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DİL POLİTİKASI YÖNLENDİRME KOMİTESİ 

Yıl boyunca alınan öneri ve geri bildirimlere dayanarak, burada Antalya Maya Okulları’nda her 

öğretmenin, her öğrencinin, her ebeveynin ve her idari personelin okul dil politikasının 

geliştirilmesinden sorumlu ve katılımcı olduğuna inanıyoruz; devam eden politikada yapılacak 

değişikliklerde söz sahibi olması beklenmektedir. Dil politikası yönlendirme komitesi, bu 

nedenle, IB SL ve HL programlarının daha iyi yürütülmesi ve daha net bir okul dil felsefesi için 

tüm geri bildirimleri, önerileri, kanıtları ve araştırmaları değerlendirmek üzere bir akademik yıl 

boyunca rutin olarak toplanır. Okul komite üyelerimiz aşağıdaki gibidir; 

Okul, tüm politikalarını her şubeden bir yönetim ekibi ve öğrenci ve velilerden oluşan bir 

komite ile hazırlamaktadır. Bu politikalar her yıl başlamadan önce gözden geçirilir ve gerekli 

revizyonlar yapılır. İlgili komite listesi ek olarak ektedir. 

 

ÖZEL ANTALYA MAYA OKULLARINDA DİL FELSEFESİ ve İLKELERİ 

 

Bu, ÖZEL ANTALYA MAYA OKULLARI için taslak bir dil politikası çalışmasıdır ve gerektiğinde 

güncellemeler yapılacaktır. Bu politika belgesini tek başına okumak yanıltıcı olabilir. Bu nedenle 

okulumuzun diğer politikaları ile birlikte düşünülmelidir. 

Bu dil politikasının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Müfredatı ve IB DP Programı kapsamında, ÖZEL 

ANTALYA MAYA OKULLARI'nın amaç, yaklaşım ve dil öğretim uygulamaları açısından ilke ve felsefesine 

bir çerçeve sağlamaktır. 

ÖZEL ANTALYA MAYA OKULLARI olarak dilin bir toplumun değerleri, inançları ve gelenekleri arasında 

iletişimi sağlayan bir katalizör görevi gördüğüne inanıyoruz. Gelenekleri ve ortak değerleri olan bir 

kültürün aktarılabileceği ve korunabileceği bir araçtır. Bu nedenle, tüm iletişim ve bilişsel ve kişisel 

gelişimin gelişimi için bir temel olarak çalıştığından, eğitim bağlamında dil, düşünceleri, bilgileri ve 

değerleri aktarmada çok önemlidir. 

Araştırmaya dayalı akademik uygulamalar yoluyla uluslararası fikirlilik ve öğrenen özerkliğini teşvik 

ederken, aynı zamanda, bir dilin kullanıcıları, açık bir zihinle düşünerek, sorgulayarak ve yansıtarak 

dilsel yeterliliklerini geliştiremezlerse, bilginin özgürce ve kapsamlı bir şekilde aktarılamayacağını da 
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savunuyoruz. . Öğrencilerimizin sadece akademik olarak başarılı bireyler olmalarını değil, aynı zamanda 

toplumun aktif ve üretken üyeleri olmalarını sağlamak için burada bir misyon için çalışıyoruz. 

ÖZEL ANTALYA MAYA OKULLARI'nda her öğretmenin de bir dil öğretmeni olduğuna yürekten 

inanıyoruz. 'Dil öğretmeni' ile bir öğretmenin bir konuyu öğrencilerine en iyi şekilde öğretirken aynı 

zamanda kendi alanına özgü zengin bir terminoloji ve uzmanlık da öğrettiği kanaatindeyiz. Öğrenciler 

verilen belirli konu bilgisini edinip benimserken, fırsat, yaşam boyu öğrenme zevkini, merakı, kültürler 

arası anlayışı, çok disiplinli yaklaşımları, yenilikçi yöntemleri ve yumuşak becerileri teşvik eder. 

. 
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*Bu, ÖAMO için yaşayan ve çalışan bir politika çalışmasıdır; ve her yıl gözden geçirme, 

değişiklik ve güncellemeler yapılacaktır. 

**Bu politika belgesini tek başına okumak yanıltıcı olabilir. Bu nedenle okulumuzun diğer 

politikaları ile birlikte düşünülmelidir. 
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ÖAMO'nda, okul kampüsüne vardıklarında, her öğrencinin ana dili olarak bir birinci dil beyan etmesi 

beklenir. Her IB DP (Diploma Programı) öğrencisine en iyi dillerinde ve DP programının bir parçası 

olarak öğretilen dillerde eğitim görme hakkı verilir. Bu, öğrencilerin şunları yapabilmesini sağlamak için 

yapılır: 

• Kendi kültürleri de dahil olmak üzere çeşitli kültürleri anlamalarını artırmak 

• Farklı diller aracılığıyla küresel olarak önemli fikirleri ve sorunları keşfetmek. 

DP öğrencileri bu nedenle programlarında geçirdikleri süre boyunca en az iki dil öğrenirler. 

(www.ibo.org) 

Ana dili İngilizce veya Türkçe'den başka bir dili olduğunu beyan eden öğrenciler, kültürel ve bilişsel 

gelişimleri için ana dil bilgi ve becerilerini sürdürmek ve geliştirmek için okul tarafından desteklenir. 

ÖAMO, mümkün olduğunda, IB Language A kendi kendine eğitim kursu (SL) için bir öğretmen veya 

öğretmen edinme konusunda yardım ve rehberlik sunar. ÖAMO ayrıca, IB onaylı PAMOJA kursları 

aracılığıyla kendi kendine öğretilen uygun kursları bulma konusunda rehberlik sunabilir. (Pamoja: IB 

Çevrimiçi Kurslar (pamojaeducation.com) Özel ders sözleşmesi ve eğitim detayları, ebeveynler ve kurs 

sağlayıcı kuruluş veya eğitmen arasında müzakere edilecektir.) 

ÖAMO'daki tüm öğrencilerin Türkçe Ulusal Müfredatlarının bir parçası olarak İngilizce ve Türkçe 

dersleri de aldıklarını belirtmek önemlidir. ÖAMO'da kullanılan iletişim ve öğretim dili, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarının da ana dili olan Türkçe'dir. ÖAMO'da anaokulundan liseye kadar tüm 

öğrenciler her eğitim-öğretim yılında ders konusu olarak Türkçe almaktadır. 

 

Ana dili eğitimine ve gelişimine verdiğimiz önem nedeniyle okulumuzda bulunan tüm öğretmenler de 

sırasıyla anadil öğretmeni olarak kabul edilmektedir. Dil, hakim kültürel belleğin yaşatılması ve nesiller 

arası aktarılması için gerekli en önemli araçlardan biridir. Bu nedenle öğrencilerimizin ana dillerine her 

yönden yetkin olmaları hedeflenmektedir. Bu amaca ulaşmak için öğrencilerimizin ana dillerindeki 

kültürel kodlara tam hakim olmaları beklenirken, bu ana dili evrensel değerler doğrultusunda anlama 

ve kullanma becerisinin de kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

SORUMLULUKLAR ve UYGULAMALAR 

ÖAMO'da her seviyedeki Türkçe öğrenicisine yönelik olarak, dilin gramer kuralları ile birlikte ulusal ve 

evrensel değerlerin kavranmasını sağlayan bir Türk Edebiyatı programı yürütülmektedir. O dilde 

uygulanan anadil ve edebiyat programı ile öğrencilere yorumlama, konuşma, dinleme, yazma, bilgi 



Page 6 of 30 
 

toplama ve iletme konularında dil becerileri kazandırılır. Eleştirel okuryazarlık ve yazma düzeyi gelişmiş 

öğrencilerden metinlerarasılığı anlamaları beklenir. Sonuç olarak öğrencilerden öyküleyici metinlerin 

yanı sıra coşku ve heyecan uyandıran, kişisel yaşamla ilgili didaktik metinleri de okuyup yazmaları 

beklenmektedir. 

Ayrıca metinlerarasılık bağlamında öğrencilerin bir metin türünü ele alıp başka bir metin türüne 

çevirebilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Tüm metin türlerinde okur ve yazar olan öğrencinin 

çağın gereklerini de dikkate alarak kendini güncel tutması sağlanır. Tüm bunların yanı sıra devam ettiği 

ulusal müfredat konularının terminolojisine hakim olması beklenen öğrenci, okuldaki tüm 

öğretmenlerinden o konu alanında ana dilinde bilgi edinmeye başlar. 

 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız noktalarda kazanımlar elde eden öğrenci, her yaş grubu ile sosyal ve 

akademik olarak iletişim kurma becerisine sahip olacaktır. Bu becerileri kendini ifade etme, sözlü, yazılı, 

görsel dil becerileri, ana metinleri ve alt metinlerini anlama, hayal gücünü geliştirme vb. olarak 

sıralayabiliriz. 

 

ÖAMO'da Ana Dil Becerilerini Geliştirmek İçin Yapılan Uygulamalar 

1. Arte-Scienza Sertifika Programı 

Öğrenciler için dijital port folio dosyası hazırlanır. Portfolyo dosyasının çıktısı öğrenciye verilir. 

Öğrencilerin portfolyo çalışmaları danışman öğretmen tarafından okul müdürünün onayı ile işlenir. 

Arte / Scienza Sertifika Programı ile ilgili öğrenci bilgileri danışman öğretmen aracılığıyla yapılır ve 

öğrenci danışman öğretmenler tarafından izlenir. Arte / Scienza Sertifika Programı, öğrenci ile yarıyılda 

iki kez yapılan bireysel toplantılarda detaylı olarak tartışılır ve öğrencinin kendisi ile ilgili farkındalığının 

artırılması hedeflenir. 

Arte-Scienza Sertifika İçeriği: OKUYUCU GENÇLİK, İNGİLİZCE USTALIĞI, KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ, 

SOSYAL KULÜP ÇALIŞMALARI, PROJE ÇALIŞMALARI, DÖRT YILDA DÖRT KAMP, TOPLUM HİZMETİ 

ÇALIŞMALARI, SEKİZ DERECEDE 21. YÜZYIL BECERİLERİ, SEKİZİNCİ STİLDE, IIV. 

a) OKUYUCU GENÇLER: Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında belirlenen kitaplardan altı kitabı (üç 

Türkçe, üç İngilizce), yirmi dört kitabı (on iki Türkçe ve on iki İngilizce) dört eğitim-öğretim yılı sonunda 

okurlar. Öğrenciler okudukları eserleri edebi bir ilgi ve bakış açısıyla inceler, sunar ve raporlar. Bu 

çalışmalar öğrencinin ana dilinin gelişimini ve eserin ilgili olduğu kültürün estetik kaygılarını tanımasını 

sağlar. 
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b) PROJE ÇALIŞMALARI: Maya Anadolu Lisesi öğrencileri bir öğretim yılı sonunda proje çalışmasına 

katılırlar. Bu proje çalışmasının raporlarını, sunumlarını ve dosyalarını hazırlar. Bu çalışmalar öğrencinin 

kendini ifade etme becerilerini geliştirirken, dilin ve çalışma alanının terminolojisine hakim olunur. 

c) BİREYSEL OLUMLU FARK ÇALIŞMALARI: Maya Anadolu Lisesi'nde eğitim-öğretim yılında belirlenen 

kitap sayısından fazla kitap okuyan öğrencinin portfolyosuna sertifika eklenir. 

2. MAYAcademy Öğrenci Bülteni 

Mayakademi Öğrenci Bülteni; öğrenciler, çalışma özetleri ve raporları, okul içi ve okul dışı dereceler, 

edebi yazılar vb. yayınladıkları bir süreli yayındır. Mayakademi'de yayınlanacak metin ve görsellerin 

toplanması ve değerlendirilmesi, sayfa mizanpajlarının hazırlanması gibi tüm düzenleme süreçleri 

öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Tamamı öğrencilerden oluşan Mayakademi Öğrenci Bülteni'nde 

yayınlanacak tüm çalışmalar öğrenciler tarafından hazırlanır. Tüm yayıncılık sürecinin öğrencilerin 

sorumluluğunda olması, öğrencilerin okuryazarlık, dil becerileri, kendini ifade etme becerileri ve 

özgüvenlerini geliştirmelerine, sorumluluk duygularını artırmalarına, yayımlanacak metin türlerini ve 

yapılarını tanımalarına olanak sağlar.  

Ayrıca dergide yayınlanacak eserlerin uygulama tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda editörler 

ve yayın kurulu tarafından seçilmesi, öğrencilere çalışmalarını süreli yayında yayınlamaları için gerekli 

olan uluslararası dil becerilerini kazandırmaktadır. 

Tamamen öğrenciler tarafından yürütülen bu yayının denetimi Türkçe bölümü öğretmenleri ve okul 

müdürü tarafından yapılmaktadır. 

3. Drama ve Şiir Etkinlikleri 

Bir dilin edebiyatı, o dilin zenginliğini gösterir. Aynı şekilde anadilini de o dilin edebiyatını icra etmek 

için kullanabilen öğrenci, yüksek düzeyde anadil kullanım kazanımı sağlamaktadır. Kurumumuz, 

öğrencilerimizin ana dillerinin her sesine, hecesine, kelimesine ve bölgesine hakim olmalarını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin anadilinde metafor oluşturma ve bu 

metaforlarla alt metin zenginliğine ulaşma kazanımlarını destekler. 

Öğrencilerimiz şiir gecesi etkinliklerinde ana dillerinde coşku ve heyecan uyandıran metinleri tanır ve 

seslendirirler. Tiyatro etkinliğinde seçilen oyunları okurlar, karakterleri analiz ederler ve karakter-

oyuncu eşleştirme etkinlikleri yaparlar. Bu ilk adımdan sonra her oyuncu drama metninin bağlamından 

ayrılmadan karakterini kişiliğine uyarlar. Sonunda, son çalışma sahnelenir. Bu evreleme etkinlikleri, 
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öğrencilerimizin ana dil becerilerini ve kendilerini toplum içinde etkili bir şekilde ifade etme becerilerini 

geliştirir. 

4. Kompozisyon ve Münazara Yarışmaları 

Tartışmalar, öğrencilere güncel yerel ve küresel sorunları zengin içerikle değerlendirme yeteneği sağlar. 

Münazara yoluyla öğrencilerin konuşma becerileri gelişir ve yorumlama becerileri artar. Böylece 

öğrenciler kendilerini toplum içinde ifade edebilme, farklı konularda fikir üretebilme, kendi fikirlerini 

savunabilme, farklı görüşleri saygı duyarak empati kurarak daha iyi anlayabilme becerisi kazanırlar. 

Dil becerilerini geliştiren bir diğer olgu ise yazma sürecidir. Kelime seçimi, cümle ve paragraf 

düzenleme, alt metin oluşturma ve benzeri etkinlikler sayesinde yazar birey kendi edebi becerilerini 

zorlamaya başlar ve sonuç olarak gelişir. Öğrencilerimiz deneme, öykü, senaryo, biyografi, otobiyografi, 

haber ve makale gibi birçok türde makaleler yazmaktadır. Öğrencilere yazma alışkanlığı kazandırmak 

için konu ile ilgili düzenli ödevler ve yönlendirmeler yapılır. 

Öğrencilerimiz bu çalışma ile okul içi ve okul dışı yarışmalara ve etkinliklere katılırlar. Bu yarışmalar ve 

etkinlikler öğrencileri yazmaya teşvik edecek somut geri bildirimler oluşturur. 

5. Uluslararası Gençlik Ödülü 

"Uluslararası Gençlik Ödülü" programı, hem sözlü hem de yazılı olarak anadil ve yabancı dil konusunda 

olumlu geri bildirimler almaktadır. Kültürel paylaşımın önünü açan program, etkinliklerin raporlanması 

ve sunulması bağlamında dil gelişimini olumlu yönde etkiliyor. 

Programın amacını, Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nın kurucusu Edinburgh Dükü Prens 

Philip'in sözleriyle açıklayalım: 

“Bu modern karmaşık dünyada büyüyen gençlerin yüzleşmesi gereken birçok zorluk var ve kişisel başarı 

fırsatları genellikle sınırlı. Aynı zamanda gençlere karşı sorumluluklarının bilincinde olan ebeveynler, 

öğretmenler, gönüllü kuruluş liderleri ve işverenlerin de sorunları var. Bu program hem gençlere hem 

de onların refahı için endişe duyanlara yardım etmeyi amaçlamaktadır. Amaç, değerli boş zaman 

aktivitelerine ve gönüllü hizmete bir giriş sağlamaktır; bireye başarının memnuniyetini keşfetmesi için 

bir meydan okuma ve genç vatandaşlarının gelişimini teşvik etmek isteyen kişi ve kuruluşlar için bir 

rehber olarak. Umarım bu programa katılan herkes hayatlarında ek bir amaç ve zevk bulur. Onu 

çalıştırmaya yardım eden herkesin, başkalarının gizli yeteneklerini keşfetmesine ve bir zorluğun 
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üstesinden gelmesine yardım etmekten gelen o özel tatmin duygusunu kazanacağından oldukça 

eminim.” 

6. Bavulumda kim var? 

"Bu kişiyi tanıyor musun?" Bir merak unsuru uyandırır ve öğrencileri araştırmaya ve keşfetmeye teşvik 

eder. Etkinlik sonunda bu araştırma ve keşifleri yazılı, görsel ve işitsel olarak sunan öğrenciler, dil 

kullanımını, alan terminolojisini geliştirir ve araştırılan kişinin dilini ve kültürünü tanır. 

7. Dil Öğretiminde Kütüphane Kullanımı 

Bilgi ve belgelere anında ve kolay erişim okulumuzda öncelikli hedeflerimizden biridir. Bu doğrultuda 

okul kütüphanesinde öğrencilere güncel bilgi ve belge hizmetleri gelişen teknoloji ile bütünleşik olarak 

sunulmaktadır. Okul kütüphanemiz, araştırma konularına yönelik danışmanlık hizmeti vermekte, 

okuyuculara farklı dil ve ortamlarda kaynak sağlamakta, proje geliştirme ve yazımında rehberlik 

etmekte ve kitap ödünç vermektedir. 

Okul kütüphanemizde bilgi ve belge yönetimi konusunda yetkin bir kütüphane görevlisi bulunmaktadır. 

Kütüphane görevlisinin birincil görevi, öğrencilere literatür taramasında yardımcı olmak ve öğrencilere 

proje ve çalışmalarında rehberlik etmektir. Personelimizin bir diğer sorumluluğu da öğrencilere 

kompozisyon çalışmalarında destek olmaktır. 

 

Kütüphanemizde Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca başta olmak üzere farklı dillerde 

kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklar ile öğrencilerimizin anadil ve yabancı dil gelişimleri 

desteklenmektedir. 

 

Tüm öğretmenlerimiz alanlarında güncel kaynakları takip ederek onları kütüphaneye kazandırmayı 

hedeflemektedir. Yayıncılarla sürekli işbirliği içinde satın alma ve bağış yoluyla yeni kaynaklar 

kütüphanemize kazandırılmakta ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. 
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Okulumuz kütüphanesinde sunulan hizmetlere ek olarak, Akdeniz Üniversitesi ile imzalanan protokol 

doğrultusunda, üniversitemizde sunulan ek kütüphane hizmetleri de öğrencilerimizin kullanımına 

sunulmaktadır. 

Ana Dili Türkçeden Farklı Olan Öğrencilere Destek 

 

Her yıl başında anadili Türkçe olmayan öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak Türkçe yeterlikleri 

değerlendirilir. Türkçe desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler öncelikle Türkçe öğretmenleri ile birlikte 

anlama, okuma ve yazma çalışmaları yaparlar. İstenilen seviyeye ulaşan öğrenciler, o konunun 

terminolojisi için diğer branş öğretmenlerinden destek almaya başlarlar. Ayrıca bu süreçte anadili 

Türkçe olmayan bir öğrenci ile anadili Türkçe olan bir öğrenci eşleştirilerek sınıf içi ve sınıf dışı etkileşimli 

bir ortam oluşturulmaktadır. Bu sayede o öğrencinin konuşma yeterliliği, okuduğunu anlama ve yazma 

becerileri yavaş yavaş ve hızla gelişir. 

 

Ana Dil Gelişiminde Sınıf Düzeyinde Uygulamalar 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde dil bilgisi öğretimi (kelime türleri, imla, noktalama işaretleri) 

yanında özellikle okuma, yazma ve sözlü iletişim çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca kitap okuma ve 

değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Masal, fabl, şiir, tiyatro, öykü, roman, biyografi, 

otobiyografi, mektup, e-posta, günlük ve blog gibi çeşitli edebi türlerde Milli Eğitim Bakanlığı 

müfredatına uygun olarak yazılı ve sözlü eserlere yer verilmektedir. 

Dilimize olan duyarlılığı ve ilgiyi artıran edebiyat dersleri, öğrencilerin sözlü veya yazılı olarak kendilerini 

ifade etmelerini sağlarken, topluluk önünde konuşma becerilerinin geliştirilmesine ortam hazırlayarak 

özgüven kazanmalarını da sağlar. 

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 

10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde Türk edebiyatının tarih içindeki değişimini ve gelişimini 

görmek, dönemsel farklılık ve benzerlikleri ve türler arası geçişleri tespit etmek temel amaçlarımız 

arasındadır. 
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Öğrencilerimiz, seçtikleri edebi metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini 

tanımakta, Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatımda dikkatli, bilinçli ve doğru bir şekilde kullanabilmektedirler. 

Kurslarımızda öğrencilerimiz Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri 

inceleyerek estetik zevk kazanmaya yönelik eğitimler alırlar. Çalışmalarımız arasında dinleme, 

okuduğunu anlama ve metinler üzerinden eleştirel okuma önemli bir yer tutmaktadır. 

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında hikâye türleri, şiirler, romanlar, makaleler, söyleşiler, 

eleştiri, söyleşiler ve tiyatro ile bu tür eserlerin yazarları tanıtılmaktadır. Batı etkisinde gelişen Türk 

Edebiyatı ve erken Türkiye Cumhuriyeti döneminde yazılan edebî türler incelenirken, dönemin 

özelliklerinin edebî metinlere yansıması irdelenmiştir. Ayrıca bu dönemlerin seçkin örnekleri bir araya 

getirilerek öğrencilerimizin günümüz edebiyatının oluşumu hakkında fikir sahibi olmaları 

amaçlanmaktadır. Öğrencilere edebi türler için yazma etkinlikleri verilir. Ayrıca yıl boyunca öğrenciler 

tarafından farklı konularda sunumlar yapılmaktadır. Edebi türler incelenirken anlatım bozuklukları, imla 

ve noktalama işaretleri, cümle ögeleri, cümle türleri ile ilgili hatırlatma ve tamamlama çalışmaları da 

bulunmaktadır. 

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerimize Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının seçkin 

eserleri tanıtılmaktadır. Bu öğrencilere günümüze kadar uzanan ve farklı çizgilerde ortaya çıkan felsefe 

ve sanat akımları öğretilir. 

Bir yandan edebi eserlerle içinde bulundukları toplumun yakın geçmişini öğrenme fırsatı bulurken, bir 

yandan da sanatsal zevk ve entelektüel birikime sahiptirler. 

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders konuları da üniversite sınavı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu amaçla kelimedeki anlam, paragraftaki anlam, imla ve noktalama işaretlerine odaklanırken tüm dil 

bilgisi konularının genel tekrarına da yer verilmiştir. Öğrencilerimiz konu tekrarlarından sonra verilen 

testler, TYT ve AYT (üniversiteye giriş) exÖAMO çalışmaları ile desteklenmektedir. 

Sınıf İçi Etkinlikler 

Sınıf içi etkinlikler, grup çalışması, bireysel, ikili sunum veya münazara gibi grup tartışmaları ve soru-

cevap yöntemiyle gerçekleştirilir. 
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Tüm sunumlarda görsel ve işitsel materyallerin kullanımına önem verilmektedir. Öğrenciler internet 

üzerinden pedagojik yaklaşıma uygun web siteleri, uygulamalar ve progrÖAMO aracılığıyla sunumlar 

hazırlarlar. Çok çeşitli yazma çalışmaları, çeşitli türlerde okuma etkinlikleri yapan konuşma metinlerini 

diksiyon kurallarına uygun olarak sunar. Bu çalışmalar bazen öğrencilere edebi makaleler yazılarak 

desteklenmektedir. 

Müfredat dışı etkinlikler 

Yıl boyunca uygulanan müfredat doğrultusunda edebiyat ve sanat dünyasından yazar, şair ve 

sanatçıların öğrencilerimizle buluşması ve buluşması sağlanmaktadır. Çalıştaylar ve söyleşiler 

düzenleniyor. 

Şehir ve Devlet Tiyatroları tarafından müfredatta yer alan konulara göre seçilen tiyatro oyunları 

izlenebilmektedir. 

ÖAMO'daki öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı, özel ortaöğretim kurumları ve üniversiteler tarafından 

düzenlenen yarışma, seminer ve toplantı gibi etkinliklere katılırlar. 

 

Ana Dil Gelişimi Değerlendirmesini Değerlendirme 

ÖAMO'da hem toplu öğrenmeye hem de bireysel ihtiyaçlara odaklanan kapsamlı bir anadil geliştirme 

programı yukarıda açıklanan başlıklar altında desteklenmekte ve yürütülmektedir. Öğrencilerin dil 

edinim süreci branş öğretmenleri, psikolojik danışma birimi, ölçme ve değerlendirme birimi ve okul 

idaresi tarafından belirlenen planlar doğrultusunda takip edilir. 

Öğrenciler her yarıyılda iki yazılı sınav ve iki performans notu ile değerlendirilir. Her dönem sonunda 

dönemsel ve yıllık ortalamaları hesaplanır. Performans notları, öğrencilerin dönem boyunca sınıf içinde 

ve dışında yaptıkları Türkçe etkinlikleri, başarıları, ödevleri ve tamamladıkları projelerden oluşur. Ayrıca 

faaliyet, proje uygulama raporları, eleme ve deneme sınavları ile ölçme ve değerlendirme süreçleri 

desteklenmektedir. 

Bu ölçme ve değerlendirme süreçlerinde programa uyum ve öğrenmede sorun yaşayan öğrenciler için 

aileleri ve psikolojik danışma birimi ile görüşülerek uygun yöntem ve uygulamalara karar verilir. Ders 

içi ve ders dışı destek programları (MADEP - Maya Akademik Destek Programı, MÜDEP - Maya 

Üniversitesi Destek Programı) öğrencilere bireysel olarak sunulmaktadır. 
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ÖZEL ANTALYA MAYA OKULLARI 
 

İNGİLİZCE DİLİ POLİTİKASI 

 

 

 

 
*Bu, ÖAMO için yaşayan ve çalışan bir politika çalışmasıdır; ve her yıl gözden geçirme, 

değişiklik ve güncellemeler yapılacaktır. 

**Bu politika belgesini tek başına okumak yanıltıcı olabilir. Bu nedenle okulumuzun diğer 

politikaları ile birlikte düşünülmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTALYA 

2021-2022 
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Okul Topluluğunun Dil Profili 

Maya Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilerin çoğunluğu Türkiye'de doğup büyümüş anadili Türkçe 

olan kişilerdir. ÖAMO'da ve sınıf dışında kullanılan ana iletişim dili Türkçe'dir. Toplumdaki anadil 

çeşitliliği ve türleri ile ilgili olarak, okul Antalya şehir merkezine yakın bir konumdadır ve her kesimden, 

her kesimden ve yakın ilden öğrenci kabul etmektedir. 2020 yılında Antalya Valisi tarafından sağlanan 

verilere göre Antalya ve illerinde yaşayan yabancıların sayısı yüz bin (1) civarındadır. Sonuç olarak, 

ÖAMO, anadili Türkçe dışında olan herhangi bir uygun öğrenciyi kaydetmeye hak kazanır. ÖAMO'da, 

modern ve açık fikirli bir eğitim almanın her çocuğun hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle, tüm 

tarafların katılımıyla, karşılıklı ve uluslararası düzeyde saygılı ve destekleyici bir okul topluluğu 

oluşturmak için çaba sarf ettiğimizden emin oluyoruz. 

ÖAMO'da öğrenim gören öğrencilerin dağılımı aşağıda yer almaktadır: 

 Türk Öğrenci Sayısı Uluslararası Öğrenci Sayıları - Ülkeleri 

9. Sınıf 68  6 RUS - UKRAYNALI 

10. Sınıf 72 4 RUS - ÇERKES 

11. Sınıf 48 1 ÖZBEK 

12. Sınıf 45 2 RUS - UKRAYNALI 

 

Bu öğrencilere sağlanan Türkçe dil desteğinin formatı Türk Dil Politikası bölümünde detaylı olarak yer 

almaktadır. 

ÖAMO İngilizce Programlarına Öğrenci Kabulü 

ÖAMO'da eğitim verilen ikinci dil İngilizce'dir. AQA, EAP ve DP gibi İngilizce dilindeki tüm programlar 

ve bunların kursları ve projeleri İngilizce olarak verilmektedir. 
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8. Sınıftan 9. Sınıfa geçen veya 9. Sınıftan itibaren ÖAMO'da okumaya karar veren tüm ÖAMO 

öğrencileri, Çevrimiçi Oxford Yerleştirme Testi'ne (OPT) girmeli ve 'Seviye sınıfları' olarak sınıflandırılan 

uygun seviyelerine aktarılmalıdır. OPT sınavı, Lise bölümüne yeni alınan gençlerin alıcı becerilerini 

(Okuma, Dinleme) ve dilbilgisi bilgilerini değerlendirir. Bu algılama becerilerinin her biri, yanlış cevaplar 

için herhangi bir kesinti yapılmadan nicel bir ölçekte puanlanır ve ardından ham puanları Avrupa 

Konseyi CEFR Can Do Seviyeleri tarafından tanımlanır. Bu arada, öğrencilerin üretken performansları, 

kendi başına Konuşma ve Yazma, yine okul İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanan ÖAMO 

tarafından, CEFR Düzeylerinde çerçevelenen dereceli puanlama anahtarlarına dayalı olarak 

değerlendirilir. 

ÖAMO Anadolu Okulu ve Fen ve Teknoloji Okulu'nda İngilizce Eğitimi 

ÖAMO'da İngilizce, dört yıllık bir yabancı dil programının parçası olarak öğretilir. Yukarıda belirtildiği 

gibi, tüm sınıflardaki öğrenciler, OPT Sınavından aldıkları CEFR puanlarına göre seviye sınıflarına 

aktarılır. ÖAMO esas olarak iki organdan oluşur; Anadolu Okulu ve Fen ve Teknoloji Okulu. Anadolu 

Okulu 9. Sınıf öğrencileri 9 saat/hafta, 10. Sınıflar 8 saat/hafta ve 11. Sınıflar 4 saat/hafta ders 

almaktadır. Fen ve Teknoloji öğrencilerinin haftalık İngilizce öğretimi 9. Sınıf için 7 saat, 10. Sınıf için 4 

saattir. Her 9. ve 10. Sınıf sınıfları için ayrıca haftalık olarak 2 saatlik ek İkinci Dil olarak İngilizce eğitimi 

verilmektedir. ÖAMO öğrencileri için 11. Sınıfın sonunda hedeflenen İngilizce yeterliliği CEFR B2'dir. 

Ancak, ÖAMO öğrencileri 10. Sınıfı tamamladıktan sonra DP Müfredatına başlamaya karar verirlerse, 

TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan ulusal programdan ayrılmayı seçebilir ve minimum kabul 

koşullarının yerine getirilmesi koşuluyla DP Müfredatına başlayabilirler. 

ÖAMO'da İngilizce Ölçme ve Değerlendirme 

Burada ÖAMO'da ölçme ve değerlendirme yöntemleri bir akademik yılda güz ve bahar olmak üzere iki 

yarıyılda yapılır ve kurum içinde değerlendirilir. Öğrenciler, her yarıyılda iki yazılı exÖAMO ve iki 

performans notu üzerinden değerlendirilir. Her dönem sonunda dönemsel ve yıllık ortalamaları 
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hesaplanır. Performans notları, öğrencilerin dönem boyunca sınıf içinde ve dışında yaptıkları İngilizce 

etkinlikleri, başarıları, ödevleri ve tamamladıkları projelerden oluşur 

9. sınıfın sonunda üst kademedeki öğrencilerin CEFR B1 seviyesine, alt kademedeki öğrencilerin ise 

CEFR A2 seviyesine ulaşmaları beklenir. Bir akademik yıl boyunca biçimlendirici değerlendirme 

yöntemleri uygulanmakta ve yıllık değerlendirmeler sonucunda genel not ortalaması 

hesaplanmaktadır. Programa uyum ve öğrenme süreçlerinde sorun yaşayan öğrenciler için en uygun 

destek yöntem ve uygulamalarına aileleri ve psikolojik rehberlik birimi ile görüşülerek karar verilir. Sınıf 

içi ve dışı destek progrÖAMO (MADEP - Maya Akademik Destek Programı) sunulmaktadır. Her eğitim-

öğretim yılı sonunda başarılı olan öğrenciler, gelecek yıl bir üst düzey programa devam ederler. 

Programı başarıyla tamamlayamayan öğrenciler bir sonraki yıl aynı düzeyi tekrar ederler. Bu döngü 11. 

sınıfın sonuna kadar kendini tekrar eder. 

Bireysel İngilizce Desteği 

ÖAMO'da bireysel İngilizce desteğine ve ek materyale ihtiyacı olan öğrenciler, İngilizce öğretmenleri ve 

ailelerle işbirliği içinde çalışan PCG (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) Bölümü tarafından tespit edilir. 

Bir akademik yıl boyunca, öğrenciler ve velileri ile düzenli toplantılar ve telefon görüşmeleri yapılır. 

Daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardımlar kararlaştırılır ve buna göre hareket edilir. 

 

İngilizce Programlarında Farklılaşma ve Uygulama 

Akademik Amaçlı Yabancı Dil Olarak İngilizce Programı (EFLAP), ÖAMO'da üç yıllık bir yabancı dil 

programı kapsamında verilmektedir. ÖAMO'ya kayıt tarihi veya notu ne olursa olsun, her öğrenci, 

Oxford Yerleştirme Sınavında ve okul öğretmenleri tarafından uygulanan Konuşma ve Yazma 

Sınavlarında aldığı CEFR Becerileri puanlarına göre seviye sınıflarına aktarılır. OPT sınavı, her öğrencinin 

okuma, dinleme ve dil bilgisi yeterliliklerini sayısal bir ölçek üzerinden, yanlış cevaplar için herhangi bir 

kesinti olmaksızın değerlendirir. Bu arada, üretken performansları olan Konuşma ve Yazma başlı başına 

İngilizce bölümü tarafından değerlendirilir. 
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Yukarıda da bahsedildiği gibi, ÖAMO seviyesinden elde edilen sonuçlara göre, tüm yeni gelenler uygun 

bir seviye programında gruplandırılır. Kendi seviye grupları içinde, her İngilizce seviye programı, hedef 

CEFR B2 seviyesi ile maksimum potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlar. 

ÖAMO'da öğretilen her grup seviyesi için bir çekirdek müfredat, Maya Okulları bayisinin sahibi ve 

merkezi Ankara'daki Ankara Maya Okulları tarafından tasarlanmıştır. Antalya'daki ÖAMO 

öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun araç, yöntem ve stratejilerin kullanımı daha sonra Antalya'daki 

ÖAMO İngilizce öğretmenleri tarafından uyarlanır ve değiştirilir. Bunu yaparken, programın 

planlanması ve uygulanmasında her seviye öğrenci grubunun yeterlilik düzeyleri, öğrenen profilleri, 

yaşa bağlı ihtiyaçları ve diğer detaylara gereken özen gösterilir. 

Gelişime Bağlı Olarak İngilizce Seviyeleri Arasında Hareketlilik 

 

Öğrencilerin başka bir yerde saygın bir İngilizce dil programına katıldıklarını ve geçerli bir sertifika 

aldıklarını kanıtlamaları koşuluyla, İngilizce düzeyindeki programlar arasında hareketlilik de 

mümkündür. Yine de, bir seviye atlayabilmek için asgari kesme puanını elde etmek için ÖAMO'nun 

kendi resmi seviye yerleştirme değerlendirmesine girmeleri gerekiyor. Bir öğrencinin İngilizce 

programları arasında bir seviye atlamasının bir başka yolu da, İngilizce öğretmenlerinin yılsonu 

değerlendirme toplantılarından bir tavsiye almaya hak kazanmasıdır. Bir öğrencinin genel gelişimi ile 

ilgili olarak, İngilizce öğretmenleri bir akademik yıl boyunca biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme 

yoluyla toplanan verileri dikkatlice inceler ve ardından bir öğrencinin seviyesini yükseltme konusunda 

fikir birliğine varırlarsa, bir sonraki İngilizce programına geçebilirler. yıl. 

Bu yıl sonu toplantıları veya diğer aylık rutin toplantılar sırasında İngilizce öğretmenleri, öğrencilerin 

öğrenme stillerini ve benimsedikleri öğrenme stratejilerini ve karşılaştıkları zorlukları da göz önünde 

bulundururlar. İngilizce öğretmenleri, öğrencilerin dil gelişimini desteklemek için öğrencilere ve velilere 

sürekli olarak yapıcı geri bildirimler sağlar ve daha yüksek bir yeterlilik düzeyine ulaşmalarını sağlayacak 

stratejiler önerir. 

ÖAMO'daki İngilizce öğretmenleri ayrıca, daha başarılı kişileri teşvik etmek ve 'mücadele edenleri' ÖZEL 

ANTALYA MAYA OKULLARI Model Birleşmiş Milletler (MayAntMUN) Kulübü, ÖAMO Münazara Kulübü, 

EAP (Akademik Amaçlı İngilizce)'de aktif rol almaya motive etmek için çeşitli ders dışı kulüpler kurar ve 

yönetir. ) ve Fizik, Biyoloji, Kimya ve Matematik üzerine CLIL (İçerik ve Dil Entegre Öğrenme) kursları. 
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Bu çalışma grupları ve kulüpler, ilgili bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanan belirli yönergeleri ve 

müfredatları takip ederken, hafta içi belirli günlerde okul saatleri dışında ve Cumartesi günleri düzenli 

toplantılar yapmaktadır. Bu ek programların temel amacı, öğrencilere kişisel ve akademik gelişimleri 

için gerekli becerileri kazandırmaktır. 

 

Referans Stili 

ÖAMO'da benimsenen ana kaynakça stili APA'dır. DP Müfredatına katılmak ve okumak isteyen tüm 

ÖAMO öğrencilerine APA stilinin uygulanması öğretilir. 

 

 

ÖAMO'da OXFORD AQA PROGRAMI 

Oxford International Assessment and Qualification Alliance, İngiltere'deki en büyük GCSE ve A seviyesi 

sağlayıcısı olarak kabul edilir ve dünya çapında uluslararası öğretim programı ÖAMO ve sınav 

uygulaması alanında yeterlilikler sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Yılda 7 milyon ÖAMO yürütür 

ve İngiltere'deki Cambridge Değerlendirmesinden neredeyse üç kat daha büyüktür. 

OXFORD Üniversitesi, AQA Programına başvuran kurumları titizlikle inceleyip denetledikten sonra 

gerekli kriterleri sağlayan kurumlarla sözleşme yapar. MAYA OKULLARI, AQA'nın Türkiye'de eğitim 

sektöründe anlaşmalı olduğu iki kurumdan biridir. 

ÖAMO, her konuda olduğu gibi uluslararası progrÖAMO'yu seçerken öğrencilerine en iyiyi ve en 

kaliteliyi vermeyi misyon edinmiştir. Oxford AQA Programını seçme nedenleri; 

- Uluslararası yetkinlik ve yeterlilik exÖAMO'ya hazırlanma fırsatı sağlamak, 

- Geliştirilmiş Sonuç Analizi-ERA ile uygulayan okullara geri bildirimde bulunmak ve öğrencilerin 

desteklenmesi gereken niteliklerini ortaya çıkarmak, 

- Araştırma ve sorgulamayı teşvik ederek bireysel ve kültürel değerlerin farkındalığını artırmak, 

- Üniversiteye ve ilgili bölümlere gitmek isteyen Türk öğrencilere güç verecek bir içerik sağlamak, 

- Dünyadaki üniversiteler ve işverenler tarafından farklı bir akademik başarı olarak kabul edilen, 

- Yurtdışındaki birçok üniversite de üniversite başvurularında öğrencilerin lise yıllarında akademik 

performanslarını değerlendirir, 
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- Öğrenciler ayrıca yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerileri kazandırarak 

eğitimlerini daha nitelikli hale getirebilirler. 

- İngiltere'nin en iyi eğitim uzmanlarının ve güçlü eğitim ekibinin uzun çalışmaları sonucunda 

İngiltere'nin en güncel standartlarını yansıtan, 

- Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilere disiplinler arası bağlantı becerilerini geliştirerek İngilizce 

kullanarak çalışma ve iletişim kurma fırsatı ve öğrencilerin uzmanlaşması için gerekli zemini sağlamak, 

- Öğrencileri IB Diploma Programına hazırlamak, 

- İngiltere'de uygulanan yeni 9-1 sınıf ölçeği yapısı sayesinde elde edilen sonuçlar İngiltere okulları ile 

uyumludur. 

OXFORD AQA INTERNATIONAL GCSE programına halihazırda ÖAMO'da okuyan 9. Sınıf öğrencileri veya 

İngilizce yeterliliği ile yeni kayıt olan öğrenciler dahildir. Milli Eğitim Bakanı'nın İngilizce müfredatı, GCSE 

İngilizce müfredatı ile entegredir ve ÖAMO'da uygulanmaktadır. Bu kurslar şu şekildedir; 

- Fizik (TÜRKÇE) 

- Biyoloji (İNGİLİZCE) 

- Kimya (İNGİLİZCE) 

- Matematik (İNGİLİZCE) 

- İngilizce. 
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Programın Amacı 

Program, öğrencilerin potansiyellerine ulaşabilmeleri ve dreÖAMO'larını gerçekleştirebilmeleri için en 

iyiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunu, tüm öğrencilerin neler yapabileceklerini göstermelerine 

olanak tanıyan yüksek kaliteli, adil değerlendirmeler sağlayarak yapar. 

Bu uluslararası sınavın amacı, nitelikli ve hakkaniyetli bir eğitim desteği sağlamanın yanı sıra, başarılı ve 

uluslararası niteliklere sahip öğrencilerin başarılarını kayıt altına almaktır. Program, rehberlik ve 

öğretmen eğitimi sunan Oxford Üniversitesi tarafından desteklenmekte ve birçok ülkede 

uygulanmaktadır. 

ÖAMO'DA KULÜPLER VE DERS DIŞI AKTİVİTELER 

ÖAMO MUN Kulübü (MayAntMUN) 

Gerçek bir Birleşmiş Milletler konferansının simülasyonunun gerçekleştirildiği ÖAMO Model Birleşmiş 

Milletler (MUN) kulübü MayAntMUN'da öğrenciler, küresel sorunları takip eder ve dünyanın dört bir 

yanından siyasi, sosyal ve güncel olayları ve sorunları İngilizce olarak tartışırlar. Kulüp toplantıları 

haftalık olarak yapılır ve her akademik yılın başında İngilizce bölümü öğretmenleri ve okul yönetim 

kurulu tarafından akranları tarafından müzakere edilen ve üzerinde anlaşmaya varılan, son derece 

saygın üç 11. Sınıf öğrencisinden oluşan yönetim kurulu 'Trio' tarafından izlenir. 

MUN kulüp faaliyetleri sırasında öğrencilerin uygun bir "çözüm" elde etmek için araştırma, taslak 

oluşturma, lobicilik ve tartışma yoluyla küresel bir sorunu çözmeleri beklenir. Farklı ülkeleri temsil eden 

sorgulayıcı delegeler, konuşmacılar ve sandalyeler rollerini üstlenirler ve kendilerine verilen gündem 

için iletişim kurmak ve bir çözüme ulaşmak için farklı geçmişlere sahip diğer öğrencilerle birlikte 

çalışırlar. 

Aynı zamanda, akranlarıyla işbirliği yapmalarına ve fikir alışverişinde bulunmalarına ve aynı zamanda 

güven ve liderlik becerileri geliştirmelerine olanak tanıyan hem ulusal hem de uluslararası prestijli MUN 

Konferanslarına katılmaları teşvik edilmekte ve beklenmektedir. 
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ÖAMO Münazara Kulübü 

ÖAMO münazara kulübü üyeleri, İngilizce bölümü öğretmenlerinin rehberliğinde her hafta bir araya 

gelerek sağlıklı bir tartışma ortamında fikir alışverişinde bulunarak münazara yoluyla fikir alışverişinde 

bulunurlar. Dünyanın dört bir yanından farklı toplumsal ve güncel konularda çeşitli konuları tartışırken, 

özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeleri, İngilizce dil becerilerini etkin ve doğru kullanmaları, 

çözüm önerileri üretmeleri, farklı konularda bilgilerini zenginleştirmeleri beklenir. bakış açısına sahip 

olmak, topluluk önünde konuşmada güven kazanmak, fikirlere saygı duymak, birlikte çalışmak ve açık 

fikirli, kültürel olarak bilinçli özgür düşünenler olurken takım ruhu kazanmak. Kulüp üyelerinden bir 

akademik yıl boyunca en az bir yerel veya uluslararası münazara yarışmasına katılmaları beklenir ve 

teşvik edilir. 

 

ÖAMO Akademik Amaçlı İngilizce Programı (EAP) 

 

Her akademik yılın başında yapılan bir eşik sınavına katıldıktan sonra, belirlenen eşiği geçen (en az A2+ 

düzeyinde genel İngilizce bilgisi) uygun olan her öğrenciye, haftalık olarak yürütülen iki akademik yıl 

süren bir EAP programına katılma fırsatı verilir. Program iki ana bölümden oluşmaktadır: İngilizce 

bölümü öğretmenleri tarafından tasarlanan ve verilen İngilizce EAP dersleri, ardından ilgili bölüm 

öğretmenleri tarafından tasarlanan ve verilen Biyoloji, Kimya ve Matematik konularında içerik ve dil 

entegreli dersler (CLIL). 

 

İngilizce EAP programının temel amacı, öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında İngilizce eğitim veren bir 

üniversitede akademik başarı için gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Kurs doğası 

gereği yoğundur ve öğrencilerin yalnızca genel dil becerilerini geliştirmelerini değil, aynı zamanda 

dinleme, not alma, akademik okuma ve yazma, metin türleri, slayt sunma, konuşma hazırlama ve 

konuşma gibi belirli akademik becerileri geliştirmeye odaklanmalarını sağlar. . Her akademik yılın 

sonuna doğru üç ay süren odaklı sınav becerileri atölyeleri ile program, öğrencileri en yaygın olarak 

uygulanan iki İngilizce dil yeterliliği exÖAMO'ya, yani IELTS ve TOEFL'a hazırlamayı da hedefliyor. 
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ÖZEL ANTALYA MAYA OKULLARI 

 

 

 

 

 

LANGUAGE A: TÜRKÇE DİL VE EDEBYAT SS/YS 

LANGUAGE B: İNGİLİZCE SS/YS 

 

 

 
*Bu, ÖAMO için yaşayan ve çalışan bir politika çalışmasıdır; ve her yıl gözden geçirme, 

değişiklik ve güncellemeler yapılacaktır. 

**Bu politika belgesini tek başına okumak yanıltıcı olabilir. Bu nedenle okulumuzun diğer 

politikaları ile birlikte düşünülmelidir. 
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DİL A: TÜRK DİLİ. ve LIT. SL/HL 

KURS TANIMI VE AMAÇLARI 

Dil ve edebiyat araştırmalarındaki tüm konuların amaçları, öğrencilerin şunları yapabilmelerini 

sağlamaktır: 

1. Farklı dönemlerden, tarzlardan ve kültürlerden çeşitli medya ve formlardaki bir dizi metinle ilgilenin 

2. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, izleme, sunum yapma ve performans gösterme becerilerini 

geliştirmek 

3. yorumlama, analiz etme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek 

4. Metinlerin biçimsel ve estetik niteliklerine duyarlılık geliştirmek ve metinlerin çeşitli tepkilere nasıl 

katkıda bulunduğuna ve çoklu anlamlar açmasına nasıl katkıda bulunduğuna dair bir takdir geliştirmek 

5. Metinler ve çeşitli bakış açıları, kültürel bağlamlar ve yerel ve küresel meseleler arasındaki ilişkilere 

dair bir anlayış ve bunların çeşitli tepkilere nasıl katkıda bulunduklarına ve çoklu anlamlar açmaya nasıl 

katkıda bulunduklarına dair bir anlayış geliştirmek 

6. Dil ve edebiyat çalışmaları ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiler hakkında bir anlayış geliştirmek 

7. Kendinden emin ve yaratıcı bir şekilde iletişim kurun ve işbirliği yapın 

8. Dil ve edebiyata ömür boyu ilgi duymayı ve bundan zevk almayı teşvik eder. 

Müfredat Modeline Genel Bakış 

Müfredat Bileşeni 

Okurlar, yazarlar ve metinler 

Zaman ve uzay 

Metinlerarasılık: metinleri birbirine bağlamak 

Toplam ders saati 

Okurlar, yazarlar ve metinler 
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YS KİTAPLAR 

“Yalnızlık Paylaşılmaz” Özdemir Asaf Yapı Kredi Yayınları 

“Kırmzı Pazartesi” Gabriel Garcia Marquez Can Yayınları 

“Semaver” Sait Faik Abasıyanık İş Bankası Kültür Yayınları 

“Bu Ülke” Cemil Meriç”  İletişim Yayıncılık 

“Keşanlı Ali Destanı” Haldun Taner Yapı Kredi Yayınları 

“Therese Raquin”  Emile Zola Ayrıntı Yayınları 

“Yürümek” Sevgi Soysal İletişim Yayınları 

“Kozalar” Adalet Ağaoğlu  Everest Yayınları 

“Bülbülü Öldürmek” Harper Lee Epsilon Yayınevi 

“Hamlet” William Shakespeare İş Bankası Kültür Yayınları 

“9. Hariciye Koğuşu” Peyami Safa Ötüken Neşriyat 

“Bir Deli Ağaç” Pınar Kür Can Yayınları 

“Müfettiş”  Nikolay Gogol Can Yayınları 

 

SS KİTAPLAR 

“Yalnızlık Paylaşılmaz” Özdemir Asaf Yapı Kredi Yayınları 

“Kırmzı Pazartesi” Gabriel Garcia Marquez Can Yayınları 

Semaver” Sait Faik Abasıyanık İş Bankası Kültür Yayınları 

“Keşanlı Ali Destanı” Haldun Taner Yapı Kredi Yayınları 

“Therese Raquin”  Emile Zola Ayrıntı Yayınları 

“Bülbülü Öldürmek” Harper Lee Epsilon Yayınevi 

“Yürümek” Sevgi Soysal İletişim Yayınları 

“Hamlet” William Shakespeare İş Bankası Kültür Yayınları 

“9. Hariciye Koğuşu” Peyami Safa Ötüken Neşriyat 

 

DİL B: İNGİLİZCE SL/HL 

KURS TANIMI VE AMAÇLARI 
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Dil B, hedef dilde daha önce deneyime sahip öğrenciler için tasarlanmış bir dil edinim kursudur. 

Öğrenciler, dil, temalar ve metinler üzerinde çalışarak iletişim kurma becerilerini daha da geliştirirler. 

Öngörülen beş tema vardır: kimlikler, deneyimler, insan yaratıcılığı, sosyal organizasyon ve gezegeni 

paylaşma. 

Hem B SL hem de HL öğrencileri, tanıdık ve tanıdık olmayan bağlamlarda hedef dilde iletişim kurmayı 

öğrenirler. B SL ve HL dilleri arasındaki ayrım, öğrencinin alıcı, üretken ve etkileşimli becerilerde 

geliştirmesi beklenen yetkinlik düzeyinde görülebilir. 

Aşağıdaki amaçlar hem B dili hem de ab initio dili için ortaktır. 

1. Dilleri, kültürleri, fikirleri ve küresel öneme sahip konuları inceleyerek uluslararası bilinci geliştirin. 

 2. Öğrencilerin okudukları dilde çeşitli bağlamlarda ve çeşitli amaçlarla iletişim kurmalarını sağlayın. 

3. Metinlerin incelenmesi ve sosyal etkileşim yoluyla, farklı kültürlerden insanların çeşitli bakış 

açılarına ilişkin farkındalık ve takdiri teşvik edin. 

4. Öğrencilerin aşina oldukları diller ve kültürler arasındaki ilişkiyi anlamalarını geliştirin. 

5. Öğrencilerin diğer bilgi alanlarıyla ilişkili olarak dilin önemi konusunda farkındalıklarını geliştirin. 

6. Dil öğrenimi ve sorgulama süreci yoluyla öğrencilere entelektüel katılım ve eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerilerinin gelişimi için fırsatlar sağlayın. 

7. Ek bir dil kullanarak öğrencilere daha fazla eğitim, çalışma ve boş zaman için bir temel sağlayın. 8. 

Merakı, yaratıcılığı ve yaşam boyu dil öğrenme zevkini teşvik edin. 

YS KİTAPLAR 

The Hunger Games Suzanne Collins. 

Animal Farm George Orwell. 
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ÖZEL ANTALYA MAYA OKULLARI 

 

 
 

 

YABANCI DİLLER POLİTİKASI 

(ALMANCA, RUSÇA, ve İSPANYOLCA) 

 

 

 

 
 

*Bu, ÖAMO için yaşayan ve çalışan bir politika çalışmasıdır; ve her yıl gözden geçirme, 

değişiklik ve güncellemeler yapılacaktır. 

**Bu politika belgesini tek başına okumak yanıltıcı olabilir. Bu nedenle okulumuzun diğer 

politikaları ile birlikte düşünülmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

ANTALYA 

2020-2021 
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ÖAMO'da Yabancı Diller 

ÖAMO'da seçmeli olarak okutulan üçüncü dil grubu seçmeli dersler olarak Almanca, İspanyolca ve 

Rusça'dır. Aşağıda her bir kursun detaylarını bulabilirsiniz. 

 

Seçmeli Yabancı Dil Dersi Olarak Almanca Programı 

ÖAMO'da İngilizce dışında eğitim verilen yabancı dillerden biri de Almancadır. İki yıllık bir programda 

uygulanır. Almanca seçmeli yabancı dil dersi olarak öğrencilerimize sunulmaktadır. Anadolu Lisesi ve 

Fen ve Teknoloji Okulu'nda haftalık ders saatlerimiz 9. ve 10. sınıf öğrencileri için haftada 2 saattir. 

Almanca dil derslerinde Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'ne (CEFR) göre dört temel beceriye ağırlık 

verilir. Bu dört ana beceri; dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerileridir. 

Derste kullanılan materyaller ve alıştırmalar bu dört temel beceriye ve CEFR'ye göre seçilir. 

ÖAMO'da 9. sınıf Almanca öğretiminde temel amaç, Almanca A1 Seviyesini tamamlamak ve öğrencileri 

A2 seviyesine hazırlamaktır. 10. sınıfta hedefimiz öğrencilerimizin A2+ düzeyinde yetkinlik 

kazanmalarını sağlamaktır. 

10. sınıfta öğrenciler Goethe Enstitüsü tarafından verilen uluslararası geçerliliği olan A2 Sertifikası 

ExÖAMO'yu alabilirler. 

ÖAMO'daki tüm Almanca eğitiminin nihai amacı, sadece dil öğretmek değil, aynı zamanda 

öğrencilerimize dil öğrenmenin sadece bilgiyi ezberlemekten daha fazlası olduğunu göstermektir. 

Program, hedef dilin konuşulduğu ülkeye odaklanır. Program ayrıca Almanya'nın kültürel ve tarihi 

yönlerini de vurgulamaktadır. 

 

Seçmeli Yabancı Dil Dersi Olarak Rusça Programı 

ÖAMO'da Rusça Programı, yani Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi, ÖAMO'da sunulan yabancı dil 

programları kapsamında verilmektedir. Seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulan Rusça dersi, 

ÖAMO'nun her iki okul bölümünde de 9. ve 10. sınıflarda haftada iki saat olarak planlanmaktadır. 9. 

sınıflarda Rusça dil programının temel amacı, öğrencilerin dil yeterlilik düzeylerini birinci yılın sonunda 

CEFR Düzey A1'e getirmektir. 10. sınıfta, bir akademik yılın sonunda öğrencilerin A2+ düzeyinde 

Rusça'ya hakim olmaları beklenmektedir. Rusça dil programı 4 ana beceri ile öğretilir: okuma-anlama, 

dinleme, konuşma ve yazma. Öğretim dönemlerinde kullanılan tüm materyaller çeşitli ve çok yönlüdür. 
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ÖAMO'daki programın temel amacı, eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlarken, Rusça yetkinliklerini en 

üst düzeye çıkarmalarını sağlamaktır. 

 

Seçmeli Yabancı Dil Dersi Olarak İspanyolca Programı 

ÖAMO'daki İspanyolca programı, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (CEFR) 

tarafından belirlenen yönergelere ve seviyelendirmeye bağlı kalarak haftada 2 saat aldığı iki yıllık bir 

programdır. 9. Sınıfta başlayan iki yıllık eğitimin sonunda sınıflara iki seviye ilerlemelerini sağlayacak 

şekilde talimat verilir, yani bir öğrenci A1 seviyesi ile girdiğinde, beklentiler A2 veya A2+ aralığına 

ulaşmasıdır. 

Programın amacı, İspanya Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanlığı adına Cervantes Enstitüsü tarafından 

verilen İspanyolca dil yeterlilik ve hakimiyet derecesini akredite eden resmi yeterlilikler olan DELE 

exÖAMO ile seviyelerini belgelendirmelerini sağlamaktır. . 

 

*https://www.dele.org/ adresinden alınan grafik (15-12-2019 tarihinde erişildi) 

 

 

 

 

 

 

SEVİYELER MCER 
Okul çocukları için DELE ÖAMO 

(11-17 yaş arası öğrencilere yöneliktir)  

A1 
DELE A1  okul çocukları için 

 

A2 
DELE A2/B1  okul çocukları için 

 B1 
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REFERANSLAR 

Dil politikası yönergeleri (https://www.ibo.org/language-

policy/#:~:text=The%20IB%20language%20policy%20tanımlar,(bkz.%20below%20for%20definitions).

) 

Dil politikası, Güncellendi 2014 

Genel düzenlemeler: Diploma Programı, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


