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Eğitim Bilimleri, yüksek standartlarda eğitim kalitesini,
bilimi, kültürel gelişimi merkezine alan, sürekli gelişime açık,
dinamizmi ve hayata donanımlı bireyler kazandırma vizyonu
ile 49 yıldır eğitim sektöründe hizmet sunmaktadır.
Eğitim Bilimleri Okullarımızın temelini oluşturan ve bizi diğer
eğitim kurumlarından ayıran en önemli özelliğimiz akademik
odaklı eğitim anlayışımızdır. Alanlarında uzman, öğrenci
merkezli eğitim anlayışına sahip deneyimli ve güvenilir öğretmen
kadromuzla etkin rehberlik anlayışımızla eğitim hizmeti
vermekteyiz. Akademik eğitim anlayışımız doğrultusunda;
Türkiye’nin birçok ilinde bulunan ortaokul, lise ve kurslarımızla,
aynı zamanda eğitim sektörüne yön veren başarısı kanıtlanmış
yayınlarımızla, iyi eğitim görmüş, ülke değerlerine ve uluslararası
vizyona sahip, geleceğin “Eğitimli” bireylerini yetiştirmekteyiz.
Eğitim faaliyetlerimiz, sınav başarısının yanı sıra öğrencilerimizin
anlama, kavrama, bilgiyi kullanma, akıl yürütme, mantıklıeleştirel düşünebilme ve dil becerilerini geliştirebilme amacını
taşımaktadır.
Kırk dokuz yıldır bu vizyonla yetiştirdiğimiz, örnek alınacak
başarılara ve birinciliklere imza atan öğrencilerimiz, en güçlü
motivasyon kaynağımızdır. Bu motivasyon gücüyle; okullarımızı
Anadolu’nun her köşesine taşıyarak tüm Türkiye’de “Eğitimli”
öğrenciler yetiştirmeyi, gelecek için sağlam bir akademik eğitim
altyapısı sunmayı ve eğitime yön vermeyi hedeﬂemekteyiz.
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Dünyayı eğitimle daha iyi ve yaşanabilir bir yer haline getirebileceğimize
inanıyoruz. Akademik eğitime odaklanarak her zaman doğru yönde,
kendimize güvenle hareket etmeye kararlıyız. Dünyayı daha fazla
öğrenmeye, öğretmeye ve yeni çağın sunduğu fırsatları değerlendirmeye
kararlıyız.
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Eğitimci kimliğimiz ile akademik eğitimde başı çeken, örnek alınan,
güçlü öğretmen kadrosuna sahip bir kurum olmak vizyonu ile ilerliyoruz.
Eğitimci olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, yetkin davranarak, gerçek
anlamda lider ve öncü olmanın gururunu yaşıyoruz.
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Kurduğumuz tüm ilişki ve yaklaşımlarda kullandığımız iletişim dile
ile samimiyetimizi öğrenci ve velilerimize yansıtıyoruz. Doğru olana
inancımızı kurduğumuz ilişkilerde göstermekte cömert davranıyor,
samimi bir iletişim kurmaya özen gösteriyoruz.
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Geleceğe değer katmak ve büyümek için; eğitimi, insanları, fikirleri,
bilimi, kültürü ve teknolojiyi de içine alan bütünsel bir yaklaşım
sergiliyoruz. Kurumlarımızı uzun vadeli bir perspektiﬂe yönetiyor,
geleceği olan okullar yaratıyoruz.
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İnsanlar ve ilişkiler, yaptığımız işin merkezini oluşturur ve franchise
ortaklarımızla ve kurumlarımızın yönetimleri ile olan bağımız ve onlarla
gerçekleştirdiğimiz ekip çalışması bizim için yaşamsal öneme sahip.
Dayanışmanın gücüne gönülden inanıyoruz.
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Eğitim Bilimleri Ortaokullarımızın temelini oluşturan ve bizi
diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özelliğimiz
akademik odaklı eğitim anlayışımızdır.
Ortaokul eğitimi, lise ve yüksek öğretimden önce, öğrencilerimizin
geleceğini şekillendiren en önemli aşamalardan biridir ve ortaokul
seçimi yapacak öğrenci ve velilerimiz ortaokul eğitimi tercihlerini
yaparken akademik odaklı eğitim anlayışının ne kadar önemli
olduğunun bilincindedir.
‘Eğitimle Başarıyı Hedeﬂe’yen öğrenci ve velilerimiz bilirler
ki, alanlarında uzman, öğrenci merkezli eğitim anlayışına
sahip deneyimli ve güvenilir öğretmen kadromuz, akademik
eğitimi, kültürel gelişimi ve bilimsel donanımı merkezine alan
sistemimizle, iyi eğitim görmüş, ülke değerlerine ve uluslararası
vizyona sahip, geleceğin “Eğitimli” ve “Başarılı” bireylerini
yetiştirmek ana hedefimizdir.
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Eğitim Bilimleri
Ortaokullarımızda
öğrencilerimizin
eğitim ve öğretim
ihtiyaçları
gözetilerek,
konsantrasyon
ve kazanımları
düşünülerek, tam
gün eğitim alacak
şekilde programlar
hazırlanmaktadır.
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Eğitim Bilimleri Ortaokullarımız güçlü öğretmen kadrosu ve nitelikli
eğitim programı ile akademik donanımı güçlü, kültürel düzeyi yüksek,
eleştirel bakış açısına sahip, teknolojiye hâkim, akılcı, çalışma ve iç
disiplin bilinci ile yüksek motivasyonlu, hedefe odaklı gençler yetiştirmeyi amaçlar.
Eğitim Bilimleri Ortaokul eğitimimiz; 5, 6, 7 ve 8. sınıﬂarda, 4 yıl boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çerçevesinde modern ve teknolojik sınıﬂarda verilir. 5 ve 6. sınıfta ortaokul temel eğitimi, LGS ön
hazırlık, hedef belirleme, 7 ve 8. sınıﬂarda belirlenen hedeﬂere göre
liselere tam hazırlık yapılır.
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Ortaokul eğitimimizin temel amaçlarından biri de,
öğrencilerimizi bir sonraki lise öğrenim kademesine
nitelikli bilgilerle donanmış şekilde hazırlamaktır.
Ortaokul eğitimi boyunca öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimizle LGS için tam destek verilerek, doğru
mesleki yönlendirme için etkin rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Eğitim Bilimleri Ortaokullarımızda hafta içi 5 gün, günde 8
ders olmak üzere haftada toplam 40 saat ders verilmekte
ve yaşam becerileri kazandırılmaktadır.
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%FST

09:00

09:40

%FST

09:55

10:35

%FST

10:45

11:25

%FST

11:35

12:15
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12:25

13:05
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%FST

14:00

14:40

%FST

14:50

15:30

%FST

15:40

16:20

&Ėņ5ņ.-&#"Ĳ"3*:*)&%&'-&

7

(&-&$&Ė&
&Ėņ5ņ.-&#",ȷ

Öğrencilerimiz, derslerinin dışında liseye hazırlık için farklı bir kurumdan kurs
desteği alma ihtiyacı duymadan LGS’ye
dair tam kapsamlı sınav programlarına
dahil olur, tüm sorularına cevap bulur,
etkin rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimiz ile liselere ait bilgiler, puanlarına
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Eğitim Bilimleri
Ortaokullarımızda
eğitim alan
öğrencilerimiz
liseye geçiş
konusunda da
adım adım gerekli
tüm destekleri
alırlar.

göre girilebilecek okullar, tercih döneminde dikkat edilmesi gereken konular
gibi önemli noktalarda, en doğru şekilde
yönlendirilir ve liseye bilinçli bir genç
olarak adım atmanın rahatlığında yaşarlar. Çocukların ilgi, yetenek ve becerileri sürekli takip edilir.
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Eğitim Bilimleri Ortaokullarımızda, okul, dershane, etüt ve rehberliği birleştirip aynı kurumda özgün bir programla sunar ve uygularız.
Oluşturduğumuz özgün eğitim modeliyle hem
ortaokul eğitimini en verimli şekilde uygular,
hem de Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Liselerine ve Kolejlere hazırlarız.
Ülkemizde liselere yerleştirmede Temel Eğitimden Liselere Geçiş Sınavı (LGS) uygulanmaktadır. Bu sisteme göre öğrenci sınavda sadece 8.sınıf konularından sorumludur.
8.Sınıf Ortak Sınavlar: Türkçe, Matematik, Fen ve
Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’dir. Sorular çoktan seçmeli (4

seçenekli) olup 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.
LGS Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılmaktadır. Öğrencilere Sözel ve Sayısal olmak üzere
iki ayrı soru kitapçığı verilmektedir. Öğrenciler,
Sayısal ve Sözel bölüm arasında kısa bir dinlenme
arası almaktadırlar. Sınav sonuçları Haziran ayı
içinde açıklanır. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları, Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Bakanlıkça belirlenecek bazı Anadolu Liseleri LGS
ile öğrenci alacaktır.
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BÖLÜM

SAYISAL
BÖLÜM

DERS ADI

SORU SAYISI

Türkçe

20
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20

TOPLAM

Sınava giren öğrencilerin %10’u sadece LGS ile
öğrenci alan okullara, geri kalan % 90’ı ise adrese
göre diğer liselere yerleşecektir. Öğrencilerin yeni
sınav sisteminde sınava katılan öğrenciler arasında %10 içinde olup iyi bir liseye yerleşebilmeleri
için iyi bir LGS hazırlık eğitimi almaları daha da
önem kazanmaktadır.

TOPLAM SORU
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50
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40
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Tüm ortaokul öğrencilerimizi 5. sınıftan itibaren sınav takvimimizde bulunan Kazanım
Değerlendirme ve Referans Sınavları ile,
8. sınıftan itibaren ise yoğun bir programla
LGS deneme sınavlarımız ile sınavlara hazırlarız.
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Rehberlik anlayışımız, öğrencilerimizin yaş
grubu ve akademik hedeﬂeri düşünülerek
3 grupta değerlendirilmektedir. Kriz Öncesi Rehberlik, Gelişim Rehberliği ve Mesleki Rehberlik.
Eğitim sürecinde bireysel kariyer odaklı bir
rehberlik süreci ile öğrencileri hayalindeki
liseye hazırlar, öğrencilerin kişisel ilgi ve
yeteneklerinin tespiti, kariyer eğilimlerinin
analizini çeşitli envanterlerle belirleriz. Yapılan envanterlerle ve seminerlerle, mesleki rehberlik yapılarak öğrencilere sınavlardan önce hangi okul/bölüm seçmeleri
konusunda yol gösterilmiş olur.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik züm-
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Eğitim Bilimleri
Ortaokullarımızda
‘Etkin Rehberlik
ve Danışmanlık
Sistemi’
akademik eğitim
anlayışımızın ana
temasıdır.

remiz tarafından düzenlenen öğrenci ve
veli seminerlerimiz, velilerimizin çocuklarıyla kuracağı etkili iletişime katkı sağlamak amacıyla çok çeşitli konularda düzenlediğimiz veli atölyelerimiz, her zaman ve
her yerde, sürekli eğitim ve gelişim anlayışımızı tamamlamaktadır.
Danışmanlık sistemimizde ise her öğrencimizin bir danışman öğretmeni bulunur.
Danışman öğretmen, veli-öğrenci dinamiğini kullanarak öğrencimiz için “Nasıl daha
verimli olunur?” sorusuna cevap bulur.
Danışman öğretmenlerimiz, bir aile bireyi
gibi öğrenci ve veliyle her zaman iletişim
halindedir.
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Eğitim Bilimleri Ortaokullarımızda öğrencilerimiz Referans Sınavları’na, yıl
içinde 5, 6, ve 7. sınıﬂarımız 1 kez, 8. sınıflarımız 2 kez olmak üzere girerler. Üniteler sonunda Kazanım Değerlendirme
Sınavları öğrencilerimizin mevcut bilgi
birikimini deneyimler ve ölçer. Öğrencilerimizin ders dışı kaygı durumları, ailesiyle olan iletişimi, mesleki yeterliliği
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vb.ise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik zümremiz tarafından takip edilir.
Böylece, düzenli periyotlarla kendilerini
deneme, süreç değerlendirme ve aldıkları eğitimin geri bildirimini alma imkanı
bulurlar. Sınav sonuçlarını Digital Ayna’dan takip edebilen öğrenci ve velilerimiz dönem başarısına ait genel
durum takibi yapabilirler.
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STEM + A, Science (Fen), Technology
(Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve
Mathematics (Matematik) + Art (Sanat)
kelimelerinin baş harﬂerinden oluşan bir
kısaltmadır. STEM’in odak noktası, tüm bu
bilim dallarının, farklı disiplinlerin bir arada
kullanılmasıdır. Öğrencilerimiz, akademik
derslerinde edindikleri bilgileri, mühendislik becerileriyle harmanlayarak problem
çözme becerilerini geliştirir ve fikirlerini
üretime dönüştürürler. Üretilen ürünü tasarımla (sanatla), görsellikle birleştirdiğimizde STEM + A ( STEM + Art) ortaya çıkar.

Eğitim Bilimleri Ortaokullarımızda, öğrencilerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlamak, algoritmik düşünme mantığını kazandırmak, teknolojiyi iyi kullanan ve aynı
zamanda teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için okullarımızda robotik ve kodlama dersleri veririz.
Dünyaca ünlü robot üreticilerinin eğitim
setleriyle birlikte yaptığımız çalışmalarda
Carnegie Mellon Robotics Academy tarafından hazırlanan ortaokullara özel müfredatları kullanırız. Eğitimlerini tamamlayan
öğrencilerimiz, sene içerisinde yapılan ulusal
ve uluslararası robot yarışmalarına katılırlar.
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Her geçen gün
teknoloji ve
yazılımın değeri
artarken, kodlama
yeni dünyanın
olmazsa olmazı
olarak hayatımızın
her alanında önem
kazanmaktadır.
Eğitim Bilimleri
Ortaokullarımızda
kodlama
derslerimiz ile
geleceğin endüstri
devrimi Endüstri
4.0’a hazır gençler
yetiştirmekteyiz.

.BLFS)BSFLFUJ
Maker Hareketi, günümüzde kendin yap
kültürüyle teknolojinin birleşmesi olarak
adlandırılır. Maker Hareketi’nde amaç, bir
problemle karşılaştığı zaman elindeki imkanlarla en iyi çözümü bulmak için üretimi düşünen ve üreten kişileri yetiştirmektir.
Biz de okullarımızda bu kültürü aşılamak,
maker ruhunu kazandırmak ve güçlendirmek için Maker hareketine destek veririz.
Bu sebeple teknolojinin sunduğu tüm
imkânları (3D yazıcılar, mikro denetleyici
kartlar, sensörler vb.) kullanarak öğrencilerimizi yeni ürünler üretmesi için teşvik
ederiz. Derslerimizde özel olarak uygula-

dığımız müfredatımızla birlikte öğrencilerimiz, “sıfırdan üretime” ya da “mevcut
üründen inovasyona” geçişler yapabilirler.
Öğrendikleri tüm bilgileri harmanlayarak
ürün veya çözüm üretmek için kullanan
öğrencilerimiz yıl sonunda okulumuzda
‘School Maker Fair’ düzenleyerek ziyaretçilerimize sunumlarını gerçekleştirirler.
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OKULUN SANA BİR TIK YAKININDA
Eğitim Bilimleri Ortaokullarımızda;
öğretmen, öğrenci ve velilerimizin okulla
ve öğrencimizle ilgili istedikleri bilgiye
anında ulaşabilmeleri ve haberleşebilmeleri
için Digital Ayna (Öğrenci Başarı Takip
Sistemi) sistemi kullanılır.
Digital Ayna, tüm Eğitim Bilimleri
Ortaokullarımızdaki öğretmen,
öğrenci, veli ve müdürlerimizin
kendi şifreleriyle girdiği online
interaktif platformumuzdur.
Digital Ayna, bize özel geliştirilmiş
E-okul uygulamasıdır.

• Ders Programını Öğren
• Sınav Sonuçlarını Gör
• Öğretmenine Soru Sor
Digital Ayna platformumuza
www.digitalayna.com
adresimizden ulaşılır.

• Kullanıcı adı ve şifre girilir.
• Digital Ayna içeriği kullanıcıya göre değişir.
• Öğretmen ve öğrencinin kullanım içerikleri ayrıdır.

6ZHVMBNBTZMB
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• Sınav sonuçlarına
• Kendilerine verilen ödevlere
• Öğretmeninin ilettiği mesajlara
• Aylık ders planlarına bakabilirler.
• Öğretmenlerine mesaj iletebilirler.

7&-ņ-&3ņ.ņ;
• Öğrencilerinin sınav sonuçlarını
görebilirler.
• Öğretmenlerimize mesaj iletebilirler.
• Toplantı duyurularını takip edebilirler.
• Öğrencilerinin devam durumunu
görebilirler.

ºĖ3&5.&/-&3ņ.ņ;
• Sınav sonuç ve analizlerini
yayınlayabilirler.
• Öğrencilerimize ve velilerimize
mesajlar iletebilirler.
• Etkinlik ekleyebilir, duyuru
yapabilirler.

,BSB5BIUB%FŗJM"LMM5BIUB%×OFNJ
Sınıﬂarımızdaki dikkat çekici teknolojik unsurlardan biri de akıllı tahtalardır.
Eğitim Bilimleri’nde tüm ders konuları akıllı ekran içerikleri olarak sisteme
yüklenir ve dersler öğrencilerimize özel hazırladığımız akıllı tahtalarda anlatılır.

&Ėņ5ņ.-&#"Ĳ"3*:*)&%&'-&

15

,";"/."/*/ņ-,"%*.* 
&Ėņ5ņ.#ņ-ņ.-&3ņ:":*/-"3*ȷ

Kaliteli yayıncılık anlayışını benimsediğimiz, eğitim sektörüne yön veren, başarısı
kanıtlanmış Eğitim Bilimleri Yayınlarımızla, ortaokuldan liseye uzanan yolda yüzlerce
öğrencimizin yanındayız.

Yayınlarımız, alanında uzman zümre başkanları tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı
müfredatı gözetilerek, her biri ayrı sınıf kategorisinde olmak üzere 5, 6, 7 ve 8. sınıﬂara
yönelik yayınlar şeklinde hazırlanmaktadır.
Konu anlatımlı kitaplarımızda üniteler,
konulara ayrılarak sade ve anlaşılır bir dille
verilmiştir. Konu anlatımlarından sonra örnek ve etkinliklerle konunların basit bir şekilde öğretilmesi amaçlanmıştır.
Soru bankalarımızdaki testlerde sorular
kolaydan zora doğru sıralanarak konunun
pekiştirilmesi sağlanmış ve soru çözüm
videolarıyla öğrencilerimizin her ortamda
konuları öğrenmeleri amaçlanmıştır.
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Soru bankalarımızdaki ünite kontrol testleriyle öğrencilerimizin LGS’de çıkma ihtimali olan soru kalıplarını görmeleri ve kendilerini test etmeleri amaçlanmıştır.
Çalışma testlerimiz ile öğrencilerimize konular bittikten sonra kendilerini mini sınavlarla test etmelerine olanak sağlanmıştır.
Belirli periyotlarda uyguladığımız deneme sınavları ile her sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin LGS sistemine hazırlanmalarına olanak sağlanmıştır.
Yabancı dil derslerinde alanında uzman,
dünya markalarıyla yaptığımız işbirliği ile
öğrencilerimizin dil yeteneklerinin en üst
düzeyde olması hedeﬂenmiştir.
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CLT SINIF AKTİVİTELERİ

• Dil değişimleri
• İncelemeler
• İkili çalışmalar
• Öğreterek öğrenme
• Rol üstlenme
• Röportajlar
• Bilgi boşlukları
• Oyunlar

Amacımız;
öğrencilerimizin
yabancı dilde dört
temel becerilerini
(reading/
writing/listening/
speaking)
geliştirmek ve
desteklemektir.

Dünya dili olan İngilizce’nin önemi her
geçen gün artıyor. Dünyadaki bilimsel ve
kültürel gelişmeleri takip edebilmek, teknolojiden daha iyi yararlanabilmek için İngilizce’yi en iyi şekilde öğrenmek ve kullanmak gerekiyor.
Eğitim Bilimleri Okulları olarak; Avrupa Dil
Çerçevesi Programı (CEFR) referans alınarak, öğrencilerimize yabancı dilin hem
akademik hem de gerçek yaşamlarında
kullanılmasına yönelik becerileri sağlayacak olan CLT (Communicate and Language Teaching Method) İletişimsel Dil Öğretim Methodunu kullanmaktayız.

CLT methodunda dil bir iletişim aracı
olarak ele alınır.
Eğitim Bilimleri Okullarımızda kullandığımız materyallerin güncelliği ve işlevi
öğrenci gereksinimlerine uygun olarak
düzenlenir ve öğrencilerimizin etkin katılımları sağlanmaya çalışılır. Bu materyaller interaktif sisteme sahiptir. Tek başına
ya da grup çalışması gibi etkinlikler ve
sunumlarla öğrencilerimizin derse ve öğrenmeye katılımı desteklenmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru olarak
ifade edebilirler.
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@egitimbilimleri
@ebilimleri

@egitimbilimler1

www.egitimbilimleri.com.tr
biliml
b
lim
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İSTANBUL

ANADOLU

Ataşehir

: 0216.577 76 00

Ankara-Batıkent

: 0505.705 82 45

Avcılar

: 0212.676 39 41

Ankara-Etimesgut

: 0312.268 30 30

Bahçelievler : 0212.677 90 90

Ankara-Pursaklar

: 0312.527 11 27

: 0212.660 38 64

Antalya-Konyaaltı

: 0242.227 77 07

Antalya-Lara

: 0242.317 10 07

Antalya-Perge

: 0242.316 07 77

Bartın

: 0378.228 12 22

Bakırköy

Beylikdüzü : 0212.876 55 71
Çekmeköy : 0216.527 43 63
Edirnekapı : 0212.544 20 03
Esenler

: 0212.610 06 20

Bilecik-Bozüyük

: 0 228 315 16 16

Bursa-Ataevler

: 0224.452 34 52

Bursa-Fomara 1

: 0224.225 64 01

Bursa-Fomara 2

: 0224.224 50 00

Esenyurt

: 0212.699 99 20

Fatih

: 0212.533 90 67

G.O.Paşa

: 0212.616 45 31

Bursa-Nilüfer 1

: 0224.243 43 53

Halkalı

: 0212.693 94 94

Bursa-Nilüfer 2

: 0224.242 12 00

Bursa-İnegöl 1

: 0224.711 11 16

Bursa-İnegöl 2

: 0224.713 11 13

Çorlu

: 0554.198 12 33
: 0364.777 11 10

Kağıthane : 0212.321 11 10
Kartal

: 0216.387 55 55

Kocasinan : 0212.657 58 56
Kurtköy

: 0216.595 13 00

Çorum 1

Maltepe

: 0216.441 21 00

Çorum 2

: 0364.502 15 25

Diyarbakır

: 0412.257 17 07

Maslak

: 0212.268 64 64

Sefaköy

: 0212.426 81 10

Şirinevler

: 0212.654 40 00

Şişli

: 0212.343 19 09

Şişli

: 0212.343 34 74

Üsküdar

: 0216.495 91 71

Samsun-Atakum

: 0362.438 54 38

Yeşilpınar

: 0212.609 08 88

Şanlıurfa-Karaköprü

: 0505.014 06 24

Van-Edremit

: 0432.217 36 37

Zeytinburnu : 0212.665 93 93

Edirne

: 0284.212 00 30

Kocaeli-Gebze

: 0262.644 75 13

Kocaeli-Yahya Kaptan : 0262.311 40 14
Niğde

: 0388.232 04 99

Osmaniye-Düziçi

: 0328.876 77 76

www.egitimbilimleri.com.tr

