
 

 

 

 

Sayın Veli, 

Öğrenim yaşamları boyunca tüm çocuklar okul öncesi dönemden başlayarak yeni bir eğitim 

kademesine geçerken okula uyum gerçeği ile yüz yüze gelirler. Bu geçişlerde çocuklar 

geride bıraktıkları eğitim kademesinden farklı ortam ve durumlarla karşılaşırlar ve onlardan 

bu yeni ortam ve durumlara kısa sürede uyum sağlamaları beklenmektedir. Bu geçiş 

süreçlerinde çocukların karşılaştığı durumlar; fiziksel ortamların değişmesi, eğitim ve 

öğretim programlarının farklılaşması, öğretmenlerin beklentilerinin değişmesi, akran 

gruplarının değişmesi ve ailelerin rollerinin ve katılım biçimlerinin farklılaşmasıdır. Okula 

uyum sürecinin kolay atlatılması genellikle yeni ortamların gerektirdiği bilgi ve becerilerin 

çocuğun sahip olduğu sosyal-duygusal, davranışsal ve akademik becerilerle uyumuna 

bağlıdır.  

 

 

"Okula uyum sürecinin nitelikli bir biçimde 

planlanıp uygulanması, çocuğun öğrenmesini 

destekleme, okul başarısını arttırma ve 

yetişkinlikte başarılı bir kariyere sahip olma gibi 

katkıları olduğu görülmektedir." 

 

 

Bu amaç doğrultusunda; Okyanus Kolejleri 4.sınıf öğrencilerinin ortaokula uyumunu 

kolaylaştırmak için P-Wise Uyum Programı planlanmıştır. Hazırlanan bu program 4.sınıf 

öğrencilerin ortaokula uyumunu desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda P-Wise 

Uyum Programı ile çocuk-aile-ortaokul üçgenini içine alan materyaller geliştirilmiş ve üç 

paydaşın birlikte bu süreci kaliteli bir biçimde yürütmeleri hedeflenmiştir. 

"Çocuğun hazır hale gelmesi tüm paydaşların hazır olması ve işlevsel  

işbirliğine bağlıdır. " 

P-Wise Uyum Programı’nın merkezinde çocuk olmakla birlikte, aile ve okul çocuktan 

bağımsız düşünülemez. Ortaokula uyumda çocuğun hazır olması, ailenin ve okulun hazır 

oluşuyla doğrudan etkileşim halindedir. Ortaokula başlayan çocukların başarısı öğrenme 

becerilerinin geliştirilmesine bağlı olup bu beceriler bir önceki becerilerin ileriye taşınması 

ile gerçekleşecektir. 

Çocuğun geçiş yaptığı ortaokul kademesinde yabancılık çekmeyen, yeni ortama kolayca 

uyum sağlayan, akranlarıyla iyi ilişkiler geliştiren ve kendisine verilen sorumlulukları yerine 

getiren çocuk, ortaokula hazır olarak ifade edilmektedir. Bu dönemde çocuğun kendini 

sosyal ve duygusal olarak güvende ve yeterli hissetmesi ve özgüveninin arttırılması 

önemlidir. Bütün bunlar çocuğun ortaokula uyumunu kolaylaştırır. 

"Hazır ailenin ve hazır okulun işlevsel işbirliği ile çocuk ortaokula  

hazır hale gelir. " 



 

 

 

 

 

Peki; Okyanus Kolejleri 4.sınıf öğrencilerini 

ortaokulda neler bekliyor? 

İçinde bulunduğumuz çağda bilim ve teknoloji zamanla 

yarışıyor. Hızla değişen ve gelişen bu çağda Okyanus 

Kolejleri Ortaokulunda; 21.yüzyılın ve geleceğin gerektirdiği 

bilgi, beceri ve değerlerle donatılan, bunları günlük 

yaşamlarına kolayca aktaran, başarılı ve mutlu öğrenciler 

yetiştiren P-Wise Eğitim Sistemi uygulanıyor. Öğrencilerin 

mevcut yetenekleri keşfedilip becerileri geliştirilirken, 

kendilerini ifade edebildikleri yabancı dil ortamları 

sunuluyor. Her adımda sürecin ve sonucun yeterlilik ölçümü yapılarak geri bildirim veriliyor.  

Pearson Assured onaylı P-Wise Eğitim Sistemi ile 21.yüzyılın bilim, yaşam ve 

okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi için öğrenciler; bilginin kaynağını araştıran, etkili 

iletişim kuran, muhakeme yapan ve problemlere çözüm üreten birey rolünü üstlenerek 

kendi öğrenme sürecinin öznesidir. Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri 

günlük yaşamlarına aktarmasını sağlayan P-Wise Eğitim Sistemi PISA’ dan yola çıkılarak 

oluşturulan sınavlarla ölçülür. P-Wise Eğitim Sistemi ile öğrencilerin küresel dünyada 

akranlarıyla aynı becerileri kazanmaları amaçlanır.  

Okyanus Koleji Ortaokulunun tam donanımlı dünyasını 4. sınıf öğrencilerine tanıtmak ve 

ortaokula uyumunu kolaylaştırmak için hazırlanan P-Wise Uyum Programı 01 Ekim 2019 

haftası başlayacak olup 30 Mayıs 2020 haftası sona erecektir. 

P-Wise Uyum Programı kapsamında;  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

P-Wise Uyum Programı ve ortaokul eğitimi için detay bilgiye kademe yöneticiniz 

ve ortaokul yöneticilerimizden ulaşabilirsiniz. 

 

Verilen tablolarda yer almayan ve P-Wise Uyum Programı kapsamında 

hazırlanan farklı etkinliklere katılımınızı hassasiyet ve önemle rica ederiz. 

 

Mutlu, başarılı ve güzel bir ortaokula uyum dönemi dileriz. 

Okyanus Kolejleri Ortaokulu 

1.Ders P-Wise Uyum Programı Tanıtımı 
2.Ders Fen Bilimleri 
3.Ders Türkçe 
4.Ders Matematik 
5.Ders İngilizce 
6.Ders 3D Tasarım 
7.Ders Sosyal Bilgiler 
8.Ders Fen Bilimleri 
9.Ders Türkçe 
10.Ders Matematik 
11.Ders PDR 
12.Ders Görsel Sanatlar 
13.Ders Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 

1.Veli Mektubu P-Wise Uyum Programı Tanıtımı 
2.Veli Mektubu P-Wise Eğitim Sistemi Nedir? 
3.Veli Mektubu Ortaokulda İngilizce Hazırlık Programı 
4.Veli Mektubu Ortaokulda PDR Danışmanlığı 
5.Veli Mektubu Ortaokulda Eğitim Teknolojileri 
6.Veli Mektubu Ortaokulda Akademik Eğitim 
7.Veli Mektubu Ortaokulda Sanat, Spor ve Sosyal Hayat 
8.Veli Mektubu Ortaokulda Ölçme ve Değerlendirme 
9.Veli Mektubu Ortaokula Geçerken Aileme Mektup 

Öğrencilerin on beşer günlük periyodlarda katılacağı 
P-Wise Uyum Programı simülasyon dersleri tablosu 

    
 

Velilerimize aylık periyodlarda gönderilecek olan 
P-Wise Eğitim Sistemi ve Ortaokul Hayatını 

anlatan "Veli Mektupları" tablosu 
    

    
 


