


Siz de ilkokul eğitimi için Özel Bursa Kültür Okullarını tercih edin; 
çocuğunuz hem öğrenirken eğlensin hem de öğrendiklerini 

davranışa dönüştürerek kendini keşfetsin!

EĞITIM BIR

IŞI



Onu güzel bir geleceğe hazırlayacak nitelikli ilkokul eğitim yaklaşımı Özel Bursa Kültür Okullarında.

Bizce eğitim, derin bir tutkudur. Bu tutkudan hareketle, eğitimi başarıya 
götüren yollarda emin adımlarla ilerliyor; eğitime dokunan tüm süreçlerde 
mükemmeliyetçi bir yaklaşımla yol alıyoruz. Köklü eğitimci kimliğimizden 
beslenen engin birikimimizle, bugüne kadar on binlerce donanımlı ve  
iyi insan yetiştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

3 
Kampüs

9 
Okul

Binlerce 
Mezun

Yenilikçi eğitim yaklaşımıyla 2002 yılında başladığımız yolculuğumuza, 
bugün 3 ayrı kampüs ve 9 okulda eğitim gören 2.500’ü aşkın 
öğrencimizle devam ediyoruz. Kısacası, Türkiye’nin geleceğine nitelikli 
nesiller yetiştiriyoruz.

Bir Hayalle Başladık



Öğrenci odaklı ve “mutlu çocuk öğrenir” felsefesinde doğan yapıcı eğitim 
anlayışımızla ilkokulda, öğrencilerimize temel becerileri kazandırmayı ve 
öğrencilerimizin özgüven sahibi, sorun çözmede yetkin bireyler olarak 
yetişmesini amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini 
göz önüne alarak eğitim-öğretim programını oluşturduğumuz ilkokulumuzda, 
öğrencilerimizin akademik anlamda eksiksiz bilgi edinmesi için çaba 
gösteriyoruz.

Eğitimci kimliğimiz, bireyin akademik yönü kadar insani ve ahlaki 
değerler yönünden eğitilmesini de kapsar. Anaokulundan başlayan 
değerler eğitimi, ilkokul eğitimi süresince bireyin davranışlarına 
ve toplumsal ilişkilerine olumlu şekilde yansır. Bunun yanı sıra 
öğrencilerimizin kendilerini farklı şekillerde ifade edebilme yetilerini 
geliştirmek de en önemli önceliklerimizdendir. Gerek hayata geçirdikleri 
projelerle gerek katıldıkları sportif faaliyetlerle gerekse sanatın birçok 
dalında gerçekleştirdikleri etkinliklerle; onlara bir topluluğun parçası 
olmayı, sorumluluklarını yerine getirmeyi ve saygının ne denli önemli 
bir değer olduğunu öğretiyoruz.

 

Mutlu Çocuk Öğrenir



İlkokul  
Eğitimine 
Bakışımız

Özel Bursa Kültür Okulları olarak eğitim alanına getirdiğimiz farklı anlayışı 
ve yeni vizyonu ilkokulumuza da taşıyarak, öğrencilerimizin okulda 
öğrendiği bilgileri davranışa dönüştürebilmelerine imkân sağlıyoruz.  

İlkokulda verdiğimiz, disiplinli eğitim ve öğretim sistemimizle 
öğrencilerimize temel bilgi aktarımında bulunuyor, akademik başarıları 
kucaklamaları için gereken temel eğitimi eksiksiz veriyoruz. Ayrıca 
kulüp etkinlikleriyle sosyal ve duygusal gelişimlerini destekliyor, sportif 
faaliyetler ile bireysel ya da takım olarak yetenek ve yetkinliklerini 
geliştiriyor, ileriki dönemlerde daha üretici, verimli olmalarını ve sahip 
oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlıyoruz. 



Başarının 
Kaynağı 
Disiplindir

“Başarı, zamanla kazanılan ve planlayabileceğin  
her şeyin ötesinde getiriler sağlayan küçük günlük 
disiplinler vasıtasıyla oluşur ” 
 
Robin Sharman 

Öğrencilerimize özgürce kendilerini ifade etme, 
becerilerini keşfetme imkanı sunduğumuz 
ilkokulumuzda, disiplini ön planda tutuyoruz. 
Sorumluluk sahibi olarak yetiştirdiğimiz 
öğrencilerimizin öz disiplin kazanmalarını ve bu 
sayede yalnızca eğitim hayatları boyunca değil 
yaşamlarında gereken her alanda kendilerini 
disipline etmelerini sağlıyoruz. 



Küçük yaşlarda edinilen okuma alışkanlığını  
kazanan çocuklar, bugün ve gelecekte ne 
istediğini bilen bireyler olurlar.
Ne istediğini bilen, gelişmiş bir kişiliğe sahip olmasını arzu ettiğimiz öğrencilerimiz 
için ilkokulumuzda her güne kitap okuma saati ile başlıyoruz. Bu uygulamamızla 
çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra, hayal dünyasının genişlemesi 
içinde katkı sağlıyoruz. Okunan kitapların, drama etkinliklerinde, sözlü ve yazılı 
sunumlarla değerlendirildiği sınıf ortamında ayrıca öğrencilerimizin eleştirel bir 
bakış açısı kazanmalarına yardımcı oluyoruz.

K T A PİGüne
Okuyarak Başlıyoruz



Akademik Sistem

Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokulunda 20 kişiden oluşan sınıflar, öğretmenler ve rehber 
öğretmenlerin yıl sonunda yaptıkları toplantılar sonucunda, her yıl düzenli olarak yeniden 
oluşturulur. Sınıflar yeniden oluşturulurken seviye sınıfı anlayışı değil, eşitlikçi anlayış temele alınır. 

Sınıflar

Her Yer Sınıf 
Her Yer Öğrenme Alanı  

Özel Bursa Kültür Okullarında 
uygulamalı eğitim anlayışının bir 

yansıması olarak öğrenme alanları 
yalnızca sınıflarla sınırlı değildir. 
Fen ve 3D laboratuvarları ile 
bilişim, robotik ve İngilizce 
konuşma odaları öğrencilerin 
pek çok şeyi deneyimleyerek 

öğrenmesine imkan 
sunmaktadır. Bu sayede sınıfta 

edinilen teorik bilgiler uygulama 
alanlarında pekiştirilir ve öğrencilerin 

öğrenme hızı ile bilgilerin kalıcılığına 
büyük katkı sağlar. 



Özel Bursa Kültür 
Okullarında Dil Eğitimi
Tek bir yabancı dil öğrenmenin dahi yetersiz kaldığı günümüzde, dil edinimi çok 
büyük önem taşımaktadır. Özel Bursa Kültür Okulları olarak, öncelikli hedefimiz 
öğrencilerimizin çok küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu 
tutum geliştirmelerini sağlamak ve değişik kültürler hakkında farkındalıklarını 
geliştirmektir. 

İnsan beyninin en esnek olduğu, algılamanın, kodlamanın, dilin en etkin şekilde 
öğrenilebildiği yaşların çocukluk yaşları olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu 
nedenle, okulumuzda İngilizce eğitimi dört yaşında başlamaktadır. Amacımız 
öncelikle dili sevdirmek ve öğrencilerimizin dil edinimlerini, gerçek hayata 
aktarabilmelerini sağlamaktır. 

 Öğrencilerimiz dilin yapısını ve kurallarını öğrenip dil kullanımı ile ilgili dört temel 
beceriyi (konuşma-yazma-okuma-dinleme) kazandıktan sonra ders içerisinde 
ve ders dışında yaptıkları performans ve projeler, veli katılımlı portfolyo 
sunumları, öğrendikleri şarkılar, sergiledikleri tiyatro oyunları, müzikaller ve 
skeçler, okulumuzun bünyesinde olan cep sinemalarımızda izledikleri filmler, 
özel etüt salonlarında gerçekleştirdiğimiz 5 kişilik gruplar halinde İngilizce 
konuşma dersleri ile İngilizcelerini pekiştirirler.



Uygulanan yazılı sınavlar, EPE ve quiz uygulamalarının 
yanı sıra öğrencilerimiz sınıf düzeyinde belirlenmiş 
gözlem formları ile ders içerisinde öğretmenleri tarafından 
değerlendirilirler. Ayrıca istenen hedeflere uygun 
belirlenmiş sınıf içi portfolyo çalışmaları ve performans 
etkinlikleri ile öğrenme süreçleri değerlendirilip, gözlem 
formları ile program hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyi 
ölçülmektedir.

Öncelikle dili sevdirmeyi ve edinimlerini gerçek hayata 
aktarabilmelerini sağlamayı amaçladığımız okulumuzda 
üçüncü sınıftan itibaren ikinci yabancı dil (Fransızca, 
italyanca, İspanyolca, Almanca) eğitimi verilmeye 
başlanır.

Dil Edinimini 
Gerçek Hayata 
Aktarıyoruz
Her sınıf düzeyinde İngilizce ders saatlerinin artarak devam ettiği 
okulumuzda 3. sınıftan itibaren öğrencilerimiz her hafta sinema 
derslerinde İngilizce alt yazılı filmler izleyerek film sonunda soru 
cevap uygulaması ile filmi değerlendirirler. Ayrıca her sabah güne 
okumayla başlayan öğrencilerimiz, okuma saatlerinde haftada iki 
gün ingilizce kitap okurlar. EPE (İngilizce Değerlendirme Sınavları) 
sınav sistemi ile öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve 
konuşma becerilerinin ölçüldüğü sınavlarda, birinci oturumda 
okuma, yazma ve dinleme bölümlerinin olduğu yazılı sınav, ikinci 
oturumda ise konuşma becerisinin farklı jürilerde mülakatlar ile 
değerlendirildiği sözlü sınav uygulaması yapılır.



Etüt saati ve akşam özel dersleri ile, öğrenciler öğretmenlerin gözetiminde ödevlerini okulda 
yaparlar. Verilen ödevler, çalışma saatlerinde bitecek şekilde programlanır. Bunun yanında 
öğrencilerin eksik kaldığı konularda tekrarlar yine bu saatte yapılır ve öğrenci özel derse kalır.

Ödevler Evde Değil Okulda Yapılır 

Özel Bursa Kültür  
Okulları Büyük Bir Aile
Özel Bursa Kültür Okulları İlkokulunda; öğrencilerin 
akademik, sosyal, kültürel ilerlemelerini takip 
etmek ve bu takip sürecinde yaşanan gelişmeleri 
aileler ile paylaşmak için veli toplantıları bireysel 
olarak gerçekleştirilir. Her öğrenci için özel randevu 
verilen ve 40 dakika süren toplantılarda, branş 
derslerine giren tüm öğretmenler hazır bulunur 
ve öğretmenlere rehber öğretmenlerle müdür 
yardımcıları eşlik eder. 
Bu toplantılarda öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak yapılacak çalışmalar da belirlenir. 



Yenilikçi öğrenme - öğretme yöntemlerimiz ve alanında uzman, değişim ve 
gelişim sürecine hızla uyabilen, nitelikli yönetici ve eğitimcilerimizle; eğitim 
sistemimizin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında 
öğrencilerimizi; başarılı, duyarlı, empati yapabilen, saygılı ve hoşgörülü 
bireyler olmaya teşvik ediyoruz.

İlkokul öğrencilerimize sunduğumuz modern eğitim uygulamalarının yanı 
sıra gerek ders içi, gerekse ders dışı dans, müzik, drama, tiyatro, görsel 
sanatlar dersleri, spor etkinlikleri ve  atölyelerle fiziksel, duygusal, sosyal 
ve bilişsel yönden gelişim sağlayan, olumlu kişiliğin temellerini küçük yaşta 
atan, kendine güvenen nesiller yetiştiriyoruz. 

Kendine 
Güvenen 
Nesiller



Binicilik

Buz Pateni

Jimnastik

Kort Tenisi

Modern Dans

Yaratıcı Drama

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı

Org

Karikatür

Keman

Basketbol

Eskrim

Yağlı Boya 

Piyano

Halk Oyunları

Yan Flüt 

Bateri

Tiyatro

Ukulele

Origami

Renklerle Hayal Dünyası

Seramik

Robotics

Satranç

Orff-Ritim

Temel Yaşam Becerileri

Bilişim Atölyesi

Kodlama Atölyesi

Scratch Kodlama

Aikido

Futbol

Gitar

Öğrencilerimiz yaşlarına, seviyelerine, 
gelişim düzeylerine ve yeteneklerine göre 
eğitmenlerimiz tarafından değerlendirilirler. 
Bu değerlendirmenin akabinde yeteneklerine 
uygun olarak başladıkları  kulüplerimizde, 
hafta içi ders programlarında belirlenen 
günlerde 2 ders saati kulüp eğitimi alırlar. 

Kulüp
Etkinlikleri



Ödev Saati 
Uygulaması
Her anne-babanın aklına gelen ilk soru çocuklarına 
ilkokulda çok ödev verilip verilmeyeceği ve evde bunlara 
zaman ayrılıp ayrılamayacağıdır. Bu sebeple bizler de 
okulumuzda uyguladığımız “Ödev saati” uygulaması 
ile yoğun çalışma temposuna sahip velilerimizin ve 
öğrencilerimizin birlikte geçirebileceği kısıtlı zaman dilimi 
onlara kalsın istiyoruz. 

Ödev saati uygulaması ile öğrencilerimizin ödevlerini 
okulda, öğretmen kontrolünde, gerektiğinde 
öğretmenlerinden destek alarak gözetim altında 
yapmalarına olanak sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz 
konuyu kavrayamadığı ya da derse katılamadığı 
durumlarda öğretmeyi ilke edinmiş öğretmelerimizle 
hafta sonları, birebir ders yaparak destek alabiliyorlar.



Başarılarını 
Olduğu Kadar 
Sağlıklarını da 
Önemsiyoruz
Beslenmenin sağlıklı ve dengeli beslenme konusundaki 
önemini kavramış ve yaşam boyu bilinç duyarlılık oluşturmayı 
hedeflemiş okulumuzda kantin, kafeterya vb. alanlar 
bulundurmuyor; yemekhanemizde diyetisyen kontrolünde 
oluşturulan listelerimizle öğrencilerimize sabah, öğlen ve 
ikindi olmak üzere 3 öğün  yemek sunuyoruz. 

Öğrencilerimizin 
yalnızca başarılı ve 
yetkin olmasını değil aynı 
zamanda sağlıklı olarak 
yetişmelerini de  
önemsiyoruz. 



Bizler Özel Bursa Kültür Okullarında yetiştirdiğimiz 
mutlu, akademik başarısı yüksek, sürekli öğrenmeye 
ve gelişime açık, bilgi birikimi yüksek, yetenek 
ve becerileri doğrultusunda kazanımlar edinen 
öğrencilerimizle her daim gurur duyuyoruz. 

Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz arasında gelişen “önce insan” 
felsefesine ve karşılıklı güvene dayanan iletişimin, okulumuzun 
sosyo-ekonomik farklılıkları hissettirmeyerek oluşturduğu 
destekleyici sistemi tarafından pekiştirilmesine olanak tanıyoruz. 
Okulumuzda branş öğretmenlerimiz tarafından modern eğitim 
uygulamalarıyla verilen müfredat eğitimiyle birlikte, eğitimin değerini 
artıran okuma saatleri, tartışmalar ve sanatsal, eğitsel, sosyal 
kulüp aktiviteleri ile yaşam boyu öğrenme kavramını daha ilkokul 
sıralarında şekillendiriyoruz. 

Yaşam Boyu  
Kültürlü



Özel Bursa Kültür Okulları olarak 
ilkokulda, her öğrencinin mevcut algı 
düzeyinin farklı seviyelerde olduğunun ve 
farklı yollarla öğrendiğinin bilincindeyiz

Bu yüzden her öğrenciye özgü belirleyici ve ayırıcı niteliklerin, yeteneklerin 
belirlenerek bunların beceriye dönüştürülmesini ve bu becerilerin 
geliştirilmesini önemsiyoruz. Sadece müfredata dayalı eğitim-öğretim 
değil, hızla gelişen ve değişen bilgi dünyasında, evrensel amaçlara yönelik 
stratejilerle eğitim veriyor, öğrencilerimizin akademik başarılarını üst düzeye 
taşımayı amaçlıyoruz. 

Başarılı ve 
güvenli bir 
gelecek için



Pr
oj

el
er

Kültürlü pazar
İlkokul öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk bilinciyle 
gerçekleştirdikleri Pazar projesinde, kendi ürettikleri 
ürünleri pazar alanında satışa sunarak gelir elde 
ederler. Elde edilen bu geliri de geliştirdikleri sosyal 
sorumluluk projelerinde kullanırlar. 

Sokak oyunlarıyla 
büyüyorum
Geleneksel sokak oyunları belirlenerek, öğrencilerimizle 
oyun bilgileri ve kuralları paylaşılır.  Geleneksek sokak 
oyunlarını öğrenen öğrencilerimiz daha sonra aileleriyle 
kampüslerimizde bir araya gelerek bu oyunları oynamanın 
keyfini birlikte yaşarlar.

Okuma heyecanımı 
paylaşıyorum
Okumayı öğrenme sürecini tamamlayan 
öğrencilerimiz, anaokulu öğrencilerinin sınıflarını 
ziyaret ederek bu heyecanlarını minik arkadaşlarıyla 
paylaşırlar. 

Oku-yorum
Tüm ilkokul öğrencilerimiz, her hafta 
okudukları kitaplarla ilgili yorumlarını, 
düşüncelerini yazarak okulumuzdaki Oku-
yorum köşesinde paylaşırlar.

TV’ye  
bir süre hayır
Haftanın belirlenmiş günlerinde 
öğrencilerimiz, 1 saat boyunca aileleriyle 
birlikte kitap okuma saati yaparlar.

Haklarımı biliyorum
Çocuk haklarını çocuklarımıza öğretmenin önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de 
öğrencilerimize haklarını bir kağıda yazdırıp, balonların üzerine bunları astırıp sonrasında 
balonları özgür bıraktırıyoruz. Böylece haklarını bildikleri sürece özgür oldukları bilincini 
uyandırıyoruz. 





Güvenli ve Donanımlı
Kampüsler
Özel Bursa Kültür Okulları kampüslerinde öğrencilerin güvenliğini 
sağlamak üzere profesyonel ve deneyimli güvenlik elemanları yer alarak 
giriş çıkışları her daim kontrol altında tutarlar. Ayrıca kampüsler, ileri 
teknoloji güvenlik sistemleriyle korunur. 




