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“Okulda Bilişim Köşesi” sayfamızda bu ay, 
Ankara’daki Özel Maya İlköğretim Okulu’na yer 
veriyoruz. Eğitim öğretim hayatına 2002’de başlayan 
675 öğrencisi olan Özel Maya İlköğretim Okulu, çok 
sayıda Avrupa Birliği (AB) projesine imza atmış, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirilen 2004 müfredat 
reformu çalışmalarına katkıda bulunmuş. 
Yarınları biçimlendirmek için “Yolcunun ufka 
bakması yetmez; ufkun da ötesinde, ulaşmak istediği 
yeri biliyor olması gerekir” misyonuyla hareket eden 
Özel Maya İlköğretim Okulu,  vizyonunu “Birey olma 
ve toplumsallaşma dengesini sağlamış, geleceği 
bugünden görecek mutlu ve donanımlı insanlar 
yetiştirmek” olarak tanımlıyor.
“Sevgiyle mayalanan; kendine ve başkalarına saygılı; 
özgüveni gelişmiş; her insanın değerli olduğuna 
inanan;  kendisi ve çevresi ile barışık, hoşgörülü, 
başkalarının inanç ve haklarına değer veren; başarı 
ve mutluluğun, değişime uyumla gerçekleşeceğini 
bilen” öğrenciler yetiştirmeye çalışan Maya Okulu, 
eğitim felsefesi olarak en temelde ilerlemeci 
yaklaşımı benimsiyor.  Bu yaklaşım, en genel 
tanımıyla öğrenciyi aktif bir öğrenici konumuna 
sokmayı amaçlıyor. İlerlemecilik, öğrencilere bilgiyi 
aktarmak yerine öğrencilerin araştırma yöntemlerini 
öğrenmeleri ve sorunlarını kendilerinin çözmeleri 
gerektiği fikrini içeriyor. Maya Okulu, bu felsefeye 
dayalı olarak Yapılandırmacı (constructive) Eğitim 
Kuramı ve Çoklu Zekâ Modelini çalışmalarının 
omurgasına yerleştirmiş.
Öğrenme-öğretme stilleri açısından esnekliğe izin 
veren tasarımı, nitelikli çalışanları ve yüksek oranda 
ana-baba katılımının sağlandığı okulda 8 yönetici 
ve 75 öğretmen bulunuyor. Ulusal ve uluslararası 
pek çok akademik camianın bilimsel desteğini alan, 
bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanan okul, 
bilgi güvenliğine önem veriyor. 
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 “Bütüncül evren” anlayışına sahip 
okulda Yapılandırmacı Eğitim 
Kuramı ve Çoklu Zekâ Modeli 
uygulanıyor. İki BT sınıfına sahip, 
675 öğrencinin olduğu okulda 144 
bilgisayar bulunuyor.

E
ğitim öğretim hayatına 2002’de 
başlayan Özel Maya İlköğretim 
Okulu, çok sayıda Avrupa Birliği 
(AB) projesine imza attı, Milli 

Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirilen 2004 
müfredat reformu çalışmalarına birikimiyle 
katkıda bulundu. 
Ulusal ve uluslararası pek çok akademik 
camianın bilimsel desteğini alan okul, 
öğrenme-öğretme stilleri açısından 
esnekliğe izin veren tasarımı, nitelikli 
çalışanları ve yüksek oranda ana-baba 
katılımını sağlamaktan memnun. 
Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu, 
bütüncül (holistic) evren anlayışına sahip. 
Bu anlayış ders programlarına ve iletişim 
sürecimize de yansıyor. Okul, ezbere 
dayalı öğretimi ortadan kaldırmanın en 
pratik yolu olan yapılandırıcı (constructive) 
eğitim kuramını savunuyor. Özel Ankara 
Maya İlköğretim Okulu, uygulamalarında 
“Bilişsel (cognitive) Öğretim Kuramı” ve 
“Çoklu Zekâ Kuramı’nı” esas alıyor. Okulda 
öğrenci merkezli anlayış; proje yöntemi 
ve tematik uygulamalarla sağlanıyor, 
akademik literatür taranarak yapılan 
son araştırmalar, öğrenme ve öğretme 
stratejilerine yön veriyor. Çocuklarımızın 
zekâ ve yaratıcılıklarını geliştirmek 
amacı ile hazırlanan çalışma kâğıtları ve 
gerçekleştirilen çalışmalar, çoklu zekâ 
mantığına göre düzenlenirken akademik 
uzman kontrolüyle uygulamaya alınıyor. 
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Duygu ve kişilik eğitimini müfredata 
kaynaştırmak için “Ben Sorun Çözerim-BSÇ” 
programı uygulayan okulda gerçekleştirilen 
“Meta Cognitive Uygulamalar”, giriş 
sınavlarında öğrencilerin avantajlı olmasını 
sağlıyor. Okulda ölçme değerlendirme 
yalnızca sonuca ve çıktıya göre değil, sürece 
ve çabaya da değer vererek yapılıyor.

8 yönetici,75 öğretmen bulunan okulda, 
bilgisayar (formatör) öğretmen ve İnternet 
bağlantısı var. Bir bilgisayar laboratuarı, 
bir “vitamin” sınıfı olmak üzere iki bilişim 
teknolojileri (BT) sınıfına sahip olan okulda 
bilgisayar laboratuarı kurulduğundan 
beri faaliyette. “Vitamin” sınıfı ise 2009’da 
kullanıma açıldı.

www.mayakoleji.com adresi aktif olan 
okulda 675 öğrenci bulunuyor ve bilgisayar 
sayısı 144. Okulda her öğrenci bilgisayardan 
yararlanabiliyor.  Okul yöneticileri, öğretmen 
ve öğrencilerin e-posta adresleri var.  
Okul yönetimi olarak öğrencilerin bilgisayar ve 
İnternet’i kullanabilmeleri için haftada bir saat 
bilişim teknolojileri dersi almalarını sağlıyor. 
Bu ders boyunca olabildiğince uygulamalı 
aktiviteler ve İnternet araştırmalarına ağırlık 
verilmeye çalışılıyor. Öğrencilerin okul dışında 
İnternet’i kullanabilme olanakları bulunuyor. 
Ancak okuldaki bilgisayarlardan ders saatleri 
dışında vatandaşlar yararlanamıyor.
 
Okul, BT’den daha fazla yararlanabilmesi 
için Milli Eğitim Bakanlığı ve özel sektörden 
eğitimde BT kullanımının önemini anlatan 
seminer ve eğitimlerin arttırılmasını istiyor.
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