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Labelize Bir Eğitim
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı
tarafından hayata geçirilmiş olan
LabelFrancÉducation, ana dili Fransızca
olmayan ülkelerde çift dilli eğitim veren
Frankofon eğitim kurumları için uygun görülen
mükemmelik markasıdır.
Label, kurumların yüksek eğitim kalitesi ile
beraber, eğitim kadrosunun da mükemmeliğini
tesciller.
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LabelFrancÉducation sertifikası
Yeni Nesil Okulları’nda verilen Fransızca
dil kültür eğitiminin mükemmeliğini tescil etmenin
yanı sıra, okulumuzdan mezun olan öğrencilere ve
velilerine dünya standartlarının şartlarına
cevap veren bir eğitim aldığının garantisidir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi programlarına
uygun olarak okulumuzda çift dilli
Türk ve Fransız dil ve kültürleri pedagojik
bir anlayışla birlikte yer alır.
Yeni Nesil Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
(M.E.B.) yasa ve yönetmeliklerini takip eder ve
Türkiye Özel Okullar Derneği üyesidir.

Ey Yükselen
Yeni Nesil…
Okullarımız adını,
Mustafa Kemal Atatürk’ün
28 Şubat 1924 tarihinde Dumlupınar’da
yaptığı konuşmasından almıştır.
«Ey Yükselen Yeni Nesil,
istikbal sizindir. Cumhuriyetʼi
biz kurduk, Oʼnu yükseltecek ve
sürdürecek sizlersiniz».
Atatürk, Cumhuriyet çocuklarının kusursuz bir
Türkçe yanında yabancı dil öğrenmesini ve
dünyayı yakından takip etmesine
büyük önem vermiştir.

Köklü bir gelenek,
aydınlık bir gelecek
Yeni Nesil Okulları, 2000 yılında
Sainte Pulchérie mezunlarının girişimleriyle
kurulmuş bir vakıf okuludur.
Okul, 172 yıldır Sainte Pulchérie Lisesi’nin
zengin tarihi ve köklü geleneğinden
aldığı gücünü, anaokulu, ilkokul ve
ortaokul bünyesinde çağdaş eğitim
anlayışı ile birleştirmektedir.

Gerçek Bir Bağ:
Sainte Pulchérie ve
Yeni Nesil Okulları
Yeni Nesil Okulları çağdaş eğitim
vizyonunu Sainte Pulchérie Fransız
Lisesi’nin köklü eğitim birikimi ile
birleştirir.
Yapılan ortak akademik ve sosyal
çalışmalar bu olguyu destekler.
‘Umuda İlmek’, ‘Engel Tanımayan
Kadınlar’ gibi sosyal sorumluluk projeleri
ile kültürel içerikli tematik etkinliklerde
öğrencilerimiz la petite école
olarak Sainte Pulchérie ile ortak
çalışmalar yürütür.

Vakıf
Yeni Nesil Okulları’nın yöneticisi
konumundaki Sainte Pulchérie Mezunları
Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın
kuruluş senedinin değişmez bir parçası olarak,
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi Müdürü ve
Türk Müdür Başyardımcısı, Sainte Pulchérie
Mezunları Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı
mütevelli heyetinin doğal üyesidir.
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YENi NESİL OKULLARI,
‘NE DÜŞÜNMELİYİM?’
DEĞİL, ‘NASIL
DÜŞÜNMELİYİM?’
SORUSUYLA
GELECEĞE BAKAN,
TOPLUMA VE
ÇEVRESİNE DUYARLI,
KÜLTÜRLER ARASI
İLETİŞİME AÇIK,
BİLİME,
BİLGİYE İNANAN,
DEĞERLERİNE BAĞLI,
‘YENİ NESİL’
BİREYLER YETİŞTİRİR.

Zincir Okul Değil,
Yakın Okuluz.
Çocuğunuza Yakınız
Yeni Nesil’de öğrenciler kalabalık içinde
kaybolmaz.
Her biri yakın ilgi görür, akademik ve
sosyal yaşamları öğretmenleri tarafından
takip edilir.
Yeni Nesil’de Okul-Aile işbirliği
önemsenir, bunun için özel programlar
uygulanır.
Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve
gelişimleri aileleri ile birlikte yakından
izlenir.
Öğrencilerimizin ortak yaşam
kurallarına bağlı ve saygılı bireyler
olarak yetişmesine önem verilir.

Dünyaya Yakınız
Yeni Nesil’de aldığı çok dilli
(Türkçe + 3 dil), çok kültürlü eğitim
sayesinde öğrencilerimiz kendilerini
dünyanın hiçbir yerine uzak hissetmez.
Geleceğe Yakınız
Yeni Nesil’de öğrencilerimize onları
başarıya taşıyacak değerler kazandırılır.
En ileri eğitim metodolojileri kullanılır ve
teknoloji, eğitimin ayrılmaz parçasıdır.

Anaokulundan
başlayan bir yolculuk
Anaokulumuz da birçok uluslararası
eğitim programının sentezinden oluşan
‘sorgulama ve kalıcı anlama odaklı’
bir eğitim programı uygulanır.
3, 4 ve 5 yaş gruplarına eğitim verilir.
Çocuklar oynayarak öğrenir;
çünkü oyun onların işidir.
Türkçe ve Fransızca eğitim
programlarımız birbirine eş güdümlü
olarak ilerler.
Okul öncesi dönemde öğrencilerimiz,
merakları ve keşfetme güdülerini
destekleyen Fransızca eğitsel
çalışmalarla ve günlük yaşamı
deneyimleyerek Fransızca dilini
içselleştirirler.

Gelişime yakın bakış
Yeni Nesil İlkokulu’nda öğrencilere;
‘Her Çocuk Tektir’ felsefesiyle
yaklaşılarak onların pedagojik gelişim
düzeylerine uygun, doğal öğrenme
merakını destekleyen zenginleştirilmiş
bir program uygulanır. Bu program,
Milli Eğitim Bakanlığı akademik
programları sarmal yapısını destekler.
Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Birimi; anaokulu, ilkokul ve
ortaokul düzeyinde öğrencinin
tüm gelişimsel süreçlerini yakından
takip eder, her türlü gelişiminin
erken tespit edilmesine yardımcı olur.

Başarı için
her aşamada destek
Yeni Nesil Okulları’nda temel
öğretimden orta öğretime geçiş
sürecinde her öğrencinin akademik ve
duygusal gelişim süreçleri takip edilir.
“Lider Öğretmenlik ve Öğrenci
Koçluğu Sistemi” sayesinde
öğrencilerimize bireysel programlar
hazırlanır. Onlara sürdürülebilir çalışma
alışkanlıkları kazandırılır. Sınav öncesi
dönemlerde motivasyon uygulamaları ile
öğrencilerimiz desteklenir.

Anadilin Gücü
Yabancı bir dili iyi öğrenmenin ön koşulu anadiline
dört dörtlük hakimiyettir.
Yeni Nesil Okulları’nda öğrencilerin
anadili Türkçeye olan hakimiyetlerine ve
onu doğru kullanmalarına büyük önem verilir.
Düzgün ve doğru Türkçe yetisi üzerine kurgulanan
Fransızca ve İngilizce dil eğitiminden
alınan sonuçlar, anadil hakimiyetine
en yakın seviyededir.

3 Dilde Eğitim
Nitelikli Fransızca etkin İngilizce ve
Kodlama öğrenen

•B1 Düzeyinde Fransızca
‘Approche Théâtrale’
•A2 Düzeyinde İngilizce
‘Hello World ’

Fransızca
İngilizce

Kodlama

•Bugünün ve Geleceğin Dili
‘Kodlama’

Fransızca Eğitiminde
Uzman
Yeni Nesil Okulları nitelikli
Fransızca dil eğitiminde uzmanlaşmış
bir okuldur.
3 yaşından itibaren başlayan
Fransızca eğitimi, sınıf içi ve
sınıf dışı tüm etkinliklerde devam eder.
İlkokulda Fransızca drama,
Fransızca kütüphane ve Fransızca
sanat bulunmaktadır. Ortaokulda
Fransızca fen bilimleri ve
matematik terminoloji çalışmaları
dil eğitiminin uzantısıdır.

APPROCHE
THÉÂTRALE

Approche Théâtrale: Nitelikli Fransızca
öğrenmeyi sağlayan Approche Théâtrale,
tiyatro ve onu içeren tüm unsurları birleştiren
Yeni Nesil bir eğitim modelidir. Bu yaklaşım
gerçek hayatı canlandırırken öğrencide kalıcı
öğrenmeyi hedefler.

DELF: Tüm öğrencilerimizin
uluslararası geçerliliği olan
DELF sınavlarıyla
öğrencilerimizin A2+/B1
dil sertifikalarına sahip
olmaları hedeflenir.

Hazırlık Atlama: Öğrencilerimizin
Fransızca eğitim veren liselere hazırlık
sınıfı okumadan geçiş yapmalarını
sağlamak amacıyla Sainte Pulchérie
Lisesi ile beraber akademik çalışmalar
hayata geçirilir. Bu sayede Yeni Nesil
mezunlarının Fransızca eğitim yapan
liselerde hazırlık atlama oranı %99’dur.

Dünya dillerini doğru
öğrenmek

Kodlama:
Bugünün ve Geleceğin Dili

Hello World:
Etkin İngilizce Eğitimi

algoritmik, analitik, yaratıcı ve eleştirisel
düşünme becerileri geliştirilir.

İngilizce, Yeni Nesil Okulları için
ikincil bir dil değil, Fransızca ile
eşdeğer önem taşıyan bir dildir.
Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak
için İngilizce dil eğitiminde
‘Cambridge Üniversitesi Young Learners’
seviye sınavlarında en az A2 düzeyinde
mezun olmaları hedeflenir.

İlkokuldan itibaren başlayan kodlama,
robotik ve maker eğitimi ile öğrencilerin

Kodlama eğitimi, evrensel bir dil olan
matematiğin teknolojik ifadesidir.
Bu eğitim sayesinde öğrenciler iletişim
kurma, takım çalışması, planlama, karar
verme, değerlendirme, yaratıcı düşünme
ve problem çözme gibi hayatın her
alanında faydalı olacak hem bugünün
hem de yarının mesleklerini yapmak için
gerekli olan bir çok becerileri transfer
ederek geleceğe hakim bireyler olarak
yetişir.

Çok Yönlü Eğitim
Yeni Nesil Okulları sadece dil ve
bilim alanında değil, toplumsal değerler
alanında da donanımlı bireyler
yetiştirmeyi önemser.
Gökkuşağı Eğitim Projesi
Le Projet Arc-En-Ciel
Eğitimin sınırlarını genişletmeyi
amaçlayan, gökkuşağının farklı
renklerini temsil eden bu proje,
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin
kültürünü yansıtan gezilerden oluşur.

Kulüp Çalışmaları
Yeni Nesil’de branş derslerine ek olarak
gerçekleştirilen kulüp çalışmaları,
Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak
yapılır. Kulüp çalışmalarının hedefi,
öğrencilerin bilim, sanat ve spor
alanlarında becerilerini keşfetmelerini ve
geliştirmelerini sağlar.

Doğayla Yan Yana
Öğrenci Dostu
Bir Kampüs
Yeni Nesil Okulları, doğayla yan yana
binasında öğrencilerin ihtiyaç duyduğu
tüm olanakları sunar. Yaş gruplarına
özel derslikler; toplantı ve gösteri salonu,
laboratuvar; spor ve oyun alanları;
yemekhane ve reviriyle Yeni Nesil
kampüsleri öğrencilerimizin rahatlığı ve
sağlıklı gelişimi için özel olarak
tasarlanmıştır.
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www.yeninesil.k12.tr
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