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“Okulda Bilişim” köşemizde bu ay, uzun yıllar 
dershane boyutunda hizmet veren Bilim 
Eğitim ve Öğretim A.Ş’nin büyük bir atılım ile 
gerçekleştirdiği Bilim Özel Okulları’na yer 
veriyoruz.

Bilim Özel Okulları 1991-1992 yılında öğretime 
başlamış, 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında 
bu zincire Fen Lisesi de eklenmiş. Ankara’nın 
yeni yerleşim merkezlerinden biri olan Çiğdem 
Mahallesi’ndeki Bilim Özel Okulları; butik 
okul yapılanmasıyla Atatürk’ün “Okul; genç 
beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye 
sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir” sözlerini 
kendisine ilke edinmiş. Bilim Özel Okulları, bu 
düşünce doğrultusunda “yürekleri insan ve 
ulus sevgisiyle dolu, özgür bireyler yetiştirme” 
azmiyle eğitim hayatını sürdürmeye devam 
ediyor.

Bilim Özel Okulları Kurucu Temsilcisi ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Mete Uğur Sezer ile 
okul ve okulun bilgi ve iletişim teknolojilerini 
nasıl kullandıkları hakkında bilgi aldık.

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.trBil im Özel  Okulları
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Bilim Özel Okulları, ilköğretim ve ortaöğretimde 
içerik ve biçimsel sistem bütünlüğünü kurarak, 
eğitim ve öğretimde sürekliliği sağlamanın 
önemine inanıyor. Eğitimi, öğrenci merkezli bir 
süreç olarak benimseyen Bilim Özel Okulları, 
bu süreçte her öğrenciyi bilgi, beceri, duygu 
ve davranışları bakımından kendine özgü bir 
bütün olarak kabul ediyor.

Okul, bir yandan iyi eğitilmiş, çağdaş bilgilerle 
donatılmış çocuklar yetiştirirken, diğer yandan 
onları birey olarak toplumda da başarılı kılmayı 
hedefliyor. Bilim Özel Okulları, ülkemizin 
nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, yaratıcı, 
kendine güvenen, çevresi ile sağlıklı iletişim 
kurabilen, yaşayarak-yaparak öğrenme fırsatı 
sunulan, önce ulusal sonra evrensel değerlere 
sahip çıkan bireyler yetiştirmek ve eğitim 
konusunda yatırım yapmak amacıyla on yıl 
önce kurulmuş.
  

Bilim Özel Okulları, ihtiyacını karşılayacak tüm teknolojik malzemeye sahip

İlköğretim ve Kolej yapıları, son yıllarda 
açılan Bilim Anaokulları ile güçlendirilmiş. 
Mebusevleri semtinde eğitime açılan 
Anaokulunu önümüzdeki dönemlerde diğer 
semtlerde de oluşturacaklarını bildiren Bilim 
Özel Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Mete Uğur Sezer, yakın bir 
gelecekte ilköğretim birinci sınıfa dışarıdan 
öğrenci almama gibi bir eğitim politikası 
oluşturmayı düşündüklerini söyledi.

Bilişim Anaokulları’nda öğrencilerin estetik 
duygularını geliştirmek, bir işe isteyerek 
başlayıp tamamlayabilmek, el ve göz 
koordinasyonu kurabilmek ve küçük kas 
hareketlerini geliştirmek için bir takım 
aktiviteler düzenleniyor. Öğrencilere 
boyama, yoğurma, kesme-yapıştırma ve 
artık materyalleri değerlendirme, oyun 
köşelerindeki zengin oyuncak setleri ile 
parmaklarını kullanarak toplama, takma, 

çıkarma, katlama, bağlama hareketleriyle ve öz 
bakım gerektiren işleri yaptırarak hedeflenen 
davranışlar kazandırılıyor.

Okul, öğrencilere İngilizce’yi dünya gündemini 
ve bilimsel gelişmeleri rahatlıkla izleyebilecek, 
kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade 
edebilecekleri seviyede öğretmeyi amaçlıyor. 
Örneğin dört temel dil becerisinin (okuduğunu 
anlama, dinlediğini anlama, yazma ve konuşma) 
geliştirilebilmesi için dersler, günlük olaylarla 
bağlantılı olarak işleniyor.

Öğrencilerin farkındalıklarını artırmak amacıyla 
Avrupa Birliği, Çevre Eğitimi, Trafik Eğitimi, 
Sosyal Beceri Eğitimi gibi çeşitli projeler 
yürütülüyor. Okulun hafta sonu etkinlikleri de 
var. Spor okulu çalışmalarında öğrencilere ve 
velilere yönelik turnuvalar düzenleniyor.
 Öğrenci sayısı 547, bilgisayar sayısı 90 olan 
okulda 12 yönetici, 75 öğretmen ve 2 bilgisayar 
öğretmeni görev yapıyor.

Eğitim ve öğretimde sürekliliği sağlamanın önemine inanan 547 öğrencili Bilim Özel Okulları, ilk ve ortaöğretimde 
içerik ve biçimsel bütünlük kurmuş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezer, çocuklar için en iyi fiziki ve akademik yapıyı 
oluşturabilmeyi amaçladıklarını belirtiyor. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) aktif bir 
şekilde kullanan okul, teknolojiyi yakından takip 
etmeye çalışıyor. Okulda tüm bilgisayarlarda, 
İnternet bağlantısı var. Her öğretmenin ve 
okul yöneticisinin mail adresleri olup okul içi 
haberleşme mail aracılığıyla yapılıyor. Ayrıca 
ilköğretim sınıfları, akıllı sınıf özelliği kazandığı 
için her sınıfta akıllı tahta, projeksiyon ve 
notebook kullanılıyor. 
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Akıllı sınıflar sadece donanımsal olarak zenginleştirilmekle kalmıyor, gerekli eğitim yazılımlarıyla da 
destekleniyor. 

Okulda, 19 LCD ekranlı 24 öğrenci bilgisayarı, 1 öğretmen bilgisayarı, akıllı tahta ve projeksiyon 
cihazından oluşan 1 bilgi teknoloji (BT) sınıfı da mevcut. BT sınıfı, 1992’den beri okulda var. Okul, 
her öğrenciye verdiği bir bilgisayar ile yıl içerisinde yaptığı tüm çalışmaları bilgisayara kaydederek 
oluşturduğu ürünleri saklayabilme olanağı veriyor. BT sınıflarını donanımsal, yazılımsal olarak 
güncellediklerini belirten Sezer, Bilişim Teknolojileri dersi olan sınıfların Bilgi Teknoloji sınıfını 
kullandığını diğer öğrencilerin ise ortak kullanım alanlarından kütüphanede bulunan bilgisayarlardan 
yararlandıklarını söyledi.

Bilişim Teknolojileri dersinde, öğretim programı paralelinde bilgisayar ve İnternet kullanımı 
gerçekleştiriliyor. Diğer derslerdeki araştırma ödevlerini öğrenciler, ortak kullanım alanlarında 
bulunan bilgisayar ve İnternet’i kullanarak yapabiliyor. 
Teknolojiyi yakından takip etmek adına ihtiyaçları karşılayacak tüm teknolojik malzemeye sahip 
olduklarının altını çizen Sezer, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yeterince yararlandıklarını belirtti. 

Okul hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilim.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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