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Kıymetli Paydaşlarımız,

TEVİTÖL’ün geleceğini ve özellikle de sürdürülebilirliğini sağlamak için atılan adımları ve TEVİTÖL’ün
geleceğine dair belirlenen çerçevede alınan kararları detaylı bir bilgi mektubuyla sizlerle paylaşmıştık.

Ana hatlarıyla kararlarımız,
1. Hazırlık sınıfının kaldırılmasını
2. 2018-19 eğitim öğretim yılı için öğrenci alınmamasını
3. IB programının 2018-19 öğretim yılı itibarıyla kaldırılmasını ve sadece programa başlamış 11. sınıflar
için bir yıl daha devam etmesini içermekteydi.

TEVİTÖL’ün gelecek planlarının ilk adımı olan bu kararlar, 2019-20 yılından itibaren gerçekleşecek bir
takım yapısal değişiklikleri beraberinde getirecektir. Ancak son bir ayda gözlemlediğimiz kadarıyla
uygulamalarla ilgili beklentiler farklı yorumlara yol açmıştır. Bu nedenle öncelikle kararların
uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki açıklamaları dikkatlerinize sunmak istiyoruz.

1. TEVİTÖL’de kayıtlı öğrencilerimiz için yurt dışı hazırlığı kaldırılmayacak, farklı bir yapılanmayla devam
edecektir: IB programı yerine AP (Advanced Placement) programı uygulanacaktır.
2. Yurt dışı danışmanlığı yapısal olarak güçlendirilecektir.
3. Okulda kayıtlı olan öğrencilerimiz aynı ders programı, eğitim ve öğretim kadrosu ve öğrenim
programları ile eğitimlerine devam edeceklerdir.
4. Yurt içi üniversite hazırlığı sistemli bir şekilde güncel yapısıyla devam edecektir.

Geleceğe dair yapılanma sürerken, hali hazırda bünyemizdeki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimleri en
önemli önceliğimizdir.

Bu bilgilendirme metni ile 2018-19 yılında okulumuzda eğitim ve öğretim görecek öğrencilerimizin ve
velilerimizin sorularını belli ana başlıklar altında cevaplandırmayı hedefliyoruz.

IB Programı
IB programı 2017-18 yılında bu programı almaya başlayan 11. Sınıflar için 12. Sınıfta devam edecektir.
ITGS dersi dışındaki tüm dersler okulumuz bünyesindeki öğretmenlerle yapılmaya devam edecektir. IB
koordinatörlüğü yine okulumuzun öğretmenlerinden Joshua J. Lisi tarafından gerçekleştirilecektir.

AP Programı
2018-19 eğitim öğretim yılında 11. Sınıfa devam edecek öğrencilerimizden yurt dışı üniversitelere
hazırlananlar AP Programı’ndan dersler alacaklardır. Bu derslerin dışında kalan dersler geçtiğimiz
yıllardaki aynı içerik ve saatlerde yapılacaktır. IB derslerini veren öğretmenlerimiz AP derslerini
vereceklerdir. Bu derslerin hazırlığı Haziran ve Ağustos aylarında yapılacaktır.
AP programı ve ders seçimi yurt dışı danışmanımız Bora Göker ile birlikte yapılacak, öğrencilerimiz
hedefledikleri üniversite bölümlerine göre ders programlarını oluşturacaklardır.

Yurt Dışı Danışmanlığı
Yurt dışı danışmanlık birimi tam zamanlı bir danışman katılımıyla ve hali hazırda bu görevi yarı zamanlı
olarak yürüten Bora Göker’in

koordinatörlüğünde yürütülecektir. Yurt dışına hazırlanmak isteyen

öğrenciler kararlarını 9. Sınıfın son döneminde okul idaresi ve yurt dışı danışmanlık birimine
bildireceklerdir. Öğrenci ve velilerle yapılacak toplantı sonrasında öğrencilerin 10 - 12. Sınıflarda
yapacakları akademik çalışmalar, ders programları, ders dışı etkinlikleri ve sınav hazırlıkları için yol
haritası olarak belirlenecek; takip edilmeye başlanacaktır.
Önümüzdeki yıl 11. ve 12. Sınıfta olacak öğrencilerimizin ders ve hazırlık programları ile ilgili olarak yurt
dışı danışmanımız ve okul müdürümüz Mayıs ayında görüşmeler yaparak, gerekli bilgilendirmeyi
yapacaklardır.

Üniversite Sınav Hazırlık Programı
Yurt içi üniversite sınav hazırlık programı bu ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi aynı program, saat,
öğretim kadrosu ve dershane desteği ile devam edecektir.

Etkinlik – Kulüp – Müzik Çalışmaları
TEVİTÖL’ün en önemli katkılarından olan ve eğitim programının temelini oluşturan ders dışı etkinlikler
içerik olarak benzer bir programla devam edecektir: az katılımlı, etkinliği düşük ve verimsiz kulüpler
gözden geçirilecek,

bazı kulüpler ise daha etkin bir yapıyla sürdürülecektir. Üniversite hazırlık

hedeflerine göre yapacakları ders dışı etkinliklerin seçiminde öğrencilerimiz danışman ve okul idaresi ile
birlikte çalışacaktır.
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Öğretmenlerimizin devamlılığı ders programları, içerikleri ve eğitim hizmetlerinin devamlılığı ve
öğrencilerimizin eğitimi için çok önemli bir artıdır. İngilizce programı 2017-18 yılında görev yapmış olan
yabancı ve Türk öğretmenlerimizle verilmeye devam edecektir. Fen ve matematik programlarımızın
öğretimi bir Fizik öğretmenimiz hariç aynı kadroyla devam edecektir.

Sonuç olarak, TEVİTÖL 2018-19 yılında aynı eğitim kadrosu, ders içerikleri, ders programı ile eğitim
öğrenim hizmetleri ve üniversite hazırlıklarını sürdürecektir. 11. Sınıflarda IB yerine AP programı
uygulayacak olan okulumuz bazı birim ve programlarındaki eksiklerini de gidererek gelecek için
donanmış, daha güçlü bir okul olarak yoluna devam edecektir.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve verdiğiniz destek için teşekkür eder; öğrencilerimizin başarılarının
devamı için hep birlikte çalışma arzumuzu yinelemek isteriz.

Saygılarımızla,

TÜRK EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU

