
Pedagojik Okul Gelişimi 

Okulumuzun amaçlarından biri de hem Türkiye’deki okulların hem de Yurt Dışı Alman Okullarının en iyisi ve 
en başarılısı olmaktır. 
 
Peki bir okulu iyi bir okul yapan nedir?  
 
Bu hangi kriterlerle ölçülür?  
 
İyi ve başarılı bir okulu belirlemede ortak kriterleri bulmak zorlu bir süreçti. 
Uzun süren çalışmalar ve büyük emeklerden sonra bir okulun seviyesini ölçmek için uluslararası düzeyde 6 
kalite alanı belirlendi. 
Alman Yurt Dışı Eğitim Merkezi, Kültür ve Eğitim Bakanlığı Konferansı, çeşitli üniversitelerin ve Bertelsmann 
Vakfı’nın temsilcileri bu 6 kalite alanından bir „kalite çerçevesi“ oluşturdu. Biz de bu çerçevede okul kalitemizi 
ölçmekteyiz.



 
 

Okulun başarıları 
 



 
Yönlendirme grubu nedir?  

 
Yönlendirme grubu, eğitimde toplam kalite sorumlusu ve altı öğretmenden oluşur. Gelişmiş yönlendirme 
grubu ise okul idaresinin, okul aile birliğinin, öğrenci birliğinin ve bir Türk öğretmenin katılımı ile toplanır.  

 
Yönlendirme terimi daha çok ‘tepeden yönetmek’ olarak algılansa da bizim amacımız şahısları yönetmek 

değil, aksine eğitimin toplam kalite sürecini yönlendirmektir.  
‘Yönlendirme organizasyon sürecinin temel kavramlarından biridir. 

 
Yönlendirme grubunun görevlerini hem okulun kendi bünyesindeki gereksinimleri hem de okul dışı 

değerlendirme sonuçları belirler.  
 

İstanbul Lisesi yönlendirme grubu olarak en önemli görevimiz öğrencilerimizin dil öğrenmeye konsantre 
olmalarını sağlamak, yöntemler müfredatı ve sınıf içi seviye uygulamasıyla onları dil öğrenmeye motive 

etmektir.  
 

Diğer bir alan ise öğrenme yoldaşlığıdır; meslektaşların birbirlerinin derslerini sistemli bir şekilde ziyaret 
etmeleri, öğretmede şeffaflığı sağlamakta ve güveni pekiştirmektedir. Çünkü şeffaflık ve kabul, ancak okul 

üyelerinin iletişim halinde olmasıyla ve öğretme yolunun açıklığı ile mümkündür.  
 

Yönü, Yönlendirme grubu belirler, okul o yöne karar verir.   
 
 
 
 
 
 



Yönlendirme grubu kalite çemberinin gelişimine yön verir. Çembere amaçlar belirlenir, önlemler planlanır ve 
sonuçlar kontrol edilir. 
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İstanbul Lisesi Yönlendirme grubunun çalışmaları şu temeller üzerindedir;  
 
 
 

 
İstanbul Lisesi  
Okul Gelişimi  

 

 
Dile/Dil öğrenimine teşvik-motivasyon 

 

 
Yönlendirme Müfredatı  

Öğrenme yoldaşlığı  
(Meslektaşlararası ders ziyareti)  

 
Sınıf içi seviye uygulaması  

Amaç:  
Özellikle Hazırlık ve 9. sınıf 
yıllık plana uygun öğrenme 
metodlarını tekrarlamak ve 
yerleştirmek.  

Amaç:  
Öğrenme yoldaşlığı ile İstanbul Lisesi 
öğretmenlerinin bir kavramı yönetmeleri ve 
uygulamaları  

Amaç:  
İstanbul Lisesinde her branş 
dersinde sınıf içi seviye 
uygulaması sistemini kurmak. 
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