
info@mecokullari.k12.tr

BÜMED MEÇ
Koşuyolu İlkokul - Ortaokulu
Altunizade Atıf Bey Sok. No: 12
Acıbadem Üsküdar -İstanbul
T: 0 212 263 37 06
info@mecokullari.k12.tr

