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Vizyon Kolejine Hoşgeldiniz

Öğrencilerin okul başarılarını artırmak ve onları geleceğe hazırlamak hem ailelerin hem 
de okulun ortak hedefi ve sorumluluğudur. Bu nedenle Okul - Veli iletişimi eğitim öğretim 
faaliyetlerinin nitelik ve başarısını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Velinin okul 
ile kuracağı nitelikli işbirliği, öğrenci başarısını gerçekleştirebilmek için okuldaki öğrenimi 
tamamlayıcı ve destekleyici bir faktördür. 
  
Her başarılı eğitim kurumu gibi, Vizyon Koleji de üzerinde titizlikle çalışılarak belirlenmiş 
olan standartlar, kurallar ve prensipler kapsamında hareket eder. Bunlar hem öğrencimizi 
geleceğe hazırlayan eğitim öğretim faaliyetlerinin hem de kampüs hizmetlerinin mümkün 
olan en yüksek nitelik ve kalitede sunulabilmesi için hayati öneme sahiptir. Okulun yapısını, 
değerlerini ve standartlarını bilirseniz, okul ile verimli bir işbirliği yapabilir, çocuğunuzu çok 
daha iyi yönlendirebilirsiniz. 
 
Her türlü memnuniyet ve memnuniyetsizlik aslında beklentiler ile ilgilidir. Okulun 
standartlarını, uygulama ve prensiplerini bilmeniz, beklentilerinizi de doğru ve sağlıklı bir 
şekilde oluşturmanıza yardımcı olacak; okul ve çocuğunuz ile ilişkilerinizi çok daha pozitif bir 
zeminde tutacaktır. 
 
Bu düşünceler ile hazırlamış olduğumuz veli uyum rehberini lütfen detaylıca okuyunuz 
ve yanınızda bulundurunuz. Siz değerli velilerimiz için özenle hazırladığımız  Veli Uyum 
Rehberini beğeneceğinizi ve faydalı bulacağınızı umuyoruz. 
 
Sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmeniz dileğiyle,
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VİZYON KOLEJİNE 
HOŞGELDİNİZ
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KURUCU MESAJI

YENİ TÜRKİYE’NİN EĞİTİM VİZYONU

Vizyon Koleji, eğitim sektöründe edindiğimiz 20 yıllık birikimin ve deneyimin ürünü olarak, 
“Türkiye kadar güzel bir gençlik yetiştirmek’’ idealiyle kuruldu. 

Nitelikli bir eğitim için gerekli tüm altyapının eksiksiz sağlandığı, güçlü eğitimci kadrosu ve 
teknolojik okul konseptiyle Vizyon Kolejini, Türkiye’ye özgün bir eğitim modeli kazandıracak 
biçimde hayata geçirdik. 

Her öğrencimizin saygın bir birey olarak hayata hazırlanması için eğitim alanında gerekli tüm 
olanakları sağlarken, milli ve manevi değerler konusunda duyarlılığı gelişmiş, sorgulayan, 
özgüveni yüksek mezunlar verecek atmosferi de hazırladık. 

Vizyon Koleji öğrencileri anaokulundan liseye kadar akademik, sanatsal ve sportif alanlarda 
okulumuzda elde ettikleri bilgi, beceri ve değerlerle onları yaşam boyu başarıya taşıyacak bir 
vizyona da sahip olacaklar. 

Vizyon Kolejinde ortaya koyduğumuz nitelikli, ilkeli ve özgür okulculuk anlayışıyla, dünya 
vatandaşı olmaya aday, teknolojiyi etkin biçimde kullanan, İngilizce konuşabilen, özgüveni 
yüksek, sanat ve sporla iç içe, doğaya karşı duyarlı bir nesli ülkemize kazandıracağız. 

Eğitimcisiyle, velisi ve çalışanlarıyla bütünleşmiş, başarıya odaklanmış ve başarıyı sağlayacak 
azim ve kararlılığa sahip bir kurumsal yapıyı hayata geçiren Vizyon Koleji Yönetim Kurulu 
adına tüm öğrencilerimize “yaşam boyu başarı” dilerim.

Abdulkadir ÖZBEK
Yönetim Kurulu Başkanı
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MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi yaşam boyu mutlu ve başarılı bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve 
becerilerle donatmaktır.

VİZYONUMUZ

Eğitime vizyon kazandıran bir dünya markası olmaktır..
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VİZYON ÖĞRENCİSİ
OLMAK
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VİZYON KOLEJİ ÖĞRENCİSİNDEN 
BEKLENEN GENEL NİTELİKLER

• Milli ve manevi değerleri güçlü, demokratik, yenilikçi, insan haklarına saygılı, vatanına,  
 milletine ve ailesine bağlı, evrensel değerleri benimsemiş, iletişim becerisi güçlü, hedefleri  
 belirgin, azimli, çalışkan, sorumlu, yapıcı ve yaratıcı, disiplinler arası proje çalışmalarına  
 katılan, teknolojik yeterliliği yüksek, farklı lisanları bilen, okuyan, anlayan ve araştıran, fikir  
 ve söz sahibi olan, öğrenmeyi öğrenen, tutum, değer ve inançlara saygı duyan, birey olma  
 ve toplumsallaşma dengesini sağlamış, mutlu ve donanımlı bireyler olma yolunda ilerler. 

• Türk Milleti’ne layık bir evlat olmanın gereklerini yerine getirir.     

• Atalarından miras kalan vatanının tarihini bilir ve kendisinden sonraki kuşaklara aktarır. 

• Örf, adet ve geleneklere saygılıdır; kültürüne ve sahip olduğu değerlere bağlıdır. 

• Okulun vizyon, misyon ve değerlerini içselleştirir. 

• Kendi gelişimi ile ilgili formal ve informal öğrenme ile yeni bilgi, beceri ve yeterlilikler  
 kazanmaya isteklidir. 

• Özgüven sahibidir. 

• Aktif sorun çözme becerisi sayesinde karşılaştığı sorunları yapıcı biçimde çözümler. 

• Yaratıcı zekâsını akademik bilgisi ile bütünleştirerek, ürün çıkarmaya isteklidir. 

• Görev ve sorumluluklarını zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirir. 

• Sahip olduğu yeterlilikleri yapıcı ve yaratıcı bakış açısıyla üst seviyelere taşımak bahsinde   
 ısrarcıdır. 

• Dinleyen, anlayan, sorgulayan, araştıran, keşfeden, üreten ve değerlendirendir. 

• Belirlediği hedefler doğrultusunda ilerlerken karşısına çıkacak engelleri aşmak için çaba  
 gösterir. 

• Taşıdığı kimlik ile toplum içinde tavır, tutum ve davranışları ile örnek oluşturur. 

• Olumlu iletişim becerisi sayesinde arkadaşları, öğretmenleri ve tüm okul çalışanları ile  
 uyumludur. 

• Kendisi ile ilgili farkındalık düzeyi yüksektir. 

• Çevreye karşı duyarlıdır. 

• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve aktif kullanır. 

• Toplum hizmeti çalışmalarında aktif rol almak ister. 

• Zamanı etkin kullanır. 

• Kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici farklı çalışma alanlarına katılmakta isteklidir. 
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• Kitap okumanın, bilinmez diyarları keşfetmenin ilk adımı olduğunu bilir. 

• Uygulanan anket, envanter vb. yapılan çalışmaları titizlikle, amacına uygun şekilde   
 tamamlar. 

• Farklı derslikleri amacına uygun ve en verimli şekilde kullanır. 

• Ülkemizde ve dünyada olan gelişmeleri gazete, televizyon, internet, radyo vb. gibi kitle  
 iletişim araçlarından takip eder. 

• İlgili duyuruların doğru olarak aktarılmasından ve iletişiminden sorumludur. 

• Resmi tören ve okula ait etkinliklere katılır.  

• Okul malzemelerini korur ve ortak kullanım alanlarında önceden belirlenmiş kurallara  
 uygun şekilde davranır. 

• Okul zaman çizelgesine uyar ve okul akademik takvimini takip eder. 

• Okuldaki demokratik seçim ortamlarına aktif katılım sağlar. 

• Selamlaşma, özür dileme, teşekkür etme vb. nezaket sözcüklerini sıklıkla kullanır. 

Vizyon Koleji Öğrencisinden Beklenen Genel Nitelikler 
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ORTAK DİSİPLİN 
ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE 

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN 
İSTENDİK DAVRANIŞLAR 

Vizyon Kolejinde öğrencilerden ortak yaşam alanı ve ortak disiplin 
anlayışı kapsamında olumlu davranışlar göstermeleri beklenir. 

Bu davranışların kazanılması ve içselleştirilmesi, çocukların 
gelecekte topluma uyumlu, sosyal çevresi tarafından onay ve 

kabul gören, huzurlu, mutlu ve saygın bireyler olmalarına önemli 
katkı sağlar. Velilerimizin de bu kurallar ve tavsiyeler kapsamında 

öğrencilere doğru yönlendirmeler yaparak okula 
destek olmaları oldukça önemlidir. 
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BİR VİZYON ÖĞRENCİSİ;

BİR VİZYON ÖĞRENCİSİ
KAMPÜSTE;
• Çevresini ve okul eşyalarını temiz tutma ve koruma sorumluluğunu üstlenir. 
• Okul arkadaşlarına ve büyüklerine saygılı davranır. 
• Sınıfları, koridorları, bahçeyi, tuvaletleri ve yemekhaneyi temiz kullanır. 
• Merdivenlerden inip çıkarken sağ tarafı kullanır. 
• Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uyar. 
• Resim ve müzik derslikleri, laboratuvarlar, konferans salonu ve spor salonu gibi ortak  
 kullanım alanlarında kullanım yönergesine uyar. 

SINIFTA
• Sınıfça belirlenmiş tüm kurallara uyar. 
• Ders başlamadan iki dakika önce sırasında hazır olur. 
• Sınıfın temizlik ve düzeninden sorumlu olduğunu bilir. 
• Derse hazırlıklı gelir. 
• Söz alarak konuşur. 
• Konuşurken ses tonuna dikkat eder, işitilebilecek bir ses tonuyla konuşur. 
• Başkasına ait eşyayı sahibinden izin alarak kullanır. 
• Sınıfın eşyalarına ve kendi eşyalarına sahip çıkar, korur. 
• Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri yerine getirir. 
• Sınıftan zorunlu olarak çıkması gerektiğinde öğretmeninden izin alır. 
• Mazeret bildirmeden yapılan devamsızlıklar sonucunda ders takibi ile sorumluluğun  
 kendisine ait olduğunu bilir. 
• Uygulanan sınav prosedürlerini bilir ve gerektiği şekilde davranır. 
• Ders içinde öğretmen tarafından verilen yönergelere uyar, öğretmen ve arkadaşlarını  
 dikkatle dinler. 
• Ders bitiminde öğretmen izin vermeden dışarı çıkmaz. 

TENEFFÜSLERDE 
• İlk iş olarak, eşya ve eğitim araç-gereçlerini bir sonraki dersin yapılacağı dersliğe götürür,  
 bir sonraki dersin hazırlığını yapar.  
• Kendi okuluna (yaş grubuna) ayrılmış alanları kullanır. Diğer yaş gruplarının alanlarında  
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 bulunmaz, onlara tahsis edilmiş oyuncak, spor alanı ve diğer alanları kullanmaz. 
• Ortak kullanım alanlarında okuldaki diğer arkadaşlarının haklarına saygılı davranır. 
• Kendinden küçük öğrencilere karşı özenle davranır, koruyucu olur. 
• Çevrenin temiz tutulmasına ve korunmasına dikkat eder, bu konuda gerekli durumlarda  
 arkadaşlarına hatırlatmada bulunur.

YEMEKHANEDE 
• Yemekhaneyi kendi yaş grubuna ayrılan saatlerde kullanır. 
• Yemek sırasına geçmeden önce ellerini özenle yıkar, acele etmeden yemek sırasına geçer. 
• Yemek sırasında uygun şekilde yemeğini alır, görevli kişilere teşekkür eder. 
• Yemeklerin, gelişimi için çok önemli olduğunu bilir, ayırt etmeden yer. 
• Yemekte arkadaşlarıyla olan sohbetlerinde alçak sesle konuşur. 
• Teşekkür ederim, afiyet olsun, elinize sağlık vb. nezaket cümlelerini kullanır. 
• Yemeğini bitirdikten sonra tepsisini raflara bırakır. 
• Yemekhaneden ayrılmadan önce ellerini yıkar. 

KANTİNDE 
• Kantin alışverişini sadece tenefüs saatlerinde yapar. 
• Alışveriş sırasında alacağı ürünlerin fiyatlarını öğrenir; para üstünü dikkatle alır. 
• Alışveriş yaparken ihtiyaç duyduğu kadar ürün almaya özen gösterir. 
• Kantin sorumlusu ile pozitif iletişim kurar. 
• Alışveriş sırasında “lütfen, teşekkür ederim” gibi nezaket sözcüklerini kullanır. 
• Aldığı yiyecekleri kantinde yer. 
• Ders zili çaldığında kalan yiyeceklerini bir sonraki teneffüs yemek üzere paketleyerek  
 sınıfına gider. 
• Kantinde bulunan masa ve sandalyeleri temiz ve düzenli bırakmaya özen gösterir. 

SPOR SALONUNDA  
• Sporun, sağlık ve başarı motivasyonunun en önemli araçlarından biri olduğunu aynı  
 zamanda sosyalleşmeyi ve takım olabilmeyi sağladığını bilir. 
• Beden eğitimi derslerinde bireylerin motor becerilerinin gelişimi yanında sosyal   
 yeterliliklerinin ve olumlu benlik gelişimlerinin sağlanmasının amaç edinildiğini bilir. 
• Beden eğitimi derslerine girmeden önce okul eşofmanını ve spor ayakkabılarını giyer. 

Bir Vizyon Öğrencisi;
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• Soyunma odalarını düzenli kullanır ve temiz bırakır. 
• Spor salonunda gerçekleştirilen her türlü müsabakalarda sportmenlik ilkesini benimser. 
• Spor salonunda gerçekleştirilen maç, müsabaka gibi etkinliklerde kazananı tebrik eder, 
 kaybedene verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eder. 
• Spor salonundaki ders araç gereçlerinin kullanımına ve korunmasına özen gösterir. 
• Beden eğitimi dersinde kullandığı giysilerin temiz ve düzenli olmasına, ders sonrasında bu  
 giysilerin bir sonraki kullanıma hazır hâle getirilmesine dikkat eder. 
• Ders sonunda terli vücutla kalmamak için, gerekli temizlikleri yaptıktan sonra temiz   
 kıyafetlerini giyer. 
• Spor salonuna beraberinde getirdiği su şişesi gibi kişisel eşyaları kullandıktan sonra atık  
 kutusuna atar. 

KONFERANS SALONUNDA
• Konferans salonunun kullanım amaçlarını bilir ve orada bulunma rolüne göre gereken  
 tutum ve davranışları sergiler. 
• Konferans salonunda dinleyici olarak bulunuyorsa konuşanı ve dinleyicileri engellemeden  
 etkin bir biçimde dinleyici rolünü gerçekleştirir. 
• Konferans salonunda konuşmacı ya da sahnede etkinlik gerçekleştiren bir ekip çalışması  
 içerisinde bulunuyorsa etkili bir ses tonu kullanarak, sorumluluk bilinci içerisinde görevini  
 gerçekleştirir. 
• Konferans salonuna yiyecek, içecek ile girmeme kuralına uyar, salonun ortak kullanım alanı  
 olma özelliğine ve bütünlüğüne uygun şekilde davranır. 
• Konferans salonunda okul idaresi veya öğretmenlerin belirlediği düzende oturur,   
 öğretmenlerinin yönergelerini eksiksiz uygular. 
• Konferans salonu giriş ve çıkışlarında düzeni korur, karışıklık olmasına neden olacak   
 hareketler sergilemekten kaçınır. 
• Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliklere zamanında katılır, dikkatle izler, ortamı  
 bozacak şekilde giriş-çıkış yapmaktan kaçınır. 

OKUL BAHÇESİNDE 
• Okul bahçesinin ortak kullanım alanı olduğu bilinciyle hareket eder, bu alan kullanılarak  
 düzenlenen oyunlarda herkesin haklarına saygılı davranır. 

Bir Vizyon Öğrencisi;
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• Okul bahçesini kullanırken öğretmenlerinin ve güvenlik görevlilerinin yönergelerine  
 eksiksiz uyar. 
• Okul bahçesinin merdivenlerinden inip çıkarken merdivenlerin sağ tarafını kullanır. 
• Okul bahçesinde oyun oynarken ya da teneffüsünü geçirirken düşen bir arkadaşını   
 gördüğünde ona yardım eder, nöbetçi öğretmene haber verir. 
• Okul bahçesinin okuldaki yaşam alanlarımızdan biri olduğunu unutmadan okul bahçesini  
 korur ve temiz tutar. 
• Okul bahçesine giriş ve çıkışlarda ders başlangıç saatini esas alır, derslere zamanında  
 girmeyi engelleyecek hareketlerden kaçınır. 
• Okul bahçesindeki nöbetçi öğretmenin her konuda rehberlik edeceğini bilir, gerektiğinde  
 ona danışır ve yönergelerine uyar. 
• Bahçe oyunları için düzenlenmiş özel alanları, seçilen oyun türüne uygun şekilde kullanır. 
• Kademeler için ayrılmış oyun alanını kullanır. 

BAYRAK TÖRENLERİ ve RESMİ TÖRENLERDE 
• İstiklâl Marşı’nı doğru biçimde ve ulusal duygularının gücüyle hissederek, coşkuyla söyler. 
• Saygı duruşu sırasında ayakta, başı önde, tam bir sessizlik ve saygı halinde durur. 
• Resmi tören ve okul içi etkinliklerde verilen görevleri kabul eder, katılmaya istekli olur,  
 yerine getirir. 
• Tören sırasında sınıfının bulunduğu sırada gerektiği şekilde sıra olur, sınıftan sorumlu  
 öğretmeninin yönergelerine ve tören komutlarına uygun davranır. 
• Bayrak törenine katılmadan okuldan ayrılmaya izin verilmeyeceğini bilir. 
• Resmi tören ve okula ait etkinliklere katılamayacağı durumlarda okul idaresini bilgilendirir. 
• Törenlerde okul formasının temiz ve düzenli olması gerektiğini bilir. 
• Okul dışında yapılan tüm resmi etkinlik ve törenlerde okulunu temsil ettiğini, tören   
 kurallarına uygun olarak davranması gerektiğini bilir. 

SERVİSTE 
• Servis sürücüsünün ve hostesin sorumluluğunda olduğunu bilir, yönergelerine uyar. 
• Servisin alacağı bekleme yerinde servis saatinden 5 dakika erken bulunur. 
• Kaldırımda, aracın duracağı yerden güvenli bir mesafede geride bekler. 
• Araca bindikten sonra belirlenen yere oturur, emniyet kemerini takar. 
• Aracın koridor ve çıkışlarına eşyalarını bırakmaz. 

Bir Vizyon Öğrencisi;
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• Araç içinde bulunan sürücü, hostes, arkadaş ve öğretmenleriyle pozitif iletişim kurar. 
• Araç içinde yolculuk eden herkesin haklarına ve güvenliğine saygı duyar. 
• Yolculuk esnasında yiyip içmenin yaşamsal risk içerdiğini bilir ve bu konuda gerekli özeni  
 gösterir. 
• Gidilecek güzergah değişikliği veya özel durumlarda ailesinin, servis sürücüsü veya hostesi  
 ile iletişim kurmasını sağlar. 
• Servis kullanmayacağı günler için araç sürücüsünün veya hostesinin önceden   
 bilgilendirilmesi için üzerine düşeni yapar. 
• Araçtan inmek için aracın tam durmasını ve hostesin yönergesini bekler. 
• Araçtan indikten sonra karşıdan karşıya geçmek için aracın ön tarafına geçer, hostesin eşlik  
 etmesini bekler. 
• Araca binerken ve inerken “günaydın, iyi akşamlar, teşekkürler gibi” nezaket sözcüklerini  
 kullanır. 

OKUL GEZİLERİNDE 
• Gezi için düzenlenen izin dilekçelerini zamanında velisine imzalatarak okula getirir. 
• Okul gezilerinde, gezinin amacına ve içeriğine uygun davranır. 
• Gezi sırasında öğretmeninin yönergelerini dikkatli dinler, bu yönergeleri gerektiği şekilde  
 uygular. 
• Gezi sonrası gezinin işlevine uygun olması için kendinden istenen geribildirimleri özenli  
 bir şekilde hazırlar ve sunar. 

İLETİŞİMDE 
• Kendinden yaşça küçük arkadaşlarına sevgi dolu davranır. 
• İlgi ve yeteneklerine göre okulunda yapılan sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklere  
 katılır. 
• Arkadaşlarının görüşlerine değer verir, onları destekler ve başarılarını takdir eder. 
• Paylaşmayı ve ekip (takım) çalışmasını sever. 
• Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle dayanışma içerisinde olmayı sever. 
• Günaydın, teşekkür ederim, gibi nezaket ifadelerini kullanır. 
• Okul çalışanlarına saygı gösterir ve onlara karşı kibar davranır. 
• Arkadaşlarına sözel ya da fiziksel şiddet içeren davranışlar sergilemekten kaçınır. 
• Arkadaşlarıyla konuşurken uygun bir ses tonu kullanır. 

Bir Vizyon Öğrencisi;
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• Şakalarında ölçülü olur, karşı tarafın rahatsızlığı durumunda şakayı bitirir. Fiziksel şakalar  
 yapmaktan kaçınır. 
• Arkadaşlarını oldukları gibi kabul eder, onların kişisel hak ve tercihlerine saygı duyar, grup  
 dışında kalan arkadaşlarını etkinliklere davet eder. 

Bir Vizyon Öğrencisi;
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VELİ - OKUL İLETİŞİMİ
Siz değerli velilerimiz ile olumlu, şeffaf ve nitelikli bir iletişim 

kurmayı çok önemsiyoruz. Bu bilinçle oluşturduğumuz 
iletişim yöntem ve standartları, uzun soluklu bir ilişki 

olan veli-okul işbirliğinin mümkün olan en verimli 
biçimde sürdürülebilmesini amaçlar. Okulumuzla iletişim 

kanallarınızı çok iyi bilmeniz ve bunları doğru kullanmanız 
hem memnuniyet beklentilerinizin karşılanmasında hem 

de öğrencimizin başarısı için nitelikli bir okul-veli işbirliğini 
başarmamızda kilit öneme sahiptir. 

• Öğretmen-Veli Görüşmesi 
• Genel Veli Toplantıları 

• Anket Uygulamaları 
• Okul Aile Birliği 

• Sosyal Medya
• Resmi Web Sitemiz 



24

ÖĞRETMEN - VELİ GÖRÜŞMESİ 

Etkin okul-veli işbirliği kapsamında velilerimizin, öğretmenlerimiz ile iletişimde olmalarını 
çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Öğretmen veli görüşmeleri hem velilerimizin hem de 
öğretmenlerimizin talebi üzerine gerçekleşebilir. Öğretmenlerimizin hafta içine yayılmış 
ders programları gereği, bu görüşmeler için velilerimizin önceden randevu almaları 
gerekmektedir. Bu görüşmeler öğretmenlerin veli görüşmeleri için ayrılmış olan saatlerinde 
yapılabilir.  
 
Nasıl randevu alınır? 
444 89 96’yı arayarak görüşmek istediğiniz öğretmen için randevu talep etmeniz yeterlidir. 
Görüşme takvimi uygunluğuna göre en kısa sürede randevunuzu ayarlayacaktır. 
 
Önemli hatırlatmalar ve ricalarımız
• Görüşmelere  zamanında geliniz. Gelemeyecek olmanız durumunda 444 89 96’yı arayarak  
 bilgi veriniz. 
• Görüşmeler 20 dakika olarak planlanır. 
 Lütfen size ayrılan süre içinde toplantının bitmesine müsaade ediniz.  
• Görüşmeler özel olarak ayrılmış olan odalarda yapılmaktadır. Lütfen lobi görevlisinin   
 yönlendirmelerine uyunuz. 
• Zamanı doğru ve verimli kullanmak için kararlaştırılan konu başlıklarının dışına çıkmamaya  
 özen gösteriniz. Öğretmenin yorum, tavsiye ve uyarılarını yazarak not alınız. 
 
LÜTFEN DİKKAT! 
Öğrenci, öğretmen ve yetkili personel dışındaki herkes için DERSLİK KATLARINA GİRMEK 
YASAKTIR. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayınız ve derslik katlarına çıkmayınız. Bu uygulama  
öğrencilerin güvenlik, motivasyon ve öğrenme verimliliği açısından çok önemlidir ve 
taviz verilmemektedir. Dileyen velilerimiz hafta sonu derslik katlarını, görevliler eşliğinde 
gezebilirler.

* Talep ve önerilerinize 48 saat içerisinde dönüş alamadığınız durumda kampüs müdürü ile 
iletişime geçiniz.
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GENEL VELİ TOPLANTISI

Genel veli toplantısı akademik takvimde belirtilen tarihlerde olmak üzere her dönem 1 
kez gerçekleştirilir. Veliler,  öğrencilerin derslerine giren farklı branşlardaki öğretmenleriyle 
görüşerek, öğrencilerinin durumlarını istişare etme fırsatı bulurlar. 
  
Veli toplantısı yöntemimiz hem görüşmeyi bireysel hale getirmek, hem de zamanı 
ekonomik kullanmak amacıyla oluşturuldu. 
 
Ülkemizde yıllardır hem devlet okulları hem de çoğu özel okulda uygulanan veli toplantısı 
modelinde branş öğretmeni sınıftaki tüm öğrencilerin velilerini aynı anda içeri alır ve 
hepsine birden hitap eder. Öğrencilerin durumunu ise tüm diğer velilerin önünde paylaşır. 
Bu uygulama hem yararsızdır hem de pedagojik ve etik açıdan sakıncalıdır; Vizyon Koleji 
eğitim ve etik anlayışına uygun değildir. Çünkü her öğrencinin durumu sadece kendi velisinin 
duyabileceği bir ortamda özel olarak paylaşılmalı, veliye de söz hakkı verilebilmelidir. 
 
Biz nasıl yapıyoruz? 
Vizyon Kolejinde veli toplantıları, sınıfların 5’er dakikalık seanslar halinde kullanılarak 
öğretmen ile velinin birebir görüşmesi biçiminde yapılır. Velilerin, görüşmek istedikleri 
öğretmenin bulunduğu sınıfa gitmeleri, sıra kendilerine gelince görüşmeleri gerekir. Her bir 
veli için ayrılan süre 5 dakikadır. 
 
Toplantıya gelen velilerimiz için uyarı ve hatırlatmalar 
• Sınıflarımız için belli saat aralıklarının ayrılması sebebi ile öğretmenlerin görüşme 
 yapacakları sınıfların önünde kuyruk oluşabileceğini ve her bir öğretmen ile görüşebilmek 
 için en az yarım saat bekleyebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.  
• Her veli-öğretmen görüşmesi için ayrılan süre 5 dakikadır. Lütfen bu süreyi aşmayınız, 
 bekleyen diğer velileri daha fazla beklemek zorunda bırakmayınız. 
• Veli toplantısı günü okul çevresinde trafik yoğunluğu ve park yeri sorunu olabilir. Ulaşım 
 planınızı bunu dikkate alarak yapınız. 
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ANKET UYGULAMALARI

Vizyon Kolejinde öğrencilere, velilere, ve öğretmenlere ayrı ayrı memnuniyet anketi uygulanır. 
Memnuniyet anketleri yılda 1 kez yapılır. Online olarak düzenlenen anketin sonuçları öğrenci, 
öğretmen ve velilere duyurulur. Anket sonuçları kurumsal ve akademik olarak paydaşların 
beklenti, memnuniyet ve şikayetlerini gösterir. Bu sayede kurum gerekli düzeltme ve 
düzenlemeleri yaparak kalite standartlarını sürekli yükseltme imkanı bulur. Siz değerli 
velilerimizin anketlere iştirak edip, görüşlerinizi objektif olarak paylaşmanızı önemle rica 
ediyoruz.
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OKUL AİLE BİRLİĞİ

Okul aile birliğinin amacı okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve aileler arasında gerekli 
işbirliğini yaparak, güçlü ve etkin bir iletişimin kurulmasını sağlamak ve bunu destekleyen 
çok yönlü çalışmalar yürütmektir. Okul aile birliği başkanı ve üyeleri her yıl velilerimiz arasında 
yapılan seçim sonucu belirlenir. Okul aile birliği belirli aralıklarla okulda toplanır. Vizyon 
Kampüslerinin yönetilmesinde ve kalite standartlarının korunup yükseltilmesinde ve sosyal 
sorumluluk projelerinde okul aile birliğinin katkıları bizim için çok değerlidir. Dileyen tüm 
velilerimiz okul aile birliği toplantılarına katılabilir.



28

SOSYAL MEDYA

Vizyon Kolejinde yapılan etkinlikler, elde edilen başarılar, kampüslerden görüntüler, haber, 
duyuru ve özel gün kutlama ve anma mesajları sosyal medya adreslerimiz üzerinden 
yapılmaktadır. Vizyon Kolejini sosyal medyadan takip etmek için adreslerimiz: 
  
Facebook : Vizyonkoleji
Twitter : Vizyonkoleji
Instagram: Vizyonkoleji.k12
 
Güvenlik ve kurumsal itibar yönetimi prensipleri gereği, Vizyon Koleji adına sınıf, okul, kampüs 
düzeyinde ayrı sosyal medya sayfaları açılmasına izin verilmemektedir. 
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WEB SİTEMİZ (VELİ ALANI)

Vizyon Koleji resmi web sitesi www.vizyonkoleji.k12.tr velilerimiz ve öğrencilerimizin 
okulumuz ile ilgili her türlü resmi ve güncel bilgiye rahatlıkla ulaşabilmesi için özenle 
tasarlandı. Web sitemizde kampüslerimiz, eğitim sisitemi ve yaklaşımlarımız ile ilgili detaylı 
bilgilere, haber ve duyurulara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 
 
Web sitesine girince ekranın sağ tarafında görecek olduğunuz VELİ ALANI sekmesi, 
velilerimizin en çok ihtiyaç duyacakları alanlara hızlı erişim sağlıyor. Veli Alanı sekmesinde 
aşağıdaki alanlara erişebilirsiniz: 
  
Akademik Takvim 
İçinde bulunduğunuz eğitim öğretim yılında yapılacak olan başlıca etkinlikler, kutlama 
ve törenler, veli toplantıları, ulusal sınavlar vb bilgileri aylara bölünmüş biçimde akademik 
takvimde bulabilirsiniz. Akademik takvim her yıl okullar açılmadan birkaç hafta önce 
güncellenir. 
 
Yemek Listesi 
Okul yemekhanesinde sunulan günlük menülere bu linkten ulaşıp, çocuğunuzun hangi gün 
hangi yemekleri yiyeceğini görebilirsiniz. Yemek listeleri aylık olarak güncellenir. 
 
Dijital Eğitim Videoları
Vizyon Kolejinde okul işletim platformuna ya da öğrencinizin kullandığı diğer dijital eğitim 
platformlara giriş yapmak, kontrol/takip etmek, ya da öğrencinizin güncel akademik verilerine 
ulaşmak istiyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, üzülmeyin. Veli Alanında sizin için 
“Dijital eğitim videoları’’ sekmesi altında tüm bu dijital platformlara nasıl giriş yapabileceğinizi 
ve nasıl kullanabileceğinizi basitçe anlatan videolar hazırladık. Tek yapmanız gereken ilgili 
videoyu seyretmek ve yönergeleri adım adım uygulamak. 
 
Veli Uyum Rehberi (PDF)
Veli Uyum rehberinin dijital versiyonuna bu bölümde ulaşabilir, dilediğiniz zaman, dilediğiniz 
yerde kolayca okuyabilirsiniz. 
 
GURURLA HATIRLATIYORUZ
Web sitemiz en iyi okul web sitesi kategorisinde Türkiye Birincisi (Altın Örümcek 2016) ve 
Dünya İkincisi (2016 Horizon Awards, Silver Winner) seçilmiştir. 
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KAMPÜSTE YAŞAM
Başarılı bir eğitim kurumunun olmazsa olmazı Toplam Kalite 
Yönetimidir. Vizyon Koleji kampüslerinin işleyiş düzeni MEB 

yönergeleri, uluslararası standartlar ve toplam kalite yönetimi esasları 
göz önüne alınarak özenle oluşturulmuştur. Siz değerli velilerimizin de 

kampüs işleyiş düzenini ve kurallarını bilmelerini ve desteklemelerini 
önemle rica ediyoruz.



2018-2019 AKADEMİK 
TAKVİM 

AĞ
U

ST
O

S

Matematik Düzey
Belirleme Sınavı (MDBS)
8 ve 12. Sınıflar. ..................................................  27 Ağustos 2018

Ulusal Sınavlara Hazırlık
Yaz Kampı (LGS & YKS)
8 ve 12. Sınıflar  ..................................................  31 Ağustos 2018

Tüm Sınıflar Oryantasyon
Haftası ............... ........................................................ 3-7 Eylül 2018

İngilizce Hazır Bulunuşluk Sınavı (YATS-1)
(5, 6 ve 7. Sınıflar) ......................................................  4 Eylül 2018

Matematik Düzey
Belirleme Sınavı (MDBS)
9, 10 ve 11. Sınıflar ...........................................................4 Eylül 2018

İngilizce Hazır Bulunuşluk Sınavı (YATS-1)
(9, 10 ve 11. Sınıflar) ....................................................  5 Eylül 2018

Matematik Düzey Belirleme Sınavı
(MDBS) (5, 6 ve 7. Sınıflar) ......................................  5 Eylül 2018

Akademik Takip Sınavı 1 (ATS 1)
(4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Sınıflar) ......................................  6 Eylül 2018

İspanyolca / Almanca Hazır Bulunuşluk Sınavı
(6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar) ......................................  7 Eylül 2018

İngilizce Hazır Bulunuşluk Sınavı (YATS-1)
(2, 3 ve 4. Sınıflar) ............................................... 12-13 Eylül 2018

Okul Aile Birliği Seçimi .............................................11 Ekim 2018

Veli Katılımlı 1. Periyot Şenliği................................ 21 Ekim 2018

Öğrenci Meclis Başkanlığı Seçimi .......................  24 Ekim 2018

Cumhuriyet Bayramı...............................................  29 Ekim 2018

Genel Veli - Öğretmen Toplantısı ..........................    3 Kasım 2018

Veli Katılımlı 2. Periyot Şenliği ..............................    18 Kasım 2018

Çeyrek Karnelerin Verilmesi.....................................23 Kasım 2018

Sonbahar Tatili  ......................................................  26-30 Kasım 2018

Ulusal Sınavlara Hazırlık Sonbahar
Kampı (LGS&YKS) 8 ve 12. Sınıflar ................. 26-30 Kasım 2018 

2. Yarıyılın Başlangıcı     ................................................ 4 Şubat 2019

Akademik Takip Sınavı 2 (ATS 2)
(4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. Sınıflar) ....................................  5 Şubat 2019

İlkokul 100. Gün Şenliği ................................................. 6 Şubat 2019

Vizyona Giriş Sınavı (VGS) .......................................... 9 Şubat 2019

ŞU
BA

T
M

A
YI

S

Emek ve Dayanışma Günü Tatili .............................  01 Mayıs 2019

Ulusal Sınavlara Hazırlık Sınav Öncesi
Kampı (LGS&YKS) 8 ve 12. Sınıflar ................... 06-31 Mayıs 2019

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ............ 19 Mayıs 2019

Yabancı Diller Şenliği ....................................................19 Mayıs 2019

Akademik Takip Sınavı 3 (ATS 3)
(4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. Sınıflar) ..................................  24 Mayıs 2019

Proje Şenliği ................................................................... 25 Mayıs 2019

İlkokul İngilizce Portfolyo Sunumları .................. 27-31 Mayıs 2019

EY
LÜ

L
KA

SI
M

 

M
A

RT Veli Katılımlı 4. Periyot Şenliği...................................... 17 Mart 2019

H
A

Zİ
RA

N

Liselere Geçiş Sınavı .................................................01 Haziran 2019

Ramazan Bayramı Arefesi .....................................04 Haziran 2019

Ramazan Bayramı .............................................05-07 Haziran 2019

Ulusal Sınavlara Hazırlık Sınav
Öncesi Kampı (YKS) 12. Sınıflar ......................10-20 Haziran 2019

Okul Pikniği ................................................................. 13 Haziran 2019

Çeyrek Karnelerin ve Dönem
Karnelerinin Verilmesi ..............................................14 Haziran 2019

2018 - 2019 Eğitim Öğretim
Yılının Sona Ermesi ...................................................14 Haziran 2019

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı 1. Oturum ......  22 Haziran 2019

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı 2. Oturum .....  23 Haziran 2019

N
İS

A
N

Genel Veli - Öğretmen Toplantısı ........................... 06 Nisan 2019

Veli Katılımlı 5. Periyot Şenliği....................................14 Nisan 2019

Çeyrek Karnelerin Verilmesi ......................................  19 Nisan 2019

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı....... 19 Nisan 2019

İlkbahar Tatili .........................................................  22-26 Nisan 2019

Ulusal Sınavlara Hazırlık İlkbahar
Kampı (LGS&YKS) 8 ve 12. Sınıflar ..................  22-26 Nisan 2019

O
CA

K

Yılbaşı Tatili .......................................................................01 Ocak 2019

TedxYouth Vizyon Koleji ...............................................05 Ocak 2019

Veli Katılımlı 3. Periyot Şenliği...................................... 13 Ocak 2019

İlkokul Proje ve İngilizce Portfolyo Sunumları ... 14-18 Ocak 2019

Ulusal Sınavlara Hazırlık Yarıyıl
Kampı (LGS&YKS) 8 ve 12. Sınıflar ...................... 14-25 Ocak 2019

Çeyrek Karnelerin ve
Dönem Karnelerinin Verilmesi ..................................... 18 Ocak 2019

1. Yarıyılın Sona Ermesi .................................................. 18 Ocak 2019

EK
İM
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MESAİ SAATLERİ

Vizyon Koleji eğitim sistemine göre bir akademik yıl 4 çeyrek dönemden oluşur. 1. ve 2. 
çeyrek dönem arasında bir hafta, 2. ve 3. çeyrek dönem arasında iki hafta, 3. ve 4. çeyrek 
dönem arasında bir hafta tatil yapılır. 

ZAMAN ÇİZELGESİ 
Vizyon Kolejinde eğitim öğretim faaliyetleri aşağıdaki zaman çizelgesine göre yürütülmektedir.
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ÖĞRENCİ ÜNİFORMALARI 
VE GİYİM KURALLARI

Öğrencilerimiz, okulun belirlediği, öğrenci ve velilerine duyurduğu özel öğrenci kıyafetiyle 
okula gelirler. 
 

ÖNEMLİ KURAL ve HATIRLATMALAR 
• Öğrenciler okula temiz, bakımlı ve düzenli giyinerek gelir. 
• Vizyon Kolejinin kurumsal tasarımı olmayan kıyafetlerin okulda giyilmesine izin verilmez. 
• Erkek öğrenciler temiz ve tıraşlı saçlarla okul ortamına uygun biçimde gelir. 
• Kız öğrenciler temiz ve dağınık olmayan saçlarla okul ortamına uygun biçimde gelir. 
• Öğrenciler branş derslerinde ilgili ders öğretmeninin belirlediği kıyafeti, aksesuarı vb. 
 kullanım alanına uygun biçimde giyer. 
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TEMİZLİK VE HİJYEN

Vizyon Koleji öğrencilerinin sağlığını her şeyden önde tutmakta, temizlik ve hijyen ile ilgili 
önlem ve politikalarını bu prensibe göre belirlemektedir. Okullarımızdaki hijyen yönetimi, halk 
sağlığı uzmanları tarafından HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) standartlarına 
uyumlu olarak denetlenmektedir. Düzenli olarak okulun çeşitli birimlerinden mikrobiyolojik 
numuneler alınarak incelenmektedir. Kampüsün tüm temizlik ve bakım işleri bu alanda 
profesyonelleşmiş sertifikalı, akredite kuruluşlarca yapılmaktadır. 
 
Bu kapsamda;
• Yemek ve beslenme hizmetlerinin, üretimden servise kadar tüm süreçleri kontrol 
 edilmekte; aşçı ve servis görevlilerinin ellerinden haftada bir mikrobiyolojik numune 
 alınarak hijyen kontrolü yapılmaktadır. 
• İçme suyu, havuz suyu, kullanma suyu analizleri, haftada bir kez mikrobiyolojik 
 numunelerle yapılmaktadır. 
• Tuvaletlerde tüm noktalar kuvvetli dezenfektanlar ile günlük olarak temizlenmekte ve 
 hijyen sağlanmaktadır. 
• Okuldaki tüm ıslak ve kuru zeminler dezenfektan maddelerle temizlenmektedir.
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YEMEKHANE HİZMETLERİ

Vizyon Koleji kampüsünde tüm yemekler, özel olarak tasarlanmış olan mutfağımızda, 
profesyonel aşçılar tarafından hazırlanmakta ve servis edilmektedir. Yemek listeleri 
beslenme uzmanımız tarafından, yaş gruplarına uygun olarak, dengeli ve sağlıklı beslenme 
anlayışıyla oluşturulur. Tüm yemeklerde birinci sınıf, markalı ve helal sertifikalı malzemeler 
kullanılmaktadır.  
 
Okul yemekhanesinde sunulan günlük menülere web sitemizdeki “Veli Alanı’’ sekmesindeki 
“Yemek Listesi’’ linkini tıklayarak, çocuğunuzun hangi gün hangi yemekleri yiyeceğini 
görebilirsiniz. Yemek listeleri aylık olarak güncellenir. 
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SAĞLIK HİZMETLERİ

Vizyon Kolejinde öğrencilerin sağlıkları özenle güvence altına alınır. Öğrencilerimizin fiziksel 
ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi uzmanlarca izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.  
Sağlık birimimizde okul hemşiresi tam zamanlı görev yapmaktadır. 
   
Kampüste acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilmek için gerekli donanım mevcuttur. 
  
Sağlık birimimizin hizmeti sadece acil durumlarla sınırlı değildir. Öğrencilerin kendini kötü  
hissettiği her durumda onlara destek olunmaktadır. Öğrencimiz revire gittiğinde gerekli 
önlemler alınır, gerekiyorsa velisine haber verilerek evine gönderilir. Çok acil hastane 
müdahalesi gerektiren bir durum oluşursa, öğrenci okul idaresinin bilgisi dahilinde hemşire 
gözetiminde en yakın hastaneye götürülür, velisi durumdan haberdar edilir. 
  
Kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ilgili sağlık raporu ve özel durumunu bildiren dilekçe 
sınıf öğretmeni ve okul idaresi ile paylaşılmak zorundadır. Sürekli ilaç kullanması gereken 
öğrenciler doktor raporunu, reçetesini ve ilacını okul hemşiresine teslim etmelidir. Hiçbir 
suretle öğrencinin yanında ilaç taşımasına izin verilmez. 
  
Ayrıca, kronik rahatsızlığı olan öğrenciler saptanarak sağlık birimimiz tarafından dikkatle  
izlenmekte, ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaç saatleri titizlikle takip edilmektedir. 
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KAMPÜSE GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

Öğrencilerimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu anlayış çerçevesinde okulda güvenliği 
sağlamak için kampüse giriş ve çıkışlar bazı kurallara bağlıdır. Bu kurallara hem öğrencilerimizin 
hem de velilerimizin tam olarak uyması ve okulumuzla işbirliği yapması beklenmektedir. 
   
Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar 
• Öğrenciler ilk ders başlamadan en geç 5 dk. önce okulda hazır bulunmalıdır. 
• Öğrencinin okuldan erken ayrılabilmesi için velinin yazılı izni olması gereklidir. 
• Okul sonrası çalışma veya aktivitelere katılmak isteyen öğrencilerin velisinden izin kağıdı 
 (muvafakatname) getirmeleri gereklidir. 
• Öğrenciler sadece kayıtlı oldukları servisi kullanabilirler. Farklı bir servis kullanmak için okuldan 
 yazılı izin alınması gerekir. Servis kullanmayan öğrenciler için serbest çıkış kartı hazırlanır ve 
 öğrenciler okul çıkışında bu kartı güvenlik personeline göstermek zorundadır. 
  
Velilerimizin Uyması Gereken Kurallar 
• Okul saatleri içinde kampüsümüzü ziyaret etmek isteyen velilerimiz, güvenlik birimine kimlik 
 bırakıp, ziyaretçi kartı alarak ana kapıdan giriş yapabilirler. Velilerin ziyaretçi kartını kampüste 
 bulundukları sürece yakalarında taşımaları gerekmektedir. 
• Güvenlik kulübesinde giriş işlemi yapılan velilerimiz, okulun ana girişinde lobi alanına alınırlar. 
• Danışma görevlisi velinin geliş sebebine ve randevu durumuna göre uygun yönlendirmeyi 
 yapacaktır. 
 
Okuldan Öğrenciyi Çıkış Saatinden Önce Almak 
• Eğer herhangi bir nedenle gün içinde çocuğunuzu okuldan erken almanız gerekiyorsa, ilgili  
 müdür yardımcısına çocuğunuzu okuldan almayı planladığınız saati / dersi bildiren bir not  
 gönderiniz. Bu aşamalardan sonra ilgili müdür yardımcısı tarafından size verilecek izin kâğıdı  
 ile çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz. 
• Çocuğunuzu kendiniz almayacaksanız, öğrencilerimizin güvenliği açısından alacak kişinin  
 kimlik bilgilerini önceden yazılı olarak okul idaresine bildirmeniz gerekmektedir. Okul 
 yönetiminden alınan izin kağıdı okulun güvenlik görevlisine teslim edilmedikçe öğrencinin 
 okul dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. 
 
ÖNEMLİ HATIRLATMA 
Velilerin ziyaret sırasında derslik katlarına çıkmalarına izin verilmez. Bu uygulama öğrencilerimizin 
güvenlik, motivasyon ve öğrenme verimliliği açısından çok önemlidir ve taviz verilmemektedir. 
Dileyen velilerimiz hafta sonu derslik katlarını, görevliler eşliğinde gezebilirler.
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CEP TELEFONU İZİN POLİTİKASI

• Çantalarında ve kapalı olması koşuluyla öğrencilerin yanında cep telefonu 
 bulundurmalarına izin verilir.  
• Ders saati ya da teneffüs saatinde öğrencilerin, her ne amaçla olursa olsun, cep telefonu 
 kullanmaları yasaktır. 
• Ders esnasında cep telefonunun çalması kural ihlali olarak kabul edilir. 
• Öğretmen ve okul yönetcileri cep telefonunu kullanma kurallarını ihlal eden öğrencinin 
 telefonunu alarak ilgili müdür yardımcısına teslim eder. Öğrenciye bunun karşılığında bir 
 belge verilir. 
  
Kural ihlali yapan öğrenciye, aşağıdaki aşamalara göre yaptırım uygulanır: 
• İlk kural ihlalinde, cihaz müdür yardımcısı tarafından alınır ve gün bitiminde öğrenciye 
 teslim edilir. Öğrenciye sözel uyarı yapılır. 
• İkinci kural ihlalinde, cihaz bir hafta müdür yardımcısında kalır ve bir hafta sonra veliye 
 teslim edilir. Öğrenci ve veliye sözel uyarı yapılır. 
• Üçüncü kural ihlalinde cihaza el konur ve dönem sonunda veliye teslim edilir.
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KAYIP EŞYALAR

Öğrencilerimizin kişisel eşyalarını (üniforma, kırtasiye malzemesi, kitap ve defterler) kolay 
tanıyabilmeleri ve bulabilmeleri için üzerlerine mutlaka adlarını yazmaları gerekmektedir. 
Tükenmez kalemle yazılanlar silinebilmektedir. Gün içinde veya gün sonunda okulda 
unutulan giysiler, defter, kitap ve çantalar okuldaki kayıp eşya bölümünde toplanır, diğer 
elektrik, elektronik ve kıymetli eşyaların tümü ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. 
  
Öğrenciniz eşyasını bulamadığında, öncelikle nerede unuttuğunu düşünüyorsa orada 
aramalı; bulamazsa giysiler, defter, kitap, çantalar, elektrik, elektronik ve kıymetli eşyaları için 
ilgili müdür yardımcısına başvurmalıdır. 
  
Bulunan ve sahibi belli olmayan eşyalar, kayıp eşya deposunda saklanır. Sahibi bulunamaması 
durumunda bu eşyalar, yıl sonunda toplanır, temizlenerek hayır derneklerine bağışlanır. 



41

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Okul içinde ya da dışında gelişebilecek acil durumların yönetimi okul müdürü, müdür 
yardımcıları, psikolojik danışma ve rehberlik bölümü, öğretmenlerimiz ve diğer 
departmanlardaki gönüllü personelimiz tarafından oluşturulan “Kriz ve Afet Yönetimi Kurulu” 
tarafından yapılır. Bu kurulun görevi karşılaşabilecek çeşitli kriz senaryolarını önceden 
tasarlamak ve önlemleri konusunda gerekli tedbirleri almak, birimleri ve süreçleri oluşturmak 
ve denetlemektir. 
 
Bu kapsamda Kriz ve Afet Yönetimi Ekibi aşağıdaki çalışmaları yapar
• Acil Eylem planının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. 
• Planda öngörülen ekipleri kurar, görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurur. 
• Eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek grubun hizmete hazır olmasını sağlar. 
• Kriz kurulunu ve kriz gruplarını göreve çağırır, çalışma esaslarını belirler, çalışmalarını 
 koordine eder. 
• Görevli ve yöneticileri koordine eder. 
• Krizin niteliğini, alınacak tedbirleri, üyelerin ve kriz gruplarının görevlerini kısaca gözden 
 geçirir. 
• Acil Servis istasyonlarının işlerliğini sağlar. 
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OKUL ETKİNLİKLERİ

Vizyon Kolejinde yıl boyu belirli tarihlerde gerçekleştirilen tören, müsamere ve şenlikler 
öğrencilerin kişisel gelişimlerine birçok yönden önemli katkılar sunuyor. Okulumuzda tüm 
etkinlikler büyük bir özen ve titizlikle gerçekleştirilir. Etkinliklerde öğrencilerin özgüven 
duyguları ile yaratıcılık ve işbirliği becerilerinin gelişmesine büyük bir özen gösterilir. 
  
Okulumuzda etkinlik, tören ve şenliklerle ilgili en önemli prensibimiz, bu çalışmalar için 
öğrencilerin ders düzenlerini korumak ve (özellikle küçük yaş sınıflarında) strese girmelerine 
engel olmaktır. Düzenlenen etkinliklerin içeriğine, zamanına, süresine ya da yapılıp 
yapılmamasına bu kapsamda karar verilir.  
 
Okulumuzda düzenlenen etkinlikler; 
• Resmi ve milli günlerle ilgili tören ve anma programları 
• Bilim ve kültür  etkinlikleri ve yarışmalar 
• Sunum, seminer, konferans ve gösteriler 
• Sinema ve tiyatro gösterileri
• Şiir dinletileri
• Kutlama ve şenlikler 
• Spor müsabakaları ve turnuvalar
• Lise ve üniversite gezileri 
• Meslek Tanıtım ve Kariyer Planlama Günleri 
• Kültürel geziler 
• Yurtdışı gezileri 
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AKADEMİK YAŞAM
Vizyon Koleji akademik sistemi, hem ülkemizin beklenti ve 

ihtiyaçlarını en verimli biçimde karşılamak, hem de 21. yüzyılın 
yenilikçi eğitim uygulamalarını uluslararası standartlarla 

yansıtarak, öğrencilerimizi başarılı ve erdemli bireyler olarak 
geleceğe taşımak için oluşturuldu. 
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PEDAGOJİK ALTYAPI

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM 
Vizyon Koleji eğitim modeli FLEXA, bilgiye ve ezbere değil, 21. yüzyılın rekabetçi becerileri 
olan yaratıcılık, işbirliği, eleştirel düşünme ve iletişime odaklanır. Bu odaklanma gücünü 
“Yapılandırmacı Yaklaşımdan’’ alır. 

Yapılandırmacı kuram klasik ezberci eğitime bir alternatif oluşturmaktadır. Bilginin nesnel 
olmadığını, bilginin bilgiyi alan kişiden bağımsız olamayacağını savunurken öğrenci merkezli 
eğitim ortamlarına zemin hazırlar. Bu bağlamda yapılandırmacı kuram 21. yüzyıl eğitim 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir anlayıştadır. 

Yapılandırmacı yaklaşımda eğitimcinin görevi bilgi dağıtmak değil, öğrencilerin bilgileri inşa 
etmesine teşvik ve olanaklar sağlamaktır. Bu nedenle öğretmen artık yalnızca bilgi dağıtan 
değil, alıcıyı yönlendiren konumda da olacaktır. Öğretmen derste bilgiyi ve kaynağını hazır 
olarak vermez; öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını, araştırmalarını, kendilerince bir sonuca 
ulaşmalarını sağlar. Çünkü her öğrencinin bilgi birikimi, bilgiye ulaşma yöntemi ve ulaşacağı 
sonuçlar farklı olacaktır. Bu çok doğal ve olması beklenen bir durumdur. Kısacası öğretmen 
yemek yapmaz, öğrencilere kendi yemeklerini yapmaları için mutfağı hazırlar. Yapılandırmacı 
eğitim yaklaşımında öğretmen öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini sağlayarak onların, üst 
düzey düşünme becerileri olan analiz, sentez ve değerlendirme yapmalarını sağlar. Bu, 
öğrencilerin ilerideki yaşantılarında daha yaratıcı, eleştirel, çok yönlü kişiler olmalarına katkı da 
sağlayacaktır. 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre tüm öğrenmeler zihinde bir yapılandırma sonucu 
oluşmaktadır. Yapılandırmacı eğitim ortamlarında bireylerin çevreleriyle daha fazla 
etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayan işbirliğine dayalı öğrenme ve probleme 
dayalı öğrenme gibi öğrenenleri aktif kılan öğrenme yaklaşımlarından yararlanılır. Böylece 
öğrenenlerin problem çözme yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesi beklenir. 

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN AVANTAJLARI 
• Hedef öğrenmeyi öğretmektir. Yapılandırmacı yaklaşım ezberci eğitime karşı bir duruştur. 
 Sadece bilgiyi ezberden söyleyerek değil, aynı zamanda bilinen şeylere değişik yorumlar ve 
 açıklamalar getirildiği zaman bilmenin gerçekleşeceği savunulur. 
• Yapılandırmacı yaklaşım yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi hedefler. Öğrenci merkezlidir, 
 psikolojik açıdan öğrenciye güven verir, öğrenciyi sınırlandırmaz ve bireysel farklılıkları 
 dikkate alır. 
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• Bilginin yorumlanmasına ve gelişmesine fırsat verir. Bilgi üzerinde düşünmeyi ve araştırmayı 
 teşvik eder. Üst düzey bilişsel basamaklara hitap eder. 
• Demokratik ortam ve daha fazla etkileşim fırsatı oluşturur. Yapılandırmacı öğretmenler 
 öğrencilerin liderlik, işbirliği, bilgi arayışı ve fikirlerini sunma özelliklerini teşvik eder. 
• Yapılandırmacı kuramın uygulandığı eğitim ortamlarında, öğrenciler öğrenme sürecinde 
 daha fazla sorumluluk almak ve aktif olmak durumundadır. Bunun sonucu olarak 
 yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı eğitim ortamlarında öğrenciler, çevreleriyle daha 
 fazla iletişimde bulunur, dolayısıyla zengin öğrenme yaşantılarına sahip olurlar. 

Pedagojik Altyapı
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EĞİTİM SİSTEMİ

Vizyon Koleji özgün eğitim sisteminin en önemli özellikleri esnek olması, aktif olması, beceri 
odaklı olmasıdır. Bu özellikler nedeniyle FLEXA adını alan eğitim sistemimizin omurgasını 6 
ANAHTAR anlayışı oluşturur. 
  
Bu sistemde bir eğitim-öğretim yılı her biri 6 haftadan oluşan 6 periyot içerir. Bu periyotlardan 
üçü birinci dönem, diğer üçü de ikinci dönemde tamamlanır. Bu sayede Vizyon Kolejinde 
akademik planlama yıllık olarak değil, periyodik olarak yapılır. Okulun akademik durumu, 
öğrencilerin akademik gelişimi ve öğretmen performansları her 6 haftalık periyotta gözden 
geçirilir ve yüksek nitelikli geri bildirimler ile sistemin sürekli iyileşmesi, güncellenmesi ve 
gelişmesi sağlanır.  
 
Herbir 6 haftalık periyotta yapılan akademik çalışmalar kendi içinde anahtar olarak 
tanımladığımız 6 süreçten oluşur. Bu anahtar süreçler sırasıyla Öğret, Ölç, Tamamla, Pekiştir, 
Hızlandır ve Koru adını alır. 
 
Birinci aşama “Öğretme’’ sürecidir. Periyot müfredatındaki konu anlatımları ilk dört haftada 
tamamlanır. Konu anlatımlarının tamamlandığı 4 hafta sonunda Süreç İzleme Sınavı 
(SİS) uygulanır. Türkiye’nin en güçlü ölçme değerlendirme uzmanları ile birlikte, Vizyon 
Koleji Akademik kadrosu tarafından her periyotta Vizyon Koleji öğrencilerine özel olarak 
hazırlanan ve değerlendirilen bu sınav ile dört haftalık öğretme sürecinde öğrencilerin 
kazanım performansları ölçülür ve SİS sonuçlarına göre bireyselleştirilmiş etüd ve kazanım 
tamamlama çalışmaları yapılır. Kazanım eksiği tamamlanan öğrenciler, kazanımlarını beceriye 
dönüştürebilecekleri “pekiştirme’’ ve “hızlandırma’’ etkinliklerine katılırlar. Ulusal sınav hazırlığı 
yapılan sınıflarda bu çalışmalar kronometrik test ve deneme sınavları olarak uygulanır. 
Modüler Ödev Sistemiyle yapılandırılan ev çalışmaları daha önceki konuların düzenli olarak 
tekrar edilerek korunmasını sağlar. Birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı periyotların son 
haftalarında Periyot Tamamlama Sınavları (PTS) yapılır.
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İNGİLİZCE EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Ortaokul:
Kurucusu bir dilbilimci olan Vizyon Kolejinde 5. sınıf İngilizce hazırlık yılıdır. İngilizce saatinde 
okul bir dil okuluna dönüşür.

Ortaokulda 5. sınıf İngilizce hazırlık sınıfı olarak planlanmıştır. Hazırlık sınıfında öğrencilere çok 
yoğun olarak İngilizce eğitimi verilir. 6. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve 
özel amaçlı çalışmalarla devam eder. İngilizce öğretim programı Integrated Skills (Bağlantılı 
Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan 
oluşur. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam 
etmesini sağlar. Eğitimde iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Yaparak yaşayarak 
öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı 
drama (Creative Drama), ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman 
geçirirler, dile maruz kalırlar.

Ölçme-değerlendirme ve Akreditasyon
Öğrenci performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev 
çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille 
teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil 
ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir. Ortaokul İngilizce eğitiminin akreditasyon 
hedefi B1 düzeyini belgeleyen Cambridge PET sertifikası almaktır. Bununla birlikte program 
dileyen öğrencilerin daha üst düzeylere ulaşmasını da mümkün kılacak potansiyeldedir.

Cambridge PET sertifikası nedir? Neden önemlidir?
Cambridge English: Preliminary for Schools (PET) öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizceyi 
günlük yaşamlarında kullanabildiklerini gösteren orta seviye bir yeterliktir. Cambridge English 
sertifikası tüm dünyada kolejler, üniversiteler, ve hükümetler tarafından İngilizce dilinde 
yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

Öğrencilerimiz 2. dil olarak İspanyolca ya da Almanca’yı okulda öğrenirken, aynı 
yöntemle 20 farklı dilden istediğini kendi kendine öğrenme becerisini kazanıyor.

Vizyon Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz 
öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle 
bizce başarı bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde 
öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır. Vizyon Koleji 
modern diller programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır.
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Lise:
Kurucusu bir dilbilimci olan Vizyon Kolejinde İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması kapsamında 
Pearson Edexcel International Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı (GCSE) 
uygulanmaktadır.

Vizyon Kolejinde 9. sınıf İngilizce Hazırlık yılıdır. Pearson Edexcel International GCSE sertifika 
programı kapsamında öğrenciler 9. sınıftan başlayarak 10. sınıfı da içine alan bir süreçte 
çok yoğun ve nitelikli bir İngilizce programına alınırlar. 12.sınıfı tamamlayan bir öğrencinin 
öğretim programının gereklerini yerine getirmesi durumunda AB standartlarında B2 
düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Pearson Edexcel International GCSE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için 
dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalardan birisidir.

Akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerini 
güçlendirmenin yanı sıra Pearson Edexcel International GCSE programları, öğrencilerin 
takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel 
becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır. GCSE birçok farklı konuda 
ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel (Core) ve genişletilmiş (Extended) öğretim 
programlarını içermektedir. Programını tamamlayan öğrencilerimiz Pearson tarafından 
uygulanan bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte 
belgeleyebilmektedirler.

GCSE sertifikası dünya çapında üniversitelerde kabul görüyor.

GCSE programının öğrencilere kazandıracağı uluslararası bakış açısı ileriki yıllardaki eğitim 
ve kariyer hedeflerini global perspektifte oluşturma özgüveni ve vizyonu kazandırır. GCSE 
English as a Second Language sertifikası öğrencilerin yurtdışında üniversitelerden kabul alma 
süreçlerini kolay ve hızlı hale getirir. Bu sertifika, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’daki 
üniversitelerin büyük bölümünde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul 
görmektedir.

Öğrencilerimiz 2. dil olarak İspanyolcayı veya Almancayı okulda öğrenirken, aynı 
yöntemle 20 farklı dilden istediğini kendi kendine öğrenebiliyor.

İngilizce Eğitim Sistemi
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Vizyon Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz 
öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle 
bizce başarı bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde 
öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır. Vizyon Koleji 
modern diller programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır.

İngilizce Eğitim Sistemi



50

MENTÖR ÖĞRETMEN

Vizyon Koleji velileri öğrenci hakkında bir çok güncel bilgi ve veriye teknoloji sayesinde 
kolaylıkla ulaşabiliyor. Velilerimiz  şeffaf okul anlayışımızı takdirle karşılıyor. Ancak biz sadece 
bilgiye ulaşmanın yeterli olmadığını, velilerimizin ve öğrencilerimizin aynı zamanda bir 
eğitimcinin görüş ve önerilerine de ihtiyaç duyduklarını biliyor ve görüyoruz. Bu ihtiyaca 
“Mentör Öğretmen’’ uygulamamız ile cevap veriyoruz. 
 
Mentör öğretmen, öğrencinin okulda rahatça ulaşabildiği ve sorununu paylaşabildiği 
öğretmenidir. Uygulama 5. sınıftan itibaren başlar. Mentör öğretmen öğrencimizin 
kampüsteki yaşantısını gözler, onu yakınen tanımaya çalışır, onunla belli aralıklarla bireysel 
olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne 
destek olur, aracı olur, yol gösterir. Öğrenciye verdiği samimi geribildirimlerle 
davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamayı amaçlar. Belirli aralıklarla, rehber öğretmeni, 
branş öğretmenleri ve velisi ile iletişime geçerek öğrencinin durumunu istişare eder. 
Mentör öğretmenin veliyle iletişim amacı, bir eğitimci gözüyle durum değerlendirmesi 
yaparak görüşlerini bildirmek ve veliye danışmanlık desteği vermektir.  
 
Biz mentör öğretmeni öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz, ve siz değerli 
velilerimizden beklentilerinizi bu kapsamda oluşturmanızı rica ediyoruz. Mentör öğretmeni, 
harici olarak tanıdığınız, size yardımcı olan eğitimci bir dostunuz gibi görmelisiniz.  
 
ÖNEMLİ HATIRLATMA: 
• Mentör öğretmenler okulla ilgili istek, öneri ya da şikayetlerinizi cevaplamakla yetkin ve 
 yetkili değildir. Böylesi iletişim ihtiyaçlarınız için lütfen 444 89 96 ile iletişime geçiniz. 
• Mentör öğretmenler veli ile “rapor vermek amacıyla görüşmez’’. Veliye danışmanlık   
 yapmak, velinin mevcut verileri doğru değerlendirmesine yardımcı olmak için, bilirkişi  
 sıfatıyla görüşür. 
• Mentör öğretmen her 6 haftalık periyotta iki kez veliyi telefonla arar ve öğrencinin durumu 
 hakkında görüşlerini bildirir, durum değerlendirmesi yapar. 
• Mentör öğretmenler, rehber öğretmen değildir. 
• Mentör öğretmen çalışmaları ve görüşmeleri kayıt altındadır. Mentör öğretmenin 
 değişmesi durumunda yeni görevlendirilen mentör öğretmen, öğrenci ve veli ile ilgili 
 notlara ve görüşme detaylarına ulaşabilmekte, hemen uyum sağlayabilmektedir.
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KABİNET DERSLİK SİSTEMİ

Vizyon Kolejinde başta ABD ve birçok diğer ülkede uygulanmakta olan Kabinet Derslik 
Sistemi vardır. Bu sisteme göre öğretmenlerin dersliklere gitmesi yerine, öğrenciler branşlara 
göre özelleştirilmiş dersliklere giderler. Kampüsümüz mimari olarak da bu sisteme uygun 
planlanmıştır. Vizyon Kolejinde uygulanan Kabinet Derslik Sisteminin eğitim kalitesi ve 
verimliliği bakımından hem öğretmenler hem de öğrencilere ayrı ayrı avantajları vardır. 
  
Öğretmenlere ve Eğitim Kalitesine Avantajları 
• Kabinet Derslik Sistemi ile kendine ait bir odası olan öğretmen, odasını dersinin 
 materyalleri ile en iyi şekilde organize eder, dersine ve odasına daha çok ilgi gösterir, 
 öğrenme ortamının tasarımını kendi kendine inşa eder ve öğrencilerini her zaman daha 
 donanımlı bir şekilde karşılar, ihtiyaç duyduğu tüm materyallere kolayca erişim imkanına 
 sahip olur. 
• Öğretmen, sınıf sınıf elinde ders materyalleri ile gezmek zorunda kalmaz, bir sonraki ders 
 için daha kolay şekilde hazırlanır ve motive olur. Bu sayede performansı artar. 
• Öğretmen derse geç kalmaz ya da derse yetişmek için koşmaz, sınıfında hazır bir şekilde 
 öğrencilerini bekler ve karşılar. 
• Her öğretmenin kendine ait bir çalışma ofisinin olduğu modern bir sistemdir. 
• Tüm dersliklerin laboratuvara dönüştüğü bir sistemdir. 
• Branşa göre sınıf duvarlarının öğrencilerin projeleriyle süslendiği sistemdir. 
• Eğitim ortamıyla ilgili yetki ve sorumluluğun her öğretmenin kendisinde olduğu bir 
 sistemdir. 
 
Öğrenciler İçin Avantajları 
 • Motivasyonu yükseltir, derse ve öğretmene olan ilgi ve saygının artmasını sağlar.  
 Öğrencilerin, ders için öğretmeninin odasına gitmesi, öğrencinin “öğrenmeyi talep eden 
 konumuna” gelmesini sağlar. 
• Sınıfın sadece o ders ile ilgili materyallerden oluşması, öğrencinin motivasyonunu ve derse 
 olan ilgisini artırır. 
• Sınıf içerisinde öğrenciler ders materyallerine daha fazla ve daha kolay erişim imkanı 
 sağlayıp, materyallerle uygulama fırsatı elde edebilir. 
• Öğrenci 1 yıl boyunca aynı sınıfta eğitim-öğretim görme monotonluğundan kurtulur, okul 
 içinde hareket eden, bilgiyi arayan ve ulaşan bir karakter edinir. 
• Öğrenci aynı gün birçok derslikte derslerini işleyeceğinden dolayı, bir yenilenme 
 görülmekte ve başarı daha da artmaktadır. 
 
ÖNEMLİ HATIRLATMA 
Ulusal sınav hazırlık gruplarında (8. ve 12. sınıf ) uygulanan özel program nedeniyle kabinet 
derslik yerine sabit derslik modeli kullanılır. 
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ÖDEVLER
Vizyon Koleji eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı 
dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. 
Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içindeki öğrenmeleri 
pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinin de 
gelişmesini sağlamaktadır. Vizyon Kolejinde ödevler “Modüler Ödev Sistemi’’ adını verdiğimiz 
bir anlayışla sistematik bir düzenle verilir. Bu sisteme göre öğretmenler ödevleri her biri 
modül adını verdiğimiz 15 dakikalık zaman dilimleri içinde bitirilebilecek biçimde hazırlar. 
Öğrencilerin ödev yükü sınıfa göre değişir ve sınıf büyüdükçe ödev oranı da artar. Her sınıf 
için haftalık olarak hangi dersten kaç modül ders verileceği belirlidir. Söz gelimi 3. sınıfa giden 
bir öğrencinin günlük 2 (haftalık 10) modülden oluşan bir ödev planı varken, 7. sınıftaki bir 
öğrencinin günlük 7 (haftalık 35) modül ödevi olmaktadır. Bir başka deyişle Modüler Ödev 
Sisteminde öğretmenlerin de öğrencilerin de haftalık ve günlük önceden belirlenmiş net bir 
ödev takvimi ve planlaması vardır. 

Modüler ödev sistemi birçok avantaj sağlıyor 
• Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor; okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor. 
• Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor. 
• Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve 
 her zaman biliyor. 
• Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor. 
• Dijital entegrasyon sayesinde bireyselleştirilebilen ödevler, ölçme değerlendirmenin de bir 
 parçası haline geliyor. 
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ÖDEV TAKİBİ VE  ÖDEV TELAFİ ÇALIŞMASI (ÖTÇ) 
• Öğrencilerin ödev performansı branş bazlı olarak takip edilir. 
• Ödevini yapmayan öğrenci okulda  “Ödev Telafi Çalışması (ÖTÇ)” yapar. 
• Ödev performans değerlendirmesi dönemlik olarak yapılır. Aynı dönem içindeki ödev 
 yapmama durumu takip edilip, değerlendirmeye alınır. Ödevini yapmayan öğrenciler yakın 
 takibe alınır. Buna göre ;
 
 - İLK ÖDEV YAPAMAMA : Öğle teneffüsünde ÖTÇ 
 - 2. KEZ ÖDEV YAPMAMA : Öğle teneffüsünde ÖTÇ 
 - 3. KEZ ÖDEV YAPMAMA : Cumartesi ÖTÇ  
 - 4. KEZ ÖDEV YAPMAMA : Cumartesi ÖTÇ  + Mentör öğretmen görüşmesi 
 - 5. KEZ ÖDEV YAPMAMA : Cumartesi ÖTÇ  + PDR Süreci Başlangıcı 
 
ÖDEV YAPMAYAN ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) SÜRECİ
• Öğrencinin ödevini yapmamasının gerekçeleri sorgulanır. 
• Bu kapsamda PDR birimi, tüm paydaşlar ile ayrı ayrı görüşür. (Öğrenci, veli, branş 
 öğretmeni, mentör öğretmen) 
• Oluşan durumla ilgili olarak öğrencinin, öğretmenin, velinin ve mentör öğretmenin 
 görüşleri alınır. 
• Öğrenci davranışının düzeltilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken 
 tedbirler belirlenir. 
• Öğrenci 1 ay süreyle yakın takibe alınarak düzenli çalışma ve ödev yapma alışkanlığı ve 
 ritmi kazanması sağlanır. 
• Sürecin başarılı olması durumunda paydaşlarla bir durum değerlendirme toplantısı yapılır 
 ve süreç sona erer. 
• Sürecin öğrenci / veli işbirliği kapsamında başarılı olmaması durumunda konu idari sorun 
 olarak okul yönetimine intikal eder. 

Ödevler
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ETÜT ÇALIŞMALARI

Etüt çalışmaları Vizyon Koleji eğitim modelinin en güçlü unsurlarından biridir. İlkokuldan 
liseye kadar etüt çalışmaları sürdürülür. Etüt çalışmalarında esas olan öğrencilerin ihtiyaçlarına 
cevap vermek ve kazanım eksikliklerini gidermektir. Öğrencilerin kazanım eksiklikleri SİS 
(Süreç İzleme Sınavı), ATS (Akademik Takip Sınavı), Deneme Sınavları, Vitamin ve Raunt Testleri 
Modüler Ödev Sistemi ile hızlı ve doğru bir biçimde tespit edilebilir.  
   
Öğrenciler kendilerini her hangi bir konuda yeterli hissetmezlerse istedikleri öğretmenden 
elektronik olarak etüt talebinde bulunurlar. Bu talepler değerlendirilir ve bire bir ya da küçük 
grup etütleri (en fazla 8 öğrenci) şeklinde etütler planlanır. Öğretmen de sınav sonuçlarına 
göre kazanım eksiği olan öğrenci ya da öğrencilere etüt atar. Ortak kazanım eksiği olan 
öğrenciler grup olarak, özel kazanım eksiği olan öğrenciler bire bir olarak etüt çalışmalarına 
yönlendirilir. Bazı durumlarda eksik kazanımlar ödev verme yöntemi ile de tamamlanabilir. 
Etüt eğitimleri ve sonuçları Smart Class üzerinden mutlaka kayıt altına alınır ve her ay 
raporlanır. Velilerimiz de Smart Class hesapları üzerinden öğrencilerinin durumlarını takip 
edebilirler. Öğrenci her bir periyotta bir dersten en fazla 3 modül etüt alabilir.  
  
Üç tip etüt eğitimi vardır
1. Hafta içi okul etütleri 
2. Hafta içi okul sonrası etütleri 
3. Hafta sonu etütleri  
  
1.  Hafta İçi Okul Etütleri 
• Öğrencilere Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Kulüp vb. derslerinde etüt atanabilir.  
• 8 ve 12. sınıflar hafta içi okul saatlerinde, ders programlarındaki “Bire Bir Soru Çözümü” 
 saatlerinde, istedikleri öğretmenden bire bir etüt alabilirler.   
  
2.  Hafta İçi Okul Sonrası Etütleri 
• Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftada dört gündür.  
• Etütler modül modül planlanır. Her modül 30 dakikadır.  
• Etütler 16:30 – 17:30 saatleri arasında gerçekleştirilir.  
• Öğrencinin hangi gün etüdünün olduğunun bilgisi, Smart Class üzerinden veliler ile 
paylaşılır.  
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Etüt Çalışmaları

3. Hafta Sonu Etütleri      
• Cumartesi günleri ihtiyaç duyan sınıflarımız ile kazanım tamamlama ya da tekrar etütleri 
 yapılabilir.  
• 8, 11 ve 12. sınıflarda okul 6 gündür. Cumartesi günü yapılan bu çalışma okul programının  
 bir parçasıdır ve etüt olarak isimlendirilmez. 
• İlkokulda hafta sonu etütleri yoktur.  
 
 ÖNEMLİ HUSUSLAR 
• Öğrencilerin eksik olduğu konulara göre hangi öğrenci ile etüt çalışması yapılacağını 
 öğretmen belirler. 
• Öğretmen, öğrencilerin elektronik form üzerinden yaptığı etüt isteğine göre Smart Class  
 üzerinden öğrencilere etüt atar. Etütlerin bir hafta önceden en geç Perşembe akşamına  
 kadar atanması zorunludur. Hangi öğrenciye, hangi gün ve hangi kazanımdan etüt   
 verdiğini, öğrencinin bu etütteki başarı durumunu etütü veren öğretmen Smart Class  
 sistemine girer.  
• Grup dersinde gelişim göstermeyen öğrencileri öğretmen bireysel etüt dersine alır. 
• Öğretmen her etüt sonrasında öğrencilere 5 soruluk bir kazanım sınavı yapar. Bu sınavı 
 öğretmen kendisi hazırlar. Öğrenci soruların beşte üçünü yapamazsa öğretmen etütü  
 tekrarlar.  
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SINAVLAR

Vizyon Kolejinde uygulanan sınavlar Giriş Sınavları ve Akademik Sınavlar olmak üzere iki 
gruba ayrılır. Sınav takvimi Akademik Direktör tarafından belirlenir ve Eğitim Genel Müdür 
Yardımcısının onayı ile uygulamaya alınır.  
  
GİRİŞ SINAVLARI 
1. VİZYONA GİRİŞ SINAVI - VGS 
• Yılda bir kez Şubat ayında yapılır. 
• Sınav duyurusu ve tanıtımı yapılır. 
• 5, 6, 7, 8, 10 ,11 ve 12. sınıfa girecek öğrencilere yöneliktir.
• Başarı yüzdesine göre öğrencilere  belirlenen oranlarda burs verilir. 
 
2. DÜZEY BELİRLEME SINAVI - DBS 
• VGS sınavından sonra, kayıt dönemi boyunca belli aralıklarla (her cumartesi ) yapılır. 
• Kayıt olacak öğrencilerin seviyesini belirlemek amacıyla yapılır. 
 
AKADEMİK SINAVLAR  
1. AKADEMİK TAKİP SINAVI - ATS
• Akademik yılın başlangıcında, 2. yarı yılın başlangıcında ve yıl sonunda olmak üzere yıl  
 boyunca üç kez uygulanır.  Öğrencilerin ATS sonuçları ile akademik gelişim süreçleri izlenir.
• 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine uygulanır. 

2. SÜREÇ İZLEME SINAVI - SİS
• Her altı haftalık periyodun 4. haftasında , o periyot içinde uygulanan müfredatla ilgili 
 kazanımları ölçmek; tamamlama ve pekiştirme süreçlerinde öğrencilere uygulanması 
 gereken etüt dersi ve ek çalışmaları tespit etmek, öğrenme ve öğretme performanslarını 
 değerlendirmek için yapılır. Çoktan seçmeli sınavdır. 
• 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine uygulanır. 

3. PERİYOT TAMAMLAMA SINAVI - PTS
• Birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı periyotların son haftalarında uygulanan açık uçlu  
 sınavlardır. Standart sistemdeki yazılı sınavlarının karşılığıdır. 
 • 4. sınıftan itibaren tüm sınıflarda uygulanır. 

4. MATEMATİK DÜZEY BELİRLEME SINAVI - MDBS
• Öğrencilerin matematik bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla her akademik yılın  
 başlangıcında açık uçlu olarak uygulanır. Alınan sonuçlar değerlendirilerek yıl içi ek   
 çalışmalar planlanır. 
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Sınavlar

5. YABANCI DİL AKADEMİK TAKİP SINAVLARI - YATS
• İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflarımızda yaş özelliklerine uygun olarak tablet üzerinden oyun   
 şeklinde tasarlanmış ölçme araçları kullanılarak sınav yapılır. PEARSON tarafından hazırlanan  
 BENCHMARK sınavları kullanır ve yılda 2 kez yapılır. Burada amaç, bireysel farklılıkları göz  
 önüne alarak öğrenmeye destek olmak ve öğrencinin sene başındaki hazır bulunuşluğunu 
 tespit ederek sene sonundaki ilerlemesini somut alarak görebilmektir.

• 5,6 ve 7. sınıflarımızda CAMBRIDGE ASSESSMENT tarafından hazırlanan CEPT sene   
 başı, birinci dönem sonu ve yıl sonu olmak üzere yılda 3 kez uygulanır. Sınavlar, tablet ve  
 bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilir. 

• 9, 10 ve 11. sınıflarımızda ise PEARSON tarafından hazırlanan VERSANT sınavları   
 uygulanmaktadır. Bu sınavlar sene başı ve sene sonu olmak üzere iki kere yapılır.
 İspanyolca ve Almanca içinde 5.sınıftan itibaren sene başında  ve sene sonunda akademik  
 takip sınavları yapılmaktadır. 

6. DENEME SINAVLARI
• Vizyon Koleji’nde, yukarıdaki sınavlara ek olarak 5. sınıftan itibaren öğrencilerimize dış  
 yayınların sınavları da uygulanır. Sınav grubu olmayan öğrencilerimize yılda ortalama iki kez,  
 sınav grubu olan öğrencilerimize ise sıklıkla uygulanan bu sınavların amacı,  öğrencilerimizin  
 mümkün olduğu kadar farklı soru tiplerini görmeleridir. Seçilen sınavların Türkiye çapındaki  
 deneme sınavları olması nedeni ile öğrencilerimiz gerçek bir sınav tecrübesi yaşamakta ve  
 kendilerini değerlendirme fırsatı bulmaktadırlar.  

7. KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI-KDU
• 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımıza dönemde bir defa uygulanan ve SEBİT tarafından hazırlanan   
 Kazanım Değerlendirme Uygulamasıdır. Bu sınav ile öğrencilerin bilgi ve beceri   
 düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde değerlendirilmesi sağlanır. Amaç    
 öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve eksikliklerini gidermeleri için onlara yol   
 göstermektir.  Uygulama sonuçları; öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik ayrı  
 ayrı sunulan detaylı değerlendirme raporları, ilgili içeriklere yönlendirmeler gibi pek çok  
 destekle birlikte, Vitamin’le bütünleştirilerek oluşturulmaktadır.  Öğrencilere kazanım  
 eksiklerini tamamlamaları için Vitamin üzerinden takip etmeleri gereken bireysel   
 çalışma önerileri sunulmaktadır.
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SEÇMELİ DERSLER ve
KULÜP FAALİYETLERİ

Vizyon Kolejinde öğrencilerin kendilerini tanımaları, kültür, spor ve sanat dallarında 
potansiyellerini keşfetmeleri, bilgi ve becerilerini arttırmaları, özgüvenlerini pekiştirmeleri ve 
ilerideki sosyal yaşantılarına çok yönlü gelişerek hazırlanmaları amacıyla bir çok farklı alanda 
kulüp çalışmaları gerçekleştirilir. Sanat, spor, bilim, kültür, yabancı diller dahil olmak üzere 
çok sayıda seçenek sunulan bu çalışmalara öğrenciler hem hafta içi eğitim öğretim programı 
kapsamında, “Seçmeli Dersler ve Kulüp Dersi’’ olarak, hem de hafta sonları kış okulu anlayışıyla 
katılırlar. 
  
Kulüpler 1. periyotun 2. haftasında başlar.
 
İŞLEYİŞLE İLGİLİ KURALLAR 
• Kulüp ve seçmeli ders seçenekleri liste olarak her dönem başında öğrencilerle paylaşılır.  
 Yapılan tercihlere göre açılacak dersler belirlenir. 
• Dersler en az 10 öğrencinin tercih etmesi durumunda okul müdürü onayıyla açılır.   
 Açılan ders, öğrencisi olduğu sürece yıl sonuna kadar devam eder. 
• Öğrenciler derslerinin başlamasından itibaren 2 hafta içinde derslerini değiştirme 
 talebinde bulunabilir. Ders değişikliğine, kontenjan durumuna göre okul müdürü 
 tarafından karar verilir. Bu süre bitiminde ders değiştirme talepleri kesinlikle kabul 
 edilmez.  

Önemli Not: Lise öğrencileri, istedikleri takdirde müdürlerinden onay alarak kendi kulüplerini 
açabilirler. Kulüplerin nasıl açılacağı ve yürütüleceği konusundaki detaylı bilgiler Seçmeli 
Kulüpler kitapçığımızda açıklanmaktadır. 
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PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 
REHBERLİK (PDR)

Vizyon Koleji eğitim anlayışı, öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların 
bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de desteklemeyi hedefler. Öğrencilerimizin farklı gelişim 
dönemlerinde yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri, duygusal, sosyal ve zihinsel 
becerilerini geliştirerek kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak rehberlik hizmetlerinin 
temelini oluşturur. 

Vizyon Kolejinde, Vizyon Kolejine özel hazırlanan, anaokulundan 12. sınıfa kadar bir bütün 
olan özel bir program uygulanır.

Rehberlik hizmetlerinde mesleki etik kurallara ve gizliliğe çok önem verilir. Danışmanlık 
hizmeti alan öğrencilerimiz, kimlik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda koşulsuz 
kabul ile yargılanmadan dinlenilir. Kendilerine açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda 
sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Öğrencilerimize yönelik çalışmalarımızın temelinde öğrenciyi tanıma ve bireysel görüşmeler 
yer almaktadır. Görüşme sürecinde öğrencilere; kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleri 
verilir. Bu hizmetlerde gelişimsel ve önleyici yaklaşım temel alınır.

Öğrenciyi tanıma süreci rehberlik birimi tarafından öğrencinin kişisel özellikleri, ilgi ve 
yetenekleri, öğrenme modelleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak akademik başarılarına 
katkı sağlayacak şekilde planlanır ve yürütülür. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik kapsamında 
aşağıdaki hizmetler verilir.
 
Kişisel Rehberlik             
• Öğrenciyi tanıma
• Oryantasyon (okul yaşamına uyum sağlama)
• Kendisini tanıma, öz farkındalık ve öz saygı 
• Özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirme
• Yaşam becerileri (iletişim, karar verme, problem çözme vb.)
• Arkadaş ilişkileri
• Sınav kaygısı ve dikkat problemleri
• Duygu yönetimi (öfke, stres vb.)
• Sosyal beceri eğitimi 
• Ergenlik dönemi 
• Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim
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Eğitsel Rehberlik
• Etkin ders çalışma 
• Zaman yönetimi 
• Envanter sonuçlarının değerlendirilmesi
• Deneme sonuçlarının analizi ve takibi
• Sınav sistemi ve uygulama süreçleri
• Öğrenme becerilerini geliştirme (ihtiyaç analizi, planlama, muhakeme vb. )
• Karakter eğitimleri

Mesleki Rehberlik
• Hedef belirleme 
• Meslek tanıtımı ve kariyer planlama
• Sınav başvurusu ve doğru yönlendirme
• Üst öğretim kurumları hakkında bilgilendirme 
• Tercihlerin yapılması
• Üst öğretim kurumları ziyareti

Veli Hizmetlerimiz
Öğrencinin başarısı için veliler ile etkin iletişim ve iş birliği çok önemlidir. Bu düşünceden 
yola çıkarak rehberlik birimimiz veliye yönelik çalışmalarında, öğrencinin kişisel ve akademik 
gelişim süreç takibini yapar ve ailelerin ihtiyaç duydukları alanlardaki desteği sağlar.
Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve değerlendirmek amacıyla velileri ile ihtiyaç dâhilinde 
bireysel ve grup görüşmeleri yapar. Görüşmelerde öğrencilerin, kişisel ve gelişimsel özellikleri, 
akademik başarıları, tutum ve davranışları dikkate alınarak; ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı 
iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, olası iletişim güçlükleriyle baş 
edebilmeleri ve yaşamsal deneyimlerini paylaşabilmelerine yönelik çalışmalar yapılır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) 
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VELİNİN ÖĞRENCİSİNİ
TAKİP YOLLARI

Vizyon Koleji şeffaf okul anlayışı kapsamında, teknolojinin akıllı ve verimli kullanımı ile 
velilerine öğrenci takibi ve kontrolü için verimli ve tatmin edici bir menü sunuyor. Nerede 
olursanız olun, Vizyon Kolejine ve öğrenciniz ile ilgili her türlü bilgiye birkaç saniye 
mesafedesiniz. 
  
OKUL İŞLETİM SİSTEMİMİZ: SMART CLASS
Öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşiminde, iş birliği temelli 
eğitsel paylaşım platformudur. Öğrenmenin, okul sınırları dışında da kesintisiz devam 
etmesini sağlar.
 
Bu yeni nesil öğrenme ortamı; Sosyal Öğrenme, Ters -Yüz Öğrenme (Flipped Learning), 
Akran Etkileşimli Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme metodolojilerinin etkili bir şekilde 
uygulanmasına olanak tanır. Akademik iş birliği, sürekli iletişim, anlık takip ve anlık 
geri bildirim özellikleriyle, kullanıcının 21. yüzyıl becerilerini destekler. Öğrenciler, hem 
arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle etkileşimin sürekli olduğu, dinamik bir eğitsel iş birliği 
ortamında iletişim kurarlar.
 
• E-Portfolyo Yönetimi
• Kişiselleştirilmiş Ödev ve Sınav Sistemi
• Bilgi ve İçerik Paylaşımı
• Anket Oluşturma ve Anlık Geri Bildirim Alma
• Akıllı Etüt Sistemi
• Etkinlikler ve Takvim Paylaşımı
• Eğitsel Paylaşım ve İş Birliği Platformu
• Vitamin ve Raunt Platformuna Direk Geçiş
 
EĞİTİM PLATFORMLARIMIZ
1. RAUNT
Raunt, öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim sürecinde aynı noktada buluşabildikleri, 
öğretmenlerin ödev verebildiği, etüt planlayabildiği, istediği branşta sınav oluşturarak 
öğrenciye gönderebildiği ve bu süreci takip edebildiği bir eğitim platformudur. Raunt 
sisteminde öğrencilerin yıl içerisinde takip edilen programa ait konulara ilişkin eğitim 
videoları bulunmakta ve öğretmen tarafından öğrencinin herhangi bir konuya ne kadar 
zaman ayırdığı görülmektedir. Konu veya periyot sonlarında öğrenciler için deneme sınavları 
oluşturulabilmektedir. Oluşturulan deneme sınavlarından alınan dönütler ile Raunt’ un 
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sahip olduğu “Akıllı Öneri Sistemi” sayesinde öğrenciye hangi konuya daha çok yönelmesi 
gerektiğinin bilgisi verilmektedir.
Raunt sistemi içerisinde bulunan kişisel rehberlik sayesinde öğrencinin aldığı puanları göz 
önünde bulundurarak, bölüm veya üniversite konusunda tavsiyeler verilir. Raunt ayrıca 
“ Kişisel Çalışma Planlaması” oluşturarak, hedefe giden yolda öğrencinin aldığı puan ve 
yaptığı çalışmalar doğrultusunda, sistem yönlendirmelerini sürekli güncelleyerek öğrencinin 
planlamasını performansına göre şekillendirebilmektedir.
 
Böylelikle, Raunt, öğrencinin gösterdiği performans takibini sürekli hale getirmektedir. 
 
Ölçme ve değerlendirme modülü sayesinde;
• Öğrenci Net Gelişimi Karşılaştırma Raporu,
• Şube Net Gelişimi Karşılaştırma  Raporu,
• Öğrenci Puan Gelişimi Karşılaştırma Raporu,
• Sınav Sonuç Karnesi,
• Puan Bazlı - Ders Bazlı Karşılaştırmalı Raporlar
• Genel Sıralama
• Herhangi iki sınavın karşılaştırmalı raporu
• Konu Bazlı Öğrenci -  Şube - Okul  Karşılaştırma Raporu verilebilmektedir.
 
Ayrıca,
•   Velilerimiz, Raunt sistemine mobil telefon uygulamasından giriş yapabilmekte ve 
öğrencisinin sınav, ders çalışma durumunu (çözdüğü test sayıları, Raunt kullanım süreleri vb.), 
ders ders ayrıntılı yeterlik seviye yüzdelerini görebilmektedir.
 
2. VİTAMİN
Vitamin, öğretmen ve öğrenciyi aynı noktada buluşturan, ders içerisinde anlatılan konuların 
daha iyi pekiştirilmesi amacıyla o konuya ait, test, konu özeti, alıştırma, çözümlü örnek gibi bir 
çok yardımcı aktivite bulunduran bir platformdur.
Aynı zamanda öğretmen öğrencilere derste işlenen veya işlenecek konu ile alakalı ödevler 
verebildiği gibi, ödevlerin yapılıp yapılmama durumunun kontrol edebilmesine imkan 
tanımaktadır. Verilen testlerin ve vitamin tarafından yapılan deneme sınavlarının sonucuna 
göre akıllı konu tavsiye özelliği ile öğrencinin eksiğini tamamlamaya yardımcı olmaktadır. Tüm 
ders videoları ve konu özetleri MEB öğretim programı takip edilerek sürekli olarak güncel 
tutulmaktadır.

Velinin Öğrencisini Takip Yolları
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Sınav merkezi bölümü sayesinde istenilen konu, ders, bölüm ile alakalı sınav 
oluşturulabilmektedir.
Vitamin sisteminde bulunan soru havuzu sayesinde konu ile alakalı soruları önizleme özelliği 
ile seçerek sınav oluşturulabilmektedir. Ayrıca sisteme yaprak testler tanımlayarak öğrencilere 
ödev gönderilebilmektedir.
Kullanım raporları takibi sayesinde öğrencilerin platformu ne kadar kullandıkları ve platform 
üzerinden ne kadar ödev verildiği, verilen ödevlerin yapılıp yapılmadığı durumu takip 
edilebilmektedir.

ONENOTE ÜZERİNDEN DEFTER VE KİTAP TAKİBİ 
OneNote uygulamasına girerek öğrencinizin dijital defterlerini ve kitaplarını kolaylıkla 
inceleyip, takip edebilirsiniz. OneNote, klasik deftere göre velilerin işini çok daha kolay hale 
getiriyor. OneNote ile öğrencinizin tüm defterlerine dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden, 
dilediğiniz cihazla girebilir, öğrencinin ders notlarnı, öğretmenden gelen notları, en son ne 
zaman giriş yapıldığını, hangi notun ya da sayfanın ne zaman oluşturulduğunu detaylı olarak 
görebilirsiniz. Kategorize edilmiş olduğundan defterleri konu ve ünitelere göre rahatlıkla 
inceleyebilirsiniz. 
 OneNote ile öğrencinizin defterlerini nasıl kontrol ve takip edebileceğinizi web sitemizdeki 
Veli Alanı’na girip, sizin için hazırladığımız ‘’Dijital Eğitim Videoları’’ linkini tıklayarak kolayca 
öğrenebilirsiniz.

İNGİLİZCE PERFORMANS TAKİBİ 
Vizyon Kolejinde İngilizce eğitimi, harmanlanmış eğitim modeli kapsamında, hem evde hem 
de okulda yapılan çalışmalarla entegre ediyor. Öğrencinizin yabancı dil çalışmalarını, Rosetta 
Stone platformuna giriş yaparak görebilirsiniz. Elde edeceğiniz raporda öğrencinin sistemde 
ne kadar süre ile kaldığını, hangi aşamada olduğunu, hangi eksikleri olduğunu grafikler ile 
görebilirsiniz (Rosetta Stone ortaokulda ve 9. sınıflarımızda kullanılmaktadır.)
 
Rosetta Stone raporlarını anlamakta zorlanırsanız, 444 89 96 numaralı telefondan arayarak 
Yabancı Diller Bölümü ile görüşebilir, öğrencinizin performans durumu hakkında görüş ve 
yönlendirmeler alabilirsiniz. 
 
Rosetta Stone raporlarına nasıl girebileceğinizi ve platformu nasıl kullanacağınızı, web 
sitemizdeki Veli Alanı’na girip, sizin için hazırladığımız ‘’Dijital Eğitim Videoları’’ linkini tıklayarak 
kolayca öğrenebilirsiniz. 
 

Velinin Öğrencisini Takip Yolları
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Velinin Öğrencisini Takip Yolları

MENTÖR ÖĞRETMEN DESTEĞİ 
Mentör öğretmen sizin okuldaki temsilciniz ve danışmanınız gibi faaliyet gösterir ve sizi belirli 
aralıklarla arar, öğrenci hakkındaki bilgi ve görüşlerini paylaşır. Bunu yaparken hem öğrenci 
ile yaptığı görüşme notlarını hem de Smart Class, VCloud, Raunt sistemlerindeki bilgi ve 
verileri kullanır. Bu sayede öğrencinin durumunu takip ve kontrol seçenekleriniz genişlemiş 
olur. Mentör öğretmen uygulamamız ile ilgili geniş bilgiyi Veli Uyum Rehberinde (52. Syf.) 
bulabilirsiniz. 

DAHA FAZLASI DA MÜMKÜN 
Dilerseniz öğrencinin okulda derslerde kullanıyor olduğu diğer dijital platformları web 
sitemizde veli alanında yer alan “Dijital Eğitim Videoları’’nı inceleyerek takip edebilirsiniz.
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LGS SINAVINA HAZIRLIK SÜRECİ

VELİLERİMİZİN VİZYON KOLEJİNDE LGS HAZIRLIK PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLMESİ 
GEREKENLER 
• Sarmal yapıda olan MEB müfredatı nedeniyle 5, 6, 7 ve 8. sınıfta işlenen konular birbiriyle 
 bağlıdır ve süreklilik gösterir. Bu nedenle Vizyon Kolejinde LGS hazırlık süreci 5, 6, ve 7. 
 sınıflarda güçlü akademik altyapı ve farkındalık çalışmalarıyla başlar. 7. sınıf ikinci 
 dönemden itibaren doğrudan sınava ve sınav başarısına odaklanan yoğun bir hazırlık 
 süreci devreye girer. 
• Vizyon Kolejinde uygulanan LGS hazırlık programı “Proje Okulu’’ kapsamında bu alanda 
 Türkiye’nin en güçlü ölçme ve değerlendirme kuruluşu olan SEBİT ve bu alanda büyük 
 deneyime sahip okul yöneticilerimiz tarafından organize edilir. Öğrenciler ülkenin en 
 nitelikli akademisyen ve öğretmenleri tarafından hazırlanan yöntem, içerik, görsel ve soru 
 bankalarıyla sınava hazırlanır. 
• Öğrenciler 7. sınıftan itibaren giderek yoğunlaşan bir tempoyla LGS hazırlık eğitimi alır.  
• 8. sınıfta eğitim %100 LGS odaklı bir yapıya dönüşüyor. Bu kapsamda klasik eğitim 
 yöntem ve materyallerinin tümü kullanılır; bunlar teknolojik içerik ve ölçme 
 değerlendirme araçlarıyla desteklenerek güçlendirilir. 
• Öğrencilere haftada 6 gün, toplam 51 ders saatlik çok yoğun bir program uygulanır. 
 Program LGS’ye yönelik konu anlatımı, etüt dersleri, konu tarama testleri ve deneme 
 sınavlarından oluşur. Öğrenciler yüzlerce test, binlerce soru çözerek sınava hazırlanır. 
• LGS sınavında yüksek başarı elde etmek için bilgi kadar sınav performansı da çok 
 önemlidir. Vizyon Kolejinin en önemli farklarından biri olan performans yükseltme 
 çalışmalarında öğrencilere anlayarak hızlı okuma, hafıza teknikleri, zihin haritaları eğitimi ve 
 kronometrik test çalışmaları gibi destek eğitimler verilir. 
• Öğrencilerin gelişimleri kazanımlar ve alt kazanımlar düzeyinde sürekli ölçülür. 
 Bireyselleştirilmiş, “nokta atışı’’ tespitler ile öğrencilerde tam öğrenme hedeflenir. 
• LGS sınavında yüksek başarının önemli bileşenlerinden biri de bireye özel uygulamalardır. 
 Üst düzey başarı için bireysel farklılıkların gözetilmesi ve bireye özel stratejiler oluşturulup  
 bu bireysel farklılıkların verime ve avantaja dönüştürülmesi gerekir. Mentör öğretmen  
 desteği, öğrenme stiline özel çalışma planı, bireysel kazanım takibi ve etüt planlaması,  
 bireysel performans takibi, psikolojik destek ve stres yönetimi öğrencilerin başarısını  
 arttırmaya yönelik bireysel uygulamalarımızdan bazılarıdır. 
 
VELİLERE ÖNEMLİ TAVSİYE VE HATIRLATMALAR 
• LGS’ye hazırlık uzun soluklu bir çalışmadır. Öğrencinin bazı derslerdeki ölçümlerinin 
 düşük gözükmesi normaldir. Eğitim zaten bu eksikleri tespit etmek ve tamamlamak için 
 verilmektedir. 
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• Öğrencinin başarılı olması için gereken herşey okulda fazlasıyla yapılıyor. Lütfen okulda 
 uygulanan program dışında hiçbir yayın, test, kurs, etüt, özel ders vb. kullanmayınız. Bunu 
 yapmanız öğrenciyi daha başarılı yapmaz, daha yorgun ve bıkkın yapar, okulda uygulanan 
 programı olumsuz etkiler, zayıflatır.  
• Öğrenciyi takip edin ama baskı yapmayın, strese sokmayın. Öğrencinin gelişimi ve 
 performansı okulda ileri teknoloji ürünü ölçme değerlendirme yazılımlarıyla sürekli 
 takip edilmekte; sınav koçları ve öğretmenler bu değerlendirme sonuçlarına göre strateji 
 belirlemektedir. Öğrencinin bu süreçte sizin sadece desteğinize ihtiyacı vardır. 
• Sınava hazırlanan öğrencinin bir çocuk olduğunu, serbest zamana, sosyalleşmeye, hareket 
 etmeye, deşarj olmaya ihtiyacı olduğunu unutmayın. Sınava hazırlık süreci yemek pişirmek 
 gibidir. Ateşi çok açmak yemeği yakabilir. Öğrencinin çalışma programı, ona ihtiyacı olan 
 serbest alanı da sağlayacak biçimde ve yoğunlukta hazırlanır.  
• Öğrenciyi başka öğrencilerle ya da başka okullarda uygulanan programlarla kıyaslamaktan 
 kaçının. Her bireyin kendi öğrenme stili ve hızı vardır. Kıyaslamalar çocuklarda özgüven 
 yıkımına, motivasyon kaybına hatta pes etmeye neden olabilir. Bu psikoloji çocuğunuzu 
 yaşamı boyunca takip edebilir. 
• Sorumlu bir veli olarak çocuğunuz için en iyisini yapmaya çalışmanız çok normal. Bu 
 amaçla çocuğunuz için Vizyon Kolejini tercih ederek işi ehline verdiniz. Bu noktadan sonra 
 okulunuza güvenmeli ve işbirliği yapmalısınız. Çocuğunuz LGS’ye bu alanda yılların 
 deneyimine sahip uzman öğretmen ve yöneticilerin yönetiminde, Türkiye’nin en güçlü 
 ölçme değerlendirme kurumu Sebit tarafından hazırlanan içerik ve ölçme değerlendirme 
 araçları ile hazırlanır. 
• Başarının en büyük kaynağı  destek ve motivasyondur. Çocuğunuzu destek olarak motive 
 edin. Bu sınavın önemli olduğunu ama kendisi kadar önemli olmadığını, hayatının bu 
 sınava bağlı olmadığını, iyi bir derecenin hem kendisini hem de sizi mutlu edeceğini ama 
 sonuç ne olursa olsun onu destekliyor olacağınızı açık ve net biçimde, defalarca dile 
 getirin. Araştırmalara göre maalesef bir çok öğrenci sınavda kendi kapasitesince başarılı bir 
 sonuç almış olmasına rağmen, velisinin beklentilerini karşılayamadığı için kendisini 
 başarısız ve yetersiz görüyor. Bu psikoloji onu özgüven sorunu olarak lise yıllarında 
 üniversite hazırlık sürecinde, sonrasında üniversitede ve nihayetinde iş ve sosyal yaşamında 
 takip edebiliyor. 

LGS Sınavına Hazırlık Süreci
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ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK 
SÜRECİ

VELİLERİMİZİN VİZYON KOLEJİNDE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI İLE İLGİLİ 
BİLMESİ GEREKENLER 
• Üniversite sınavına hazırlık programımız 11 ve 12. sınıflarda SınavPLUS adı verilen, yüksek 
 başarı odaklı özel bir içerikle uygulanır. SınavPLUS programında her öğrenci üniversite 
 sınavlarında uzmanlaşmış, profesyonel bir öğretici kadrosu tarafından izlenir ve   
 yönlendirilir. 
 Öğrencilerin okul dışında özel kurs, rehberlik, danışmanlık vb. takviyeler almasına kesinlikle 
 gerek kalmaz. Tüm eğitim çalışmaları okulda yapılacağı için, öğrenci dilerse ders dışı 
 saatlerini ailesine, sosyal yaşamına ve kişisel gelişimine ayırabilir.   
• Vizyon Kolejinde uygulanan SınavPLUS programı “Proje Okulu’’ kapsamında bu alanda 
 Türkiye’nin en güçlü ölçme ve değerlendirme kuruluşu olan SEBİT’in RAUNT programı ile ve 
 bu alanda büyük deneyime sahip okul yöneticileri tarafından organize edilir. Öğrenciler 
 ülkenin en nitelikli akademisyen ve öğretmenleri tarafından hazırlanan yöntem, içerik, 
 görsel ve soru bankalarıyla sınava hazırlanır. 
 • SınavPLUS programı kapsamında çalışmalar 11. sınıfta başlar ve yoğunluk aşamalı olarak 
 yükselir. 
• Üniversite sınavına hazırlık sürecinde klasik eğitim yöntem ve materyallerinin tümü 
 kullanılır; bunlar teknolojik içerik ve ölçme değerlendirme araçlarıyla desteklenerek 
 güçlendirilir. 
• Sebit tarafından geliştirilen yeni nesil üniversite hazırlık platformu RAUNT, sınav hazırlık 
 programımızın merkezinde yer alır ve 9. sınıftan başlayarak öğrencilerin üniversiteye 
 hazırlık süreçlerini 360 derecelik bir anlayışla yapılandırır. Okulda yapılan yoğun hazırlık 
 çalışmalarıyla, öğrencinin evde yapacağı çalışmaları mükemmel bir biçimde entegre eden 
 RAUNT, öğrencinin öğrenme ve sınava hazırlanma süreçlerini son teknoloji ürünü “akıllı 
 çalışma stratejileri’’ ile yönetir. Yüksek nitelikli basılı materyallerle de desteklenen RAUNT,  
 klasik içerikler ve ölçme değerlendirme teknolojisinin gücünü birleştirerek sınava verimli bir 
 hazırlık sağlar.  
• 11. sınıftan itibaren öğrencilere haftada 6 gün, toplam 51 ders saatlik çok yoğun bir 
 program uygulanır. Program YKS’ye yönelik konu anlatımı, etüt dersleri, konu tarama  
 testleri, deneme sınavlarından oluşur. Öğrenciler yüzlerce test, binlerce soru çözerek sınava  
 hazırlanır. 
• Üniversite giriş sınavında yüksek başarı elde etmek için bilgi kadar sınav performansı 
 da çok önemlidir. Vizyon Kolejinin en önemli farklarından biri olan performans yükseltme 
 çalışmalarında öğrencilere anlayarak hızlı okuma, hafıza teknikleri, zihin haritaları eğitimi ve 
 kronometrik test çalışmaları gibi destek eğitimler verilir. 
• Öğrencilerin gelişimleri kazanımlar ve alt kazanımlar düzeyinde sürekli ölçülür. 
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 Bireyselleştirilmiş, ‘’nokta atışı’’ tespitler ile öğrencilerde tam öğrenme hedeflenir. 
 • Sınavda yüksek başarının önemli bileşenlerinden biri de bireye özel uygulamalardır. Üst 
 düzey başarı için bireysel farklılıkların gözetilmesi, bireye özel stratejiler oluşturulup, bu 
 bireysel farklılıkların verime ve avantaja dönüştürülmesi gerekir. Mentör öğretmen desteği, 
 öğrenme stiline özel çalışma planı, bireysel kazanım takibi ve etüd planlaması, bireysel 
 performans takibi, psikolojik destek ve stres yönetimi, öğrencilerin başarısını arttırmaya 
 yönelik bireysel uygulamalarımızdan bazılarıdır. 

VELİLERE ÖNEMLİ TAVSİYE VE HATIRLATMALAR 
• Üniversite sınavına hazırlık uzun soluklu bir çalışmadır. Öğrencinin bazı derslerdeki 
 ölçümlerin düşük gözükmesi normaldir. Eğitim zaten bu eksikleri tespit etmek ve  
 tamamlamak için verilmektedir. 
• Öğrencinin başarılı olması için gereken herşey okulda fazlasıyla yapılır. Lütfen okulda 
 uygulanan program dışında hiçbir yayın, test, kurs, etüt, özel ders vb. kullanmayınız. Bunu 
 yapmanız öğrenciyi daha başarılı yapmaz, daha yorgun ve bıkkın yapar, okulda uygulanan 
 programı olumsuz etkiler, zayıflatır.  
• Öğrenciyi takip edin ama baskı yapmayın, strese sokmayın. Öğrencinin gelişimi ve 
 performansı okulda ileri teknoloji ürünü ölçme değerlendirme yazılımlarıyla sürekli 
 takip edilmekte; sınav koçları ve öğretmenler bu değerlendirme sonuçlarına göre strateji 
 belirlemektedir. Öğrencinin bu süreçte sizden sadece desteğe ihtiyacı vardır. 
• Sınava hazırlanan öğrencinin genç bir insan olduğunu, serbest zamana, sosyalleşmeye, 
 hareket etmeye, deşarj olmaya ihtiyacı olduğunu unutmayın. Sınava hazırlık süreci yemek 
 pişirmek gibidir. Ateşi çok açmak yemeği yakabilir. Öğrencinin çalışma programı, ona 
 ihtiyacı olan serbest alanı da sağlayacak biçimde ve yoğunlukta hazırlanır.  
• Çocuğunuzu başka öğrencilerle ya da başka okullarda uygulanan programlarla 
 kıyaslamaktan kaçının. Her bireyin kendi öğrenme stili ve hızı vardır. Kıyaslamalar öğrencide  
 özgüven yıkımına, motivasyon kaybına hatta  pes etmeye neden olabilir. Bu psikoloji 
 çocuğunuzu yaşamı boyunca takip edebilir. 
• Sorumlu bir veli olarak çocuğunuz için en iyisini yapmaya çalışmanız çok normal. Bu 
 amaçla çocuğunuz için Vizyon Kolejini tercih ederek işi ehline verdiniz. Bu noktadan 
 sonra okulunuza güvenmeli ve işbirliği yapmalısınız. Çocuğunuz üniversite sınavına bu 
 alanda yılların deneyimine sahip uzman öğretmen, yöneticiler ve sınav koçları 
 yönetiminde, Türkiye’nin en güçlü ölçme değerlendirme kurumu Sebit tarafından 
 hazırlanan içerik ve ölçme değerlendirme araçları ile hazırlanır. 

Üniversite Sınavına Hazırlık Süreci
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 • Başarının en büyük kaynağı  destek ve motivasyondur. Çocuğunuzu destek olarak motive 
 edin. Bu sınavın önemli olduğunu ama kendisinin sınavdan daha önemli olduğunu,   
 hayatının bu sınava bağlı olmadığını, iyi bir derecenin hem kendisini hem de sizi mutlu  
 edeceğini ama sonuç ne olursa olsun onu destekliyor olacağınızı açık ve net biçimde,  
 defalarca dile getirin. Araştırmalara göre maalesef bir çok öğrenci sınavda kendi   
 kapasitesince başarılı bir sonuç almış olmasına rağmen, velisinin beklentilerini   
 karşılayamadığı için kendisini başarısız ve yetersiz görüyor. Bu psikoloji özgüven sorunu  
 olarak üniversite yıllarında ve nihayetinde iş ve sosyal yaşamında da onu takip edebiliyor. 

Üniversite Sınavına Hazırlık Süreci
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VİZYON KOLEJİ BURSLULUK 
ŞARTLARI

a.  Vizyona Giriş Sınavında (VGS), okulun belirlemiş olduğu burs kriterlerini yerine getirdiği  
 tespit edilen öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı için Eğitim Bursu almaya hak   
 kazanırlar.
b. Kampüslerin burs kontenjanları ve burs kazanma kriterleri Yönetim Kurulu tarafından  
 belirlenir. Kontenjan kapsamında, bursların dağılımı Vizyona Giriş Sınavı sonucunda oluşan  
 başarı sıralamasına göre yapılır.
c. Kayıtlı VK öğrencileri sadece 5 ve 9. sınıfa geçişte Vizyona Giriş Sınavına ( VGS) kabul
 edilirler. Diğer sınıflardaki Vizyon Koleji öğrencileri VGS sınavına alınmaz.
d. Vizyona Girişi Sınavında (VGS) Eğitim Bursuna hak kazanmış öğrencilerin bursluluğunun  
 devamına, her ders yılının sonunda Yıl Sonu Başarı Puanı’na göre karar verilir. Buna göre  
 farklı burs dilimlerindeki öğrencilerin, bursluluğun devamı için alması gereken Yıl Sonu  
 Başarı Puan aralıkları aşağıdaki gibidir.

 e. %100 Eğitim Bursu kazanan öğrenciler eğitim ve yemek için ücret ödemezler. %90 ve  
 altında oranda Eğitim Bursu kazanan öğrenciler sadece eğitim ücretinden burs oranı kadar  
 muaf olurken eğitim dışındaki tüm hizmet ve ürünlerin maliyetini kendisi karşılar.
f. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, yukarıdaki tabloda belirtilen başarı kriterlerini   
 sağladıkları takdirde kademe sonuna kadar burs almaya devam eder.
g. Yıl Sonu Not Ortalaması düşen burslu öğrenciler, yukarıdaki tabloya göre yeni not   
 ortalamalarının girdiği dilimden burs alarak eğitime devam edebilirler. Burs oranı düşürülen  
 öğrenciler, bir sonraki yıl notlarını yükseltirlerse ilk bursluluk diliminden yararlanma talepleri  
 mevcut burs kontenlanlarının durumuna göre değerlendirilir.

Burs Oranı

*ÖNEMLİ NOT: Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin bir yıl boyunca Vizyon Kolejinde girdiği ATS 2 ve 3 ile SİS 1, 2, 3, 4, 5 
sınavlarının ortalamasıdır. PTS sınavları açık uçlu sınavlar olduğundan ortalama hesabına dahil edilmemektedir. 
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