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ADAPAZARI ENKA OKULLARI MİSYONU

Adapazarı Enka Okulları, eği"mde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleş"rel düşünme ve ile"şim 
becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince 
sahip, yaratıcı bireyler ye"ş"rmeyi amaçlar.

Vizyon

Adapazarı Enka Okulları,
• Yenilikçi, 
• Toplumsal sorunların farkında olan ve bunlara çözüm üretebilen,
• Yaşam boyu öğrenenler topluluğu olmayı hedefler.

ADAPAZARI ENKA SCHOOLS’ MISSION STATEMENT

Adapazarı Enka Schools aim to develop inquisi"ve, crea"ve and interna"onally minded individuals, who 
respect differences and use cri"cal thinking skills in all disciplines, by providing equal opportuni"es for 
everyone.

Vision

Adapazarı Enka Schools aim to be
• Innova"ve
• Aware of social problems and able to develop solu"ons for them,
• A life long learning community. 

ULUSLARARASI BAKALORYA ORGANİZASYONU MİSYONU 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO), kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha 
huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler ye"ş"rmeyi amaçlar. 

Bu amaçla IBO, uluslararası geçerliliği olan üstün eği"m programları ve ""z ölçme - değerlendirme 
programları geliş"rmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar. 

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru 
olabileceğini anlayan, ak"f, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder. 

IBO MISSION STATEMENT

The Interna"onal Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who 
help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. 

To this end the organiza"on works with schools, governments and interna"onal organiza"ons to 
develop challenging programmes of interna"onal educa"on and rigorous assessment. 

These programmes encourage students across the world to become ac"ve, compassionate and 
lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 
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27 Kasım 2016 tarihinde Yazadurmak Dergi Kulübü 
öğrencilerimiz ünlü "yatro ve sinema sanatçısı
Ayla Algan ile keyifli bir röportaj yaptı. Dergi çalışmaları 
kapsamında yapılan bu röportaj ile öğrencilerimiz; etkili 
ile"şim kurabilme, tanınmış kişilerle hayatları ve sanatçı 
kimliklerine yönelik çalışma yapabilme ve bir yayında bu 
çalışmalarını paylaşabilme fırsatı yakalamış oldular.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

18 Kasım 2016 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan mezunlarımız, 12. 
sınıflarla üniversite ve bölümleri ile ilgili paylaşımlarda 
bulundu.

16 Kasım 2016 tarihinde 12. sınıflar "Yükseköğre"m 
Sisteminin Anahtar Göstergeleri ve Yükseköğre"me 
Geçiş Sistemi" sunumu ile Burak Kılanç'la buluştu. 

21 Kasım 2016 tarihinde 9. Sınıf öğrencileri atölye kitabı 
Göğün Bütün Çeyrekleri’nin yazarı Bedia Ceylan Güzelce 
ile buluştu. Dönem başından bu yana romanın hikayesi, 
karakterleri ve romandaki metaforlarla ilgili çok sayıda 
çalışma yapan ilkeli ve duyarlı öğrencilerimiz, kitap ve 
yazar hakkında merak et"ği birçok soruya cevap buldu. 
Kitapla ilgili eleş"ri yazılarını da yazarla paylaşan 
öğrenciler, yazıları hakkında geri bildirim de aldı.
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Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

8 Aralık 2016 tarihinde Hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri, 
GAZETENKA Kulübü öğrencilerinin hizmet çalışması 
kapsamında Sakarya Valiliği İnsan Hakları Kurulu Üyesi 
ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sakarya Şube
Başkanı Fatma Şengül ile buluştu. Bu buluşmada; valiliğin 
temel hak ve özgürlüklerle ilgili çalışmaları, sivil toplum 
kuruluşlarına düşen görevler, şehrimizdeki örnek olaylar, 
birey olarak insan hakları ile ilgili yapabileceklerimiz gibi 
konularda bilgi alma fırsatı buldular. Ocak ayında
çıkaracakları gazetede geniş bir yer ayırmayı planladıkları 
İnsan Hakları ve İhlalleri konusu üzerine öncesinde bir 
çalışma yapmayı kendine görev edinen öğrenciler ilkeli ve 
duyarlı öğrenciler; bu söyleşi ile ülkemizde ve dünyada 
ciddi sıkıntıların yaşandığı “İnsan Hakları ve Hak İhlalleri”
konularında farkındalık yarattılar.

7 Aralık 2016 tarihinde Gençbank Kulübü, hizmet 
çalışması kapsamında Hazırlık sınıfı öğrencileriyle 
“Toplumsal Cinsiyet” temalı akran eği"mi 
gerçekleş"rdiler. Eği"m, Toplum Gönüllüleri Vakfından 
iki gönüllü eğitmenin liderliğinde, tüm gün farklı 
başlıklardaki oturumlarla gerçekleş"rildi. Toplumsal 
cinsiyet rolleri ve bu rollerin toplumumuza ve 
kültürümüze etkilerini tartışma fırsatı bulan 
öğrenciler; farklı bakış açılarını, farklı fikirleri tanıyarak 
dünya görüşlerine katkıda bulundular.

9 Aralık 2016 tarihinde 12. sınıflarımız İstanbul Bilgi 
Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerine giderek 
girdikleri sunumlarda üniversite hayatını tanıma şansı 
buldular.
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20 Aralık 2016 tarihinde Hazırlık, 9 ve 10. sınıf 
öğrencilerimize, Trafik Denetme ve Şube Müdürlüğünden 
gelen uzman eğitmen tarafından güvenli trafik eği"mi 
verildi.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

17-18 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleşen Sakarya 
Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Şampiyonas’ında 11. sınıf 
öğrencimiz Ömer Sami Öztopaloğlu 1. olarak Türkiye 
Şampiyonas’ına katılmaya hak kazandı.

9-12 Aralık 2016 tarihleri arasında Avrupa Gençlik 
Parlamentosu (EYP) etkinliği çerçevesinde İstanbul 
ENKA Okullarının düzenlediği ENKA Youth Forum 
2016’ya (EYF’16) katıldık. Bu konferansta öğrencilerimiz 
insan haklarından ekonomiye, eği"mden anayasal 
düzenlemelere kadar birçok değişik komitede yer 
aldılar. Dört gün yoğun bir çalışma programıyla devam 
eden konferansta öğrencilerimiz, konferans sürecindeki 
katılımları ve komitelerini temsilen yaptıkları 
konuşmalar ile dikkat çek"ler. Bu konferans sayesinde 
öğrencilerimiz dünyadaki sorunlar hakkında bilinçlenerek 
çözüm önerileri sunabildiler.

19 Aralık 2016 tarihinde Okul Aile Birliği üyeleri, okul 
basketbol takımımızın 6. şampiyonluğunu kutladı.
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13 Ocak 2017 tarihinde mezun öğrencilerimizden Şevket 
İmamoğlu 12. sınıflarla, okuduğu Boğaziçi Üniversitesiyle, 
İnşaat Mühendisliği mesleğiyle ve ENKA İnşaat 
Şirke"ndeki kariyeriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

26 Aralık 2016 tarihinde 5.sini düzenlediğimiz Cahit Arf’ı 
Anma Günü etkinliğinde konuğumuz, Sakarya 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğre"m Üyesi Doç 
Dr. Şevket Gür’dü. Konuğumuz matema"ğin günlük 
hayattaki yerini, hayatın içinden örneklerle 10. sınıf 
öğrencilerimizle paylaştı.

24-25 Aralık 2016 tarihlerinde Münazara takımımız 
Acıbadem Üniversitesinde düzenlenen Türkiye 
Münazara Şampiyonası’nda yaptığı 5 maçı da kazanarak 
bir üst tura yükseldi.

29 Aralık 2016 tarihinde okul meclisinin düzenlediği 
par"yle yeni yıl kutlandı.
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Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
20 Ocak 2017 tarihinde velilerin katılımıyla ortaokul ve 
lise öğrencileri 1.Portfolyo sunumlarını yaptılar. 
Öğrenciler bir dönem boyunca yaptıkları 
çalışmalarından portfolyolarında yer almasını istedikleri 
ürünlerini, danışman öğretmenlerine ve velilerine 
sundular. E-Portfolyo olarak hazırlanan sunumlar 
öğrenciler tarafından Google+ platformu aracılığıyla 
paylaşıldı. Türkçe, İngilizce veya İspanyolca yapılan 
sunumlarla, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini fark ederek 
kişisel gelişimlerini gözlemlemeleri sağlandı. 2. Portfolyo 
sunumları ise 12-16 Haziran 2017 tarihlerinde 
yapılacaktır.
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Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

8 Aralık 2016 tarihinde okul meclisinin düzenlediği 
programla Öğretmenler Günü kutlandı.

25 Kasım 2016 tarihinde Okul Aile Birliği üyeleri, lise 
öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

10 Aralık 2016 tarihinde Lise Müdürümüz MEF 
Üniversitesi’nde düzenlenen “Eği"mde Değişim 
Konferansı”na katıldı. 

9 Aralık 2016 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanımız Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve 
İk"sadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle kitap 
atölyesi çalışması yaptı. 
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Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

21-22 Aralık 2016 tarihlerinde müdür yardımcımız, 
gönüllü öğretmenlerimiz ve misafirhane sorumlularımız 
Sağlık Bakanlığından onaylı "Temel İlkyardım Ser"fika 
Programı"nın teorik ve uygulamalı eği"mlerini 
tamamladılar. 

18 Aralık 2016 tarihinde okul çalışanlarımız Sosyolog 
Nurdoğan Arkış tarafından verilen “Çocukla İle"şim 
Semineri”ne katıldı. 

3 Ocak 2017 tarihinde Okul Aile Birliği üyeleri, lise 
öğretmenlerimizin yeni yılını kutladı.

22 Aralık 2016 tarihinde öğretmenlerimiz Turni"n isimli 
in"hal önleme yazılımının kullanıcı eği"mini aldı. Bu 
alanda dünyanın önde gelenlerinden biri olan yazlım, 
öğrencilerimizin kullanımına açıldı. Teknolojik imkanların 
eği"me entegrasyonu kapsamında, öğrencilerimizin 
zamanlarını op"mum kullanmalarına bir katkı daha 
sağlandı.
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Veliye Yönelik Çalışmalar
24 Aralık 2016 tarihinde Adapazarı ENKA Okullarında 
gerçekleş"rilen MYP veli çalıştayına okulumuza yeni 
başlayan öğrencilerimizin velileri katıldı. Çalıştayda 
okulumuzdaki MYP uygulamalarından örnekler 
paylaşıldı.



13

Öğrencilere 
Yönelik 

Çalışmalar Öğretmenlere 
Yönelik 

Çalışmalar
Eğitim 

Gezileri

Veliye 
Yönelik 

Çalışmalar

Duyurular



14

Eğitim Gezileri
17 Aralık 2016 tarihinde lise matema"k bölümü 
öğretmenlerimiz Bahçeşehir Üniversitesinde düzenlenen 
“Matema"k Öğretmenleri Paylaşım Zirvesi”ne katıldı.
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Duyurular
23-24 Şubat 2017 tarihinde Adapazarı ENKA Okulları 
Kampüsünde IB MYP (Orta Yıllar Programı) için 
otorizasyon ziyare" gerçekleş"rilecek"r. Ziyarette 2013 
yılından i"baren aday okul olarak çalışmalarına devam 
et"ğimiz MYP süreci ve yapılan uygulamalar 
denetlenecek"r.

25 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Marmara Eği"m 
Kurumlarında 14. IB Day organizasyonu 
gerçekleş"rilecek"r. Bu organizasyonda Türkiye’deki IB 
okullarından belirli kriterlere göre seçilen örnek 
uygulamalar paylaşılacaktır. Ortaokul ve lise 
öğretmenlerimiz de kabul gören 12 sunum ile örnek MYP 
çalışmalarını Türkiye’deki diğer IB okulu öğretmen ve 
idarecileriyle paylaşacaktır.


