
 

 

BODRUM MARMARA KOLEJİ İLK YILLAR PROGRAMI 

Bodrum Marmara Koleji 
Misyon Bildirgesi 

Bodrum Marmara Koleji olarak misyonumuz; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, ulusal 

kimliğiyle gurur duyan, bilgi çağının gerektirdiği donanıma ve küresel bakış açısına ve  21. 

yüzyıl becerilerine sahip, ana dilde, İngilizce ve modern dilleri etkili kullanarak ulusal ve 

uluslararası platformlarda var olabilen,  bir üst öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi 

öğrenmiş, ülkesini başarıyla temsil edebilecek dünya vatandaşları yetiştirmektir.  

 

IB Misyon Tanımı 

 

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir 

dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. 

 

Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-

değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla 

işbirliği yapar. 

 

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin 

de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik 

eder. 

 

IBO tarafından geliştirilen eğitim programlarını uygulayan okulların amacı, tüm insanlığın ve 

paylaştığımız gezegenin farkında olarak, daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan 

uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektedir. 
 

PYP Aday Okuluyuz, 

Bodrum Özel Marmara Anaokulu ve İlkokulu Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını 

uygulayan aday okuldur.  Bodrum Marmara Koleji, İstanbul Marmara Koleji gibi dünya 

standartlarında eğitim veren Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun ilk yıllar programı     

( PYP) uygulamaya hak kazanan seçkin kurumlar arasında yerini almak için 2015’den bu 

yana hazırlanmaktadır. Bodrum Marmara Kolejinde PYP, anaokulundan başlayarak 4. sınıfın 

sonuna kadar uygulanmaktadır. 

 

IB PYP ( İlk Yıllar Programı) Müfredat Modeli Nasıl Bir Yaklaşımı Esas Alır?  

Felsefesi Nedir? 

PYP, 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele 

etmelerine olanak sağlayan alanlar-üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal 

sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. 

PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve 

tutumların da geliştirilmesi gerektiğini vurgulamataktır. Bu program, öğrenilmesi gereken 



 

bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin aktif bir şekilde sorgulama 

yaptıkları bir sınıf ortamı yaratmayı hedeflemekte ve uluslararası bireyler yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır.  

PYP öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri 

hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modelini temel alan bir eğitim ve öğretim 

yaklaşımıdır. 

PYP felsefesinin merkezinde sorgulamanın yapılandırılması vardır. Öğrenciler 6 alanlar üstü 

temada yapılandırılan sorgulama ile bilgiye ulaşırlar. Bu süreçte alanlar arası işbirliği içinde, 

önemli kavramları anlamayı, gerekli becerileri edinmeyi, bilgiye ulaşırken amaçlanan 

tutumları geliştirmeyi ve sosyal sorumluluk almayı öğrenirler. 
 

IB Öğrenen Profili 

PYP de Öğrenenler şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar. 

Araştırır, Sorgular  

Doğal merakları desteklenmektedir. Amaca yönelik, yapıcı araştırmalar yapmak için gereken 

becerileri kazanmışlardır.  

Düşünür  

Mantıklı kararlar vermek ve problemleri çözmek için düşünme becerilerini eleştirel ve yaratıcı bir 

şekilde uygulama konusunda beceri elde etmişlerdir. 

İletişim kurar  

Matematik sembollerinden oluşan dil de dahil olmak üzere birden fazla dilde kendilerinden 

emin olarak kendilerini ifade edebilmektedirler. 

Risk alır  

Tanımadıkları durumlara karşı korkusuzca yaklaşım sergilerler ve yeni stratejileri araştıracak 

güvene ve bağımsızlığa sahiptirler.  

Bilgilidir  

Eğitim kurumumuzda uluslararası ilgiye ve öneme sahip temaları araştırmaya önem 

vermişlerdir. Bu sayede, önemli bir bilgi birikimi edinmişlerdir. 

İlkelidir  

Ahlaki ilkeleri oldukça iyi özümsemişlerdir. Dürüst, doğrudurlar ve duyarlı bir yapıya 

sahiptirler.  



 

Duyarlıdır  

Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılık göstermektedirler.  

Açık-fikirlidir  

Diğer bireylerin ve kültürlerin farklılıklarına saygılıdırlar. 

Dengelidir  

Fiziksel ve zihinsel dengenin, kişisel sağlığın önemini kavramışlardır. 

Dönüşümlü düşünendir 

Öğrenimlerini kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirirler. 

İlk yıllar programı (PYP) , okulun sorumluluğunu üstlendiği tüm akademik ve akademik 

olmayan öğrenci etkinliklerini kapsamaktadır çünkü bu çalışmaların tümü öğrencinin 

öğrenimini desteklemektedir. Program ayrıca anlama çabası, gerekli bilginin ve becerilerin 

edinimi, olumlu tutumların geliştirilmesi ve olumlu davranışlar sergileme fırsatının 

sağlanması arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. PYP bu dengenin sağlanması açısından 

yazılı müfredatın 5 temel öğesini ön plana çıkarmaktadır: 

 1. Kavramlar 

 2. Bilgi 

 3. Beceriler 

 4. Tutumlar 

 5. Eylem 

Kavramlar  

“Öğrencilerin neyi anlamalarını istiyoruz?” 

Öğretim programında sekiz kavram mevcuttur. Bu kavramlar şunlardır: 

 Şekil 

 İşlev 

 Sebep-sonuç 

 Değişim 

 Bağlantı 

 Bakış açısı 

 Sorumluluk 

 Dönüşümlü düşünce 

 



 

Bilgi  

“Öğrencilerin ne hakkında bilgi sahibi olmalarını bekliyoruz?” 

PYP sabit bir öğretim programı oluşturmak yerine temalar – bilgi alanları belirlemiştir.  

Bu temalar – bilgi alanları: 

 Tüm öğrenciler ve tüm kültürler için önem taşımaktadır. 

 Öğrencilere, insanoğlunun durumunu anlamak açısından gerçekten önemli olan 

bilgileri araştırma fırsatı vermektedir. 

 Geleneksel bilim dallarını oluşturan bilgi alanlarını ele almakta, fakat bunları söz 

konusu bilim dallarının sınırlarını aşan bir şekilde sunmakta ve böylece disiplinler-

üstü planlamayı ve öğretimi kolaylaştırmaktadır. 

 Öğrencinin eğitimi içerisinde tekrar tekrar gündeme gelecektir ve bunun sonucunda 

okul-öncesinden ortaokul eğitimine kadar belirli bir öğretim programı içeriği 

oluşacaktır. 

 Okulun sorgulama programı, bu temaların ve öğrencilerin öğrenme sonuçlarının yapısı 

etrafında hazırlanmaktadır. 

PYP’nin Disiplinlerüstü Temaları 

1. Kim olduğumuz 

Sorgulanan konular: Kişinin kendi doğasını sorgulaması, inançlarımız ve değerlerimiz, kişisel 

sağlığımız (fiziksel, ruhsal, sosyal), ailemiz, arkadaşlarımız, toplumlar ve kültürler, 

haklarımız ve sorumluluklarımız ve insan olmanın anlamı 

2. Bulunduğumuz zaman ve mekan 

Sorgulanan konular: Yer ve zaman hakkında sorgulama; kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, 

insanlığın keşifleri, icatlar ve göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar 

arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle olan bağlantıları. 

3. Kendimizi ifade etme yollarımız 

Sorgulanan konular: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve 

ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme; yaratıcılığımızı geliştirme 

ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı taktir etmemiz. 

4. Dünyanın işleyişi 

Sorgulanan konular: Doğa ve kanunlar hakkında sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) doğa ve 

insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim etkilerinden anladıkları, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerinde etkisi. 

5. Kendimizi düzenleme biçimimiz 

Sorgulanan konular: İnsan yapısı ve sistemler ile toplulukların birbirleriyle bağlantıları 

hakkında sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler 

ve bunların insanlık çevre üzerinde etkisi. 



 

6. Gezegeni Paylaşma 

Sorgulanan konular: Başka insanlarla ve diğer  canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma 

mücadelesinde haklar ve sorumluklar hakkında sorgulama; toplumlar ve toplumlar arasındaki 

ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişim, barış ve çatışmaların çözümü 

 

Beceriler  

“ Öğrencilerimizin neyi anlamalarını istiyoruz?” 

Anlama çabası PYP’ nin ilkeleri açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Fakat kavramların 

anlaşılmasına verilen önem, becerileri geliştirmenin ne kadar önemli olduğunun fark 

edilmesini engellememelidir. Anlamın belirginleşmesi ve dolayısıyla bir konunun anlaşılması, 

öğrencinin çeşitli becerileri kazanması ve kullanması ile tamamlanacaktır.  

Öğrencilerin amaca uygun bir sorgulama yapabilmeleri, daha sonraki eğitimlerine iyi 

hazırlanabilmeleri ve okul sonrası yaşamları için, temel beceriler olarak nitelenen becerilerin 

yanı sıra birçok diğer beceriyi de kazanmaları gerekmektedir.  

Disiplinlerüstü Beceriler 

“Öğrencilerimizin neyi anlamalarını işitiyoruz?” 

Sosyal Beceriler 

 Sorumluluğu kabul etme 

 Başkalarına saygı 

 İşbirliği yapma 

 Çatışmaları çözme 

 Grup halinde karar alma 

 Grup içinde çeşitli görevler üstlenme 

Araştırma Becerileri 

 Soruları oluşturma 

 Gözlem Yapma 

 Planlama 

 Veri toplama 

 Verileri kaydetme 

 Verileri düzenleme 

 Verileri yorumlama 

 Araştırma bulgularını sunma 

Düşünme Becerileri 



 

 Bilgi edinme 

 Kavrama 

 Uygulama 

 Analiz edebilme 

 Sentez yapabilme 

 Değerlendirme 

 Diyalektik Düşünme 

 Üstbiliş 

İletişim Becerileri 

 Dinleme 

 Konuşma 

 Okuma 

 Yazma 

 Görme 

 Sunma 

 Sözlü olmayan iletişim 

Öz Yönetim Becerileri 

 Büyük kas becerileri 

 Küçük kas becerileri 

 Mekansal Bilinç /uzam bilinci 

 Organizasyon 

 Zaman yönetimi 

 Güvenlik 

 Sağlıklı yaşam biçimi 

 Davranış biçimleri 

 Bilinçli seçimler 

 

Tutumlar 

Kavramların, bilginin ve becerilerin önemini bilmekle beraber, PYP bunların uluslar arası bir 

insan yetiştirmek için tek başlarına yeterli olmayacaklarına inanmaktadır. Bunların yanı sıra 

çevreye ve öğrenmeye karşı olumlu tutumların geliştirilmesine odaklanmak da son derece 

önemlidir. 



 

PYP, bazı programlarda olduğu gibi bu tutumların dolaylı yollarla gelişebileceğine 

inanmamaktadır. Bu tutumları bilinçli bir şekilde, profesyonel bir yaklaşımla ve açıkça yazılı 

öğretim programımızda belirtmemiz, olumlu tutumları geliştirecek etkinlikler hazırlamamız 

ve ölçme-değerlendirme stratejilerini oluştururken bu tutumları göz önüne almamız 

gerekmektedir. 

Tutumlar 

“ Öğrencilerimizin neye değer vermelerini, ne hissetmelerini ve nasıl davranmalarını 

istiyoruz?” 

 Değer bilme 

 Kararlılık/bağlılık 

 Güven 

 İşbirliği 

 Yaratıcılık 

 Merak 

 Empati 

 Şevk 

 Bağımsız davranabilme 

 Doğruluk 

 Saygı 

 Hoşgörü 

 

Eylem 

“Öğrencilerin nasıl eyleme geçmelerini işitiyoruz?” 

PYP’ de eğitimin yalnızca sosyal sorumluluk tutumlarını değil, aynı zamanda düşünceli ve 

uygun eylemleri de kapsaması için, zihnin ötesine geçmesi gerektiğine inanılır. PYP’ nin 

apaçık bir beklentisi, başarılı sorgulamanın, öğrenme süreci sonunda öğrenci tarafından 

başlatılan sorumlu eyleme yol açmasıdır. Bodrum Marmara Koleji, PYP okulu olarak bütün 

öğrenenlere, dünyada ve dünya için bir fark yaratmak üzere harekete geçmeyi seçme, kendi 

eylemleri hakkında karar verebilme ve bu eylemler üzerinde düşünme fırsatını ve gücünü 

verme zorluğunu yaşayabilir ve yaşamalıdır. Bu eylemler bireysel olarak öğrenci tarafından 

da, işbirliği yağan öğrenci topluluğu tarafından da gerçekleştirilebilir. Müfredatın eylem 

öğesini, öğrencinin öğrenimi açısından mümkün olduğunca en güçlü hale getirmek için PYP, 

öğrencilere amaca yönelik ve faydalı eylemlerde bulunma fırsatları tanıyan bir katılım 

döngüsünü savunur. 

Eylemler, öğrencilerin öğrenen profili özelliklerine ve PYP sınıfında oturtmak istediğimiz 

tutumlara bağlılıklarını gösterme yollarıdır.  



 

Sınıf dışında eylem; okul dışı yapılan faaliyetlerde öğretmen tanık olmaya bilir. Evde eyleme 

geçme durumlarında da veli işbirliğiyle, eylem geribildirim formaları kullanarak eylemler 

raporlanır. 

PYP okulu olarak açık beklentimiz, başarılı sorgulamanın, öğrenme sürecinin sonunda 

öğrencilerin sorumlu bir eyleme geçmesini sağlamaktır. Bu eylem öğrencilerin öğrendiklerini 

çoğaltabilir ya da daha geniş bir sosyal etki yaratabilir. Hem sorgulama eylemler, her bir yaş 

aralığında ve her geçen yıl diğerinden farklılık gösterecektir. 

Bu tür öğrenme için nasıl plan yaparız? En iyi nasıl öğreniriz? Öğretilen müfredatı ve 

çalışmalar hakkında bilgi edinmek için okul politikalarımızı inceleyebilirsiniz. 


