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Ortaokul ve Lise eğitimi,
Lise ve yüksek öğretimden önce, öğrencinin geleceğini şekillendireceği en önemli eğitim
aşamalarından iki tanesidir. İyi bir ortaokul ve lise seçimi yapan öğrenci ve veliler bilirler ki
okulun teknolojik yapısı günümüzü takip edebilecek şekilde, öğretmen kadrosu ise uzman
ve seçilmiş olmalıdır. Köklü bir rehberlik ve danışmanlık anlayışıyla gereken akademik
destek sağladığımız velilerimiz ve öğrencilerimiz, 50 yıldır bu güvenle bizden aldıkları
eğitimle, nice Türkiye birinciliklerine ve nice okul derecelerine ulaşmışlardır.
İşte, neredeyse yarım yüzyıllık bu eğitim deneyimi ve eğitim sistemi İlköğretim ve
Ortaöğretim alanında Samsun Atakum’da okul olarak yerini alıyor:
Eğitim Bilimleri Ortaokulu ve Anadolu Lisesi
Yaşam İçin Eğitim’in gerekliliğine, sunuş şekline ve niteliğine önem veren Eğitim Bilimleri
Ortaokulu ve Anadolu Lisesi yeni eğitim yılıyla birlikte “özel” okul olmanın farklılığını
Samsun Atakum’da öğrenci ve velilerimize yaşatıyoruz.
Eğitim Bilimleri Ortaokul 5,6,7 ve 8, Anadolu Lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda Milli Eğitim
Bakanlığı müfredatı çerçevesinde eğitim veriyoruz. Lise derslerini öğrencinin seçeceği
bölüme (TM, MF) göre veriyoruz. Ayrıca Eğitim Bilimleri Okulunda etüt programlarıyla LGS,
TYT ve AYT sınavlarına destek oluyoruz.
Hayata karşı sorumluluğunu bilen, potansiyelinin farkında olan, özgüven sahibi, çevreye
ve insana karşı duyarlı, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine bağlı başarılı bir gençlik;
1969 yılından bu yana eğitim sektörüne öncülük eden Eğitim Bilimleri Samsun
Atakum’daki yeni okulu’nda bu yıldan itibaren yetişmeye başlayacak.
Daha uygun imkanlarla, daha kaliteli ve güvenli şartlarda, eğlenirken öğrenilecek bir
ortamda her öğrenci için yeni bir başlangıç ve yaşam için eğitim...
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Eğitim Bilimleri Ortaokulu, 5, 6, 7 ve 8.
sınıf öğrencilerini yaş gelişimlerine göre
Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı
çerçevesinde, bir üst kademe olan liselere
hazırlayan, modern ve teknolojik sınıflarda
eğitim veren, eğitim süresi 4 yıl olan bir
okuldur.

Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi,
gençlerin en önemli lise eğitim ve rehberlik
beklentilerine yardımcı oluyor. Çünkü veli
ve öğrencilerin istedikleri iki ana başlık var:
Birincisi; kaliteli bir ortaöğretim eğitimi,
ikincisi; doğru bir mesleki yönlendirme.

Okul + LGS Hazırlık + Etüt + Rehberlik konseptiyle
öğrencinin tüm eğitim öğretim ihtiyaçlarını başka bir eğitime
veya kuruma ihtiyaç kalmayacak şekilde Eğitim Bilimleri
Ortaokulu’nda karşılıyoruz. 5 ve 6. sınıfta ortaokul temel
eğitimi, LGS ön hazırlık, hedef belirleme, 7 ve 8. sınıflarda
belirlenen hedeflere göre liselere tam hazırlık yapıyoruz.

İşte Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi, ortaokul sonrası
öğrencileri akademik becerilerini tanıyarak, onlara 9, 10,
11 ve 12. sınıf müfredatını etkili bir şekilde uygulayarak ve
kazanımlarını gözeterek üniversiteye ve hayata hazırlıyor.

Öğrenci, konu anlatımları ile konuları öğrenirken, bol soru
çözümleri ile konuları pekiştiriyor, deneme sınavları ile
kendini kontrol ediyor. Sınav sonuç analizleri ile eksikler tesbit
edilerek etütlerde tamamlanıyor. Böylece öğrenilmemiş konu
kalmamış oluyor. Eğitim Bilimleri şube binaları merkezi
yerlerde olduğundan ulaşım kolaylığı ve yakınlığı fırsatı
sunuyoruz.

Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi’nde öğrenciler hem lise
diploması hem üniversiteye hazırlık eğitimlerini farklı bir
kuruma gerek duymadan alabiliyorlar. Bu ayrıcalıkla eğitimde
hem zaman kaybı hem de maddi kayıpların önüne geçilmiş
olunuyor. Okul + TYT / AYT Hazırlık + Etüt + Rehberlik
konseptiyle öğrencinin eğitime dair tüm ihtiyaçları tam gün
verilecek eğitimle giderilmiş oluyor.
9 ve 10. sınıfta lise temel eğitimi, ön hazırlık, hedef ve
alan belirleme, 11 ve 12. sınıflarda belirlenen hedeflere
göre oluşturulan alanlarda üniversiteye tam hazırlık Eğitim
Bilimleri Anadolu Lisesi’nde...
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Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi ve Eğitim Bilimleri Ortaokulu’nda öğrenci ve başarı
merkezli eğitim sistemi olan bilimsel ve başarısı kanıtlanmış Tam Öğrenme Modeli
uyguluyoruz.
Tam Öğrenme Modeli’nde, dersin gerektirdiği ön koşulların
öğrenci açısından yerine getirilmesini sağlıyor ve Eğitim Bilimleri
kalitesiyle takip ediyoruz. Bu modelde bilginin öğretilmesinden
analiz edilip, uygulanıp pekiştirilmesine kadar tüm süreci uzman
akademik kadromuzla takip ediyoruz.

Derslerin bitiminden sonra günlük etütler veriyor ve
Tam Öğrenme Modeli’ne göre öğrencinin eksik kaldığı
ders ve konular tespit edilerek etütlerle tamamlanmasını
sağlıyoruz. Eğitim Bilimleri’nde hafta içi 5 gün, günde 8
saat olmak üzere 40 ders saati veriyoruz.

LGS’
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İyi bir ortaokulda okumanın amacı,
iyi bir liseye hazırlanmaktır.

Öğrenciler bu amaçlarına ulaşabilmek için sürekli
bir çabanın ve eğitimin içinde olduklarından
kendilerine ve çevrelerine zaman ayıramaz
durumda oluyorlar.
Eğitim Bilimleri Ortaokulu olarak okul, kurs, etüt ve rehberliği
birleştirip aynı kurumda özgün bir programla öğrenciye ekstra eğitim
desteği sunuyor ve uyguluyoruz. Öğrencimizin kendisine zaman
kalacak şekilde oluşturduğumuz özgün eğitim modeliyle hem
ortaokul eğitimini en verimli şekilde uyguluyor, hem de Fen Liselerine,
Sosyal Bilimler Liselerine ve Anadolu Liselerine öğrencilerimizi
kazanma odaklı olarak hazırlıyoruz.
Ülkemizde liselere yerleştirmede Liselere Geçiş Sınavı (LGS)
uygulanıyor. LGS sınavında öğrencilere 8.sınıf müfredatından Türkçe,
Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı
Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular soruluyor. Sorular
çoktan seçmeli (4 seçenekli) olup 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
Bu sınavı kazanmaları için çocuklarımız ayrı ayrı ele alınıyor tam
öğrenme modeliyle ve öğrencinin durumuna göre her biriyle
birebir titizlikle ilgileniyoruz.
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LGS Sınav Sistemi
LGS Sınavı Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılıyor. Sınava girecek
öğrencilere Sözel ve Sayısal olmak üzere iki ayrı soru kitapçığı veriliyor.
Sayısal ve Sözel Bölüm arasında kısa bir dinlenme arası oluyor. Sınav
sonuçları Haziran ayında açıklanıyor,
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları ve Bakanlıkça
belirlenecek bazı Anadolu Liseleri LGS ile öğrenci alıyor.
Öğrencilerin %10 sadece LGS ile öğrenci alan okullara, geri kalan % 90’ı ise
adrese göre diğer liselere yerleşiyor.
Öğrencilerin yeni sınav sisteminde sınava katılan öğrenciler arasında %10
içinde olup iyi bir liseye yerleşebilmeleri için iyi bir LGS hazırlık eğitimi
almaları daha da önem kazanıyor.

Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi’nde lise eğitimi alan öğrencilerimize aynı zamanda
ekstra üniversiteye geçiş konusunda da gerekli desteği veriyoruz. Öğrencimizi, seçtiği
alana göre derslerinin dışındaki etüt saatlerinde TYT ve AYT’ye dair tam kapsamlı sınav
programına dahil ediyoruz.
Üniversiteye hazırlık için farklı bir kurumdan kurs desteği alma
ihtiyacı duymadan, öğrencimiz hem eğitimini hem de sınava
hazırlık programını Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi’nden almış
oluyor. Ayrıca Rehberlik desteğiyle,

üniversiteye ait bölümler, öğrencinin mesleki yatkınlığı, puan
türlerine göre girilebilecek okul ve alanları, tercih döneminde
dikkat edilmesi gereken konularda öğrencilerimiz üniversiteye
bilinçli bir şekilde adım atmalarını sağlıyoruz.

Üniversite Sınav Sistemi
Üniversite Sınav Sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılıyor. İlk oturumda,
adaylar Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) sınava giriyor. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı
düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’ yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti
ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanıyor. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi
(AYT) ile; adayların lise müfredatına dair bilgilerinin ölçümü esas alınıyor.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Temel Yeterlilik Testi Sınavı üniversiteye girişteki
ilk sınavdır. Tek oturumda yapılıyor. Üniversiteye
yerleşmek isteyen her öğrenci bu sınava girmek
zorundadır. TYT sınavında Türkçe, Sosyal Bilimler,
Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere
4 ayrı test yer alıyor. Bu test, ön lisans ve lisans
programlarını tercih edebilmesi için yükseköğretime
giriş baraj puanlarını belirliyor.

AYT Sınavı 4 yıl ve daha uzun süreli üniversite programlarını
tercih etmek isteyen öğrencilerin girmesi gereken zorunlu
sınavdır.

TYT’ den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın
TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden
alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel,
Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180
puan olması gerekiyor. Adaylar, 180 ve üzerinde
puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul
eden lisans programlarından tercih yapabiliyor.
TYT’ de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle
geçerli oluyor.

Belirlenen zamanda gerçekleştirilecek olan AYT Sınavında,
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2,
Matematik ve Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört
test yer alıyor. AYT’ de öğrenciler hesaplanmasını istedikleri
puan türü için gereken testleri cevaplıyor.
Yeni sınav sistemi ile birlikte öğrencilerin istedikleri bölümü
ve üniversiteyi kazanabilmeleri için iyi bir TYT ve AYT
hazırlık eğitimi almaları daha da önem kazanıyor.
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Alanında uzman zümre başkanlarının ve öğretmen kadrosunun Milli Eğitim Bakanlığı’nın
müfredatına uygun “Kazanım Temelli Öğretim” yöntemine göre hazırlanmış oldukları
yayınlarımız en güçlü yanımız.

Bil Bang Kazanım Değerlendirme Sınavları

Kazanım Değerlendirme Sınavları

Konu Anlatımlı Kitaplar

Soru Bankaları

Çek Kopar Testler

5, 6 ve 7. sınıflar için aylık değerlendirme niteliğindeki
sınavlardır. Eğitim Bilimleri ailesine üye olan tüm kurumların
ortak katılımıyla Türkiye genelinde değerlendiriyoruz.

9, 10 ve 11. sınıflar için aylık değerlendirme niteliğindeki
sınavlardır. Eğitim Bilimleri ailesine üye olan tüm kurumların
ortak katılımıyla Türkiye genelinde değerlendiriyoruz.

Anlatımların öğrencilerin yaş gruplarına
uygun olacak şekilde açık ve anlaşılır
olmasına dikkat ediyoruz; bol görsellerle
konu anlatımlarını çekici hâle getiriyor,
konuları anlamayı pekiştirici çözümlü
örnekler, etkinlikler ve testlerle
destekliyoruz.

Kazanımlar, belirlenen ünitelere göre
sıralanmış olup, MEB’in yıllık planlarında
belirtilen tarihlere uygun zamanlara ait
kazanımları içeren yazılı örneklere yer
veriyoruz.

Öğrencilerimize derslerde işlenen
konuları kavratacak ve destekleyecek
nitelikte sorulardan oluşan testler
veriyoruz.

Bil Bang YKS Deneme Sınavları

YKS Deneme Sınavları

8. sınıflar için aylık LGS denemesi niteliğindedir.

12. Sınıflar için TYT-AYT denemesi niteliğindedir.

Rehberlik Yayınları

Rehberlik Yayınları

Bireysel Gelişim kitapları, LGS sistemi vb. konularda
hazırlanmış yayınlardır.

Bireysel Gelişim kitapları, TYT-AYT sınav sistemi vb.
konularda hazırlanmış yayınlardır.
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CLT SINIF AKTİVİTELERİ
Rol Üstlenme
Röportajlar
Bilgi Boşlukları
Oyunlar
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İncelemeler
İkili Çalışmalar
Öğreterek Öğrenme
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COMMUNICATE LANGUAGE
TEACHING METHOD
Dünya dili olan İngilizce’nin
önemi her geçen gün
artıyor. Dünyadaki bilimsel
ve kültürel gelişmeleri takip
edebilmek, teknolojiden
daha iyi yararlanabilmek
için İngilizce’yi öğrenmek
ve kullanmak gerekiyor.
Eğitim Bilimleri Okulları olarak; Avrupa
Dil Çerçevesi Programı (CEFR) referans
alınarak, öğrencilerimize yabancı dilin hem
akademik hem de gerçek yaşamlarında
kullanılmasına yönelik becerilerini
sağlayacak olan CLT ( Communicative
Language Teaching Method) - İletişimsel
Dil Öğretim Metodunu kullanmaktayız
CLT modelinde dil bir iletişim aracı
olarak ele alınır.

ETKİN
Rehberlik
50 yıllık bir rehberlik birikiminin öğrenciye yansımasını düşünebiliyor musunuz?
Sınava hazırlanmak kadar sınav sistemine hakim olmak da önemlidir.
Rehber öğretmenler koordinasyonunda
bireysel rehberlik ve psikolojik
danışmanlık çalışmaları uyguluyoruz.
Eğitim sürecinde bireysel kariyer odaklı
bir rehberlik süreci ile öğrencileri
hayalindeki liseye hazırlıyoruz.
Öğrencilerin kişisel ilgi ve yeteneklerinin
tespiti, kariyer eğilimlerinin analizini
çeşitli envanterlerle belirliyoruz.

8. sınıfta okulda ayrıca Rehberlik dersi
de verilerek sınav hazırlık sürecinde
LGS sistemi, sınav kaygısı kontrolü, etkili
ders çalışma teknikleri ve kaynaklardan
yararlanabilme gibi konularda bilgi
verilerek uygulamalar yapıyoruz.
Milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS
sınavlarında öğrencinin hedeflerine
uygun liseyi kazanmasını sağlıyoruz.

Yapılan envanterlerle ve seminerlerle,
mesleki rehberlik yapılarak öğrencilere
sınavlardan önce hangi okul / bölüm
seçmeleri konusunda yol göstermiş
oluyoruz.

Eğitim Bilimleri’nde atölye
çalışmalarıyla, asosyal kişilik, kaygı
sorunları, dikkat sorunları, kendini ifade
edememe, sorumluluk alamama gibi
sorunları drama yöntemleriyle en aza
indiriyoruz.

Sadece öğrencilerin değil, velilerin de
sınav sistemi, ergenlik psikolojisi ve
kişisel gelişimler konusunda donanımlı
olması gerekliliğine inanıyoruz. Eğitim
Bilimleri’nde, veli gelişim programları
uyguluyoruz.
Rehber öğretmenlerin yanı sıra öğrenci,
veli ve danışman öğretmen bir araya
gelerek çalışmalar yürütüyoruz.

Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi’nde rehberlik anlayışı öğrencilerin yaş grubu ve
akademik hedefleri düşünülerek 3 grupta değerlendirilmektedir:
Kriz öncesi rehberlik, Gelişim Rehberliği ve Mesleki Rehberlik.
Gelişim Rehberliği

Kriz Öncesi Rehberlik

Mesleki Rehberlik

Gençler ve aileler olası problemleri
yaşamadan önce bilgilendirilerek
önlem almak amacıyla yapılan rehberlik
hizmetidir. Burada bireysel danışmanlık
ve seminer metodlarıyla gerekli
bilgilendirmeleri yapıyoruz.

Tüm sınıf gruplarındaki öğrencilerimiz
eğitim aldıkları süreçte aynı zamanda
genel olarak son ergenlik aşamalarını
yaşamaktadırlar. Bu aşamada yaşanılan
aile ve çevreyle ilgili problemlerde,
fizyolojik ve psikolojik gelişim
aşamalarında rehber öğretmenlerimizle
danışmanlık faaliyetlerimizi titizlikle
gerçekleştiriyoruz.

TYT / AYT sonunda yerleşilecek yüksek
okullar ve fakülteleri, kariyer imkanları,
okullar hakkında genel bilgilendirmeler,
öğrencilerin tercihlerine rehber olma
gibi hayati rehberlik hizmetlerini
“Mesleki Rehberlik” adı altında Eğitim
Bilimleri Anadolu Lisesimizde öğrenci ve
velilerimizle birlikte uyguluyoruz.
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Tabletler, akıllı telefonlar, internet dünyası, sosyal medya, televizyon vb. birçok platform aktif
olarak kullanılıyor. Dijital eğitimin öncüsü Eğitim Bilimleri akıllı tahta ve akıllı içeriklerimizi
öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.
Eğitim, kara tahtalarda değil rengarenk şekillerin, grafiklerin, dokunarak öğrenmenin olduğu geniş ekranlarda artık daha modern
ve akılda kalıcı. Eğitim Bilimleri’nde tüm müfredat konuları akıllı ekran içerikleri olarak sisteme yükleyerek hem eğitici hem de
eğlenceli halde dönüştürüyoruz. Hijyenik ve görsel zekaya hitap etmesi açısından kalıcı olan akıllı ekranlar sınıfların en dikkat çekici
teknolojik unsurları. Türkiye’nin önde gelen kaliteli ve zengin yayın içeriğini ve anlayışını dijital dünyaya aktardık.

Dijital Ayna

Çağdaş eğitimin tüm gereksinimlerini bünyesinde barındıran
Eğitim Bilimleri teknolojik alt yapısıyla öğrenci ve velilerin
ihtiyaçlarına anında cevap veriyor. Digitalayna uygulaması ile
öğrenciye ait tüm bilgiler bir tık ötede. www.digitalayna.com
adresine şifresiyle erişen tüm öğrenci ve veliler, sınav sonuçları,
sınav analizleri, envanter sonuçları, öğrenci devam durumu,
ödevler, etütler vb. konulardaki bilgilere her yerden ulaşabiliyor.

Tekno Sınıflar

Soru Çözüm Videoları

Eğitim, akıllı tahta ile daha kalıcı, daha eğlenceli. Akıllı tahta ile donatılan
tüm sınıflarda öğretmen, konuları akıllı tahtaya yansıtarak işliyor. Tüm konu
anlatımları, özet metinleri, şekil, grafik, tablo ve görselleriyle akıllı tahtada
kullanılabilecek akıllı içeriğe dönüştürdük.

Eğitim Bilimleri’nden eğitime bir katkı
daha: Soru Çözüm Videoları...

Böylece görsel olarak da zihinlere hitap edildiği için konu öğrenci tarafından
daha iyi kavranmış oluyor. Deneyler interaktif ortamda yapılabiliyor.
Daha çok bilgiye ulaşılabiliyor. Zamandan tasarruf sağlanıyor. 

Soru bankalarının ve çek kopar testlerinin soru
çözüm videolarını internetten yayınlıyoruz.
Derslerde işlenen soruların çözüm videolarını
internetten izleyebilirsiniz.

Hayallerini Kodla
Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizi
Kodlama ve Robotik eğitimi ile geleceğe hazırlıyor,
hayal etmeye tasarlamaya ve üretmeye teşvik ediyoruz.
Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimize
kapsamlı bir müfredatla alacakları Kodlama ve Robotik
eğitimi ile takım çalışması, proje bazlı düşünme,
matematik, bilim, problem çözme ve daha pek çok
alanda beceri kazandırıyoruz.

Geleceğin Eğitimi
Günümüzde teknolojik gelişmelerin
katlanarak devam etmesi sonucunda
dünyanın gereksinimlerinin
farklılaşması ile gelecekte
öğrencilerimizin yüzde elliden
fazlasının henüz var olmamış
mesleklerde çalışabileceğinin
farkındayız.
Büyük bir hızla değişen dünyada
dijital dünyanın işleyişini anlayan
teknolojik gelişmelere yön verecek
uygulamalar ortaya koyabilen
öğrenciler yetiştirmek hedefi ile yola
çıkarak en güncel programlama
dilleri ile Kodlama Eğitimi
veriyoruz.
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Alanında uzman öğretmen kadromuzla sınıflarımızda işlenen dersleri bilgi alışverişinin
yaşandığı aktif bir ortam haline getiriyoruz.
Velilerimiz öğrencilerimizin durumundan sınıf öğretmenleri aracılığıyla haberdar oluyor. Öğrencisinin eğitim ve gelişimini takip
edebiliyor. Öğrenci merkezli eğitim anlayışına sahip, yeniliğe açık, aktif ve tecrübeli öğretmenlerimiz en güçlü yanımızdır.
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Hayata
Hazırlayan
Kulüpler
Kulüp faaliyetlerimizle öğrenci ve okul
bazında sorumluluklar ve sosyal beceriler
geliştirilerek hayatı yorumlayan, analiz
eden, gözlemleyen ve en az bir hobi
edinmeyi sağlayan kulüp çalışmaları
Eğitim Bilimleri’nde.
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BAZI KLÜPLERİMİZ
Resim Kulübü
Müzik Kulübü
Spor Kulübü
Bilişim Kulübü

Eğlendiren Okul

Akıl Oyunları Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kulübü

Başarılı öğrencilerimizin ödüllendirildiği törenler, yetenek yarışmaları, bahar festivaleri vs.
Öğrencisini eğlendiren okul, velisini eğlendiren okul, öğretmenini eğlendiren okul.
Öğrencilerle ve velilerle eğitimde olduğu kadar sosyal etkinliklerde ve eğlencelerde de birlikteyiz.
Bahar şenlikleri, Öğretmenler Günü Etkinlikleri, 23 Nisan Kutlamaları, SBS Ödül Törenleri vb. etkinliklerde binlerce öğrenci ve
velilerimiz Eğitim Bilimleri’nin farkını yaşadılar.

Satranç Kulübü
Edebiyat / Kitap Kulübü
Yabancı Dil Kulübü
Uzay Kulübü

Kültür
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Kadim geçmiş modern gelecek
Eğitim Bilimleri Okulları olarak ğrencilerimizi geçmişten gelen kadim kültürümüzün
ve sanatın tüm ayrıntılarına sahip olarak yetiştiriyor onları modern hayatın kültür ve
sanat anlayışıyla bütünleştiriyoruz.
Kültür ve Sanat bir toplumun hayat damarlarından biridir.
Kültür ve Sanat alanında ileri giden toplumlar daha müreffeh
ve çağını en iyi şekilde yakalayan toplumlar olmuşlardır.
Eğitim hayatında kültür ve sanatın çocuklarımızın sosyal
becerilerinin gelişmesine ve okul başarılarının artmasında özel
bir rolü vardır.

Eğitim Bilimleri olarak yarım asırlık tecrübemizle
çocuklarımıza bu alanda da çok değerli katkılar sunuyoruz.
Bu çerçevede okulumuzda çocuklarımız çağını en iyi şekilde
yakalayan, kitap okuyan, ilgi duyduğu resim, müzik gibi sanat
dallarında kendisini yetiştirebilen birer birey olarak eğitimini
sürdürüyor.
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Sağlıklı beslenme sağlıklı spor

Mutfak kültürümüz çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine göre şekilleniyor. Sağlıklı yaşamın iki
unsuru olan beslenme ve spor okulumuzun birbirine bağlı önemli unsurlarıdır.
Eğitim hayatı hepimizin bildiği gibi son derece dinamik ve yüksek tempolu
bir süreçte devam etmektedir. Böyle bir atmosferde çocuklarımızın sağlıklı
ve dinamik bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri de önemlidir.
Bu yüzden spor ve sağlıklı beslenme bizim vazgeçilmezlerimizdendir.
Okulumuza adım attıkları ilk günden itibaren çocuklarımızı ilgi duydukları
bir spor dalına yönlendirip özenle takip ediyoruz. Spor hayatlarının yanında
beslenmeleri de dikkatle takip edilerek günlük almaları gereken kalori
miktarı doğrultusunda hijyen ön planda tutularak yemekler yapıyor ve
kantin hizmeti veriyoruz.
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Milli ve Manevi Değerler
Akademik eğitimin yanı sıra çocuklarımıza; hayat boyu karşılaşacakları sorunlar karşısında
duyarlı bir insan olmaları doğrultusunda değerler ve karakter eğitimi veriyoruz.
Sosyal sorumlulukları yüksek, aile değerlerine bağlı,
büyüklerine saygılı, milleti ve ülkesi için gayretli, her türlü
sorumluluğu alabilecek, milli manevi değerlerine bağlı
bireyler yetiştirmek iyi bir karakter eğitimi vermekle sağlanır.
Adabımuaşeret eğitimi çocularımızın gelecekteki yaşam
tarzını belirleyen en değerli eğitimdir.

Bu sayede öğrencilerimizi; kendini en iyi şekilde tanıyan
ve ifade eden, dürüst ve adalet duygusuyla donatılmış,
çevresine ve dünyanın sorunlarına duyarlı, sevgiyi ve saygıyı
bilen, karşılaştıkları sorunlar karşısında bireysel inisiyatif
alabilen,özgüveni yüksek, güvenilir ve başarılı çocuklar
olarak yetiştiriyoruz
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Sınıf Danışmanlığı
Sistemi
Bu sistemde her sınıfın bir danışman
öğretmeni bulunmaktadır. Danışman
öğretmenler öğrencilerin bireysel
gelişimlerini yakından takip ederek arzu
edilen hedeflere ulaşmalarını sağlar.
Ulaşılan hedefler, öğrencilerin özgüven
ve motivasyonu, danışman öğretmenler
tarafından öğrencilerimizin velilerine
bildirilir.

Ev Ödevi
Sistemi
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Kitap Okuma
Etkinlikleri

Sosyal Sorumluluk
Projeleri

Kişilik Gelişim
Programları

Eğitim hayatını daha eğlenceli
hale getirmek için ülkemiz ve
dünya edebiyatının sevilen
yazarlarından kitaplar tespit edilerek
okuma gruplarında kitap okuma
etkinlikleri düzenlenir. Böylelikle
her öğrencimizin düzenli olarak
kitap okuma alışkanlığı kazanması
sağlanır.

Kişi ya da kurumsal çıkar
gözetmeksizin içinde yaşadığımız
toplumun sosyal, kültürel ve çevresel
sorunlarına duyarlılık gösterilerek
çeşitli sosyal sorumluluk projeleri
geliştirilir.

Öğrencilerimizin akademik hayatları
dışında kendilerini yaşama hazırlayan ve
onları daha donanımlı hale getiren etkili
konuşma, beden dili, stres yönetimi,
öfke kontrolü vb. konularında eğitimler
verilir.

Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde
öğrencilerimizde kendini bir gruba ait
hissetme, empati, yardımseverlik ve
organizasyon yeteneği gibi duygular
gelişir.

Ev ödevi sistemiyle öğrencilerimizin okul
başarısını arttırmaları hedeflenmektedir. Bu
sistem sayesinde velilerimiz öğrencilerimize
okulda verilen ödevlerin evde yapılıp
yapılmadığını kontrol eder. Veli üzerinde
ödev yükü hissetmeden bu sayede
öğrencinin başarısını yakından takip ederek,
gerektiğinde onu derslerine çalışması
yönünde teşvik eder.

Veli
Akademisi
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Velilerimizin öğrencilerimizin akademik
hayatta gördükleri dersler konusunda
bilgilendirildikleri bir süreçtir. Velilerimiz
bu sayede hem arzu ettikleri derslerde
sınıflara katılabiliyor, hem de öğrenme
uygulamaları konusunda bilgiler ediniyor.
Öğrencilerimizin içinde bulundukları
akademik süreçleri daha iyi takip
edebilmeleri ve onları yönlendirebilmeleri
açısından bu sistem son derece işlevseldir.

Geniş ve
Ferah

Samsun

Atakum

Sınıflar
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Güleryüzlü

Karşılama

Güzel vakit
geçirmek için

Cafe

Kütüphane

200 kişilik

Şık ve
kullanışlı
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Kantin
Lezzetli, sağlıklı
yemekler için

Yemekhane

n
o
l
Sa

Sosyal
alanlı

Sınıf

Teknoloji
ile donatılmış

Bilişim
Sınıfı

Yapım
Aletleriyle
donatılmış
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Sınıfı

Her zaman
zinde olmak
için

S por

Salonu

Modern
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Güncel Haberler
Reh
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Yayınlar

Dijita

l Ayne

Teknolojik
altyapı

Dün, Bugün, Yarın

Başarmak İçin

Eğitimde teknolojik ve sanal uygulamalar, sosyal paylaşım adreslerimizde.
Sürprizler, yarışmalar, etkinlikler, videolar ve daha fazlası.
Güncel haber ve duyurularla öğrenci ve velilerimizi bilgilendiriyoruz.

facebook.com/EgitimBilimleriAtakum

instagram.com/EgitimBilimleriAtakum
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