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IB öğrenen profili 
Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir 

dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir. 

IB öğrencileri olarak bu vasıflara sahip olmak için çalışıyoruz: 

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN 

Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek 
başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. 

Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz. 

 

BİLGİLİ 

Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız.  
 
Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz. 

 

DÜŞÜNEN 

Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak 
için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar 
almada inisiyatif kullanırız. 

 
İLETİŞİM KURAN 

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade 
ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iç 
birliği yaparız. 

 
İLKELİ 

Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların 
haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve 
sonuçlarının sorumluluğunu alırız. 

AÇIK GÖRÜŞLÜ 

Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel 
geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu 
deneyimlerimizle olgunlaşırız. 

 

DUYARLI 

Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, 
diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için 
hareket ederiz. 

 
RİSKİ GÖZE ALAN 

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için 
bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve 
dayanıklıyız. 

 
DENGELİ 

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri 
(entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. 
Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız. 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN 

Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve 
kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için 
çaba sarf ederi

IB öğrenci profili, IB Dünya Okulları tarafından önem verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Bu özelliklerin ve benzerlerinin, bireylerin ve grupların yerel, 
ulusal ve küresel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri hâline gelmelerinde yardımcı olabileceğine inanıyoruz.  
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MAYA ANTALYA OKULLARI 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI 

     AMAÇ 

Maya Antalya Okullarında eğitim-öğretim, bilimsel sürecin ortaya koyduğu bulgulardan 

yararlanarak geliştirilen sistemli bir yapıyı ifade eder. Okulumuzda eğitim-öğretim uygulamaları 

bilimsel paradigmalara bağlı olarak temellendirilip bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanların bütüncül 

gelişimi süreç temelli izlenir. Veri toplama sürecinin en önemli parçası ölçmedir. Ölçme uygulamaları 

sonrasında ise değerlendirme aşamasına geçilir. Veriler tüm paydaşları ile değerlendirdikten sonra 

sisteme geri bildirim sağlanır. Değerlendirme çalışmaları sonrasında sürecin nasıl devam etmesi 

gerektiği planlanır ve süreç işler hale getirilir. Maya Okullarında uygulanan ölçme ve değerlendirme 

süreçlerinde temel amaç öğrencilerin gelişimlerini takip ederek, öğrencilerin bireysel olarak ihtiyaç 

duydukları eğitim-öğretim faaliyetlerini hayata geçirmektir.  

Maya Okullarında temel hedefimiz yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, düşünen, risk 

alan, iletişim kuran, bilgili, dengeli, dönüşümlü düşünen, duyarlı ve ilkeli bireylerin gelişimlerinde 

onlara rehberlik etmektir. Geçmiş öğrenmelerin değerlendirilmesi, kazanımlara yönelik bireysel 

değerlendirmelerin yapılması, kazanım değerlendirme yardımıyla öğrencilerimizin güçlü ve 

güçlendirilmesi gereken yönlerinin tespit edilmesi, öğrenmenin derinleştirilip yaşam boyu öğrenmeye 

dönüştürülmesi, yapılan tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarının sonunda geri bildirim yapılması 

ölçme ve değerlendirmeye dair amaçlarımız arasındadır.  

Maya Antalya Okulları olarak, tüm bu hedeflerin dışında aynı zamanda öğrencilerimizin 

sorumluluk, saygı, iş birliği, çatışma çözme ve takım oyuncusu olma gibi sosyal becerilerini 

desteklemenin de çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

 

      ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FELSEFESİ  

   Özel Antalya Maya Okulu'nun felsefesi ve değerlendirme politikası, değerlerimizle ve Uluslararası 

Bakalorya'nın felsefesiyle uyumludur. Öğrenciler çalışmaları uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme 

gibi becerilerini kullanarak tamamlarlar. 

Farklılaşma aynı zamanda Özel Antalya Maya Okulu'nda inandığımız bir değerlendirme 

stratejisidir. Farklılaştırma yoluyla öğrencilere, ne öğrendiklerini, nasıl öğrendiklerini ve öğrendiklerini 

nasıl gösterdiklerini belirleme fırsatı verilir. Maya Okulları’nın temelini oluşturan Mizaç Temelli Eğitim 
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Sistemi sayesinde anaokulundan itibaren her bir öğrencinin mizaçlarına bağlı farklı öğrenme stillerini 

keşfetme ve onların her birine dokunabilecek şekilde şekillendirilebilecek çalışmalar yaratmayı 

hedefliyoruz. Her ünite, çeşitli Öğretme ve Öğrenim Yaklaşımları (ATL) becerilerini içerir. Öğrencilere, 

ATL becerilerinin gelişimi hakkında sürekli geri bildirim verilir. Öğrencilere bu konularda destek 

olabilmek ve geri bildirimler verebilmek adına gerek okulumuz personelleri gerekse IB organizasyonu 

profesyonel eğitim kanallarında verilen destekler 3 yıllık eğitim planlaması içerisinde belirli periodlarda 

ve çeşitliliklerde alınması konusunda Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü tarafından 

planlanmaktadır. 

 Maya Antalya Okullarında; 

 Bireysel ilgilerinin farkında, merak ederken bir yandan da keşfeden, öğrenmeyi öğrenen 

öğrencilerimizi her alanda destekleyecek ortamı hazırlama sistemin temelini oluşturur. 

 Öğrenmeyi öğrenmenin önemli olduğu felsefesinden yola çıkarak, öğrenme fırsatlarının 

geliştirilmesine özen gösterilir. 

 Öğrencinin kendini ifade etme olanağı bulacağı görsel sanatlar, spor, müzik, drama ve bilişim 

teknolojileri gibi alanlar önemlidir. 

 Öğrenme sürecinde, öğrencilerin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini desteklemek temel 

prensiplerimiz içindedir. 

 Sorgulama, başlangıcından sonucuna kadar, öğrenen profili dikkate alınarak, detaylı planlanması 

gereken bir süreçtir. 

 Farklı öğrenme stillerinin dikkate alındığı bir öğrenme ve ölçme-değerlendirme süreci 

mevcuttur. 

 Ders sınırlılıklarının ötesine geçen disiplinler üstü anlayışla, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik 

öğrenme ortamı oluşturmak önemlidir. 

 Önceki bilgi ve deneyimlerin yeni bilgi ve deneyimlerle birleştirilerek yapılandırılmasına özen 

gösterilir. 

 Geleneksel sınırlar içine sıkışıp kalmayan, disiplinler üstü yaklaşımla zenginleşen bir öğrenme 

ortamı yaratmak temel amacımızdır. 

 Yaşam boyu öğrenme temel ilkelerimizdir. 

İlk olarak okulumuzda eş zamanlı başlayan DP ve PYP Programlarının adaylığı ile ekipler 

kurularak her bir politika için birlikte çalışması gereken birimler belirlendi. Değerlendirme 

Politikası için de belirlenen gruplar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Her ekip kendi kademesi ile belirli aralıklarda toplanır. Her yıl yapılabilecek olan 

değişiklikler ve yeni programların eklenmesi ile yenilenebilecek olan politikanın belirlenen son 

hali bu şekildedir. 

Ölçme - değerlendirme politikasının çalışması ile ilgili olarak öncelikle IB 

Değerlendirme Politikası ile ilgili kaynaklar taranarak analizler yapıldı. Politikayı oluşturacak 

başlıklar üzerinde çalışıldıktan sonra ilgili kişiler ile karşılıklı bilgi ve fikir aktarımları ile 

şekillendirilmeye başlandı. İlk başta PYP ve DP alanlarında ayrı olarak yapılan çalışmalar ortak 

taslak üzerinde birleştirildi. Ardından her iki programın atanan resmi danışmanlarına incelenmek 

üzere iletildi. Danışmanlardan gelecek düzeltmelere göre de son hali verilecektir. 

Değerlendirme Kriterleri ve Başarı Düzeyleri Değerlendirmenin IB gereklilikleriyle 

uyumlu olmasını sağlamak için Özel Maya Antalya Okulları şunlardan sorumludur: 

 Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesinde IB kılavuzlarında yayımlanan son rubriklerin 

seçilmesine özen gösterilir. 

 Değerlendirme görevlerinin hem ilgili IB kılavuzlarına hem de konu grubu genel bakışlarına 

referansla işbirliği içinde geliştirilmesi ve uygulanması. 

 PYP ve DP için bir akademik yılda yapılması gereken tüm ölçme- değerlendirme unsurlarının 

incelenmesi. 

 Değerlendirme kriterlerini öğrencilere ve velilere sunmak. 

 IB komut terimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları rubriklerde kullanmak. 

 Başarı beklentilerini belirlemek, not verme uygulamalarını karşılaştırmak 

 MEB ve IB ölçme ve değerlendirme kriterleri arasında dengeli bir sistem kurmak 

 

 

 

                  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ 

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kazanımların hepsi, PYP’nin disiplinler 

üstü tema başlıkları altında ve PYP tarafından belirlenen kavramlar, tutumlar, becerileri içeren 

ünite planları hazırlanarak uygulanır.  

 Öğrenci ve öğretmenlere öğrenme ve öğretme süreçlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla geri 

bildirim verilir. 
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 Öğrenme stilleri, mizaç ve öğrenciye özgü bireysel farklılıklar dikkate alınır. 

 Öğrenci gelişimleri düzenli olarak kayıt altına alınarak ebeveynlere bu konuda geri bildirim 

verilir. 

 Yapılan geri bildirimler neticesinde öğrencinin öz değerlendirmesine olanak sağlanır. 

 Öğrenme sürecinin tamamını kapsayan, öğrencinin merkeze alındığı bir ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımı mevcuttur. 

 Öğretmenlerimiz süreç içinde öğrencilerin araştırma, sorgulama ve etkinliklere katılım sürecini 

düzenli olarak izler ve bireysel farklıklara göre değerlendirmeler yaparak buna göre 

düzenlemeler yapar. 

 Ders etkinliklerimiz Çoklu Zekâ Kuramı kapsamında Sözel - Dilsel, Mantıksal - Matematiksel, 

Görsel - Uzamsal, Müziksel - Ritmik, Bedensel - Kinestetik, Kişiler Arası, İçsel ve Doğa zekâsı 

gibi öğrencinin her alanlarda gelişimini sağlayacak şekilde düzenlenir. Yaparak- yaşayarak 

öğrenmesine olanak sağlandığı öğrenme ortamında, gerçek yaşamla bağlantı kurması 

pekiştirilir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN KATILIMCILARI 

Öğrenciler: Akran ilişkileri aracılığıyla yaşam boyu kullanacakları becerilerini geliştirme fırsatı bulan 

öğrencilerin, kendi öğrenme süreçlerini keşfetmelerine olanak sağlayan ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarının, farklı mizaçlara, öğrenme stillerine, ilgi alanlarına ve hazır bulunuşluk düzeylerine 

uygun olması önemlidir. Hazırlanan rubrikler aracılığıyla öğrenciler; edinecekleri bilgi ve becerileri 

önceden bilerek, kendi öğrenme süreçlerine dair öz değerlendirme yaparak geliştirmesi gereken 

alanların farkına varabilmelerini sağlamak üzerinde durduğumuz önemli hususlardandır. Gerçek 

yaşamla bağlantı kurarken, kendi öğrenme sorumluluğunu alan öğrencilerin öz değerlendirmeleri 

üzerine dönüşümlü düşünmesi önemlidir. 

 

Öğretmenler: Sorgulama öncesi araştıran, düşünen, planlama yapan, öğrencilere kişisel ve kültürel 

kimlikleri, önceki deneyim ve öğrenmelerini de göz önünde bulundurarak, oldukları halleriyle değer 

veren öğretmenler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarının öğrenen profiline uygun 

olmasına özen gösterir. Öğretim tekniklerinin öğrenme üzerindeki etkisine dair dönüşümlü düşünen 

öğretmenler, ilgili uygulamanın sonucuna dair kriterleri önceden belirler, öğretim ve öğrenmenin tüm 
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aşamalarını rubrikler aracılığı ile öğrencilere açıklar. Değerlendirme hedeflerini belirledikten sonra 

uygulayıp kaydeden öğretmen, değerlendirme verilerini paylaşır. Ölçme ve değerlendirmede farklı 

mizaçları, öğrenme stillerini, ilgi alanlarını ve hazır bulunuşluk seviyelerini göz önünde bulundururken 

yapılan değerlendirmeler ile ilgili dönüşümlü düşünür.  

 

Veliler: Okul ve aile arasındaki ortaklıklar, öğrenmeyi, gelişimi ve öğrencinin özne olmasını destekler. 

Ölçme ve değerlendirme sonuçları ile ilgili geri bildirim verilen veliler, doğru ortamı oluşturup, yeterli 

kaynakları sağlayarak öğrenciyi destekler, gelişimine katkı sağlar. Yapılan değerlendirmeler üzerine 

dönüşümlü düşünen veliler, yaptığı destek ve çalışmalarla ilgili okula ve öğretmene geri bildirim verir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARIMIZ 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği dördüncü bölüm 

Madde 20’de bahsedildiği gibi, başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında 

belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Üniteler,  müfredatta yer alan konu kazanımları ile 

sorgulama programı disiplinler üstü temalar eşleştirildikten sonra Maya Antalya Okulları Sorgulama 

Programı kapsamında işlenir. Sorgulama süreci ön değerlendirme, süreç değerlendirme ve sonuç 

değerlendirme şeklinde üç aşamadan oluşur: 

 

A. ÖN DEĞERLENDİRME 

Öğrenme süreci başında öğrencilerin ön bilgilerinin değerlendirildiği çalışmaları içerir. Amaç, 

öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini tespit ederek, sorgulama boyunca izlenecek yöntem ve 

uygulamaları belirlemektir.   

 Öğrenci Tanıma ve Hazır Bulunuşluk Uygulaması: 

Okula kabul öncesi, 3-4 yaş, 5 yaş ve 6 yaş gruplarının duyuşsal, bilişsel, dilsel ve psikomotor 

gelişimlerine yönelik, psikolojik danışma ve rehberlik birimi tarafından uygulaması yapılan öğrenci 

tanıma çalışması yapılır. 1. sınıftan itibaren tüm seviyelerde uygulanan hazır bulunuşluk çalışması ile 

öğrencilerimizin bir önceki eğitim-öğretim yılında edindikleri bilgi ve becerileri, yeni eğitim-öğretim 

yılına geçerken ne düzeyde aktardıklarını, öğrencilerimizin eğitim- öğretim yılına nasıl başladıklarını 

tespit ederiz. Yapılan değerlendirmeler sonucunda o öğretim yılında yapılacak çalışmalar bu sonuçlara 

göre düzenlenir. 
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 Oxford Placement Test Uygulaması: 

Öğrencilerimizin İngilizce dilini kullanma becerileri ile ilgili hazır bulunuşluklarını tespit etmek 

üzere kullandığımız Oxford Placement Testlerin, 1. Sınıf seviyesi hariç, sene başında uyguladığımız ilk 

aşaması ön değerlendirme niteliği taşıyan uygulamalarımızdandır.  

 

 Oxford AQA Placement Test Uygulaması:  

Oxford International Assessment and Qualification Alliance (Oxford AQA Uluslararası 

Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği) sınav uygulama alanında dünya çapında uluslararası öğretim 

programları ve yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biri olup Birleşik Krallık’ta en büyük 

GCSE ve A seviye sağlayıcısı olarak kabul edilir. 

Bu kapsamda, MAYA OKULLARI’na devam eden veya yeni kayıt yaptıran 9. Sınıf 

öğrencilerimizin gerekli İngilizce yeterliliği olan öğrencileri arasından yapılan seçimlerle, öğrenciler 

OXFORD AQA ULUSLARARASI GCSE programına dâhil olurlar. MEB İngilizce öğretim programı 

ile GCSE İngilizce öğretim programı bütünleştirilerek okulumuzda uygulanmaktadır 

 

 Anasınıfı ve 1. Sınıf Parmak Kas Ölçümleri: 

Yazma öğretimi bir beceri kazandırma eğitimidir. Bu becerinin kazanılmasında parmak kaslarının 

gelişim durumu, kalemi tutan parmakların sahip olduğu kavrama ve sıkıştırma kuvvetleri ile kaleme 

uygulanan baskı önem teşkil etmektedir. Bu çalışma, öğrencilerimizin küçük ve büyük motor kas 

gelişimlerinin ölçümüyle ilgilidir. Bu uygulamada, öğrencilerimizin kalem tutuş biçimlerini de tespit 

ederek yanlış kalem tutuşları ile ilgili önleyici çalışmalar yapılır. 

 

 Kondisyonel Ölçümler: 

Öğrencilerimizin fizyolojik gelişimleri, boy, kilo, vücut kitle indeksi, çabukluk, esneklik, çeviklik 

gibi alanlarındaki durumlarının öğretim yılı başında yapılan tespiti ön değerlendirme niteliğindeki 

uygulamalarımızdandır. Her yıl tekrarlanarak öğrencinin fiziksel gelişimi takip edilir ve yenilenen 

değerlendirme sonuçları velilere rapor edilir. 

 

B. SÜREÇ DEĞERLENDİRME 
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Veliye, öğrenciye ve öğretmenlere düzenli ve sık aralıklarla geri bildirimlerde bulunarak öğrenmeyi 

geliştirmeyi amaçlayan çalışmaları içerir. Amaç, öğrencinin öğrenme süreci boyunca geçirdiği değişimi 

ve gelişimi tespit etmektir. Yaşam boyu öğrenme felsefesi göz önünde bulundurulduğunda, süreç 

değerlendirme, sonraki öğrenmeleri planlama açısından da önemli bir yer teşkil etmektedir.  

 

 Dönem Değerlendirme Uygulamaları: 

Okulumuz öncelikle MEB standartlarını uygulamaya yönelik çalışmalarını yürütmektedir. Buna 

göre ders yılı, ölçme değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşmaktadır. 

Dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile ders 

başarısı belirlenir.  Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme 

kazanımları esas alınarak hazırlanır.  

Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile 

performans çalışmalarından oluşur. Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı 

düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem 

verilir. Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri 

açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli 

puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır. (MEB Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği,2017) 

Puan  Derece  

85,00 - 100  Pekiyi  

70,00 - 84,99  İyi  

60,00 - 69,99  Orta  

50,00 - 59,99  Geçer  

0 - 49,99  Geçmez  

Buna ek olarak, her yılın sonunda her bir dersin özelliğine göre hazırlanan Maya Dönem 

Değerlendirme Uygulaması gerçekleştirilir. 

 Kazanım Değerlendirme Uygulamaları: 

Çözüm ortaklarımızdan Sebit VCloud ile yılda 2 kere olmak üzere Kazanım Değerlendirme 

Uygulaması (KDU) yapılır. İlkokul kapsamındaki öğrencilerimiz için kazanımlar düzeyinde puansız 

olarak öğrenme düzeyini gösteren uygulamalardır.  
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Lise kapsamında ise seviyelere göre belirli aralıklarla yapılan konu kazanımlarının 

değerlendirildiği bir sınav sistemi MAYA Okulları içerisinde uygulanmaktadır. Buna göre 9. 

Sınıflarımıza ayda bir, 10. Sınıflarımıza 15 günde bir, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için ise her hafta 

Kazanım Değerlendirme Sınavı ( okul içerisinde ismi Deneme Sınavı olarak da geçer) uygulanır.  

  Oxford Placement Test Uygulamaları: 

Öğrencilerimizin İngilizce dilini kullanma becerilerinin gelişimlerini maksimum düzeye 

çıkarabilme adına, 1. Sınıfta eğitim-öğretim yılının sonunda olmak üzere senede bir, diğer seviyelerde 

eğitim- öğretim yılının başında ve sonunda olmak üzere iki defa Oxford Placement Test uygulaması 

yapılmaktadır. Sene başındaki seviyeleri ve sene sonuna gelindiğinde kaydetmiş oldukları gelişim 

düzenli olarak takip edilmektedir.  

Liseye gelen öğrenciler ise sene başında aldıkları nota göre seviyelere göre kurlara ayrılır. 

Yılsonunda seviyeleri ölçülür. Her senenin yeniden girer. Gerekli yeterliliklerine göre üst kurlara 

geçebilir. 

 

 Oxford AQA Uluslararası Sınav: 

9. sınıfa gelen öğrenciler Oxford AQA Programı kapsamında dersleri takip edebilmek için de aynı 

şekilde Oxford Placement sınavına girerler ve yeterli puanı almaları halinde AQA Programına 

başlayabilirler.  

9. ve 10. Sınıf olarak iki yılı kapsayan ders dönemi sonrası 10. Sınıfın Mayıs ayında tüm dünyada 

yapılan sınavlar ile öğrenciler yeterliliklerini görüp ardından almış oldukları skorları içeren bir sertifika 

elde ederler. 

 

 TOEFL Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Uygulamaları: 

Öğrencilerimizin dil becerilerini uluslararası sınavlarla da tespit edebilmek için öğrencilerimiz, 4. 

Sınıfın sonunda Toefl Primary ve 8. Sınıfın sonunda Toefl Junior ve 11 veya 12. Sınıf sonrasında 

TOEFL BT sınavlarına katılır. Bu sınavlara katılan öğrencilerimiz dil yeterlilikleri uluslararası 

platformda da sertifikalandırılır. 

 

 Maya Çekirdek ( Mizaç Temelli Program): 
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Her öğrencimizin parmak izi kadar eşsiz olduğu anlayışı ile 1. ve 5. sınıfta Maya Çekirdek 

uygulaması yapılır. 1. Sınıfta velilerimizin öğrenci özelliklerini düşünerek yaptıkları çalışmayı, 5. 

Sınıfta öğrencilerimiz bizzat kendisi yapmaktadır. Maya Çekirdek uygulamasıyla,  öğrencilerimizin 

mizacı ve mizacının kanat etkisi tespit edilir.  Çalışmalar ve öneriler öğrencilerimizin mizaç özellikleri 

göz önünde bulundurularak yapılır.   

 

 Bireysel Öğrenme Stilleri Envanteri: 

20. yüzyıl her bireyin parmak izi kadar farklı ve özel olduğunu kanıtlayan bir yüzyıl iken, 21. 

yüzyılın bu bulguların hayata geçirildiği bir yüzyıl olacağı inanışıyla yola çıkan Antalya Maya 

Okullarında, öğrenme stilleri envanteri, 2. 4. Ve 7. sınıflar düzeyinde uygulanarak öğrencilerimizin 

özellikleri belirlenir.  Ders etkinliklerinin, öğrenci davranışların yapılandırması buna göre yapılır. 

Velilere öğrencilerini tanımaları konusunda geri bildirimler verilir. Eğitim çalışmalarımızın 

yapılandırılması öğrenme stillerinde belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek yapılandırılır.  

 

 Kondisyonel Ölçümler: 

Eğitim öğretim yılı başında yaptığımız boy, kilo, vücut kitle indeksi, çabukluk, esneklik ve 

çeviklik alanlarındaki ölçümler ile yıl içinde yinelediğimiz kondisyonel ölçümleri karşılaştırıp 

öğrencilerimizin fizyolojik gelişimlerinin takibini yaparken aynı zamanda yatkın oldukları fiziksel 

aktiviteleri de tespit edilir. 

  

 “ Neler Öğrendik?” ve Dikte Metni Uygulaması: 

Öğrencilerimizin çok yönlü düşünme süreçlerini gözlemleyebilme adına, açık uçlu sorularla, 

yaşamda karşılaşabilecekleri örnek olaylara ve problemlere yönelik ölçme araçları hazırlayıp, haftalık 

olarak yapılan bu uygulamamıza 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz katılır. Bu uygulamada öğrencilerimiz 

puan ile karşılaşmazlar. Değerlendirmeler rubrik üzerinden gerçekleştirilir. Velilerimiz öğrenci 

gelişimlerini detaylı olarak e-raporlarında izler. Öğretmenlerimiz ders etkinliklerini bu değerlendirme 

sonuçlarına göre yapılandırır. 

 

 “ Haftanın Analizi” Uygulaması: 
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Öğrencilerimizin gelişimlerini izlemek haftanın değerlendirmesini yapmak için “ Haftanın 

Analizi” uygulaması gerçekleştirilir. “Haftanın Analizi” ile her hafta bir dersin değerlendirmesi yapılır. 

Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinin yer aldığı uygulamaya 4, 

5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz katılmaktadır. 

 

 Süreç Değerlendirme Sınavı (SDS) 

Süreç Değerlendirme Sınavları (SDS) Sebit VCloud platformu üzerinden uygulanmaktadır. 4, 5 ve 

6. sınıf seviyesinde; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini, 7. sınıf seviyesinde; 

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini 

içerir. Sınav kapsamı, bu derslerin yıllık planlarına uygun olarak, kazanımların dönemlere bölünmesiyle 

oluşturulur. 4 hafta aralıklarla çözüm ortaklarımızdan Sebit VCloud tarafından hazırlanan SDS sınavları 

ile öğrencilerimizin sınav sonucuna göre alınan detaylı raporlarla ölçme değerlendirme sürecine önemli 

veriler sağlanır ve böylelikle öğrencilerimizin sınavlardaki başarılarını artırmak üzere eğitsel yapı 

desteklenmektedir. 

 

C. SONUÇ DEĞERLENDİRME 

Öğrencilerin, öğrendiklerini sergileme fırsatı buldukları, eyleme yönlendirildiği, ana fikrin anlaşılıp 

anlaşılmadığının değerlendirilmeye alındığı, öğrenme ve öğretim süreçlerine katkı sağlayan 

uygulamalardır. Amaç, ünite hedeflerinin gerçekleşme ölçüsünü tespit etmektir. 

 

 Proje Ödevleri: 

Öğrencilerimizin öğrendiklerini uygulamaya yansıtacakları proje ödevleri ile yaşam becerilerini 

artırmayı hedeflemekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliğinde de tanımlandığı gibi, öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan 

veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün 

düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları 

çalışmalar niteliğindeki proje ödevleri sonuç değerlendirme uygulamalarıdır. Maya Antalya Okulları 

olarak biz de proje ödevleri uygulamaları ile öğrencilerimizin ürün ortaya koymalarına, ortaya çıkan 

ürünü sunmalarına, sunumun ardından sunum yaptıkları topluluğa sorular sorup kendilerine yöneltilen 

sorulara cevap vermelerine olanak sağlayarak araştıran- sorgulayan, düşünen, risk alan, iletişim kuran, 
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gerçek hayatı keşfetmeye yatkın, gezegeni korumak için değişime etki etmeye hazır, uluslararası bilince 

sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. 

Aynı zamanda MEB Ortaöğretim Kurumları yönetmeliği 4. Bölüm 50. Maddesinde belirtilen tüm 

hususlar okulumuz tarafından da uygulanan içeriklerdir. Bu maddeler sırasıyla aşağıdaki gibidir; 

Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma 

hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her 

dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje 

hazırlama görevini yerine getirirler.  

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili 

dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.  

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından 

okul yönetimine bildirilir.  

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor 

salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi 

tarafından gerekli tedbirler alınır.  

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun 

konferans ve seminerler düzenlenebilir.  

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik 

etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.  

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer 

çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.  

(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer 

çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra 

kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım 

ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir 

performans puanı daha verilebilir. 

 

 Portfolyo Sunumları: 

Öğrencilerimizin dönem boyunca yaptığı çalışmalardan seçtiği ürünlerinden oluşan portfolyo 

oluşturulur. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin birlikte olduğu ortamda yılda en az iki kez 

yapılır. Öğrencilerimizin ürünlerini sunduğu çalışmada, velilerimiz yapılan çalışmalar ile ilgili fikir 
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sahibi olur. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar hakkında bilgilenen velilerimiz çocuğunun güçlü ve 

desteklenmesi gereken yanlarının farkına varır, buna uygun çalışmalar yapar. 

Her bir program bazında okulumuzda, PYP ve DP, içeriğine bağlı tüm portfolyo çalışmaları da 

ilgili öğretmenler tarafından yürütülecektir. PYP programı içeriğinde program sonunda hazırlanan Sergi, 

DP programı içeriğinde CAS, ToK sunumları da bu kapsamdaki çalışmalara örnek olarak verilebilir.  

 

  STEAM ( Science- Technology-Engineering- Arts- Maths) Uygulamaları: 

Maya Antalya Okullarında, bütüncül yaklaşımlarla birden fazla disiplinin bir araya getirilip, 

öğrenme sürecini oluşturan unsurlar arasındaki bağın güçlenmesini desteklemek hedeflenir. Bilim, 

Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik gibi farklı disiplinlerin oluşturduğu STEAM uygulaması, 

öğrencilerimizin çevrelerinde gördükleri problemler ile ilgili inovatif çözümler geliştirmelerini 

destekler. Sınıf öğretmenleri ile yerel ya da küresel bir sorun üzerine çalışmış olan öğrenciler, görsel 

sanatlar dersinde, üzerine araştırıp sorguladıkları problemin çözümüne dair tasarımlar yapar, Bilişim 

Teknolojileri dersinde ise tasarlanan ürünü dijital ortama aktarır.    

 

IB PROGRAMI DEĞERLENDİRME 

Özel Antalya Maya Okulları Uluslararası Bakalorya Diploma programında uygulanan 

değerlendirmenin ana özellikleri aşağıdaki gibidir:  

 Kriter bazlı değerlendirme  

 Resmi IB değerlendirmeleri ile okulun öğrenciyi desteklemek amacıyla geliştirdiği süreç 

değerlendirmeler 

 Öğrenciyi sadece dönem sonu notuyla değil, tüm program genelinde,becerileri ve 

yetenekleri ile de değerlendirme  

IB, adayların başarısını hem iç hem de dış değerlendirmelerle ölçer. Dış değerlendirme, nesnelliği 

ve güvenilirliği nedeniyle IB derslerinin en temel değerlendirme şeklidir. İki yılın sonunda yapılan IB 

bitirme sınavları dışında Bitirme tezi (EE), Bilgi Kuramı (TOK) tezi ve Çalışma Portfoliosu da (Process 

Portfolio) dış değerlendirme kapsamındadır. Bitirme sınavlarında sorulan soru tipleri aşağıdaki gibidir:  

 Metin türleri  

 Yapılandırılmış problemler  

 Kısa cevaplı sorular  

 Veri-yanıt soruları  
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 Metne dayalı sorular  

 Durum çalışması soruları  

 Çoktan seçmeli sorular  

 Dinleme-Yanıtlama soruları  

İç değerlendirme, ders öğretmeni tarafından değerlendirilen ve moderasyon amacıyla IB’ye 

gönderilen çalışmaları kapsar 

 Sözlü sunumlar (Dil dersleri)  

 Laboratuar çalışmaları (Fen dersleri)  

 Araştırma-Soruşturma (Matematik, Fen)  

 

İç değerlendirme  

Öğretmenlerin, öğrencinin değerlendirilmesi sürecinde aktif rol alması ve IB değerlendirme 

kriterlerine göre not vermesi çok önemlidir. Bu amaca yönelik olarak öğretmen, iç değerlendirme 

yaparak öğrencileri değerlendirir. İç değerlendirme DP ders kılavuzunda ve yönetmelik el kitabında 

bahsedilen prosedürlere göre hazırlanan her bir ders için yapılan bir çalışmadır. Bu tür değerlendirmeler 

dil alanında yazılı ve sözlü sunumlar, bilim alanında laboratuvar çalışması, matematik alanında 

araştırma, CAS alanında portfolyo ve sergi çalışmalarını kapsar.  

İç değerlendirme çalışmaları sene sonu notuna, toplam notun %20’si ve %30’u arasını oluşturacak 

şekilde katkı sağlar. Ders öğretmeni tarafından değerlendirilen çalışmalardan IBIS tarafından gelişigüzel 

seçilen çalışmalar güven sağlama faktörü açısından IBO moderasyonuna gönderilirler. İç 

değerlendirmeler, öğrencinin final notunun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynarlar ve bu süreç 

azami dikkat gerektirir. Akademik yılın başında, DP öğretmenleri ve DP koordinatörü her bir dersin iç 

değerlendirmesinin içeriğini, süresini ve son teslim tarihlerini belirleyerek öğrenci ve velilerle paylaşır; 

bu da öğrencilerin dengeli bir çalışma programı yapmasına olanak verir.  

Öğretmenler, öğrencilerin Diploma Programı süresince ve IB standartları kapsamında ortaya 

koydukları başarıları göz önüne alarak alacakları tahmini notları öngörürler. Tahmini notlar ayrıca bilgi 

kuramı ve bitirme tezi için de verilir. Tahmini notlar, resmi sınav sonuçları IB tarafından açıklanmadan 

önce öğrencilerin üniversite başvuru ve kabulleri için gereklidir.  

 

Dış değerlendirme 
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Bu uygulama IBO tarafından hazırlanan sınavların okullarda uygulanmasını ve notlandırılması 

için IBO’ya gönderilmesini gerektirir. Bu tür değerlendirmeler, kompozisyonlar, yapısal problemler, 

kısa cevaplı sorular, bilgi cevaplı sorular, metin yazarak cevaplanan sorular, olay araştırması gerektiren 

sorular ve çoktan seçmeli sorular içerir.  

Bu sınavlara ek olarak, dış değerlendirmeye giren başka çalışmalar da vardır: Dünya Edebiyatı 

ödevleri, Bilgi Kuramı makalesi ve bitirme tezi. Bu çalışmalar daha geniş bir sürede öğretmenin 

gözetimi altında tamamlanır ve dış değerlendirme için elektronik ortamda IB’ye gönderilir.  

Mayıs ayında uygulanan ve üç hafta süren Diploma Programı sınavlarının uygulanması (sınavın 

zamanı ve türü, sınav gözetmeninin atanması, sınav salonunun belirlenmesi, sınavın başlama ve bitiş 

süreleri, kullanılacak ve kullanılmayacak materyeller, kuralların ihlali) IB sınav yönetmeliğinde 

belirtilen kurallara göre büyük bir titizlikle yönetilir.  

 

IB Diploma Programı Puanlama ve notlar  

IB öğrencisinin final Diploma notu her dersten almış olduğu notların bir araya gelmesiyle oluşur. 

En az 24 alan bir öğrenci, çekirdek derslerin gerekliliklerini yerine getirmiş olması koşuluyla IB 

Diploması almaya hak kazanır.  

                                                                                                            

Çekirdek dersler olan Bilgi Kuramı 

(TOK) ve Bitirme Tezi’nin (EE) Diploma 

notuna 3 puan katkısı olabilir. Üçüncü 

çekirdek ders olan Yaratıcılık-Etkinlik-

Hizmet (CAS) notlandırılmamasına 

rağmen diplomayı alabilmek için 

kesinlikle tamamlanması gereken bir 

bileşendir.  

 

ARAÇ VE 

STRATEJİLER 

Araçlar:  
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Ölçme ve değerlendirme araçlarımız arasında, parmak kas ölçüm raporları, mizaç analiz 

raporları, öğrenme stilleri analiz raporları, kondisyonel ölçüm raporları, her alanda derecelendirme için 

oluşturulmuş rubrikler, öğrenci çalışma örnekleri, rehberlik biriminin de desteği ile oluşturulan öğrenci 

gözlem kayıtları, öğrenmenin gelişim aşamalarını gösteren istatistikler yer almaktadır.  

Öğrenci başarısını değerlendirmek ve öğrencilere performansları hakkında geri bildirim 

sağlamak için çeşitli değerlendirme araçları kullanılır. Değerlendirme amaçları kullanılarak sağlanan 

geri bildirim, öğrenmeyi geliştirmektir. Öğretmenler, doğası gereği yapılandırmacı olan ve öğrencilere 

bilgi ve becerilerini gerçek hayattaki durumlara uygulama fırsatları sağlayan özgün değerlendirme 

görevleri ve araçları tasarlaması gereken değerlendirme görevlerini kullanmaya teşvik edilir. Bu tür 

değerlendirme araçları şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

Değerlendirme listeleri 

Öz değerlendirme 

Akran değerlendirme 

Kontrol listeleri 

Eleştirel Düşünme Faaliyetleri 

Tartışmalar / Röportajlar 

Yazılı ödevler 

Yazılı sınavlar 

Sunumlar / Dergiler 

Öğretmen notları 

Açık uçlu sorular 

Farklı konularda ve farklı sınıflarda projeler 

DP İç / Dış Değerlendirmeler (11. ve 12. Sınıf) 

Grup 4 Projesi (11. / 12. Sınıf) 

Genişletilmiş Essay (Sınıf 11/12) 

Ulusal ve Uluslararası Projeler 

Laboratuvar Görevleri / Deneyleri 

Sınavlar 

Posterler, diyagramlar, gözlemler vb. öğrenci üretimi olan çalışmalar. 

Stratejiler:  
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Öğrenme ve öğretim süresince öğrencilerini disiplinler üstü yaklaşımla destekleyen öğretmen, sınıfı bir 

bütün olarak gözlemlediği gibi, her bir öğrenciyi, farklı özelliklerini de göz önünde bulundurarak, ayrı 

ayrı gözlemler. Ölçme ve değerlendirmeden önce, öğrenciler sürece hazırlanır, değerlendirme kriterleri 

önceden öğrencilerle paylaşılır. Öğretmen, psikolojik danışma ve rehberlik biriminin de desteği ile 

öğrenciyi gözlemler. Yapılan gözlem, kayıt altına alınır.  

Ölçme ve değerlendirme süreci açık uçlu sorularla gerçek yaşamda karşılaşılabilecek olay ya da 

problemlerle alakalı olabileceği gibi, çoktan seçmeli soruların yer aldığı sorulardan da oluşabilir. 

 

RAPORLAMA 

Parmak Kas Ölçümleri, Maya Çekirdek ( Mizaç Temelli Program ), Parmak Kas 

Ölçümleri, Öğrenme Stilleri ve Kondisyonel Ölçüm Raporları:  

Öğrencilerin bireysel takibinin yapılmasına olanak sağlayan Parmak Kas Ölçümleri, Maya Çekirdek, 

Öğrenme Stilleri ve Kondisyonel Ölçümlere dair raporlar velilerle paylaşılır. 

Bültenler:   

Planlamalara dair bültenleri takiben, öğrencilerin yaptıkları çalışmalar velilerle paylaşılır. 

Karneler: 

 Öğrencilerimizin gelişim durumlarını raporladığımız karnelerimiz dönem sonlarında velilerle 

paylaşılır. 

Veli Toplantıları: 

Genel programlara dair bilgilendirme, ortak konuların paylaşımı, ortak kararların alınması gereken 

durumlarda genel veli toplantıları yapılır. 

Veli- Öğretmen Görüşmesi:  

Öğrencilerimizin gelişim durumları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla bireysel veli ve 

öğretmen görüşmesi yapılır. 

Rehberlik Birimi Raporlamaları 

Yönetim, öğretmen, öğrenci, Veliye sunar. 

 

    DEĞERLENDİRME TÜRLERİ 

Öğrenme İçin Değerlendirme: 



20 
 

Amacı öğrenme sürecini desteklemek olan öğrenme için değerlendirme, öğrenme süreci boyunca 

gerçekleşen, yinelemeli ve etkileşimli bir değerlendirme şeklidir. Etkin öğrenci katılımını esas alan 

öğrenme için değerlendirmede yazılı ve sözlü eserler, gözlemler, uygulanan anketler, öğrencilerin 

anlayışı, bilgisi, becerileri ve eğilimleri konusunda veri sunar. 

Öğrenme Olarak Değerlendirme: 

 Düzey belirleyici değerlendirme olarak da bilinen öğrenme olarak değerlendirme, öğrenmede 

ilerlemeyi belgeleme ve raporlamayı hedefler. Öğrenci katılımı, öğrenme için değerlendirmeye göre 

daha sınırlıdır. Standart hale gelmiş testler, sınavlar ve uygulamaları kapsar. Ünite sonu, dönem ve 

yılsonu ya da bir programın sonunda gerçekleştirilir. 

 Öğrenmenin Değerlendirilmesi: 

 Amacı, öğrencileri kendilerini yönetebilen, yaşam boyu öğrenenler olma hususunda desteklemek 

olan öğrenmenin değerlendirilmesi, öğrenme süreci boyunca gerçekleşen, yinelemeli ve etkileşimli bir 

değerlendirme şeklidir.   

FARKLI UYGULAMALAR 

ARTE/SCİENZA SERTİFİKASI 

Özel Maya Anadolu Lisesi’ nde portfolyo dosyası işlenir. Özel Maya Anadolu Lisesi öğrencilerinin 

dijital ve basılı portfolyo dosyaları vardır. Öğrenciler lise öğrenim sürecinde katıldıkları etkinlik, proje, 

sosyal kulüp, seminer, kamp çalışmalarına katılım gösterip başarılı olduklarında sertifika alırlar. 

Sertifikalar öğrencinin portfolyo dosyasına eklenir ve öğrenci gelişimi danışman öğretmen tarafından 

izlenir, yönlendirilir ve değerlendirilir. Lise öğrenim süreci tamamlandığında portfolyo dosyası 

öğretmenler kurulu tarafından değerlendirilir ve öğrenci mezuniyet diploması ile birlikte Arte/Scienza 

Sertifikası almaya hak kazanır. Öğrenci lise öğrenim sürecini tamamladığında portfolyo dosyası 

kendisine verilir. Arte/Scienza Sertifikası öğrencilerimizin öz geçmişlerinde farklı gelişim alanlarında 

zengin ve başarılı bir deneyime sahip olduklarını kanıtlayan bir belgedir. 

Arte/scienza sertifika programı içeriği, okuyan genç, İngilizcede ustalık, kişisel gelişim seminerleri, 

sosyal kulüp çalışmaları, proje çalışmaları, dört yılda dört kamp, toplum hizmeti çalışmaları, sekiz 

dönemde sekiz 21.yy becerisi, bireysel pozitif fark çalışmalarından oluşur. 

 

DEĞERLENDİRME TABLOSU: 
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PROGRAM ADI TOPLAM 

PUAN 

AÇIKLAMA 9.SINIFİTİBA

Rİ İLE 

MAYA’LI 

ÖĞRENCİ 

BEKLENEN 

YETERLİLİK 

PUANI 

10. SINIF 

İTİBARİ İLE 

MAYA’LI 

ÖĞRENCİ 

BEKLENEN 

YETERLİLİK 

PUANI 

11. SINIF 

İTİBARİ İLE 

MAYA’LI 

ÖĞRENCİ 

BEKLENEN 

YETERLİLİK 

PUANI 

12. SINIF İTİBARİ 

İLE MAYA’LI 

ÖĞRENCİ 

BEKLENEN 

YETERLİLİK 

PUANI 

21.YY 

BECERİLERİ 

400 8 DÖNEM 

8 BECERİ 

50X8=400 

PUAN 

350 PUAN 250 PUAN 150 PUAN 100 PUAN 

TOPLUM 

HİZMETİ 

100 4 YILDA 100 

SAAT 

1X100=100 

PUAN 

80 PUAN 70 PUAN 40 PUAN 25 PUAN 

SOSYAL KULÜP 

ÇALIŞMALARI 

400 DÖNEMLİK 

ÇALIŞMALAR 

50 PUAN 

YILLIK 

ÇALIŞMALAR 

100 PUAN 

350 PUAN 250 PUAN 150 PUAN 100 PUAN 

OKUYAN GENÇ 480 4 YILDA 24 

KİTAP 

24x20=480 

PUAN 

440 PUAN 320PUAN 200 PUAN 80 PUAN 

PROJE 

ÇALIŞMALARI 

200 4 YILDA 4 

PROJE 

4X50=200 

PUAN 

200 PUAN 150 PUAN 100 PUAN 50 PUAN 

NOT: Proje çalışmaları ile ulusal ve uluslararası ödül alan öğrencilerin puanlamaları aşağıda verilmiştir. Ulusal Ödül Alan Projeler: 100puan 

Uluslararası ödül alan projeler: 200 puandır. 

KİŞİSEL 

GELİŞİM 

SEMİNERLERİ 

150 4 YILDA 10 

KİŞİSEL 

GELİŞİM 

SEMİNERİ 

10X15=150 

PUAN 

120 PUAN 90 PUAN 60 PUAN 30 PUAN 

DÖRT YILDA 

DÖRT KAMP 

200 4 YILDA 4 

KAMP 

4X50=200 

PUAN 

150 PUAN 100 PUAN 100 PUAN 50 PUAN 

TOPLAM PUAN 1850 

PUAN 

 1690PUAN 1230PUAN 820PUAN 435 PUAN 
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ÖLÇME VE DEĞERLEMDİRME POLİTİKASININ 

DİĞER POLİTİKALARLA İLİŞKİSİ 

Maya Antalya Okullarında, ölçme ve değerlendirme politikasının diğer politikalarla etkileşim 

halinde olması önemlidir. 

Kabul Politikası:  

Okula kabul öncesinde uygulanan Maya Okulları Seviye Belirleme Sınavına girerek Türkçe dil 

yeterliliği, Oxford seviye belirleme sınavına katılarak da İngilizce dil seviyesi hakkında veri elde edilir.    

Davranış Politikası:  

Disiplinler üstü temalara göre düzenlenmiş sorgulama programındaki ana hedeflerimiz arasında 

sorumluluk, saygı, iş birliği, çatışma çözme ve takım oyunu gibi sosyal becerileri geliştirmek vardır. 

Akademik Dürüstlük Politikası:  

Maya Antalya Okulları, araştıran- sorgulayan, bilgili, dengeli, düşünen, duyarlı, risk alan, açık 

fikirli, ilkeli, iletişim kuran ve dönüşümlü düşünen profillerini geliştirmeye yönelik çalışmalar 

kapsamında öğrencilerini özgün ve yaratıcı ürünler ortaya koymak noktasında destekler. Bu kapsamda, 

akademik dürüstlük ilkesi, ölçme ve değerlendirme açısından da önemlidir. 

Özel Öğretim İhtiyaçları Politikası:  

Maya Antalya Okullarında, belirli öğrenme ihtiyaçları tespit edilmiş ya da zorluk yaşayan 

öğrencilere bireysel destek sağlamak ve ihtiyaç halinde bireysel sınav uygulaması yoluna gitmek 

önemlidir. MEB uygulaması olarak da kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden 

öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır. 

 

Dil Politikası:  

Maya Antalya Okullarında, dilin edinimi hususunda değerlendirmeye aldığımız iletişim 

becerileri, araştırma becerileri ve sosyal beceriler, ölçme ve değerlendirme noktasında dikkate aldığımız 

beceriler arasındadır. 
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