
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÜFREDAT POLİTİKASI 

FMV Erenköy Işık Okullarında hayat boyu öğrenme üzerine güçlü bir vurgu yapılarak öğretme 
ve öğrenme kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. 
 
FMV Erenköy Işık Okulları, vazgeçilmez ilkesi en başta "iyi insan  yetiştirmek" olan bir 
kurumdur. Hayat boyu öğrenen,   etik değerleri  benimsemiş , ana dilini iyi kullanan, birden 
fazla yabancı dile hakim, farklı kültürlere karşı hoşgörülü, tarihsel bilince sahip, matematikte 
ve bilimlerinde iyi eğitim görmüş, edebiyat , sanat ve sporla ilgili , doğaya duyarlı ve analitik 
becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

FMV Erenköy Işık okullarında, öğrencilerimizin : 

 Saygılı 

 Işbirlikçi,  

 Risk alan 

 Yeniliklere açık, 

 Anlayışlı 

 Eleştirel düşünen bireyler olarak yetişmeleri için uygun ortamlar sağlamaya 
çalışıyoruz.  

Ana eğitim felsefemiz Atatürk ilkelerini takip etmek ve                 

 hak ve farklılıklara saygılı olmakla birlikte diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı 
davranan 

 barış, hoşgörü, demokrasi ve insan hakları gibi temel kavramları içselleştirmiş 

 çevreye ve topluma karşı duyarlı 

 bilgiyi gerçek hayat becerilerine aktarabilen 

 kendi farkındalığını arttıran,  ilgi ve yeteneklerine dayalı daha ileri çalışmalar için 
hedefler koyan 

 Akademik Dürüstlük ilkelerini tüm alanlarda uygulayan bireyler yetiştirmektir 

 

Müfredat tasarlanırken  tüm öğretmenler, planlama, değerlendirme, öğretim ve geri bildirim 
verme aşamalarından sorumludur. Hedefler ve amaçlar  öğretmenler tarafından belirlenirken 
farklı hazırlık düzeylerine sahip öğrenciler dikkate alınmakta ve herkesin kendi hızıyla 
ilerlemesi için farklılaştırılmış eğitim  ve değerlendirmeye özel önem verilmektedir. 
Öğrencilerin gelişimleri ve her hedefin başarısı müfredat çerçevesinde belirlenen bazı 
noktalarda değerlendirilir. 
 
Her bir öğrenciye, güçlü alanlarının yanı sıra iyileştirilecek alanları hakkında da farkındalığı  
olabilmesi  için bir yol göstermeye  yüksek bir önem veriyoruz. Bu, öğretmenlerimiz ,  bölüm 
başkanlarımız , ölçme değerlendirme bölümü başkanının  çalışmalarıyla başarılır.  İhtiyaç 
duyulması halinde, farklı konuları öğreten öğretmenler, müfredatın disiplinler arası yönüne 
daha fazla önem vermek için  dersler arası değerlendirme türünü uygulamak üzere bir araya 
gelirler.  

 



Müfredatın Velilerle  Paylaşılması: 
 
Şu anda  kullanılan müfredat  velilerin öğrenci oldukları zamana kıyasla oldukça farklıdır. Bu 
nedenle, müfredat içeriğini ve okul yılı boyunca gerçekleşecek olan değerlendirme türlerini 
iletmek önceliklerimizden biridir. Bu birkaç şekilde yapılmaktadır: 
 

 Okul yılının başında velilerle, o belirli seviyenin çıkış noktaları  hakkında ayrıntılı bilgi 
vermek üzere bir oryantasyon toplantısı düzenliyoruz. 

 Yılda iki kez karne gönderiyoruz. 

 Öğretmenler bir öğrencinin belirli bir konuda ekstra ders yardıma ya da desteğe 
ihtiyaç duyduğuna inanıyorlarsa, velilerden izin istenerek  öğrencilerin ekstra çalışma 
için kalmaları istenir.  

 Her öğretmenin veli ile toplantı saatleri vardır ve veliler gelerek çocuğunun gelişimi 
hakkında bilgi alabilirler. 
 
 

Öğrencilerimize  çeşitli kulüpler ve müfredat dışı etkinlikler sunarak hayatlarını 
zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu faaliyetlerin öğrencilerin kendilerine güven ve 
farkındalıklarını  arttırmaya  yardımcı olduğuna kuvvetle inanıyoruz. 
 
Tüm öğrencilere her aşamada ilgili  ve uygun çalışmaları sağlayabilmek için; 
 

 Hayatlarında karşılarına çıkabilecek engelleri aşmak için ellerinden gelenin en iyisini 
yapabilmeleri için gerekli ortamlar  yaratırız. 

 Farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir müfredat hazırlarız. 

 Daha yetkin öğrenenler yetiştirebilmek için gerekli yardımı ve desteği sağlıyoruz. 

İyi planlanmış bir müfredat yoluyla okul camiasında başarı sağlamak için okulumuz; 
 

 Öğretim ve öğrenmenin kalitesini artırmak için personel gelişimini destekler. 

 Bize gerekli malzemeleri ve kaynakları sağlar. 

 Çeşitli başarı hikayelerinden iyi uygulamaları paylaşır ve iyi modeller belirlemek için 
diğer referanslar sağlar. 


