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GENEL KONULAR
1. Kura süreci nasıldır?

Her yıl aday öğrenciler ilan edilen tarihlerde çevrim içi sistem
üzerinden başvurularını yaparlar. Başvuruları onaylanan adaylara
kura numaraları gönderilir. Noter huzurunda çekilen kurada asil ve
yedek listeler belirlenir. Asil ve yedek listeler okulun web sitesinde
duyurulur. Asil listedeki öğrencilerin kayıt süresi dolduktan sonra
açık kontenjan bulunması durumunda sırasıyla yedek listedeki
öğrencilere geçilir.

2. Kuraya kaç yaşındaki öğrenciler kabul edilir?
2023-2024 akademik yılı için kabul yaşları çizelgemize buradan
ulaşabilirsiniz. Okulumuzda yuva, ana sınıfı, birinci, ikinci ve
üçüncü sınıflar için noter huzurunda kura çekilmektedir.

3. Kuraya başvuranlarda ikiz kardeş olmak, farklı ülke
vatandaşlığı, SEV Okullarından mezun olmak vb. ayrıcalıklar
dikkate alınır mı?
Her bir öğrenci adayı için herhangi bir ayrıcalık bulunmadan
bireysel başvuru ve kura çekimi yapılmaktadır. İkiz kardeşler
de dahil öğrencilere tanınabilecek hiçbir ayrıcalık
bulunmamaktadır.

4. Bir öğrenci kurada iki seviyeye başvuru yapılabilir mi?
Bir öğrenci her yıl sadece bir seviye için başvurabilir.

5. Kura öncesinde bir tanıma çalışması yapılır mı?
Kura öncesinde öğrenci ile herhangi bir çalışma yapılmaz. Kesin
kaydı yapılmış öğrenciler ve aileleri ile rehber öğretmenlerimiz kayıt
sonrası tanışma görüşmeleri yapar.

https://www.sevuskudar.k12.tr/images/Dokumanlar/20230112USEV_kura_gorseli_A4_1201-B.pdf


6. Ara sınıflarda hangi sınıf seviyelerinde öğrenci alımı
yapılır?
4, 5, 6 ve 7.sınıf seviyelerinde nakil sınavı ile öğrenci alımı yapılır.
8. sınıflarımıza nakil öğrenci alınmamaktadır.

7. Nakil sınavları kim tarafından hazırlanır?
Sınavların içeriği nasıl belirlenir?
Sınavlar, Üsküdar SEV Ölçme Değerlendirme ve Program
Geliştirme Departmanı liderliğinde, akademik kadrolarımız
tarafından hazırlanır. Sınavların içeriği, öğrencinin bulunduğu sınıf
seviyesine ait Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim programındaki
kazanımlar doğrultusunda belirlenir. Sınav duyurularında; sınavda
yer alacak dersler, sınav kapsamı, soru sayıları ve sınav süreleri
açıklanır.

8. Nakil sınavı ile alınacak öğrencilerin sayısı nasıl belirlenir?
Kontenjan nedir?
Mevcut velilerin Haziran ayındaki kayıt yenileme süreci
sonrasında, boş kalan kontenjan için nakil sınavı ile alınacak
öğrenci sayıları belirlenir.

9. Kura ya da nakil sınavı ile okula kayıt olduktan sonra üst
sınıflara geçiş nasıl olmaktadır?
Üsküdar SEV İlköğretim Okuluna herhangi bir seviyeden girmiş
bir öğrenci 8. Sınıf sonuna kadar okuyabilmektedir. Üsküdar
SEV Ortaokulumuzun 8. sınıfından mezun öğrencilerimiz gerekli
not ortalamasını sağladıkları ve herhangi bir disiplin kayıtları
olmadığı takdirde SEV Amerikan Kolejine doğrudan devam
edebilmektedir.

10. Okul ücretlerine nereden ulaşabiliriz?
2022-2023 eğitim öğretim yılı okul ücretlerine buradan
ulaşabilirsiniz. 2023-2024 eğitim yılı okul ücretlerimiz henüz belli
olmamıştır.

https://www.sevuskudar.k12.tr/icerik/okul-ucretleri/15/


11. Burs imkanları var mıdır?
Burslarımız bir otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir. Mali
destek bursları sisteme veli tarafından yüklenecek detaylı
evrakların incelenmesi ile tahsis edilebilir. Akademik başarı ile ilgili
herhangi bir bursluluk sınavı yapılmamaktadır.

12. Sınıflar nasıl oluşturulur?
Anaokulumuz ve ortaokulumuzda her yıl, ilkokulumuzda 1 ve 3.
sınıflarda sınıf listelerimiz güncellenmektedir. Sınıf karmaları
rehber öğretmenlerimiz ile akademik ve idari kadrolarımız
tarafından çocuklarımızın duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak yapılır ve eğitim öğretim yılı başında
duyurulur. Tüm sınıfların genel başarı ortalamaları ile kız ve erkek
öğrenci sayılarının dengede olmasına dikkat edilir.

13. Okulunuzda Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı mı
uygulanmaktadır?
Okulumuz Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ve Türkçe dilinde eğitim
veren bir okuldur. Derslerimizde MEB tarafından hazırlanan
öğretim programı uygulanmaktadır.
Bununla birlikte CIS (Uluslararası Okullar Konseyi)
akreditasyonuna sahip okulumuzda müfredatımız, öğrencilerimizi
dünya vatandaşı olarak yetiştirme misyonumuza bağlı olarak
zenginleştirilir.
CIS ilköğretim ve lise düzeyindeki okulların, konsey tarafından
öngörülen kalitede eğitim verip vermediğini denetleyen, dünyaca
tanınmış saygın bir kuruluştur. Konsey, üyesi olan okulları dünya
standartlarında kalite kriterleri ile değerlendirmektedir. Kriterlere
uygun okullara “akreditasyon” belgesi verilmektedir. Üsküdar SEV
İlköğretim Kurumları, ilk olarak 25 Ocak 2008 tarihinde eğitim
kalitesinin dünya standartlarında olduğunu kanıtlayan belgeyi
almaya hak kazandı, sonrasında Haziran 2019’da yeniden akredite
oldu. CIS belirli aralıklarla yaptığı denetimlerle okulun eğitim
kalitesinin tanımlanan standartlara uygunluğunu yeniden belgeler.

14. Kampüsler fiziksel olarak ziyaret edilebilir mi?
Kampüslerimiz sadece okul tanıtımlarının yapıldığı günlerde
akademik kadromuz eşliğinde ziyaret edilebilir. Anaokulumuzu,
web sitemizde yer alan Anaokulu sanal tur uygulaması ile gezebilir
ve sanal tura buradan ulaşabilirsiniz. Kampüslerimize eğitim
öğretimin devam ettiği dönemlerde dışarıdan ziyaretçi kabul
edilmemektedir.

https://www.sevuskudar.k12.tr/sanaltur.html


15. Sağlık hizmetleri nasıl yürütülmektedir?
Öğrencilerimizin sağlık bilgileri her akademik yılın başında Smart
Class üzerinden doldurulan sağlık formlarımız aracılığıyla
velilerden alınır. Sağlık hizmetleri Acıbadem Mobil Sağlık
firmasına bağlı okul kliniğimiz tarafından verilmektedir.
Okullarımızda tam zamanlı hemşirelerimiz ve Üsküdar SEV
Okulları Okul Doktoru görev yapmaktadır.

16. Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması nasıl
organize edilir?
Türkçe / Yabancı dil ders kitapları ile Türkçe kültür kitapları tüm
velilerimiz için SEV Yayıncılık üzerinden, kırtasiye ihtiyaçları ise arzu
eden velilerimiz için kendilerine iletilecek web sitesinden temin
edilmekte ve veli adreslerine gönderilmektedir.

17. Öğrenci servisi var mıdır? Hangi semtlere servis hizmeti
verilir, ücretler nasıldır?
Öğrenci servisleri Okul Servis Komitesi tarafından seçilen firma
tarafından yürütülür. Servis hizmeti verilecek semtler ve ücretler
her yılın başında servis firması tarafından belirlenmektedir.

18. Yemek hizmetleri nasıl işler? Günde kaç öğün yemek
verilmektedir?
Okulumuzda 2 ara öğün ve öğlen yemeği verilmektedir. Yemek
hizmetleri Sofra A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Menüler okul
yöneticileri, Okul Aile Birliği, okul doktoru, yemek firması
yetkilileri, uzman diyetisyen ile öğrenci ve öğretmen
temsilcilerinden oluşan Yemek Komitesi’nin aylık toplantılarında
son haline getirilir ve duyurulur. Ortaokulumuzda ayrıca kantin
bulunmaktadır. Detaylı bilgiye web sitemizde yer alan linkten
ulaşılabilir.

19. Çocuk koruma ile ilgili nasıl bir politikaya sahipsiniz?

Sağlık ve Eğitim Vakfı, kapsamlı bir Çocuk Koruma Politikası
geliştirip hayata geçirmek kaydıyla bütün okullarındaki öğrencilerin
güvenlik ve refahını sağlamak amacını gütmektedir. Çocuk Koruma
Politikamız SEV topluluğunun tamamını ve sözleşmeli / taşeron
olarak görev yapan üçüncü şahıslar dahil tüm paydaşlarımızı
kapsamaktadır.

https://www.sevuskudar.k12.tr/icerik/yemek-hizmeti/20/


ANAOKULU
SIK SORULAN SORULAR VE YANITLARI

1. Anaokulu için kura kontenjanları kaçtır?
Yuva Sınıflarında kontenjan 79, Ana Sınıflarında 40’tır. Kız
erkek ayrımı bulunmamaktadır.

2. Anaokulunda sınıflar kaç kişiliktir? Bir sınıfın kaç sınıf
öğretmeni olur?
Sınıflarımız 20 kişiliktir. Her sınıfın bir Türkçe, bir İngilizce
olmak üzere 2 sınıf öğretmeni vardır.

3. Anaokulunda günde kaç ders yapılır? Dersler kaçta
başlayıp biter?
Öğrencilerimiz 8.20-8.40 arasında okula giriş yaparlar. Her
gün wake-up, circle time ve kahvaltı saatinden sonra dersler
başlar. Bahçe saati ile beraber günde 9 ders yapılır. Öğrenci
çıkışları 15.15-15.30 arasında tamamlanır.

4. Anaokulunda kıyafet uygulaması nasıldır?
Anaokulumuzda serbest kıyafet ve okul ayakkabısı uygulaması
vardır. Öğrencilerimiz okul içinde giymek için sene başında bir
çift temiz ayakkabılarını okulda bırakırlar.

5. Anaokulunda öz bakım prosedürü nasıl işletilir?
48 ay ve 48 aydan daha büyük olan tüm öğrencilerimizin
tuvalet eğitimlerini tamamlamış, küçük desteklerle kendi
kıyafetlerini giyebilir ve çıkarabilir olması beklenir.
Çocuk Koruma Prosedürümüz gereği, çocuklara okul içindeki
her türlü alanda sadece öğretmenler destek olur. Öğretmen
olmayanlar öz bakım destek sürecinde yer almazlar, öğrenci bu
konuda destek talep etse bile uygun şekilde öğretmenine
yönlendirilir.



6. Anaokulu programının içeriği nasıldır?
Okulumuzda Çift Dilli Eğitim Programı uygulanmaktadır. Öğrencilerin
dili günlük yaşantının bir parçası olarak edinmeleri hedeflenir.
Türkçe ve İngilizce Sınıf Öğretmenlerinin eş zamanlı takip ettikleri
temalar ile becerilerin her iki dilde de kazanılması sağlanır. Ayrıca
ana dili İngilizce olan uluslararası öğretmenlerin yürüttüğü derslerde
dil becerileri çok yönlü etkinliklerle desteklenir.
Türkçe / İngilizce derslere ek olarak farklı branşlarda uygulamalı
dersler alanında uzman öğretmenler tarafından haftalık olarak
yürütülmekte öğrencilerimizin gelişimi bütüncül olarak ele
alınmaktadır.
Rehber öğretmenlerimiz de bireysel takiplerinin dışında haftada bir
gün bir ders saati ile programda yer alır, öğrencilerimizi sınıf içinde
de takip ederler.

7. İlkokula geçişte öğrenciler için farklı bir destek programı
uygulanır mı?
Üsküdar SEV Okullarında geçiş yılı olan Ana Sınıfları ile 4 ve 8.
Sınıflar için Ready for Next Step (RFNS) adında bir oryantasyon
programı uygulanır. Her yıl son çeyrek dönem boyunca uygulanan
programda ilkokulumuzla yapılan ortak çalışmalarla öğrencilerimiz
ilkokula hazırlanır.

8. Anaokulu okul yaşantısında teknolojinin yeri nedir?
Anaokulu yaş özellikleri nedeniyle eğitimimiz yaparak yaşayarak
öğrenme modelini merkez almıştır. Teknoloji derslerimizde dijital
vatandaşlık becerileri, kodlama ve algoritmik düşünme becerileri
desteklenmektedir. Ayrıca diğer tüm derslerimizde teknoloji
temelli materyaller ve dijital yayınlar kullanılmaktadır.

9. Anaokulunda ödev var mıdır?
Anaokulunda öğrencilerimizin sorumluluk bilincini
desteklemek adına sadece ana sınıflarına ve son çeyrek
dönemde hafta sonları “ev görevi” çalışmaları verilir. Her
öğrencinin zevkle ve
kolayca yapabileceği bu çalışmalar Ready for Next Step programı
kapsamında planlanır.



10. Yeni öğrenciler için ne tür oryantasyon programları
uygulanır?
Akademik sürecin ilk üç haftası Uyum ve Oryantasyon Programı
olarak adlandırılır. Uyum Haftası boyunca öğrencilerin okul ve
öğretmenleri ile güvenli bağ kurmaları hedeflenir. Ardından en az
iki hafta olarak planlanan Oryantasyon Programı başlar.
Öğrencilerin okulun tüm alanlarını keşfetmeleri, arkadaşlarını
tanımaları ve aidiyet oluşturmalarına yönelik oyun temelli içerikler
ile süreç desteklenir.

11. Yeni veliler için ne tür oryantasyon programları uygulanır?
Her akademik yılın başında okul yönetimimiz ve sınıf
öğretmenlerimiz velilerimizle ayrı ayrı oryantasyon toplantıları
yaparlar. Sınıf Öğretmenlerimiz her öğrenci ve ailesi ile yılın başında
bireysel olarak tanışır. Tüm genel bilgilendirmeler tamamlandıktan
sonra Veli Görüşme Sistemi açılır ve velilerimiz diledikleri kişiyle
bireysel randevu alarak yıl boyunca görüşebilirler.

12. Daha detaylı sorularım var, Anaokulunuza nasıl
ulaşabilirim?

Detaylı sorularınız için okulumuza anaokulu@sevuskudar.k12.tr
adresinden veya 02165440944 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

mailto:anaokulu@sevuskudar.k12.tr%20%20


İLKOKUL
SIK SORULAN SORULAR VE YANITLARI

1. İlkokul için kura kontenjanları nasıldır?
Kurada ilkokul 1,2,3. sınıflar için bir (1) asil öğrenci çekilir. Diğer
tüm başvurular yedek olarak çekilir. Yedek listedeki öğrenciler,
mevcut velilerin kayıt işlemleri sonrasında oluşan kontenjan açığı
kadar ve yedek sırasına göre çağrılmaktadır.

2. Her seviyede kaç sınıf ve her sınıfta kaç öğrenci
mevcuttur?
Her seviyede 5 sınıf ve her sınıfta 24 öğrenci mevcudu vardır.

3. İlkokulda günde kaç ders yapılır?
Dersler kaçta başlayıp biter?
İlkokulda dersler 8.10’da başlar. Öğrencilerimizin 7.50 itibarıyla
okula gelmeleri beklenir. Günde 8 ders yapılır. Öğrenci çıkışları
15.15-15.30 arasında tamamlanır.

4. İlkokulda kıyafet uygulaması nasıldır?
Okulumuzda 1-8. sınıflar için okul üniforması vardır. Üniformalar
öğrencilerimizin tüm yıl boyunca giymelerini beklediğimiz, spor
kıyafetleri ise beden eğitimi ve kulüp derslerinin olduğu günlerde
giyilecek kıyafetlerdir. Okul kıyafetlerimiz her yıl eğitim öğretim
yılı başında anlaşmalı kıyafet şirketi tarafından satışa
çıkarılmaktadır.



5. Okul müfredatının içeriği nasıl oluşturulur?
Okulumuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, ulusal bir okuldur. Okul
müfredatının içeriği, ilgili sınıfın MEB kazanımları temel alınarak
oluşturulur. Yapılandırılmış bir eğitim sisteminin içerisinde
müfredat zenginleştirilir. Disiplinler arası ve disiplinler üstü bir
planlama yapılarak STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve
Matematik), GEMS (Great Explorations in Math and Science) Fen
ve Matematikte Büyük Buluşlar gibi destek programlara yer
verilirken Wellbeing in School Excellence adını verdiğimiz WISE
(Bilişsel, Sosyal, Fiziksel Esenlik) Programı da müfredatımızın ana
çerçevesini belirler. Ayrıca öğrencilerimizin ulusal değerlere bağlı,
kültürler arası ve uluslararası bakış açısıyla yetişen birer Dünya
vatandaşı olmaları hedeflenir.

6. İlkokulda ölçme-değerlendirme nasıl  yapılır?
Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ve öğrenme hızları göz
önünde bulundurularak her bir öğrencimizin gelişimini en üst
seviyede desteklemek amacıyla sistemli ve düzenli olarak
ölçme- değerlendirme çalışmaları uygulanır. 1, 2 ve 3.sınıflarda
süreç değerlendirme araçları adı altında öğretmen gözlemlerine
ve öğrenci performanslarına dayanan çalışmalar yapılırken
4.sınıfta ölçme- değerlendirme araçlarına yazılı sınavlar da
eklenir.

7. Nakil gelen öğrenciler halihazırdaki sınıflara nasıl dahil
edilir?
Sınıf seviyesinde bir açık kontenjan var ise ilgili öğrenci doğrudan
kontenjan olan sınıfa yerleştirilir. İki ve daha fazla açık kontenjan
olması durumunda öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal
özellikleri sınıf iklimi ile uyumlu olacak şekilde rehber öğretmenler
ve seviyenin müdür yardımcısı tarafından çalışılır. Sınıfın kız–erkek
dengesi de göz önünde bulundurularak öğrenciler en uygun
sınıflara yerleştirilir.



8. Nakil gelen öğrenciler için nasıl bir oryantasyon programı
uygulanır?
Sınıf öğretmeni ve ilgili öğretmenler ile okul açılma sürecinden
önce tanışma görüşmeleri yapılır. Ardından tüm yeni öğrenciler
için yapılandırılmış bir öğrenci oryantasyon programı
gerçekleştirilir. Ek olarak veli oryantasyon programı ile okul
yaşantısına dair bilgiler velilere aktarılır ve sorular cevaplandırılır.

9. İlkokulda ev çalışmaları politikası nasıldır?
Ev çalışmaları, öğrencilerin okulda öğrendiği bilgi ve becerileri
pekiştirme fırsatı bulacağı çalışmalardır. Flipped Classroom eğitim
tekniği ile bağlantılı olarak evde öğrenimi de destekleyen ev
çalışmalarının, öğrenciler tarafından bireysel olarak tamamlanması
ve öğrencinin ev çalışmalarına dair sorumluluğunu üstlenmesi
beklenir.

10. İlkokulda İngilizce öğretimi nasıldır?
İlkokul İngilizce Programı, CEFR (Common European Framework)
kazanımları doğrultusunda öğrencilerimizin okuma, yazma,
dinleme ve konuşma becerilerini geliştirirken program, yabancı dili
kültürel bakış açısıyla edindirmeyi ve dünya vatandaşı bireyler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Her sınıf seviyesinde farklı ders
saatleri boyunca çok kültürlü bir deneyim sağlamayı amaçlayan
derslerimizde Türk İngilizce öğretmenlerinin yanı sıra, ana dili
İngilizce olan öğretmenler görev almaktadır.

11. İlkokulda etüt var mıdır?
İlkokulda etüt adı altında bir çalışma yoktur. Öğrencilerimizin
bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla derslerde
farklılaştırılmış eğitim uygulanır. Akademik Zenginleştirme
Departmanı tarafından, ihtiyaç duyan öğrencilerimize ihtiyacına
yönelik çalışmalar planlanır. Okul saatleri içerisinde yürütülen
performans geliştirici çalışmalar ile de öğrencilerimizin öğrenme
süreci zenginleştirilir.



ORTAOKUL
SIK SORULAN SORULAR VE YANITLARI

1. Ortaokulda eğitim dili İngilizce midir?
Okulumuzda eğitim dili Türkçedir. İngilizce ve seçmeli İkinci
Yabancı Dil dersleri hariç tüm dersler Türkçe olarak işlenmektedir.

2. Ortaokulda İngilizce programı nasıldır?
İngilizce programımızda, öğrencilerimizin “okuma, yazma,
konuşma, dinleme ve dilbilgisi” etkinlikleriyle İngilizce’yi
anlamaları, akademik ve sosyal amaçlı kullanmaları amaçlanır. Bu
amaç doğrultusunda, literatür ve sorgulamaya dayalı öğrenme
yöntemi kullanılır.
Derslerimiz, öğrencilerin interaktif olarak derse dahil
olabilecekleri, ayrıca yaratıcılık ve hayal güçlerini kullanarak
farklı bakış açılarıyla konuları ele almalarına ve arkadaşları ile
işbirliği içinde görevlerini yerine getirmelerine olanak sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.
Her sınıf seviyesinde seçilen temalarla, uluslararası projeler ve
disiplinlerarası bir yaklaşımla, öğrencilerimizin dünya vatandaşı
ve farklı kültürlere saygılı bireyler olarak yetişmeleri
amaçlanmaktadır.

3. Nakil sınavı ile gelen öğrenciler İngilizce programınızı
takip edebilir mi?
Nakil sınavında İngilizce dersinden de sorular bulunmaktadır.
Genel puan toplamı yeterli olup, sadece İngilizce dersinde
desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen öğrenciler için okul
açıldıktan sonra extra help çalışmaları düzenlenir.

4. Cambridge İngilizce sınavlarını uyguluyor musunuz?
Okulumuzda Cambridge İngilizce sınavları farklı seviyelerde
uygulanmaktadır. Sınavlarda yüksek başarı elden
öğrencilerimiz uluslararası düzeyde yeterliliklerini elde
etmektedir.



5. İngilizce dışında hangi yabancı dilleri öğretiyorsunuz?
5.sınıftan itibaren öğrencilerimiz İspanyolca, Fransızca ve Almanca
derslerinden birini seçerler ve Üsküdar SEV’deki öğrenim hayatları
boyunca seçtikleri dil ile devam ederler. Bu derslerin ders saatleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mevcut akademik yıl için hazırlanan
ders çizelgelerine göre belirlenir. 2. yabancı dil öğrenimi, ders
saatlerinde verilen eğitim dışında akademik takım çalışmaları, pull
out ve extra help saatleri ile desteklenir.

6. Ara sınıflardaki geçiş sınavlarıyla okula yeni gelen
öğrenciler için ayrı sınıf oluşturulur mu?
Mevcut öğrencilerimiz ile yeni gelen öğrencilerimiz karılarak, tüm
öğrencilerimiz için yeni sınıflar oluşturulur. Karma işlemi her yıl
devam eder ve öğrencilerimiz her akademik yılda eğitim
öğretimlerine yeni şubelerinde devam ederler.

7. Ara sınıflardaki geçiş sınavlarıyla okula yeni gelen
öğrencilere yönelik oryantasyon programı var mıdır?
Okulumuzda tüm nakil öğrenciler için oryantasyon programları ilk
çeyrek boyunca uygulanmaktadır. Yaş seviyelerine bağlı olarak
öğrencilerimizin akademik, sosyal/duygusal ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak 2 çeyrek dönem boyunca devam eder. Toplu olarak
uygulanan oryantasyon programımızın dışında, öğrencilerimizin
bireysel olarak ihtiyaçları doğrultusunda PDR liderliğinde bireysel
destek programları gerekli görüldüğü müddetçe uygulanır.



8. Özel yetenekli ya da akademik olarak üstün öğrenciler
için ayrı sınıf oluşturuyor musunuz?
Öğrencilerimiz için farklı başlıklar altında özel sınıflar oluşturulmaz.
Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımına bağlı olarak öğrencilerimizin
bireysel ihtiyaçları; hazırlanan ders materyalleri ve farklı
seviyelerdeki öğrencilere hitap edecek ders içi ve ders dışı
etkinliklerle karşılanır. Ayrıca ders planlarımız, farklı öğrenme
stillerine sahip olan öğrencilerimizi kapsayacak programlar ile
zenginleştirilir.
Belli alanlarda (sanat, edebiyat, bilim vb.) özel yeteneğe sahip
öğrencilerimiz için akademik takımlarımız bulunmaktadır. Özel
yetenekli öğrencilerimiz bu takım çalışmaları sayesinde
müfredat ötesi projelerde yer alabilirler.

9. Müzik dersleri nasıl uygulanmaktadır?
Öğrencilerimiz, 3.sınıf itibarı ile “perküsyon, gitar, piyano ve
keman” branşlarından bir tanesini tercih ederek küçük grup
çalışmaları ile enstrüman eğitimine başlamaktadır. Üsküdar
SEV’deki öğrenim hayatları boyunca seçtikleri enstrüman ile devam
eder ve uzmanlaşırlar. Müzik derslerinin ders saatleri mevcut
akademik yılın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders
çizelgelerine göre belirlenir. Enstrüman öğrenimi, ders saatlerinde
verilen eğitim dışında akademik takım ve orkestra çalışmaları ile
desteklenir.

10. Nasıl bir rehberlik programı yürütülmektedir?
Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü; gelişimsel ve
önleyici rehberlik yaklaşımı ile öğrenciye özgü, öğrencinin
gelişiminin hızında bir program dahilinde öğrencileri destekler.
Okulumuzda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
genel olarak, öğrencin kendini daha iyi tanıması, kişisel
özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve
seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi,
potansiyelini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı
uygun baş etme becerileri gösterebilmesi, riskli yaşam olaylarına
karşı güçlenmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen
psikolojik destek hizmetleridir.



11. Yazılı sınavlar hangi seviyede başlıyor?
Yazılı sınavlar T.C. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat ve
yönetmelikleri kapsamında 4. sınıf seviyesinde başlar. Tüm
sınavlar 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda bu yönetmelik doğrultusunda
uygulanır.

12. Ortaokulda etüt var mı? Hangi öğrencilere yönelik etüt
veriliyor?
Öğretmenlerimizin sınav sonuçlarından ve ders gözlemlerinden
yola çıkarak davet ettiği öğrenciler ile; tespit ettiği kazanım
eksikleri ile ilgili çalışmak üzere okul saatleri içerisinde veya okul
sonrası etütler planlanmaktadır.

13. Ders dışı faaliyetler var mıdır?
Ortaokulumuzda öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini
tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir
parçasıdır. Eğitim öğretim yılı boyunca devam eden kulüp,
akademik takım ve spor takımı çalışmalarımız mevcuttur.
Akademik takımlar farklı disiplinlerde yetenekleri doğrultusunda
seçilen öğrencilerimizin yer aldığı çalışma saatleridir. Belli
konularda seçmeler yapılarak bu takımlara davet edilen öğrenciler
yıl boyu ulusal ve uluslararası projelerde yer alırlar.
Spor takımları ise öğrencilerin sportif ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda, seçmelerle kurulur ve yıl boyu fiziksel
antrenmanlar yapar, yaş gruplarına uygun ilçe, il ve ulusal
düzeyde müsabakalara katılırlar. Okulumuzda yer alan spor
takımları (voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol vb.) ile
öğrencilerimizin yeteneklerini performansa dönüştürmeleri
sağlanmaktadır.



14. Kulüp çalışmalarının kapsamı nedir?
Haftada bir saat gerçekleştirilen kulüp çalışmalarında,
öğrencilerimizin bilişsel, sosyo-duygusal ve fiziksel gelişimlerini
destekleyecek “bilim, sanat, spor, teknoloji” alanlarında
çalışmalar yapılır.

15. Lise düzeyinde SEV Amerikan Koleji ile alakalı sorularımın
cevaplarına nasıl ulaşabilirim?
SEV Amerikan Koleji ile ilgili sorularınıza buradan cevap
bulabilirsiniz.

https://www.sevkoleji.k12.tr/icerik/sac-sikca-sorulan-sorular/125/

