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“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye 
ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli 
timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu 
yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” 

Mustafa Kemal Atatürk

Biz Kimiz?
“Eğitimde Sınırların Ötesinde” hedefinden yola çıkarak kurduğumuz okulumuzda;

Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, öz farkındalığa sahip, başarılı ve mutlu bireyler
yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Misyonumuz
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitim vermek, öğrencilerimizin bilim, sanat ve

spor alanlarında kendi potansiyellerini keşfedebilmelerini sağlamak ve özgüvenli,
özgürce düşünebilen mutlu bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Okul öncesi eğitimden lise son sınıfa kadar yüksek standartta, yenilikçi ve üstün eğitim

sağlayarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak, bireysel yeteneklerini ve becerilerini
geliştirmek için her türlü imkân ve ortamı sunan bir eğitim kurumu olmaktır.



Sevgili Veli ve Öğrenciler, 

Eğitim, her birey için doğduğu anda başlayan, gerekli bilgi ve anlayışları edindiği
hiç bitmeyen bir süreçtir.

Özel Oran Okullarında bilimden sanata, sanattan spora çağın gerekliliklerine uygun 
tüm donanımları okulumuzda bulunduruyoruz. Modern dünyanın izleyicisi değil üreticisi 

olacağımız bu yolda bütün görüşleri dinleyerek yepyeni düşüncelerin oluşmasını ve 
bunları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Eğitimde özgür, kendi sorumluluğunun bilincinde, 

yalnızca sınavlara değil yaşamın her alanına hazırlayacağımız öğrenciler yetiştirmeyi 
hedefliyor, Özel Oran Okullarında “gelecek var” ilkesiyle hareket ediyoruz.

Hedeflerimizi kararlı bir şekilde yürütecek olmanın gururuyla yanımızda olacak tüm veli, 
öğrenci, personel ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum

ORHAN KARAKAYA
  ÖZEL ORAN OKULLARI KURUCUSU

Değerli Okurlar, 
Eğitimin niteliklerini ve kazanımlarını anlamak için bilimi ön plana çıkarmak ve

hayatla ilişkilendirmek gerekir.
“Dünyadaki eğitimsel gelişimleri takip etmek, ülkemize uyarlamak unutulmamalıdır.”

Eğitimin ciddiyetinin farkında olarak bu mantıkla yola çıktık.
Nitelikli eğitim almayan öğrencilerin gelecekte büyük sıkıntılarla karşılaşabileceği gerçeğinin 

farkında olarak donanımlı gençler yetiştirmeyi hedefledik ve bunun için
her türlü alt yapımızı oluşturduk.

Deneyimli bir eğitimci olarak önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum.
Bilim, teknoloji, sanat, spor ve sosyal alanda, öğrencilerimizin beceri ve yeteneklerini en üst düzeye 

çıkarmak için her türlü programı uygulamaya koyduk. 
Okulumuzda eğitim alan tüm öğrenciler; bilimsel bir bakış açısıyla olayları değerlendirebilecekler, 
karşılaştıkları problemlerin çözümünde farklı yaklaşımlarla çok yönlü çözüm geliştirebilecekler. 

Geçmişimize ve milli değerlerimize sahip çıkacak, kültürel zenginliklerimizi tanıyacak, onları 
yaşamlarının bir parçası haline getireceklerdir. 

Öğrencilerimiz; ülkesini seven, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler
olarak yetiştirilmektedir.

Sevgiler.

BAYRAM SEVGEN
  ÖZEL ORAN OKULLARI GENEL KOORDİNATÖRÜ



Neden Özel Oran Okulları?

•Anasınıfından ilkokul-ortaokul ve liseye uzanan kesintisiz eğitim olanağı sunmaktayız.

•Üniversite sınavları ve liselere giriş sınavları için yeni sisteme uygun akademik eğitim politikası 
izlemekteyiz.

•Akademik kadromuz, alanında yetkin öğretmenlerden oluşmaktadır.

•Öncelikli yabancı dil İngilizcedir. İkinci yabancı dil olarak öğrencilere Almanca ya da İspanyolca 
seçeneği sunmaktayız.

•Okulumuz, 11900 m2 kapalı alana ve 2800m2 bahçeye sahiptir. 

•72 derslik ve 1600 öğrencilik kapasiteye sahibiz.

•Yemekhane, kapalı spor salonu,konferans salonu, Jimnastik ve dans/drama salonu, fizik, kimya 
biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra iki adet fen laboratuvarımız bulunmaktadır.

•Öğrencilerimizin teknolojik ve sanatsal gelişimlerine de büyük önem verdiğimiz kurumumuzda, 
iki bilgisayar laboratuvarının dışında robotik kodlama atölyesi, görsel sanatlar, seramik ve müzik 
atölyeleri de yer almaktadır.

•İngilizce müfredat programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı- ‘CEFR’ (Common 
European Framework of Reference for Languages) ve Cambridge IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education) )kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır.

•İngilizce Öğretim Programımıza, Critical Thinking (Eleştirel düşünme becerisi) Communication 
(iletişim becerisi) Collaboration (iş birliği becerisi) ve Creativity (yaratıcı düşünme becerisi) gibi 
21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.

•Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP),  E-TWINNING,  ERASMUS, World Scholar’s Cup 
(WSC) Junior Model Of United Nations (JMUN), Model Of United Nations (MUN),Destination 
Imagination (DI) gibi proje ve kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası 
platformlarda kendilerini gösterebilme fırsatı yakalamaktadırlar. 



Yaşamın İlk Adımları
Okul Öncesi Eğitim
Okul öncesi eğitim döneminde; psikomotor, bilişsel,
duygusal-sosyal, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini 
desteklemeye ve geliştirmeye yönelik eğitim-öğretim ortamı 
hazırlanmıştır. Güvenli aile ortamından teslim aldığımız 
öğrencilerimize bilgiyi keşfederek, yaşayarak ve oyun yoluyla 
aktarıyoruz. Çocuklarımızın doğal gelişim süreçlerine entegre 
bir sistemle hazırladığımız programımızla geleceğin mutlu 
bireylerini yetiştiriyoruz.

OKULUMUZDA
MONTESSORİ

Montessori eğitim yaklaşımı; çocukların yaparak yaşayarak 
öğrenmelerini temel alan bir eğitim sistemidir. Okulumuzda 
günlük yaşam deneyimleri ile yaşlarına uygun faaliyetler 
sunarak süreci eğlenceli bir şekilde yürütmekteyiz. Gerçek 
materyallerle birebir çalışmaktayız. Çocuk merkezli, işbirliğine 
dayalı, yaratıcılığı ön plan tutan bu yaklaşım modelini 
eğitimimizin her alanında kullanmaktayız.

GEMS 

Matematik ve Fen Bilimlerinin birleşimi ile keşif gözetimini 
ele alan bir programdır. Çocuklarımızın, kendi kararlarıyla 
merak ederek ve ilgi duyarak seçtikleri konuları doğrudan 
araştırmayı, düşünüp sorgulamayı, gözlem ve deney yapmayı 
klasik eğitim dışında keşfederek öğrenmelerini sağlıyoruz.

KODLAMA VE AKIL OYUNLARI

Okul öncesi dönemde çocuklar için oyunun önemi çok 

büyüktür. Zeka oyunlarının temel amacı ise bireylerin düşünme becerilerini geliştirmektir. Yeni 
bir okuryazarlık türü olan kodlamayı ve akıl oyunlarını derslerimizle harmanlayarak teknolojiden 
faydalanıyoruz. Mühendislik, Matematik ve Fen Bilimleri (STEM) alanını kapsayan bu sistemle 
çocuklar oyun oynarken karar verme, hafızada tutma, stratejik düşünme, gözlem yapabilme, akıl 
yürütme, problem çözme, kavrama ve uygulama gibi zihinsel becerilerini de geliştirme imkânı 
sağlamış oluyoruz.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

Okul öncesi döneminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının amacı algılama, dikkatini toplama, 
kelime dağarcığını zenginleştirme, el ve göz koordinasyonu, kalem kullanma becerilerini geliştirme  
gibi zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri içerir. İlkokula uyumlarını ve hazır bulunuşluk 
düzeylerini desteklemek amacıyla Oran Okulları Anasınıfı olarak okulumuzda ilkokul öğretmenleriyle 
ortak yürüttüğümüz derslerle çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Dil gelişimlerini desteklemeye yönelik yaptığımız parmak oyunları, bilmeceler, şiirler, hikayelerle 
çocukların Türkçeyi doğru kullanmalarını sağlamak, iletişim becerilerini desteklemek, duygu ve 
düşünceleri ifade etmek, neden sonuç ilişkisi kurmak ve gözlem yapma becerilerini geliştiriyoruz.

SCAMPER 

Bu yöntem tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve 
beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. 
Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini amaçlar ve sorular aynı zamanda 
farklı düşünme becerilerini kazandırmayı hedefler.

Michalko´ya göre SCAMPER´ın felsefesi şudur: 
Her fikir var olan başka bir fikirden doğar.

İngilizce yedi kelimenin baş harfinden oluşan bir akrostiştir. 
S: Substitute: Yer değiştirme
C: Combine: Birleştirme
A: Adapt: Uyarlama
M: Modify, Minify, Magnify: Değiştirme, küçültme, büyültme
P: Put to other uses: Başka bir kullanımın yerine koyma
E: Eliminate: Yok etme, çıkarma
R: Reverse, Rearrange: Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme



Özel Oran İlkokulunda
Her Çocuk Özeldir
Ulusumuzun geleceğinin çocuklarımız olduğu bilincinde bir kurum olarak çağın 
değişim sürecini kalite ve verimlilik çabalarıyla yürütüyoruz. 

Akıllı bir bilgi avcısı, bilgiyi almakla kalmaz; bilgiyi özümsemenin, kullanmanın da en 
az o bilgiye ulaşmak kadar değerli olduğunu bilir. Bu nedenledir ki bilgi toplumuna 
geçişin en önemli tetikleyicilerinden biri olan teknolojik değişimlerin takipçisiyiz.

Bilişim teknolojilerinden eğitim alanında yararlanılabilecek yöntem ve tekniklere, 
kullanılabilecek materyallere, yeniçağın eğitim ortamlarına uygun olarak donatılmış 
modern sınıflarımızda yer vermekteyiz.

Özel Oran İlkokulunda birey hem kendisi hem de herkestir. Eğitim felsefelerindeki 
değişimleri ve eğitim teknolojilerindeki yenilikleri yakalamak, uyarlamak ve 
uygulamak için öğretmenlerimize; eğitimdeki kalitemizi daha iyiye taşımak için idari 
kadromuza ve eğitim hayatının en önemli destekçilerinden olan velilerimize özel 
rehberlik seminerleriyle bağlarımızı güçlendirmekteyiz.

STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen,  teknoloji, 
mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu 
hedefleyen öğretim sisteminin ilk temelleri ilkokumuzda atılmaktadır. Çağın 
gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojideki değişimlerine paralel 
olarak stratejik adımlar atıyoruz. 



Lise Hayatının Temeli
Oran Ortaokulunda Atılır
Öğrencilerimize eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü 
ilkelerinin ışığında bir eğitim ortamı sağlanmak Özel Oran Ortaokulunda ilk 
hedefimizdir. 

Öğrencilerimiz ortaokulumuzda; bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini 
kazanmakta, kendilerine sağlanan sosyal, sportif ve kültürel aktivite olanakları ile de 
ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmektedir. Kalıcı 
öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlayıcı araç gereçler ve sınıf içi teknolojileri ile 
donatılmış öğretmen dersliği uygulamasıyla da öğrencilerimizin akademik gelişimleri 
desteklenmektedir. Böylece amacımıza uygun; temel bilgi ve becerilere sahip, 
eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin akademik zekâlarıyla birlikte sosyal zekâlarının da geliştirilmesi 
için çeşitli kulüp çalışmaları, ulusal ve uluslararası projeler ve sosyal etkinlikler 
düzenliyor, sosyal duyarlılıklarını geliştirebilmek için sosyal sorumluluk projeleri 
planlanıyor ve uyguluyoruz.

“Lise ön hazırlık” çalışmalarının yürütüldüğü ortaokulumuzda sınavlara hazırlık 
özel programlar ve denemeler yapılarak öğrencilerimizin sınav kaygısını en aza 
indirgiyoruz.



Başarının Anahtarı
Özel Oran Anadolu Lisesi
Anadolu Lisemizde bireysel öğrenme stillerinden yola çıkılarak öğrencilerin ilgi alanları ve 
becerilerine göre eğitim modeli izlenmekte, matematik ve fen derslerimiz İngilizce olarak 
işlenmektedir.

Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu lisemizde; kariyer planlaması için danışmanlık desteği, deneme 
sınavları ve sınavlara hazırlık özel programlarla öğrencilere akademik destek sağlanır.

Bireysel ve grup çalışmalarında, öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmelerini sağlamak, 
hedefe ulaşma konusunda gerekli yöntem ve yaklaşımları kazandırma, analiz edebilen ve 
değerlendirebilen bireyler yetiştirme gayesindeki deneyimli eğitim kadromuz öğrencilerle her 
an iletişim halindedir. Ana dilini doğru şekilde kullanan, okuduğunu anlayan, kendisini yazılı 
veya sözlü etkin olarak ifade eden bireyler olarak topluma karışmalarını sağlamak temel 
amaçlarımızdandır.

Anadolu Lisemizde yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere kabullerde etki sahibi, uluslararası 
geçerliliğe sahip sınavlar uygulanarak öğrencilerimizin yetkin dil edinimleriyle başarılı olmaları 
hedeflerimiz arasındadır.

• Oran Anadolu Lisesi YKS çalışmalarına 9.sınıftan itibaren başlamaktadır. 10.sınıflarımızda 
yoğunlaştırılmış ders içerikleriyle öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlar belirlenmeye 
başlanır.  

• Okul sınavlarımızın yanı sıra konu kavrama (KKT) pekiştirme testleri, deneme testleri, 
sınıf içi geri besleme konu testleri uygulayarak öğrencilerimizin gelişimini ölçme ve 
değerlendirme birimimizden gelen analiz sonuçlarına göre izlenir.  

• Her hafta düzenli Sözel/Sayısal takviye etüt çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin 
akademik ihtiyaçlarına destek sağlanmaktadır. 11.sınıf seviyesinde öğrencilerimizin alan 
ders tercihleri doğrultusuna göre sınıf müfredat konularına ek TYT ve AYT müfredatını da 
görmektedirler. Bu çalışmalar bize öğrencilerimizin, 12.sınıftan önce TYT ve AYT müfredatı 

ile tanışmasını sağlayarak, 9.10.sınıf ders konu/kazanım eksikliklerini takip etmemizi ve bir 
sonraki seneye kapsamlı hazırlanmalarını sağlamaktadır.  

• Kurumsal yayınların bulunduğu bir “dijital sınav arşiv kütüphanemiz” bulunmaktadır. 
Öğrencilerimiz diledikleri testleri “sınav kütüphane” ortamında isterse evlerinde çözebilirler. 
Süre ve soru sayısı ile tam simülasyonlu TYT ve AYT deneme sınavlarımızla öğrencilerimizin 
akademik gelişimini yıl içerisinde sürekli deneme sınavlarıyla yakından izliyoruz. Deneme 
sınavlarımızın sonuçları ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından yatay ve dikey olarak 
analizleri öğrenci, veli ve öğretmenlerimize K12Net üzerinden düzenli olarak bildirilir.  

• Sınav Rehberliği kapsamında 11. 12.sınıflarımızın sınav süreci yakından izlenmektedir. Özellikle 
sınav yılında, öğrencinin akademik ve psikolojik süreçleri düzenli olarak gözlem ve takip edilir. 
Her öğrencimizin birebir danışman öğretmen sistemiyle okul-öğrenci-aile arasındaki sıkı 
işbirliğini sağlanmaktadır.   



Yabancı Dil Kazanımı

Özel Oran Okulları olarak hedefimiz öğrencilerimizin İngilizceyi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve 
Programına (CEFR) uygun olarak C1 düzeyinde kullanmalarını sağlamaktır. Bu sebeple 
okulumuzdan mezun olan öğrenciler bulundukları her ortamda kendilerini İngilizce ifade 
edebilme, bu dilde yazılmış Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarından kitap ve benzeri yayınları 
okuyup anlayabilme, çeşitli türlerde yazabilme ve yaratıcılıklarını kullanma becerilerine sahip 
olmak hedefiyle yetiştirilmektedir. 

İngilizce müfredat programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı- ‘CEFR’ (Common 
European Framework of Reference for Languages) ve Cambridge IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education) )kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Dil öğreniminde 
metotlar ve materyaller hızla değişmekte ve gelişmektedir. Öncelikli olarak amacımız, 
yabancı dil öğretiminde öğrenciye en faydalı olabileceğimiz tekniklerle ve donanımla hareket 
etmektir. Her seviye için belirlenmiş hedefler doğrultusunda, öğrencilerimizin dili öğrenirken 
kullanmalarını, kullanırken de sevmelerini sağlayacak akademik çalışmalar ve aktiviteler 
yapılmaktadır. Tüm gelişmeler nazarında dilin sadece gramer yapısı üzerinde durulmadan, 
fonksiyonel temel beceriler olan okuma anlama, dinleme anlama, yazma, konuşma becerilerine 
de gerekli önem verilerek ve bu becerileri geliştirecek çalışmalar uygulanmaktadır. İngilizce 
Öğretim Programımıza, ‘Critical Thinking’ – Eleştirel düşünme becerisi, ‘Communication’-iletişim 
becerisi, ‘Collaboration’- iş birliği becerisi ve ‘Creativity’ – yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. 
yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.

Avrupa’daki en büyük siyasi tartışma, kültürlerarası diyalog ve gençlik platformlarından biri 
olan ve düzenlediği ulusal ve uluslararası konferanslarda geleceğin Avrupalı liderlerini bir araya 
getiren Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP), Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla 
okullar arası iletişim kurmayı ve proje yapmayı, paylaşmayı hedefleyen, destek, araç ve 
hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliği sağlayan E-TWINNING, Avrupa Birliği 
tarafından eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra, spor alanını da kapsayan projelerin 



desteklendiği ERASMUS, Dünyada kırktan fazla ülkede gerçekleşen ve geleceğin bilgin ve 
liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini 
ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlayan World Scholar’s Cup (WSC), Birleşmiş 
Milletlere üye ülkeleri ilgilendiren konular hakkında tartıştıkları, çözüm ürettikleri aynı 
zamanda, Birleşmiş Milletlerin işleyişini öğrendikleri ortaokul öğrencileri için Junior 
Model Of United Nations (JMUN),lise öğrencileri içinse Model Of United Nations (MUN), 
öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini uygulamada ve yaratıcılıkta kullanabilecekleri çeşitli 
yaklaşımları değerlendirebilmeleri için dünya çapında gerçekleştirilen ve öğrencilerden 
oluşan takımların kendi çözümlerini turnuvalarda sundukları eğitici bir program olan 
Destination Imagination (DI) gibi proje ve kulüp çalışmalarıyla öğrenciler hem ulusal hem 
de uluslararası platformlarda kendilerini gösterebilmekte hem de öğrendikleri dilleri 
kullanabilme fırsatı yakalamaktadırlar.  

Cambridge I.G.C.S.E İngilizce Dil eğitim programını takip eden öğrencilerimizi, öğrendikleri 
yabancı dili başka kurumlar tarafından da sertifikalandırmak ve Avrupa Dilleri Ortak 
Çerçeve Programına (CEFR) göre seviyelerini belirlemek üzere Cambridge  FCE, TOEFL 
IELTS sınavlarına girmeleri konusunda yönlendiriyoruz. 

Okulumuzda ikinci yabancı dil eğitimi olarak Almanca ve İspanyolca ders seçeneği 
sunulmaktadır. Yürütülen öğretim programı, öğrencilerimize seçtikleri Almanca veya 
İspanyolca dilinde dinleme-anlama, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel 
dil becerisini eşit düzeyde geliştirme şansı tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı 
dâhilinde  öğrencilerimizin  ( Bağımsız Kullanıcı )  B1 seviyesine ulaşmaları hedeflenir.

Globalleşen dünyanın hızına, öğrencilerine ikinci yabancı dil eğitimi de vererek ulaşmaya 
çalışan okulumuzda dil öğretim hedef ve misyonumuz; Almanca ve İspanyolca’nın en 
yeni yöntem ve teknik donanımları kullanarak etkin ve aktif bir biçimde öğrencilerimize 
öğretilmesidir. İçerisinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılmakta ve fiili 
sınırların olmadığı bir döneme işaret etmektedir. Bu da ancak bilginin paylaşılması ile 
ve ortak olarak kullanılan diller sayesinde mümkün olabilmektedir. Dünya vatandaşı 
olabilmek günümüz gençliğinin en büyük özelliklerinden birisi olup, dünya vatandaşlığının 

sunduğu sınırsız olanaklardan yararlanabilmek ise, en az iki yabancı dili iyi düzeyde bilmekle 
mümkün olabilmektedir. 

Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi göz 
önünde bulundurulur ve dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi esastır. Bu nedenle ikinci yabancı 
dil kapsamında da her düzeyden öğrenciler ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklere, projelere ve 
kültürler arası değişim programlarına katılmaya teşvik edilirler. 

Öğrencilerimiz, dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi 
açısından FIT, DELF, DELE sınavlarına öğretmenlerimiz tarafından yönlendirilir.
 



ORAN OKULLARINDA REHBERLİK
Oran Okullarında gerçekleştirdiğimiz Gelişimsel ve Önleyici temelli PDR programımız; 
okul öncesinden liseye, her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda kendini 
gerçekleştirmesine ve donanımlı bir insan olarak yaşama hazırlanmasına destek 
olmayı hedefler.
 Bu sürecin sağlam temellerle ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için 
öğrencilerimizin Psiko-Sosyal Gelişimlerine, Akademik Gelişimlerine ve Kariyer 
Gelişimlerine yönelik veli ve öğretmenlerimizle iş birliği içerisinde sistematik 
çalışmalar yürütülmektedir.

Okula Uyum Çalışmaları ile işe koyuluruz:
Aramıza yeni katılan öğrencilerimizle okulun fiziki olarak tanıtılması, tanışma ve 
kaynaşma etkinlikleri ve sosyal destek içeren çalışmalar yapılır, sınıf öğretmeni ile 
birlikte öğrenci davranışları gözlemlenip değerlendirilir.
 
 Öğrencileri Tanımaya, Bireysel Özelliklerini Öğrenmeye Önem Veriyoruz: Öğrencilerin 
gelişim sürecindeki akademik, duygusal ve sosyal durumunun tespiti amacıyla çeşitli 
test ve envanterler uygulanır, gözlem ve bireysel görüşmeler yapılır. 
Öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, sosyal beceriler, arkadaşlık ilişkileri, 
kaygı ve öfke kontrolü, çalışma alışkanlıkları, motivasyon vb. konularda bireysel 
çalışmalar ve grup çalışmaları yapılır.

Sınav Danışmanlığı:
LGS ve YKS’ye  hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçteki zihinsel ve duygusal 
ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmış sistematik çalışmalar yürütülür.  Sınav 
sisteminin tanıtılması, kariyer planlaması, meslek tanıtımı, mesleklerin günümüzde 
ve yakın gelecekteki imkanları, okul tanıtımı, hedef belirleme, öğrenciye uygun 
çalışma yöntemleri belirleme, kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları,
veli bilgilendirme seminerleri ve sınav sonrası tercih danışmanlığı yapılmaktadır. 

Veliye Yönelik Seminerler
Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda 
velilerimize anne-baba tutumları, sağlıklı yaşam, etkili iletişim, sorumluluk bilinci, 
sınav sistemi, mesleki yönlendirme vb. konularda seminerler verilir.

Bireysel Danışma Hizmetleri: 
Öğrenciler ve veliler ile randevulu olarak bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. 
Öğretmenlerle de düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri
takip edilir.
   



Gelişimde  Altın Oran
Sahip olduğumuz fiziksel ve teknolojik donanımla öğrencilerimizi üst düzey imkanlarla 
destekliyor,öğrencilerimizin kişilik olgunlaşmalarında önemli bir paya sahip olan sanatsal,sportif ve 
teknolojik derslerimizle onları yaşamın her alanına hazırlıyoruz.

ÖZEL ORAN ORAN OKULLARI KULÜP FAALİYETLERİ:

SATRANÇ KULÜBÜ
Bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmelerine yardımcı olan 
satrancın çocuklarımızın hayatında yer etmesi için tüm imkanları sunuyoruz.

SANAT KULÜPLERİ
“Sanatta sınır yoktur.” diyerek tecrübeli öğretmen kadromuzla duygusal zekası yüksek, güzel 
sanatların öneminin farkında, akademik öğrenme gelişimlerine renk katacak, kültür ve sanatla iç içe 
büyüyen, evrensel nesiller yetiştiriyoruz.

• Görsel Sanatlar
• Seramik
• Bale ve Dans
• Yaratıcı Drama ve Tiyatro
• Piyano, Keman, Klasik Gitar ve Bateri

SPOR  KULÜPLERİ
Spor çalışmalarıyla bedensel kazanımların yanı sıra takım çalışmalarıyla birlikte sosyal kazanımlar 
elde ediyoruz . Özgüven gelişimini desteklerken gerekli becerileri kazandırıyor ve kendilerine aktif 
bir yaşam tarzı oluşturmalarına olanak sağlıyoruz.

• Masa Tenisi
• Basketbol
• Voleybol
• Futbol
• Hentbol
• Badminton
• Jimnastik

TEKNOLOJİ KULÜPLERİ
Birçok bilimi içerisinde bulunduran Robotik Kodlama ve Yazılım dersleri ile öğrencilerimiz yapay 
zekanın gelişimine ayak uyduruyor, algoritmik düşünme ve problem çözme yeteneklerini 
geliştiriyorlar. Bu gelişimle beraber “Geleceğin teknolojilerini üreten nesiller” yetiştiriyoruz.

• Robotik Kodlama ve Yazılım

YABANCI DİL KULÜPLERİ
• Eyp
• Destination Imagination
• JMUN
• MUN
• World Scholar’s Cup
• English Drama Clup
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