AY OKULLARINDA ULUSLARARASI DİPLOMA PROGRAMININ (IB) İLKOKUL BASAMAĞI OLAN KISA
ADIYLA PYP SÜRECİNDE BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI…
Uluslararası Diploma Programı IB- DP ile PYP nedir, kısaca bir hatırlayalım mı?
Uluslararası Diploma Programının PYP kısa adıyla İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme PYP): 3 il 12 yaş arasındaki öğrenciler için uygulanmaktadır. Çocukların hem sınıfta hem de dış
dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanmaktadır. PYP, ulusal ve yerel
öğretim programlarının çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde disiplinler ötesi ve esnek bir
program sunmaktadır.
Bu yıl açılacak “Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisemizde” Uluslararası Diploma Programını
Gündemimize Almış Bulunuyoruz…
IB kısa adıyla (International Baccalaureate - IB): 16-19 yaş arası lise öğrencileri için uygulanmaktadır.
Titiz değerlendirmeler içeren akademik olarak zorlayıcı bir eğitim programıdır. IB öğrencileri,
yükseköğretimde başarılı olmaları için hazırlar ve onları gitgide daha küresel hâle gelen toplumun
etkin üyeleri olmaya teşvik eder. Bazı üniversiteler tarafından IB diploma puanı üniversite
yerleştirme puanlarına eklenen fırsat olmaktadır.
IB-PYP ve IB-Baremi danışmanı ve öğretmen eğitimcisi Selda MANSUR bizimleydi…
AY Eğitim Kurumları olarak bu güzel röportajı sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz…
Uzun yıllar PYP çalışmaları yürütmüş ve PYP yetkilendirmesi süreçlerini yönetmiş olan okul
müdürümüz sevgili Cem ÇAĞIN’ın bir misafirini ağırladık. Kendisiyle uzun uzun Ay Eğitim Kurumlarının
PYP ve DP başvuru sürecini konuştuk. Her ne kadar bu konuda deneyim ve araştırmalarımızla oluşmuş
bir bilgi birikimimiz mevcutsa da Sayın MANSUR’dan IB’nin genel politika ve felsefesini dinlemek bizim
için çok öğretici oldu. Ay Koleji topluluğunun paydaşları olan siz sayın velilerimizin de bu
konuşulanlardan haberi olsun istedik.
Bakın neler konuştuk…
AY Eğitim Kurumları:
Selda Hanım, Nisan 2018 itibariyle “ilgili okul” olarak başvuracağız. Zira hedeflerimizle IB hedefleri
örtüşüyor. Zaten Cem ÇAĞIN öğretmenlerimize PYP çalışmalarının alt yapısını oluşturacak temel
eğitimler veriyor ve ilkokulda dersler PYP ilkeleri doğrultusunda işleniyor. Yani aslında biz, deyim
yerindeyse, PYP başvurumuz olmadan da “ilgili” aşamasını çoktan geçtik ve “bilgili ve uygulayıcı”
aşamaya geldik.
Selda MANSUR:
Okulun bir IB Okulu zihniyet ve heyecanıyla yönetildiği o kadar belli ki… Örneğin, koridorda yürürken
Cem Bey'i gören iki öğrenci yanımıza geldi ve bize mısır patlağı ikram etti. IB’nin öğrencilerinde
geliştirmeyi hedeflediği vasıflardan ikisi sergilendi aslında: hesaplı risk alma ve duyarlılık. Risk almak;
çünkü beni tanımıyorlardı; yalnızca okula gelen bir ziyaretçi olduğumu biliyorlardı (Cem Bey
yanımdaydı, ziyaretçi kartım vardı ve güvenlik görevlisi yakındaydı); duyarlılık, çünkü hem geleneksel
misafirperverliğimizi sergiliyorlardı, hem de okullarını ziyaret eden birine sıcaklık gösteriyorlardı.
AY Eğitim Kurumları:
Buna çok sevindik. Biz de her gün yüzlerce kez IB’nin kazanımlarını çocuklarımızın davranışlarında
sevinç ve gururla gözlemliyoruz.

Selda MANSUR:
Kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya hepimizin ortak vizyonu değil
mi? IB programları bunu gerçekleştirmeyi hedefliyor.
AY Eğitim Kurumları
:Vizyonumuza bakarsanız, IB ile ortak bir hedefe yürüdüğümüzü görürsünüz: Bakın, aynen okuyorum.
“Yakın gelecekte ülkemizi ve tüm dünyayı yönetecek ve şekillendirecek insanlar; hayal gücü
örselenmemiş, farklılıklarına saygı duyulmuş, yaratıcılığı ve yetenekleri desteklenmiş, cesur,
doğmalardan uzak bilimsel ve nesnel düşünebilen; yani ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYABİLMİŞ ve DEĞER
VERİLMİŞ kişiler olacaktır.” Çocuklarımızı 21’inci yüzyılın olmazsa olmaz becerileriyle donatmak
zorundayız. Ve bunu samimiyetle yapmalıyız – artık herhangi bir eğitim kurumunun web sitesinde IB
vizyonu paralelinde ifadeler bulmak mümkün. Ancak, bunu tutarlı ve gerçekçi bir şekilde uygulamaya
koymak çok büyük bir ödev.
Selda MANSUR:
Ben IB adına pek çok ülkede resmi PYP danışmanlığı ve eğitimciliği yapma fırsatı buluyorum.
İnsanların istediği diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabilmeleri. IB
yerel ve milli kültürden kopmadan uluslararası bilince sahip olunmasına odaklanan bir eğitim
yaklaşımı sunuyor. Ancak, buradan IB programlarının hem yönetici ve öğretmenler, hem de öğrenci ve
veliler için çok kolay programlar olmadığını da vurgulamalıyım. Dört alt programını ayrı ayrı
kullanmak da mümkünken, yani, yalnızca PYP, MYP ya da DP veya CP olarak, hepsi bir eğitim baremi
olarak da kullanılabilir. PYP bir müfredat çerçevesi ve Türk müfredatını eksiksiz uygulayabiliyoruz. DP
müfredatının okullarımızda uygulanması da MEB tarafından kabul ve teşvik ediliyor.
AY Eğitim Kurumları:
Selda Hanım, bizim kısa vadede hedefimiz, Türkiye’nin eğitim gerçeklerini de değerlendirerek; yani,
özellikle, mevcut durumda ortaokuldan liseye geçişte çok az arzı olan proje okullarına sınavla kabul
gerçeğini göz önünde bulundurarak; ilkokulda PYP, lisede de DP’yi uygularken, ortaokulda, bu iki
programın arasındaki köprüyü gayri resmi olarak kurduğumuz bir MYP çerçevesi takip etmek ve sınav
hazırlık programını sürdürmek.
Selda MANSUR:
IB’nin, özellikle de Türk eğitim sistemi için önemli bir katkısı kurumsal bir iç ve dış denetleme sistemi
getirmesi. Milli Eğitim Bakanlığı denetlemelerinin yanısıra, özellikle özel bir eğitim kurumunun her bir
adımının hesabını verebilmesi gerekir. IB, müfredat uygulamalarının gelişimi için okul topluluğunun
birlikte çalışması ve özdeğerlendirme yapmasını da sağlayan ve uluslararası standartlara ulaşılıp
ulaşılmadığını titizlikle takip eden ve bunu destekleyen bir akreditasyon sistemi uyguluyor.
AY Eğitim Kurumları:
Selda Hanım, zaten uzun bir süredir IB sistemini inceliyor ve esaslarına adapte olmaya çalışıyoruz.
Sizin bu açıklamalarınız, doğru bir seçim yaptığımıza dair inancımızı pekiştirdi. Sizi en kısa zamanda
okulumuza bekliyoruz. Teşekkür ederiz.
Selda MANSUR:
Rica ederim. Ben de okulunuzun gerçekçi ve samimi uygulamalarını görünce mutlu oldum. Umarım bu
yaklaşımınız çevre okullara örnek olur. Ay Eğitim Kurumlarını bir kaç yıl içinde IB Dünya Okulları
arasında görmeyi diliyorum.

