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Eğitimi

Çocuğunuzun,
IB program sürekliliğine sahip
dünyadaki 400 okuldan birinde

eğitim görmesini ister miydiniz?

www.ibo.org

www. yuce.k12.tr

“Eğitim, ailede başlar; sevgiyle YÜCElir!”

Uluslararası geçerlilik
Özel YÜCE Okulları IB PYP, MYP ve DP programlarını
uygulama yetkisine sahip dünyadaki 400 okuldan 
biridir. Uluslararası geçerliliği olan IB Diploması 
Türkiye'deki vakıf üniversitelerinde, başta ABD, İngiltere,
Kanada ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyadaki birçok 
ülkede geçerlidir.

Gelişim odaklı ölçme ve değerlendirme
Özel YÜCE Okullarında sonuç ve süreç değerlendirme 
yaklaşımıyla farklı ölçme yöntem ve teknikleri 
uygulanmakta, kapsamlı raporlarla öğrencilerin gelişimi 
izlenmektedir. Sınavlar PISA, TIMSS gibi uluslararası
örnekler dikkate alınarak tasarlanmaktadır. 10 yılı aşkın
süredir uygulanan uluslararası standartlardaki ölçme 
kültürü MEB ve ÖSYM bünyesinde yapılan sınav
sistemlerindeki değişimle de uyumludur.

 
Eğitim için teknoloji
Özel YÜCE Okulları, teknoloji alanında öncü ve yenilikçi
bir kurumdur. 2011 yılında başlatılan Öğrence Bulutu 
projesi kapsamında, öğretim süreçlerinin planlama, 
tasarlama, uygulama ve değerlendirme basamaklarında
teknoloji etkin olarak kullanılmaktadır. Bu döngü
içerisinde yer alan tüm öğretim materyalleri ve
raporlara öğrenciler tablet bilgisayarlarıyla 
erişebilmektedir.

Özel YÜCE Okulları
• 30 yılı aşan geçmişi,

• 2000'den fazla mezunu,

• Eğitim sistemine kazandırdığı ilkelerle,

Sektöründe öncü ve yenilikçi...

21.YY Eğitimi: Özel YÜCE Okulları

Özel Yüce Okulları, Türkiye'de eğitim alanında her zaman ilkleri gerçekleştiren ve 

öğrencilerini 21. yüzyılın becerileriyle erken yaşta tanıştıran uluslararası eğitim 

anlayışına sahiptir.

Öğretim

YÜCE Okullarında öğretim farklı yöntem ve teknikler kullanılarak planlanmaktadır. 

Doğrudan anlatım, onlarca öğretim tekniğinden sadece biridir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları 

dikkate alınarak öğretim içerik, ürün ve süreç boyutunda çeşitlilik göstermektedir. 

Bu sayede süreçlerin tek tipleştirilmesi yerine her bir öğrenciye göre  farklılaşmasıyla öğrenciler 

aktif öğrenen profiline sahip olurlar.

Standartlar

YÜCE Okullarında öğretim süreci standartların belirlenmesi ve ders planlarının tasarlanmasıyla başlar;

ihtiyaca ve geri bildirimlere göre yapılandırılır. MEB öğretim programlarında bulunan kazanımlar IB programlarıyla 

ilişkilendirilerek her iki programın öğrenme kazanımları, kavram ve  becerileri yıl boyunca ele alınmaktadır. YÜCE 

Okulları, bu alanda dünyanın yetkili kurumlarından biri olan P21'in (21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı) oluşturduğu beceri 

ve standartları referans almakta ve teknolojiyi tüm eğitim süreçlerinde etkin olarak kullanmaktadır. 

Yabancı Dil

YÜCE Okulları, Avrupa'da yabancı dilin eğitim ve öğretimi alanında eğitimin kalitesini belgeleyen önemli bir kuruluş olan 

EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) tarafından tam yetkili K12 düzeyinde ilk okuldur. 

Okul Öncesinde İngilizce, İlkokuldan itibaren ise İngilizce ve Almanca yabancı dil eğitimi verilmektedir. Avrupa Ortak Dil Ölçütlerine 

(CEFR) göre İngilizce dilinde öğrencilerimiz lisede C1 düzeyinde, yani usta kullanıcı olarak, Almanca dilinde ise B1 düzeyinde, başka 

ifadeyle bağımsız kullanıcı olarak mezun olurlar.

Ölçme ve Değerlendirme

YÜCE Okullarında ölçme; uluslararası standartlarda araç ve stratejiler kullanılarak tüm paydaşlara anlık ve objektif geri bildirim sağlarken

geçerli ve güvenilir uygulamalarla bireysel gelişimi takip edip değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Okul bünyesinde bulunan ArGe merkezi, 

MEB ve uluslararası öğretim programlarına ait standartları öğretim programlarıyla ilişkilendirmekte, okul genelinde uygulanan ortak sınavların 

uluslararası standartlara uygunluğunu denetlemektedir.
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