


Eğitim, bu güzel ülkenin umutlu yarınlarını aydınlatacak en önemli 
unsurlardan biridir. Kıraç Eğitim Kurumları, geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızı yarınlarımıza en iyi şekilde hazırlamayı kendine asli misyon 
kabul etmiştir. Buna olan inancımızla her geçen gün artan heyecanımız ve 
şevkimizle çalışmaya devam ediyoruz. Dinamik bir yapı olarak tasarladığımız 
çalışma anlayışımızı sürekli yenileyerek, zenginleştirerek geliştiriyoruz. Bu 
gelişmenin en önemli parçası ise akılcı ve planlı bir büyümedir. Faaliyete 
geçirdiğimiz her yapı da bir öncekini sürükleyen ve geliştiren boyutta 
olmaktadır. KRC Şirketler Grubumuz bünyesindeki Kıraç Eğitim Kurumlarının 
ilk binası olan Batıkent Onur Koleji, bu yönüyle yüksek standartlara sahiptir. 
Eğitim dünyasına kazandırdığımız bu kompleksle yetinmedik ve kısa sürede 
yeni okullar bünyemize kattık. 

Onur Koleji, geleceğin liderlerini yetiştirdiği bilincini kendisine bir görev 
olarak addetmiştir. Bu bağlamda etkileyici binaların, şaşırtıcı iç mekânların, 
imrenilecek fiziksel yapıların gerçek bir eğitime katkısı tartışılmaz fakat 
tek başına yeterli olmamaktadır. Bundan  dolayı Onur Koleji’nde kadro ve 
istihdam anlayışı, paylaştığımız iddia odaklı yapılanma politikalarıyla gerçek 
bir inovasyon sürecinin yaşanmasına yol açacak kadar etkileyicidir. Bu 
yönüyle eğitim-öğretim sürecinde en önemli payda olan insan unsuru hayati 
önem taşımaktadır.

Biz her öğrencimizin eğitim-öğretim programı süresince okulumuza 
mutlulukla, coşkuyla ve istekle gelmesini sağlayacak yapılanma ve 
uygulamaları hayata geçirdiğimize inanıyoruz. Bu farkı öğrencilerimize de 
hissettirdiğimiz kanaatindeyiz. Öğrencilerimizin mutlu, istekli ve talepkâr 
öğrenciler olmasına çabalıyoruz. Mutlu, istekli ve talep eden öğrenciler 
yetiştirmek bizim en büyük farkımız olacaktır. Bütün felsefemiz bu anlayış 
üzerine kurulmuştur.

Eğitim, bugün yaptığınız bestelerin yarınlarda yankı bulacağı uzun soluklu 
bir süreçtir.  Biz, yarının sahnelerinde gerçekten bizi gururlandıracak besteler 
peşindeyiz.

Onur Koleji
Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat KIRAÇ
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İnsan hayatındaki etkisi tartışılmayan unsurlardan biri olan eğitim, herkesi 
az ya da çok ilgilendiren en önemli toplumsal yapılardan biridir. Toplum 
projelerinde hayati öneme sahip bu yapının ilgili taraflarından biri olan 
eğitim kurumları, yüklendiği sorumlulukların bilincinde olmalıdır. Kıraç Eğitim 
Kurumları, köklü bir eğitim geçmişine sahip özel bir kurumdur. Bu donanımın 
uygulama alanı olan Onur Koleji, kriter ve uygulama çerçevesi açısından 
kendisiyle yarışacak kadar da kendisine güvenmektedir.

Onur Koleji olarak, bir eğitim kurumundan beklenenlerin çok ötesinde bir 
yapılanma gerçekleştirdik. Uzman eğitimciler, sektörde uzun yıllar deneyim 
edinmiş kurumlar, aileler, çocuklar dahil olmak üzere eğitim dünyasında 
uzun bir etüt süreci yaşayarak eğitim mozaiğimizi tamamladık. Ortaya 
çıkan sonuçların ardından tamamen eğitim ortamı dikkate alınarak akıllı 
bir bina tasarladık. Güvenli, hijyenik, kullanışlı, teknolojiye uygun, çocukların 
rahat ve mutlu olabileceği birçok sosyal ve kültürel mekânlarla başkente 
dört dörtlük bir okul mekânı kazandırdık. Mekânda mükemmelliğe önem 
verişimiz ve akademik odaklılığın yanında öğrencilerin sportif, sanatsal ve 
kültürel alanlarda da gelişimine önem veriyor olmamız eğitim sürecimizde 
Onur Koleji’nin kısa sürede Ankara’nın sayılı kurumları arasında yer almasını 
sağlamıştır.

Kendimizi; öğrenciye ders aktaran okulun mekanik bir parçası olarak 
değil, inandığı geleceğin anlamlı ve değerlerle bezenmiş bilimsel sürecini 
maksimuma ayarlamış bir nesli hayatın dolaşımına katmaya çalışan bir ufuk 
elçisi olarak görmekteyiz.

Değerler üzerine inşa edilmiş bu eğitim anlayışı ile sizleri geleceği 
paylaşmaya davet ediyoruz.

Onur Koleji
Genel Müdür

Yahya KIRAÇ
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İdeal okul,
sadece dersleri değil

teneffüsü ve
okul sonrasını da

planlayandır.

Yahya Kıraç
Genel Müdür

“
”
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ANAOKULU
İLKOKUL

Eğitim sistemlerinin temel amacı, topluma 
yapıcı ve yaratıcı güce sahip insanlar ye-
tiştirmektir.

ANAOKULU
Onur Anaokullarında çocuklar tek bir kurama göre 
yetişmez. Değişen ve gelişen dünyamızda çocukla-
rın algıları ve beklentileri de değişmektedir. Bu ne-
denle Onur Anaokullarında Montessori, Regio Emilia 
ve proje tabanlı yaklaşımların sentezlendiği Onur 
Gelişim Programı (OGP) uygulanmaktadır.

İLKOKUL
İlkokul eğitimi hem eğitim hem öğretimin bir arada 
gerçekleştiği tek kademedir. Öğrenci hem hayata 
hazırlanır hem de akademik eğitim almaya başlar. 
Onur İlkokullarında oryantasyon eğitimi ile öğrenci-
lerin önce otokontrollerini sağlamaları ve kendilerini 
tanımaları, doğru davranışlar geliştirmeleri sağlanır. 
Bu temelin üstüne de akademik başarı inşa edilir.
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PROJE
TABANLI
EĞİTİM

21. yüzyıl, öğrencilerden ‘’Yaratıcı-
lık’’, ’’Eleştirel Düşünme ve Problem 
Çözme’’, ’’İletişim ve İşbirliği’’, ’’Öğ-
renme ve Öğrendiğini Uygulayabil-
me’’, “Teknolojiyi Kullanabilme” be-
cerileri kazanmasını bekliyor.

Anaokulu ve İlkokullardan itibaren 
uyguladığımız Proje Tabanlı Eğitim 
Sistemi ile öğrenciler ‘’Ne?’’, ’’Na-
sıl?’’, ’’Niçin?’’ sorularını sorabilen, 
kendi başına karar alabilen, pratik 
deneyimler kazanıp özgüveni artan 
bireyler haline gelir.
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ORTAOKUL
LİSE

ORTAOKUL
Artık biraz daha büyüyen öğrencimiz 
Onur Ortaokulunda uygulanan özel 
eğitim sistemiyle doğru kararlar vere-
bilmenin yanında, düzenli ve disiplin-
li çalışmayı öğrenir. Özgüveni gelişir, 
kendi eleştirisini yapabilir ve akademik 
temeller oluşturur.

LİSE
Onur Liseleri hem üniversiteye hazır-
lar hem de öğrencilerin becerilerini ta-
nımlar, geliştirir ve farklılıklarını ortaya 
çıkarır. Öğrencilerin başarı alanlarını 
keşfeder. Yetenekleri, bilgi ve becerileri 
doğrultusunda rehberlik eder. 
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ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimize her konu sonunda 
KSD (Konu Sonu Değerlendirmele-
ri) uygulandıktan sonra eksikler be-
lirlenir. Tüm öğrenciler konuyu tam 
olarak öğrenmeden diğer konuya 
geçilmez.
Kademe ve sınav gruplarındaki önem sıra-
sına göre haftada bir veya ayda bir Türkiye 
Geneli Deneme Sınavları yapılarak öğrencile-
rimizin kendi başarı durumunu daha çok kişi 
arasında görmeleri sağlanır.

Her öğrencinin, sizin yerinize onu takip eden 
danışman öğretmeni vardır. Sınavlarından, 
ders çalışmasına, yemek düzenine kadar ta-
kipleri yapılır, velilerle iletişim sağlanır.
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MERKEZİ
SINAV
ÇALIŞMALARI

www.onurkoleji.com.tr 15

Lise ve üniversite sınavlarına hazır-
lık süreci sistemli bir şekilde yürü-
tülür.
Onur Okullarında 4.sınıftan itiba-
ren her konu temellendirilerek Tam 
Öğrenme Modeli (TÖM) uygulana-
rak öğrencilerimiz, sınav kaygısın-
dan uzak ve yüksek hedefleri olan 
bireyler olarak sınavlara hazırlanır.
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KAYIT
KABUL
SÜRECİ

Öğrencilerimizi daha iyi tanıyıp, 
geleceğe daha doğru yöntemlerle 
hazırlayabilmek adına öğrencileri-
mize “Hazırbulunuşluk Testi” uygu-
lanır ve rehber öğretmenlerle bire-
bir görüşmeler yapılıp, kayıt kabul 
işlemleri tamamlanır.
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VELİ
AKADEMİSİ

Onur Okullarında öğrenciler kadar 
veliler de önemlidir. Veli Akademisi 
kapsamında velilerimize, 

• Anne-Baba Tutumları

• Aile İçi İletişim

• Hiperaktivite ve Disleksi

• Akran Zorbalığı vb.

seminerler vererek çocuğun gelişiminde en bü-

yük role sahip olan anne ve babalarımızın da 

eğitimin içinde yer almasını sağlıyoruz.

Öğrenci-Veli Bilgilendirme Sistemimiz KRCNET 

sayesinde sizlere öğrencimiz hakkında tüm bil-

gilere en hızlı şekilde ulaşabilme imkânı sağlıyo-

ruz.
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ÖĞRETMEN
AKADEMİSİ

Eğitimin en önemli unsuru olan öğ-
retmenlerimizi alırken Onur Okulla-
rı öğretmen alım prosedürleri uy-
gulanır. Öğretmenlerin akademik 
yeterliliklerine, iletişim becerilerine 
ve diksiyonuna bakılarak seçimler 
yapılır.
Öğretmen Akademisi kapsamında üniversitelerle iş 
birliği yapılarak alanında uzman akademisyenler ta-
rafından uygulamalı öğretmen eğitimleri verilir. Ge-
leceğin öğretmenleri “Kendisini yetiştiren, öğrenen 
öğretmendir.” anlayışıyla kendi öğretmenlerimizi 
kendimiz yetiştirmekteyiz.

İngilizce öğretmenleri alanında uzman, ana dili İngi-
lizce olan yabancı uyruklu Teacher-Trainer’lar tara-
fından özel olarak 12 ay boyunca aylık periyotlarda  
eğitimlere tabi tutulurlar.
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TAM ÖĞRENME
MODELİ
(TÖM)

• Tam Öğrenme

• Yabancı Dil Eğitimi

• Psikolojik Danışma ve Rehberlik

TAM ÖĞRENME MODELİ

Onur Okullarında eğitim-öğretim süreci 
içindeki tüm zaman dilimleri verimli kul-
lanılır.

Onur Okullarında KSD’ler sonrasındaki 
öğrencilerimizin konu eksiklikleri TÖM 
kapsamında tamamlanır. Sınav grup-
ları ve ara sınıflarda belirli periyotlarda 
sınava hazırlık kampları yapılır.

NON-STOP LEARNING

NON-STOP LEARNING
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YABANCI
DİL EĞİTİMİ

Çocuklarda yabancı dil eğitiminde en 
kritik dönem 2-7 yaş arasıdır. Okulları-
mızda Anasınıfı 3 yaştan itibaren İngi-
lizce eğitimi, İlkokul 1. sınıftan itibaren 
de ikinci yabancı dil olarak Fransızca ve 
Çince eğitimi verilir.

Avrupa Ortak Dil Başvuru Metni Ölçütleri doğrultu-
sunda iletişimsel yaklaşım baz alınarak oluşturulan 
programımız, yabancı dilde okuduğunu anlayabilen, 
dili konuşup yazabilen bireyler yetiştirmeyi hedefle-
mektedir.

Ankara’nın ilk PEARSON JETSET SINAV MERKEZİ olan 
okullarımızda öğrencilerimizin İngilizce dil seviyele-
ri İngiltere’de yapılan değerlendirme ile uluslararası 
geçerlilikteki JETSET sınav sonucu ile tescillenmekte-
dir.

21. yüzyıl becerileri ve EdTEch kapsamında öğrencile-
rimiz online platformlarda dili eğlenceli bir ortamda 
pekiştirmektedir.

www.onurkoleji.com.tr 25

NON-STOP LEARNING
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YURT
DIŞINDA EĞİTİM
DİL FESTİVALİ

YURT DIŞINDA EĞİTİM
Onur Okulları öğrencileri, kardeş okul 
kapsamında yurtdışındaki okullarda 
öğrenci değişim programı ile eğitim gö-
rebilmektedir.

Üniversiteyi yurtdışında okumak isteyen 
öğrencilerimize aktif rehberlik yaparak 
dünyanın önde gelen üniversitelerinde 
öğrencilerimizin okumasına katkı sağ-
lamaktayız.

Yurtdışı temsilciliklerimiz sayesinde yurtdışında oku-
mak isteyen öğrencilerimizi barınma, konaklama vb. 
diğer süreçlerde de yalnız bırakmayıp adaptasyon 
ve oryantasyon süreçlerini en kolay şekilde tamam-
lamalarını sağlıyoruz.

DİL FESTİVALİ
Yabancı Dil Öğretiminde iddialı olan 
okullarımızda her yıl İngilizce, Fransız-
ca, Çince ve diğer dillerde Geleneksel 
Dil Festivali düzenlenir.

Bu festival ile öğrencilerimiz anne-ba-
balarına, arkadaşlarına ve çeşitli ülke-
lerin eğitim temsilcilerine öğrendiklerini 
sergileme fırsatını bulurlar.

NON-STOP LEARNING
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PSİKOLOJİK
DANIŞMA VE
REHBERLİK

Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Hizmetleri, bireylere çağdaş dün-
yanın ihtiyacı olan kendini tanıyan, 
mutlu ve üretken insanlar olabil-
meleri için gerekli niteliklere ulaş-
maları amacıyla, uzman kişilerce 
yapılan yönlendirme ve bilgilendir-
me çalışmalarını içeren süreçtir.

Onur Okullarında her kademede 
uzmanlaşmış Psikolojik Danışman-
lar ile çalışılır.
Onur Okullarında;

• Önleyici Rehberlik

• Bireysel ve Grup Rehberliği

• Görsel ve İşitsel Taramalar

• Hazırbulunuşluk Testleri

• Dikkat Testleri gibi çalışmalar da yürütülür.

www.onurkoleji.com.tr 29

NON-STOP LEARNING
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TAS
THREE ABILITY
SYSTEM  

www.onurkoleji.com.tr 31

ÜÇ BECERİ SİSTEMİ

BİLİŞSEL BECERİLER
• AKIL VE ZEKA OYUNLARI
• SATRANÇ
• STEM-STEAM EĞİTİMİ 
   1. KODLAMA
   2. ROBOTİK
• DEĞERLER EĞİTİMİ
• DİKKAT GÜÇLENDİRME

SPORTİF BECERİLER
• BUZ PATENİ VE BUZ HOKEYİ
• VOLEYBOL
• BASKETBOL
• OKÇULUK
• JİMNASTİK
• GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
• HALK OYUNLARI
• MODERN DANS
• FUTSAL
• BADMİNTON
• ORYANTİRİNG
• DART
• PARKUR OYUNLARI

SANATSAL BECERİLER
• ORFF EĞİTİMİ
• RİTİM EĞİTİMİ
• GİTAR
• PİYANO
• KİL-SERAMİK
• HEYKEL
• DRAMA
• TİYATRO

T A S
THREE ABILITY SYSTEM
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ZEKA
OYUNLARI
ATÖLYESİ

Biz istemesek de beynimiz zaman-
la yaşlanıyor ve yavaşlıyor. İnsan 
beyni yaş ilerledikçe bilgiyi 2 ile 3 
kat daha yavaş alıyor. Yani beynin 
hızı genç yaşlarda çok büyük fark 
gösteriyor. Yapılan araştırmalar 
yaşlı beyinlerin de güçlü bağlantı-
lar geliştirebileceğini gösterdi.
Zekâ oyunları eğitimini alan/oynayan kişilerin daha 
iyi odaklanabildiğini yapılan araştırmalar göstermiş-
tir.

Zekâ oyunları, çabuk karar verme, çözüm odaklı dü-
şünme, fikir yürütme, mantığı etkili kullanma becerisi 
kazandırır.

Kişilerin kendilerine olan güvenleri artar.

www.onurkoleji.com.tr 33

BİLİŞSEL BECERİLER



34



SATRANÇOkullarımızda çocuklarımızın kü-

çük yaştan başlayarak ‘kişilik geli-

şiminde satrancın pozitif etkilerin-

den yararlanma’          amaçlanmaktadır.

Çocuklarımızın olumlu davranışlar 

sergilemelerini sağlamaya çalış-

maktayız.

Satranç, planlı hareket etmenin önemini ve 

gerekliliğini kavratır. Süratli doğru ve çabuk 

düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru 

yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliş-

tirir.

www.onurkoleji.com.tr 35

BİLİŞSEL BECERİLER
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STEM-STEAMDördüncü Sanayi Devriminin eğitimdeki 

en önemli yansıması STEM-STEAM eğitim-

leridir. Anasınıfından itibaren tüm öğren-

cilerimize özel tasarlanmış atölyemizde ve 

alanında uzman öğretmenlerimiz ile al-

goritmik zeka eğitimi, kodlama ve robotik 

eğitimler yaparak tüm öğrencilerimizi yeni 

nesil bireyler olarak yetiştiriyoruz.

• Algoritmik Zeka Eğitimi

• Kodlama

• Robotik

S T E A M
• Science • Technology • Engineering • Art • Mathematics

BİLİŞSEL BECERİLER
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DEĞERLER
EĞİTİMİ

Değerler eğitimi, öğrencilerimizin 
sevgi, saygı, barış, iyimserlik, du-
yarlı olma, özgür düşünebilme, dü-
rüstlük, sorumluluk, yardımseverlik 
ve benzeri manevi ve kültürel de-
ğerleri kavrayabilmeleri ve edine-
bilmeleri için yapılan bir program-
dır.

Okullarımızda, çocuklarımızın sağ-
lıklı kişilik geliştirmeleri, bu değer-
leri yaşam biçimi haline getirmeleri 
hedeflenmektedir.

BİLİŞSEL BECERİLER
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DİKKAT
GÜÇLENDİRME

Okullarımızda Dikkat Güçlendirme 
Eğitimi ile ders başarısının artırıl-
ması, dikkat becerilerinde artış ve 
öğrenmeye karşı isteklilik, el-göz 
koordinasyonu ve ince motor bece-
rilerinde artış, dinleme, planlama, 
okuma ve okuduğunu anlama, yo-
rumlama becerisini geliştirme he-
deflenir. BİLİŞSEL BECERİLER
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SPORTİF
BECERİLER

Onur Okullarında çocukların zihinsel gelişim-
leri kadar bedensel gelişimleri de önemlidir.

Spor, bireyin birlikte çalışma, yardımlaşma, 
başarıları paylaşma, yenilgiyi birlikte göğüs-
leme, kişisel disiplin sağlama, davranışlarını 
ve duygularını kontrol etmeyi öğrenme, dik-
katini yoğunlaştırma gibi özellikleri geliştiren 
bir olgudur.

Onur Okullarında Sportif Beceriler sağlıklı ve 
bilinçli bir şekilde organize edilir. Her öğren-
cimiz bir spor dalıyla ilgilenir. Uzman antre-
nörler eşliğinde yürütülür.
• Jimnastik
• Buz Pateni
• Beden Eğitimi 
• Futsal 
• Basketbol
• Parkur Oyunları
• Geleneksel Çocuk Oyunları 

• Halk Oyunları
• Modern Dans
• Dart
• Okçuluk
• Badminton
• Masa Tenisi
• Oryantiring
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BUZ PATENİ
BUZ HOKEYİ

Buz pateni, koşu ve yüzme gibi 
döngüsel tip (cyclic) sporlar sınıfın-
da yer alır. Bu tür sporlarda yapılan 
yüklemeler metabolizmayı güçlen-
dirir. İnsanın vücut duruşuna pozitif 
etki eder. Vücut duruşu bozukluk-
ları giderilir.

Çocukların daha fazla masa ve bilgisayar 
başında zaman geçirmelerinden kaynaklı 
fiziksel sıkıntılarının en başarılı çözümle-
rinden birisi buz patenidir.

Okullarımızda buz pateni, eğitim-öğretim 
süreci içerisinde eğlenerek yaptıkları bir 
spordur.

SPORTİF BECERİLER
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VOLEYBOLOkulumuz voleybolda, Yıldız Kızlar-
da Türkiye Finallerine Ankara ikin-
cisi olarak çıkmıştır.

Voleybol, vücudun esneklik kazan-
masını sağlayan en önemli spor-
lardan birisidir. Yardımlaşma duy-
gusu, zamanı verimli kullanma, 
sorumluluk duygusunu geliştirir.
Voleybol sporu ayrıca çocuklarımızın, uzun 
ve kısa vadede hedef belirleyip bu hedefle-
re ulaşma konusunda yöntem geliştirmeyi 
öğretir. Hem bireysel hem de takım olarak 
hedef koyma ve bu hedeflere ulaşmak için, 
grupla birlikte çalışma becerisini kazandırır. 
Böylece çocuğunuz, hayatını planlamayı ve 
zamanı verimli kullanmayı öğrenir; hedefe 
ulaşmada zamanın ne kadar önemli olduğu-
nu kavrar.

SPORTİF BECERİLER
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BASKETBOLOkullarımızda basketbol eğitimi 

uzman antrenörler eşliğinde yürü-

tülür.

Basketbol, sosyal ve fiziksel gelişi-

me katkı sağlayan bir spor dalıdır. 

Basketbol da diğer sporlar gibi vü-

cut için oldukça faydalıdır.

Özellikle en geç 12 yaşlarında baş-

lanan basketbol çocukların boyu-

nun daha fazla uzamasını sağla-

maktadır.

SPORTİF BECERİLER
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OKÇULUK• Okçuluk ata sporlarımız arasında 
yer alır.

• Kişiye özgüven, disiplin, koordi-
nasyon sağlarken sosyal bir ortam 
kazandırır.

• Amaçlı, planlı, düzenli ve bilimsel 
çalışmayı öğretir.

• Dikkatin bir yöne odaklanmasını 
sağlar ve uzun süreli konsantras-
yon kazandırır.

• Sabretmeyi ve sabırlı çalışmayı öğ-
retir.

• Başarmak için ilk önce kendimizi 
aşmak gerektiğini öğretir.

SPORTİF BECERİLER
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JİMNASTİKJimnastik fiziki ve ruhsal gelişimi 
sağlayan özellikle başlama yaşı 3 
yaş olduğu için tüm sporların önce-
sinde yer alabilen, tüm çocuklara 
yönelik olimpik bir branştır.

Denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz/

sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini 

bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği ka-

zandırır.

Onur Anaokulu ve  İlkokullarda ön planda tu-

tulan spor dallarından birisidir.

SPORTİF BECERİLER
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GELENEKSEL
ÇOCUK
OYUNLARI

Kendi kültürümüze ait, daha çok 
açık havada ve grupla oynanan, 
her oyunun kendine özgü kuralları 
belirlenmiş; kazanan ve kaybede-
nin olduğu, sanal olmayan sosyal 
paylaşım aktiviteleridir.

Çocuk o ortamda arkadaş kazanır, duygular 

paylaşır, kabul görür, beğeni alır, onaylan-

mazsa kendini düzenler.

Okullarımızda teneffüslerde çocuklara bu 

oyunlar oynatılarak çocukların takım çalış-

ması ve beceri kazanması sağlanır.

SPORTİF BECERİLER
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DİĞER
SPOR
DALLARIMIZ

• HALK OYUNLARI

• DART

• MASA TENİSİ 

• BADMINTON

• ORYANTIRING

• MODERN DANS

• FUTSAL

• PARKUR OYUNLARI SPORTİF BECERİLER
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SANATSAL
BECERİLER

Sanat bireyin soyut düşünmesini, 
yaratıcılık duygularının gelişmesi-
ni, toplumsal değerlerin kazandırıl-
masını sağlayan bir olgudur.

“Sanatsız kalan bir milletin hayat 
damarlarından biri kopmuş de-
mektir.”  M. Kemal Atatürk 

Onur Okullarında her çocuk sanat-
sal etkinliklere katılır.

• Müzik
• Orff - Ritim Eğitimi 
• Görsel Sanatlar 
• Drama

• Kil-Seramik-Heykel
• Gitar
• Piyano
• Tablo Çalışmaları
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ORFF
RİTİM
EĞİTİMİ

Müzik öğretimi, bireye kendi ya-
şantısı yoluyla müziksel davranış-
lar kazandırma sürecidir.

Müzik öğretimi ile bireyin müzik-
sel yaşamı daha etkili, verimli olur. 
Bunun sonucunda bireyin bilinçli, 
yapıcı, üretici özellikler kazanması 
beklenir. Bu davranışları kazanır-
ken birey müziksel çevresi ile etki-
leşim içinde olur, müzikle eğlenir, 
müzikle oynar, müzikle dinlenir.

Müzik eğitimine yeni boyutlar getiren orff, 

müzik, jimnastik, dans birbiriyle iç içedir. Do-

ğaçlama, yaratıcılık, orff öğretisinde önemli 

yer tutmaktadır.

SANATSAL BECERİLER
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GİTAR
PİYANO

Bilim adamlarına göre müzik, bi-
lişsel düşünme kabiliyetini arttır-
maktadır. Ayrıca beynin MR gö-
rüntülerinden müzik aleti çalan ve 
günlük hayatta ağırlıklı olarak sağ 
elini kullandığını ifade eden kişile-
rin aslında sol ellerini de daha sık 
kullandıkları tespit edilmiştir. Sü-
rekli müzik aleti çalmanın beynin 
büyüklüğünü olumlu etkilediği so-
nucuna varılmıştır.
Piyano çalmanın notaları algılayan beynin, 
tuşlara dokunan parmaklara ve pedalla-
ra basan ayağa emir vermesiyle bir koor-
dinasyon oluşturarak, beynin birden fazla 
bölgesini aynı anda çalıştırdığını, çok yönlü 
düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağladığı 
görülmüştür.

SANATSAL BECERİLER
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KİL
SERAMİK 
HEYKEL

Kil, Seramik ve Heykel çalışmaları-
nın üç boyutlu oluşu, çocukların bi-
lek ve parmak kaslarının gelişme-
sinde, daha koordineli bir hareket 
kabiliyetine sahip olmasında, el-
göz koordinasyonunun kuvvetlen-
mesinde büyük rol oynar. 

Çocuklar seramiğin hammaddesi olan kili 

yoğururken el becerilerini geliştirip, yeni eser-

ler ortaya koyarlar. Kendi dünyası ve çevresi 

ile ilgili gözlemlerini ve duygularını anlatırken 

üretici olmanın mutluluğunu yakalarlar.

SANATSAL BECERİLER
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DRAMA
TİYATRO
EĞİTİMİ

Drama ve tiyatro eğitimleri, çocuk-
larımızın hayal güçlerini geliştir-
mekte, hayata bambaşka bir açı-
dan bakmalarını sağlamaktadır. 

Çocuklar, taklit ederek bedenlerini 
kullanmayı ve iletişim kurmayı öğ-
renirler bu nedenle tiyatro sanatı 
çocukların eğitiminde mutlaka kul-
lanılmalıdır. SANATSAL BECERİLER
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MUZİP
DENEYLER®

ARTI ZAMAN
ETKİNLİKLERİ®

MUZİP DENEYLER®

Öğrencilerimize deney yapmanın he-
yecanını yaşatarak bilime olan ilgilerini 
artırmak, öğlen yemek saatlerini de-
ğerlendirmek ve yeni bilgiler öğrenme 
fırsatı vermeyi amaçlamaktayız.

ARTI ZAMAN ETKİNLİKLERİ®

Öğrencilerimiz Artı Zaman Etkinlikleri ile 
yeteneklerini sergileme, zamanı iyi de-
ğerlendirme imkânı bulurken, toplum 
karşısına çıkıp özgüvenini geliştirmekte 
ve diğer öğrencilere de örnek olmakta-
dır. 
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YAŞAM
BECERİLERİ
EVİ®

YAŞAM BECERİLERİ EVİ®

Öğrencilerimizin 21. yy. becerilerini 
geliştirirken yaşamın olmazsa ol-
maz becerilerine de Onur Okulla-
rında önem verilir.

Patenti Onur Okullarına ait olan 
Yaşam Becerileri Evi’nde amacımız 
yatağını toplayabilen, ayakkabısı-
nın bağcığını bağlayabilen ve bir-
çok kişisel ihtiyaçlarını karşılayabi-
len çocuklar yetiştirmektir.
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EKO-OKUL
EKOLOJİ
SINIFI

EKO-OKUL

Okullarımızda her öğrenci çevre bi-
lincine sahip olarak yetiştirilir. Onur 
Okulları Eko-Okul yeşil bayrağına 
sahiptir.

Okullarımızda Eko-Okul Projesi 
kapsamında etkinlikler yapılmak-
tadır.

EKOLOJİ SINIFI

Ayrıca öğrencilerimizin kendi çiçek 
ve bitkilerini yetiştirdiği ve bu saye-
de sorumluluk bilinci kazandırdığı-
mız Ekoloji Sınıfı ve seramız mev-
cuttur.
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ÖZGÜVEN
GELİŞTİRME

Özgüven bireyin kendisine yönelik 
olumlu duygular geliştirmesi, so-
nuçta da kendisiyle ve çevresindeki 
kişilerle barışık olması demektir.

Onur Okullarında her öğrenci Me-
zuniyet, Okuma Bayramı, Artı Za-
man Etkinliği, Anma-Kutlama Prog-
ramları  ve benzeri etkinliklerde en 
az bir rol ve sahne alır, her öğrenci-
nin toplum karşısına çıkarak heye-
canını yenmesi ve özgüven geliştir-
mesi sağlanır.
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BAHAR VE
BİLİM
ŞENLİĞİ

BAHAR ŞENLİĞİ

İlkbaharın gelmesi ile birlikte baha-
rı velilerimiz ve öğrencilerimizle bir-
likte eğlenerek, yarışmalarla karşı-
lıyoruz.

BİLİM ŞENLİĞi

Farklı okullar bilimsel projeleri ile 
Onur Okullarında buluşuyor. Okul-
larımızın bilimsel yaklaşımları tüm 
okulları teşvik ediyor. Bilim şenliği-
mizde öğrencilerimiz bir yıl boyun-
ca yaptıkları çalışmaları sergileyip 
Bilim Şenliği için özel hazırladıkları 
çalışmalarla yarışıyorlar.
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GEZİLER
YAZ OKULU

GEZİLER
Geziler, çocuklara olayları, kişileri, 
doğal koşulları içinde tanıma, sorun-
ları kavrama, eleştirel düşünme yete-
neğini geliştirme, kişilere ve olaylara 
nesnel yaklaşma, sorumluluk duygu-
su gibi önemli davranışlar kazandır-
maktadır.

Bu kapsamda Onur Okullarında, şe-
hir içi ve şehir dışı, hatta yurt dışı ge-
zilere önem verilmektedir.

YAZ OKULU
Anasınıfından lise sona kadar öğren-
cilerimiz yazın da okullarımızda eği-
timlerine devam edebilmektedirler.

Yaz okullarında eğitimler yaş grupla-
rına özgü hazırlanır. Pek çok yaz akti-
viteleri, geziler planlanır. Daha büyük 
yaş grupları için yurtdışındaki okullar-
da dil gelişimlerine olanak sağlayan 
yaz okulu programları uygulanır.
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SOSYAL
SORUMLULUK
PROJELERİ

Sosyal sorumluluktaki en önemli 
amaç toplumsal faydadır. Sosyal 
sorumluluk projeleri sayesinde bi-
reylerde empati, fedakarlık, hayır-
severlik, toplumsal değerler gibi 
birçok farkındalık ve olumlu kişilik 
özellikleri yer etmeye başlamakta-
dır.
Okullarımızda sosyal bilince sahip bireyler yetiştirilir.

Kardeş okul projelerimiz ile bazı okul ve öğrencilerin  
ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Okullarımızda devam eden Eko-Okul projeleri, geri 
dönüşüm projeleri gibi farklı kapsamlarda sosyal 
sorumluluk projeleri vardır.
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YARIŞMALAROkullarımızda çocukların gelişim-
sel özellikleri gözetilerek yarışma-
lar düzenlenir. Yarışmalar çocukla-
rın gelişimine uygun olacak şekilde 
planlanmaktadır.

Çocuğun özgüvenini geliştirir, 
olumsuzluklar karşısında güçlü 
olmayı, yenilgileri kabul etmeyi, 
hayatta her alanda başarılı ola-
mayacağını, kendi yetenek ve ilgi 
alanlarını fark etmesini sağlar.
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KİTAP
OKUMA

Çocuklarımıza küçük yaşlardan itiba-
ren kitapla kucaklaşmayı, kitabı sev-
meyi öğretmediğimiz ve onlara kitap 
okuma alışkanlığı kazandıramadı-
ğımız takdirde okuduklarını anlama 
eksikliği öne çıkacak ve derslerindeki 
başarı oranı da düşecektir.

Onur Okullarında kitap okuma saat-
leri, kitap okuma festivali, yazarlarla 
buluşma, küçük ve genç editörler, ki-
tap fuarları ve kitap okuma yarışma-
ları ile öğrencilerimizde kitap okuma 
bilincini oluşturmayı amaçlıyoruz.
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HİJYEN
VE SAĞLIK
GÜVENLİK

HİJYEN VE SAĞLIK
Okullarımızda her katta dünyanın bir numaralı su 
arıtma cihazı olan Waterbox’lar bulunmaktadır. Öğ-
rencilerimiz her daim temiz içme sularına ulaşabil-
mektedir.

Okullarımızda sağlığa zararlı olmayan özel temiz-
lik malzemeleri kullanılmakla birlikte, her çocuğun 
sağlığı ön plandadır anlayışıyla, yer döşemelerine ve 
tuvaletlerde kullanılan Tottolet sistemlerine ciddi ya-
tırımlar yapılmıştır ve hâlâ yapılmaktadır.

Tüm musluklarımızdan sıcak su akmaktadır. Ayrıca 
bütün musluklarımız sensörlüdür.

Yemek hizmetimiz yine her okulumuzun kendi bün-
yesinde gıda mühendisi ve diyetisyen kontrolünden 
geçmekte, menümüz her çocuğun günlük alması 
gereken kalori hesabına göre özel olarak hazırlan-
maktadır.

Çocuklarımız bizim için değerlidir. Tam zamanlı ola-
rak hemşiremiz okullarımızda bulunmaktadır.

GÜVENLİK
21.yy. olmazsa olmazı güvenliktir.

Bu nedenle okullarımızın konumlarında yeşil alan-
lara ve konutlara yakınlığı dikkate alınmıştır. Bina-
larımız çevre güvenlik önlemleri alınan izole yapılar 
olarak yapılmıştır. 

Okullarımız her alanda (MEB ölçütlerine uygunluğa 
göre) kameralar ile izlenmekte, güvenlik sertifikasına 
sahip alanında uzman güvenlik personelleriyle ko-
runur.

Bina iç güvenliğimizde de çocuklar düşünülerek kırıl-
maya dayanıklı cam ve güvenlik ağları kullanılmak-
tadır.
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