Değerli Veliler, Sevgili Gençler,
Tarih boyunca gelişmiş toplumlar incelendiğinde hepsinde
en önde giden
değerin eğitim olduğunu görmek
mümkündür. Insana, bilime değer veren toplumlar her
zaman geleceği inşa eden toplumlar olmuştur.

Geleceğin güvencesi
sağlam temellere dayalı bir
eğitime, eğitim ise
öğretmene dayalıdır.

İşte eğitimin bu gücüne inanarak 2000 yılında başladığım
eğitim yolculuğunda insana değer vermenin ne kadar
kutsal bir vazife olduğunun bilincinde, küçücük fidanların
koca çınar olduğunu gördükce gurur duymaktayım. Bugün
geçmişe baktığımızda milletimize ve memleketimize
faydalı yüzlerce birey yetiştirmiş olmanın aslında en büyük
kazancımız olduğunu görmekteyim.

M. Kemal Atatürk
Şimdi yeni ve büyük bir coşkuyla çok daha büyük bir
heyecanla yarınlarımızın inşası için kurduğumuz Özel Bilge
Koleji’nde çalışmalarımıza büyük bir heyecanla devam
etmekteyim. Geleceğimizi hep beraber en güzel şekilde inşa
edeceğimiz ümidiyle, bu kitapcıkta BİLGE KOLEJİ’ni niçin
tercih etmeniz gerektiğini açıklamaya çalıştık. Geleceğimizin
teminatı siz değerli gençlerimizi aramızda görmekten onur
duyarız.

Abdullah SAMANCI
Özel Bilge Koleji Müdürü

Misyonumuz
Hayatın anlam ve amacının farkında olan
Manevi değerlerimizi özümsemiş olarak çağın
gereksinimlerine cevap arayan
İnsan haklarına saygılı, adaleti gözeten
Toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm odaklı
düşünen.
Akademik olarak başarılı, sosyal açıdan
gelişmiş, sportif faaliyetlerde aktif, sanatsal
kaygısı yüksek,
Eleştirel düşünebilen, muhakemesi kuvvetli,
En az bir yabancı dili (İngilizce) çok iyi bilen ve
konuşan.
İhtiyaç duyduğu bilgiye nasıl ulaşacağını bilen
Bilgiyi “bilge insan” olma yolunda kullanan
erdemli bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz - Hedeflerimiz

Yıllık Planlama
Eğitim Öğretim Programımız: 9. ve 10. sınıf
düzeyinde öğrencilerin temel öğretimde
aldıkları dersleri pekiştirmek ve sınavlarda
çıkacak soru tiplerine göre hazırlık yapmak
amacıyla tasarlanmıştır. Bu dönemde uygulanan
ders eğilimi belirleme ile öğrencilerin alan
yönlendirmeleri yapılır, öğrencilerin kendi
kendine öğrenme becerilerinin geliştirilmesi için
birçok rehberlik çalışması bir arada yürütülür.

Değer odaklı eğitim anlayışı ile kendi
medeniyet algımıza uygun bir neslin
yetişmesine ön ayak olmak.
Okulu hayat laboratuarına dönüştürmek.
Sahip olduğumuz eğitim felsefesi ve
geliştirdiğimiz eğitim sistematiği ile kendi
kulvarımızda model olabilmek.

9. ve 10. sınıflarda proje tabanlı eğitim
modeli uygulanmaktadır. Her yıl
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
birçok proje başarılarına imza atılması
tasarlanmaktadır.
Ayrıca bu düzeyde yoğun bir yabancı dil
eğitimi uygulanır.

11 ve 12. sınıf düzeyinde her ders için planlanan
ek dersler ile öğrencilere konu tekrarı ve örnek
soru çözümleri yapılarak pekiştirme sağlanır.Her
hafta yapılan Haftalık Değerlendirme Sınavları ile
geri bildirim verilir.Ünite değerlendirme sınavları,
her ünite sonunda yapılan YGS ve LYS deneme
sınavları ile öğrenciler değerlendirilir.Soru
bankaları ve etkileşimli kaynaklar ile öğrenciler
ihtiyaçları doğrultusunda ek çalışmalar yapar.
Danışman öğretmen öğrencilere hedefleri
doğrultusunda eğitim desteğinde bulunur.
Rehberlik birimi ise öğrencilere yönlendirme ve
tercih danışmanlığı yapar.

Kariyer Planlama
11. ve 12. sınıf düzeyinde rehberlik
çalışmaları ile öğrencilerin seçtikleri
alanlarda derinlemesine bilgi sahibi
olmaları sağlanırken, yüksek öğretimde
devam etmek istedikleri bölümlere
yerleşmeleri için gerekli olan akademik
çalışmaların
planlaması
yapılır
ve
her öğrenciye kişisel gelişim patikası
oluşturulur. 12. sınıfın sonunda üniversite
giriş sınavlarında yerleştirme sürecinde
verilen destekle öğrenciler yüksek öğretim
kurumlarına geçiş yapar. Öğrenme
stilleri,sınav kaygısı ,çalışma davranışları
gibi başlıklarda envanterler uygulanır ve
öğrencilere bu alanlarda rehberlik yapılır.
Danışman öğretmenler ile öğrencilerin
sürekli takibi yapılır ve akademik destek
alması sağlanır.
-Kariyer eğilim testleri
-Mesleki yönlendirme
-Envanterler
-Danışman öğretmenler

OKUL SAATLERİ

Önce Disiplin

Okulumuzda tam gün eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bizler başarıya odaklanmış eğitim kadroları
olarak, verimli bir eğitim öğretimin sadece
saygı ve sevgi kurallarının işletildiği disiplinli bir
ortamda gerçekleşebileceği inancındayız. Bu
bakış açısı dahilinde ve uzun yıllara dayanan
tecrübelerimize dayanarak kurumsallaşmış bir
disiplin anlayışımız vardır. Buna göre; bizlerin
disiplin anlayışı; ilgi, rehberlik ve denetim üzerine kuruludur. Tamamen BİLGE’ye özgü bu
disiplin anlayışında, öğrencilere yönelik ödül ve
yaptırımlar istisnasız bir şekilde yaşam bulur

Eğitim sabah 09.00 da başlar, akşam 16.20 de sona erer.
Günlük 8 Saat ders verilir. Hafta içi 16.20 - 18.00, Hafta sonu
ise Cumartesi günleri telafi ve takviye programları uygulanır.

SINIFLAR
Sınıflarımız en fazla 15 kişiliktir. Fiziki koşullar olarak
öğrencilerimiz rahat, nezih sınıflarda ders görmektedirler.
Anadolu Lisemizde tam öğrenme eğitim modeli yani
‘’öğrenmeyi

öğretmek”

amaçlanmıştır.

Bu

bağlamda

öğrencilerimizin yapılandırmacı eğitim sistemine göre
işitsel, dokunsal vb. donanımlarına yönelik ders işlenir.

Gündemimiz:
Akademik Başarı
Her eğitim öğretim kurumunun bir
gündemi olması gerektiği inancındaki
bizler için BİLGE ‘nin öncelikli gündemi
akademik başarıdır. BİLGE ‘nin kendine
özgü sisteminin baştan sona tüm

Sorumluluk Bizimdir

planlaması akademik başarıyı elde
etmek üzere kurgulanmıştır.

BİLGE KOLEJİ, özel bir eğitim öğretim kurumu olarak tam so-

Buna göre; idari ve eğitmen

rumluluk anlayışına sahiptir. Bizler, öğrencilerimizin tüm birikim

kadrolarımızın, velilerimizin ve

ve gelişimlerinden kendimizi sorumlu tutarız. Bu anlayış çer-

öğrencilerimizin tümünün, ortak bir

çevesinde, öğrencilerimizin akademik başarı, sosyal, kültürel,

gündemle ve pozitif rekabet ortamının

kişisel ve yabancı dil gelişimlerinin tüm süreçlerinin bizlerin

oluşturulduğu bir ortamda gerçekleşen

sorumluluğunda olduğuna inanırız. Bu sorumluluk anlayışımızın

eğitim öğretimde başarısızlığa yer

uygulamadaki örneklerinden bir tanesi ise, öğrencilerimizi üniver-

yoktur. Bizler öğrencilerin sosyal,

siteye geçiş sınavlarına hazırlanması sorumluluğunu dershenelere

kültürel ve sportif gelişimlerinin

devretmek değil tamamen üzerimize almakla ortaya koyarız. Uzun

akademik başarıyı elde etmek hedefinde

yıllar beraber eğitim öğretim süreçlerinden geçtiğimiz öğrenci

hayati önem arz ettiği inancındayız.

ve velilerimizi, en kritik yıllarında başka kurumların kaderine terk
etmek, bizlerin sorumluluk anlayışına uygun değildir.

Vazgeçilmez Denetim
Tüm işleyişi dinamik etkenlerden oluşan eğitim
öğretim süreçlerinde, kesinlikle öğrencilerin
başarı grafiklerinin bir yada birkaç kişinin
başarı grafiğiyle ölçülemeyeceği inancındayız.
Bu nedenle BİLGE her daim kendisini ve
öğrencilerini denetler. Yıl boyu uyguladığımız
Türkiye çapı deneme sınavları, şubeler arası
ve bireysel başarı grafikleri analizleri, ödev
kontrolleri, akşam aramaları BİLGE’nin denetim
araçlarından bazılarıdır. Bizler kontrol edilmeyen
ödevin, öğrenciyi çalışma disiplininden
uzaklaştırdığına; ulusal denemelerle ölçülüp
değerlendirilmeyen akademik birikimlerin,
öğrencinin akademik geleceğinde telafisi
olmayan hatalara neden olacağına inanırız.
Tavana kadar örülmüş tuğla duvarın
tabanındaki sorunun telafisinin güçlüğünün
bilincinde, adeta örülen her tuğlanın konumu
ve eğimini su terazisiyle kontrol ederek eğitim
öğretim süreçlerimize adım adım devam
ederiz.

İki Rehber: Bilim ve Teknoloji
BİLGE ‘nin tüm süreçlerini yönlendiren iki yol
rehberi bulunmaktadır. Dünyamızın yüksek
ivmeli bilimsel ve teknolojik gelişimlerini takip
etmeyi, yorumlamayı ve uygulayıcısı olmayı
vazgeçilmez kabül eder. BİLGE, kurumsal
gelişiminin yol rehberi bilim ve teknolojidir.
BİLGE ‘nin gelecek projeksiyonunda, lider bireylerin bilimsel ve teknolojik donanımlarının
tam olması gerektiğine inanır. Bu nedenle
öğrencilerini bilimsel araştırma teknik ve
yöntemlerini, ileri düzey teknolojiyi kullanmayı,
yorumlamayı ve bunlarla yetinmeyip üretime
geçirmeyi hedefliyoruz.

Velilerle Sıkı Bir İşbirliği
Eğitim anlayışımızın temel taşlarından bir diğeri
ise okul dışı ortamlarda da eğitimin önemli
olduğu bilincinde; öğrencilere kazandırılan
bilgilerin pekiştirilmesi, uygulamaya
dönüştürülmesi ve sürekliliğinin sağlanması
için, ailenin de okulla aynı paralelde bir eğitim
ve iletişim süreci takip etmesidir. Bizler eğitim
öğretim süreçlerinin tümünde velilerimizle sıkı
bir işbirliği gerçekleştiririz. Bu nedenle standart
işleyiş ve toplantıların haricinde BİLGE ‘ye özgü
olan ve rehberlik servislerimizin gerçekleştirdiği
akşam aramalarının, branş öğretmenlerimizin
gerçekleştirdikleri veli aramalarının hayati önem
arz ettiği inancındayız.

Her Öğrenci Başarır
Bizlerin eğitim öğretim anlayışında
her öğrencinin eğitim öğretim için
yeterli olduğu ön kabülumuzdur.
Sosyoloji ve psikoloji bilim dallarında
edinilen yeni bulgularda, bu
yaklaşımımızın doğruluğunu bilimsel
olarak onaylar niteliktedir. Buna göre;
her öğrenci kavrama yeteneğine
sahiptir. Ancak verimli bir eğitim
öğretim süreci için öğrencilerin
iletişim kanallarının farklılığı
gözetilir ve buna uygun işleyişler
belirlenir. İşte bu nedenle Rehberlik
Servislerimiz daima dinamik ve etkin
yapılarıyla, öğrencilerin farklılıklarını
tesbit eder ve bu farklılıklara uygun
eğitim öğretim modellerimizin
uygulanmasında yol gösterici unsur
olarak görev yaparlar.

Uzman Kadrolar
BİLGE ‘ye göre bir öğretmenin başarısı
sadece yetiştirdiği öğrencilerin
başarısıyla ölçülebilir. Bu nedenle BİLGE,
başarısı öğrencilerinin başarılarıyla
tescillenmiş, konusunun uzmanı ve
tecrübeli kadrolarla çalışmayı temel
prensipleri arasında benimser ve
uygular. Bu nedenle BİLGE, güçlü
kadrosuyla diğer kurumlarında
uzun yıllar ciddi başarılar elde etmiş
ve etmeye de devam etmektedir.
BİLGE ‘nin tüm kadroları, ilke ve
değerlerimizin, eğitim felsefemizin
mimarları ve uygulayıcısıdırlar. Bizler,
bir takım ruhu dahilinde, iyinin değil en
iyiyinin peşinde; özgün ve heyecanlı bir
çalışma ortamının menspularıyız.

Öğrenci İzleme
Sistemi
Öğrencilere uygulanan sınavlar
Bilge’ye özel bir sitem ile analiz
edilir ve kapsamlı raporlar
oluşturulur.Öğrencilerin tüm
derslerden konu ve kazanım
haritaları oluşturulur.Üniversite
Hazırlık Sınavları ÖSYM
kriterlerine göre puanlanır.
Öğrencilerin her sınav
sonrasında gelişimleri izlenir,
bir sonraki sınav dönemi için
hedef belirlenir ve öğrencilerin
eksiklikleri doğrultusunda ek
çalışmalar yapılır.

Danışmanlık Sistemi
Okulumuzda her öğrencinin bir
danışman öğretmeni (sınıf öğretmeni)
vardır. Danışman öğretmen
öğrencilerimizin dersine giren bir branş
öğretmeni olacak şekilde belirlenir.
Danışman Öğretmen öğrenci ile ders
dışındaki zamanlarda da ilgilenerek
öğrencileri tenefüslerde,kantinde
veya diğer sosyal aktivitelerde
gözlemler,ilgilenir,Rehberlik-Aile ve
İdare üçgeninde bilgilendirici çalışmalar
yapar ve en geç 15 günlük dönemlerde
veli ile irtibata geçerek okul,öğrenci
ve veli arasında sıkı bir bağ kurarak bir
köprü vazifesi görür.

Rehberlik ve Karıyer
Eğilimleri Belirleme
9. ve 10. Sınıf düzeyinde rehberlik
çalışmaları ile kariyer planlamasının
ilk adımı olan meslek ve üniversite
tanıtımları yapılır. Hedef çalışması
başlığı altında kısa,orta ve uzun vadeli
hedefler oluşturulur.Kariyer Eğilimi
testi ile öğrencilere meslek seçiminde
yönlendirme yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme
MEB Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’
nde belirtilen esaslar göz önünde
bulundurulur.Öğrencilerimizin o yıl
aldığı dersler kapsamında, belirtilen
tarihlerde uygulanır.Öğrencilerimizin
zorunlu olarak katılması gereken
sınavlardır.Yazılı yoklamalarımız da
merkezi olarak uygulanır.Sınavın
güvenilirliği açısından kapalı kağıt
uygulaması vardır.Karma sınıflarda
sınav uygulaması yapılmaktadır.

TEMİZLİK
Bilge’de öğrencilere sunulan tüm imkânların
elverişli bir şekilde kullanılması için en önemli
etken, temizliktir. Gerek sınıflarda gerek okulun
tüm kullanım alanlarında, öğrencilere hijyenik
ve sağlıklı bir ortam sağlamak için, deneyimli,
özverili bir ekip bulunmaktadır.
GÜVENLİK
BİLGE’ de “Güvenlik Sistem ve Cihazları”
mevcut olup, dış çevre güvenliği 7/24 saat
kameralarla izlenmekte ve kayda alınmaktadır.
Okula giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulurken,
aynı zamanda ziyaretçilerin kimlik kontrolleri
yapılıp, ziyaretçi defterine kaydedilmektedir.
ULAŞIM
Okulumuzdan Erzurum’un her semtine servis
araçlarımızla ulaşım imkanı vardır. Öncelikle
öğrencilerimizin can güvenliği düşünülerek
deneyimli şoförlerimizin yönetiminde ve
hosteslerimizin nezaretinde, ulaşım hizmetleri
sürdürülmektedir. Okul kuralları servislerde de
geçerlidir.

Neden BİLGE

Deneyimliyiz

Kültürümüzün
Aşığıyız

Yenilikci ve
Özgünüz
Çağdaş eğitim ve öğretim

Donanımlıyız

Kararlıyız

liderliğine talibiz.

