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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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29 Eylül 2017 tarihinde gazeteci/belgesel yapımcısı 
Tuluhan Tekelioğlu 10.sınıf öğrencileri ile buluştu. 
Öğrencilerin gazetecilik, belgesel yapımcılığı, araştırmacılık 
üzerine sorularını yanıtlayan Tekelioğlu; gazetenka ve 
Yazadurmak dergi kulübü öğrencilerine röportaj verdi.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

10-14 Eylül 2017 tarihinde, 12. sınıf öğrencilerimiz Reyhan 
Nur Çiv ve Alperen Çaktı, ODTÜ’de düzenlenen 29. Ulusal 
Kimya Kongresinde “Dış Cephe Boyalarının Sıcaklığa Bağlı 
Renk Değiş"rmesi Sağlanarak, 30˚C ve Üzeri Sıcaklıklarda 
Enerji Tasarrufunda Kullanılması” adlı çalışmalarını 
poster sunumu olarak paylaştılar. Öğrenciler sunumları 
ile farklı alanlardan kimyagerler ile ile"şim kurma fırsatı 
yakaladılar.

9 Temmuz- 6 Ağustos 2017 tarihleri arasında 
İngiltere’de Hazırlık ve 9.sınıf öğrencilerimiz 1 ay süren 
yaz okulu deneyimi yaşadılar. Öncelikle Docklands’ da 
University of East London’da 2 hafta, daha sonrasında 
Brighton’ da University of Sussex’de 2 hafta eği"m 
aldılar. Bu yıl öğrencilerimize Success firması öncülük 
et". 28 günün her günü ayrı ayrı ak"viteler, müze, 
şehir gezileri, akşam etkinlikleri ile dolu dolu geç". 
Böylece öğrenciler farklı kültürleri tanıma, sosyal 
beceriler geliş"rme, bireysel olarak sorumluluklarını 
alma fırsatını yakaladılar.  

11- 15 Eylül 2017 tarihleri arasında Hazırlık sınıfları 
Terapö"k Kartlarla ‘Benlik Algısı’ çalışması yaparak ‘Ben’ 
kavramının üzerine düşünme fırsatı buldular.
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19 Ekim 2017 tarihinde 12.sınıf öğrencileri, sınav 
stresinden uzaklaşıp duygu ve düşünce kontrolünü 
sağlamak amacıyla, yıl boyunca sürmesi planlanan nefes 
ve streching çalışmalarına başladılar.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

6 Ekim 2017 tarihinde 8. Dönem mezunlarından İnşaat 
Mühendisi Furkan Kenaroğlu, 12. sınıf öğrencileri ile 
üniversite ve çalışma hayatı deneyimlerini 
paylaştı.İstanbul Teknik Üniversitesi ve inşaat 
mühendisliği hakkında merak edilenleri yanıtlarken, lise 
hayatındaki kazanımlarından örnekler verdi.

4 Ekim 2017 tarihinde yapılan “Kampüs Okuyor” 
etkinliğinde ilkokul, ortaokul, lise ve işletme birimlerinde 
görev yapan personel ve okullarımızdaki tüm öğrenciler 
okul bahçesinde kitaplarını okudu.

10 Ekim 2017 tarihinde münazara kulübü öğrencileri 
Prof. Dr. Ahmet Aykaç’tan ekonomi eği"mi aldılar. 
Edindikleri bilgilerle ulusal ve uluslararası ekonomik 
ilişkileri yorumlayarak argümantasyonlarını 
güçlendirdiler.
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Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

21 Ekim 2017 tarihinde Okulumuz Robo"k Kulübü 
öğrencileri, İstanbul ve Gebze ENKA Okullarındaki robot 
kulüpleri ile bir araya gelerek, FRC Turkish Robo"cs 
Off-Season robot turnuvası hazırlıkları kapsamında 
Gebze ENKA Teknik Okulunda robot yapım çalışmalarına 
başladılar. Öğrencilerimiz bu çalışmalar sırasında 
mekanik, elektronik ve programlama becerilerinin yanı 
sıra organizasyon ve iş birliği becerilerini de geliş"rme 
fırsatı buldular.

20 Ekim 2017 tarihinde öğrenciler okul meclisi seçimi 
için oylarını kullandı. Demokra"k koşullar altında yapılan 
seçim süreci sonunda adaylar arasından “İdeal Enka” 
adlı grup seçimi kazandı.

23-27 Ekim 2017 tarihleri arasındaki tasarım 
derslerimizde; kişisel ve kültürel ifade aracı olarak 
sanat akımlarından kübizm ile ilişkili bir ürün tasarımı 
yapacak olan 10.sınıf öğrencilerimizin, proje süreçlerinin 
araştırma kriterini yapılandırmaları amacıyla, 
kütüphane ile işbirliği yaptık. 
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27 Ekim 2017 tarihinde Uçurtmayı Vurmasınlar 
romanının yazarı Feride Çiçekoğlu 11. sınıf öğrencilerinin 
roman ve sinema üzerine sorularını yanıtladı. Okudukları 
ve filmini izledikleri eseri, düşünme becerilerini kullanarak 
ve soruların yanıtlarını dinleyerek yeniden yorumladılar.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

24 Ekim 2017 Günü lise binamızda açılan “Dünden 
Bugüne ENKA” sergisiyle 18. yaşımızı kutladık.

23 Ekim 2017 tarihinde 12. sınıflar, Bahçeşehir 
Üniversitesinden Turgay Polat ile 'Yeni Sınav Sistemi ve 
Kariyer' sunumunda, yeni sınav sistemi hakkındaki soru 
işaretlerini giderme ve kariyer planlarına farklı bir bakış 
açısından bakma olanağı buldular.

25 Ekim 2017 tarihinde 10. sınıf öğrencileri tarafından 
organize edilen 9. Mol Günü etkinliği yapıldı. Çalışma 
kapsamında 10. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 
mol temalı yiyecekler ve videolar okul toplumu ile 
paylaşıldı.
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27 Ekim 2017 tarihinde lise öğrencilerimiz ile 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık.
Atatürk’ün 10. yıl konuşmasıyla güne başlayan öğrenciler, 
okul meclis başkanının kutlama konuşmasını dinlediler. 
Öğrencilerimiz, Cumhuriye"n kazanımları ve hayatımıza 
etkileri konulu atölye çalışmasıyla, Cumhuriye"mizin 94. 
yılını kutladılar.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

27 Ekim 2017 tarihinde Adapazarı ENKA Anadolu Lisesi 
6. Dönem mezunu Avukat Çağla Çinili, hazırlık ve   
9. sınıflara yaptığı ‘Sosyal Medya Kullanımı ve Bilişim 
Suçları’ sunumunda dikkat edilmesi gereken noktalardan 
ve yapılması gerekenlerden bahset".

27 Ekim 2017 tarihinde 6. Dönem mezunlarımızdan 
Avukat Çağla Çinili, 12. sınıflarımıza ‘Hukuk Öğrenimi, 
Avukatlık Mesleği’ üzerine bilgi verdi. Meslek hayatı ve 
lise hayatı üzerine paylaşımlarda bulundu.

27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında EYP Kulübü öğrencimiz 
Defne Aydoğdu, 20. Ulusal Seçim Konferansı jüri 
değerlendirmesi sonucunda gitmeye hak kazandığı “EYP 
Finlandiya Regional Session” konferansına katılmıştır. Bu 
konferansta öğrencimiz IMCO komitesinde (Tüketici Hakları 
Komitesi)  uluslararası delege olarak yer almıştır. 
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Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

10 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriye"’nin 
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 79. yıl 
dönümünde tüm okul toplumumuzun katılımıyla 
yaptığımız anlamlı bir törenle andık. 09.05'te başlayan 
saygı duruşu ve İs"klal Marşı'nın ardından Lise Okul 
Meclisi Başkanı, günün anlam ve önemi ile ilgili bir 
konuşma yaptı. İlkokul öğrencilerimiz, müzik 
öğretmenleri eşliğinde şiirler okudular, ortaokul 
öğrencilerimiz hazırladıkları oratoryoyu sundular, lise 
öğrencilerimiz “Atatürk’ün Son Balosu” eşliğinde vals 
gösterisi yaptılar.

29 Ekim 2017 tarihinde öğretmenlerimiz ve 10, 11, 12. 
sınıf öğrencilerimizle Cumhuriyet Balomuzda buluştuk. 
Cumhuriye"n yaşamımıza sağladıkları konulu kısa bir 
video ile başlayan balo vals gösterileri ile sürdü. Bu 
anlamlı günde bir araya gelen okulumuz, cumhuriye"n 
sadece bir rejim değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı 
olduğunu bir kez daha gösterdi.



9

Eğitim 
Gezileri

Öğrencilere 
Yönelik 

Çalışmalar

Veliye 
Yönelik 

Çalışmalar

Öğretmenlere 
Yönelik 

Çalışmalar



10

14 Ekim 2017 tarihinde Lise öğretmenlerimiz Sonbahar 
Öğretmenler Sempozyumu için Üsküdar Amerikan 
Kolejindeydiler. Sempozyumda, Lise Matema"k 
Öğretmenimiz “Korkulan Ders Matema"k” başlıklı 
sunumunu yaptı.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

13 Eylül 2017 tarihinde MLA Alıntılama Atölyesi yapıldı. 
Okulumuzda çalışmaya yeni başlayan ortaokul ve lise 
öğretmenlerimizin katıldığı atölyede bilgi okuryazarlığı 
uygulamaları yapılan sunumla aktarılarak öğrenci 
çalışmalarının değerlendirilmesi noktasında ortak tutum 
geliş"rilmiş oldu.

09 - 10 Eylül 2017 tarihleri arasında Hacettepe 
Üniversitesinde düzenlenen STEM & Makers Fest/Expo 
2017 ve 3. Öğretmenler Konferansına ortaokul, lise 
yöne"cilerimiz ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz 
katıldı. 

13 Ekim 2017 Cuma günü İstek Acıbadem Okullarında 
düzenlenen IB Türk Okulları Toplantısına okul 
müdürlerimiz ve IB Koordinatörlerimiz katıldı. 
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Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

31 Ekim 2017 tarihinde lise öğretmenlerimizin iyi 
örneklerini birbirine sunarak paylaşımda bulunduğu ve 
teknolojinin derslere entegresi hakkında fikir alışverişinde 
bulundukları Teknoloji Paylaşım Toplantısı yapıldı.

25 Ekim 2017 tarihinde İş güvenliği uzmanımız ve 
teknik birim şefimiz lise öğretmenlerimize, GARAGE 
ENKA'da bulunan teknik aletlerin kullanımı ve güvenliği 
konusunda eği"m verdi.

10 Kasım 2017 tarihinde Eği"mde Fa"h Projesi 
çerçevesinde düzenlenen “Geleceğin Eği"mine Katkı 
Ödülleri Yarışması” açıklandı. Lise Biyoloji ve Bilişim 
Teknolojileri öğretmenlerimiz, Türkiye genelinde yapılan 
bu yarışmada ilk 20 öğretmen arasında yer aldı.

16 Kasım 2017 tarihinde ortaokul ve lise okul 
müdürlerimiz, MYP koordinatörlerimiz ve Evrensel 
Bağlam liderlerimiz Interna"onal School of Paris’e bir 
ziyarette bulundular. Ziyarette MYP ve Evrensel 
Bağlamlar hakkında çeşitli uygulamalar paylaşıldı ve 
gözlemlerde bulunuldu. 
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Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar
17-19 Kasım 2017 tarihlerinde Ortaokul ve Lise okul 
müdürlerimiz, MYP koordinatörlerimiz Interna"onal 
School of Paris’te  düzenlenen MYP “Inves"ga"ng 
Inquiry” çalıştayına katıldılar. Çalıştayda, tüm IB 
programlarında önemli yer tutan “Sorgulama” başlığı ile 
ilgili uygulamalar paylaşıldı.

17-19 Kasım 2017 tarihlerinde Evrensel Bağlam 
liderlerimiz Interna"onal School of Paris’te düzenlenen 
“MYP Global Context” çalıştayına katıldılar. Çalıştayda 
“Evrensel Bağlam” kavramı üzerinde duruldu ve çeşitli 
uygulama örnekleri paylaşıldı.

17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Lise Biyoloji ve Bilişim 
Teknolojileri öğretmenlerimiz, Ankara'da gerçekleşen 
Eği"m Teknolojileri Zirvesi’ne katıldılar.
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Velilere Yönelik Çalışmalar

21 Ekim 2017 Cumartesi günü Adapazarı ENKA 
Okullarında yapılan MYP veli çalıştayına okulumuza yeni 
başlayan öğrencilerimizin velileri katıldı. Çalıştayda 
okulumuzdaki MYP uygulamaları hakkında bilgiler ve 
örnekler paylaşıldı.

19 Ekim 2017 tarihinde Lise velilerimizin ve 
öğretmenlerimizin katılımı ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim 
yılında görev alacak olan “Lise Okul Aile Birliği” seçimleri 
yapılmıştır.

23 Ekim 2017 tarihinde 12.sınıf velilerimiz Bahçeşehir 
Üniversitesinden Turgay Polat ile 'Sınava Hazırlanan Veli' 
seminerinde yeni sınav sistemini tanıma şansı buldular 
ve sınav sürecindeki çocuklarına nasıl yaklaşacakları 
üzerine bilgi aldılar.
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Eğitim Gezileri
13-16 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan BodruMUN 
Konferansında öğrencilerimiz okulumuzu başarı ile 
temsil et"ler.

04.11.2017 tarihinde TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı, Selçuk 
Üniversitesi gibi kurumların destekleriyle Konya Bilim 
Merkezi tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri 
Sosyal Bilimler Makale Yarışması’na katılan 11. sınıf 
öğrencilerimiz Merve BOYUN ve Dilan ŞİMŞEK, danışman 
öğretmenleri rehberliğinde “Medya ve İletişim” alanında 
yazdıkları “Medyada Algı Yönetimi” adlı makale ile ön 
elemeyi geçtiler.

13-16 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan BodruMUN 
Konferansında öğrencilerimizden Ece BİRYAN sergilediği 
üstün başarı dolayısı ile “Outstanding Delegate” ödülü 
almayı hak kazanmıştır.

21 Ekim 2017 Cumartesi günü, 10. Sınıf öğrencileri 
“Kuruluş Yolunda Osmanlı” temalı araştırma çalışması 
için İznik ve Bursa’yı ziyaret et"ler. 1300-1600 yılları 
arası inşa edilen mimari eserleri inceleyerek, dönemin 
koşullarını anlama, veri toplama, kaynak inceleme gibi 
becerilerini geliş"rme yönünde fırsat buldular. 
Öğrenciler araştırma sonuçlarını belgeselleri aracılığıyla 
okul toplumuyla paylaşarak, kültürel mirasımızı 
korumaya yönelik dikkat çekmeyi amaçlamaktadırlar.  


