Kabul Politikası

Misyonumuz
Antalya Toplum Koleji, öğrencileri hem yerel hem de küresel anlamda hızla değişen bir dünyayı anlamaya,
bu dünyaya katkıda bulunmaya ve başarılı olmaya hazırlıyor. Öğrencilere bilgi, yaşam becerileri, davranış,
evrensel değerler ve uzmanlık sağlayarak, dünyanın herhangi bir toplumuna fayda sağlama konusundaki
yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca boyunca denge ve uyumu
sağlamak için entegre Türk ve Uluslararası programları takip etmektedir.
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Antalya Toplum Koleji, sosyal açıdan farklı bir öğrenci nüfusunun uluslararası ve dengeli bir eğitimin
temel bileşeni olduğuna inanmaktadır. Doğru okulu seçmek, çocukların kendilerini geliştirmesi için
çok önemlidir. Antalya Toplum Koleji olarak bunu tamamıyla anlıyoruz ve okulumuzdaki kayıt
görevlileri, başvuruları boyunca başvuru sahiplerine ve ailelerine tavsiye ve danışmanlık hizmeti
verme konusuna kendilerini adamışlardır.
Toplumun yararı ve öğrenci çeşitliliğini sağlamak amacıyla öğrencilere finansal destek sağlamak
konusunda kararlıyız.
Okul topluluğu olarak, farklı geçmişlere ve çeşitli yetenek ve yeteneklere sahip öğrencileri ağırlayan
açık ve kapsayıcı bir kabul politikası izliyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kural ve yönetmelikler nedeniyle okul, uluslararası
başvuru sahiplerine sınırlı sayıda yer sunabilmektedir.

Özel Gereksinimleri Olan Öğrenciler
Antalya Toplum Koleji'nin kapsamlı/kaynaştırıcı kabul politikası, farklı yeteneklere ve özel ihtiyaçlara
sahip öğrencileri ağırlamayı içerir. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan ve bazı öğrenme güçlükleri olan
öğrencileri kabul edebiliyoruz. Özel ihtiyaçlarla ilgili politikalarımıza ilişkin belirli ayrıntılar için lütfen
SEN politikasını inceleyiniz.

Burs
Burslarımız, öğrenim ücretlerinde bir düşüşü kapsayan üstün başarıya bağlıdır ve çeşitli disiplinlerde
başarılı olan çocuklara yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Akademik, dışavurumcu sanatlar (müzik, sahne sanatları), görsel sanatlar ve spor alanlarında üstün
başarı gösteren öğrencilerin başvurusu teşvik edilmektedir.
Küresel Vatandaşlık konusuna da odaklanıyor, daha barışçıl, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya
yaratmak için fikirleri, yaratıcılığı ve gayreti olan öğrencilere burs veriyoruz.

Dünyanın dört bir yanından, çocuklarının burs alabileceklerini düşünen ebeveynler okul topluluğumuza
katılmak için okul web sitesindeki linki kullanarak gerekli bilgileri doldurmaları önerilir.

Burs
Antalya Toplum Koleji, Antalya bölgesinde öğrencilere ve ailelerine maddi yardım sağlayan uzun bir
eğitim geçmişine sahiptir.Okulu idare etmenin masrafları, tam ücret ödeyebilenlerin bunu yapmasını
gerektirse de, okul her yıl mali güçlüklerle karşılaşan çocuklara bir dizi burs sağlamaya çalışacaktır.
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Burs sınavı, bir sonraki akademik yıl için her yıl Mart ayında yapılır. Testler, performansın en üst
noktasını ince bir şekilde ayırt ederek adayları sıralayacak şekilde tasarlanmıştır.
Başvuru sahiplerinin yorumlama, çıkarım yapma, sonuç çıkarma ve eleştirel düşünme gibi bir dizi beceriyi
göstermeleri gerekmektedir. Testler müfredata dayalıdır.

İlkokul
İlkokul tüm farklı dil ve kültürlerden gelen öğrencileri kabul eder. Okula başlayan öğrencilerin Türkçe
ya da İngilizce çalışmaları zorunlu değildir, ancak bu iki dili öğrenebilmeleri için gereken motivasyona
sahip olmaları beklenir.

Ortaokul
Antalya Toplum Koleji Ortaokulu, küresel bir vatandaşın bu büyümesine yardımcı olacak özellikler
geliştirmek isteyen, küresel zihniyete sahip çocukları ve ebeveynleri ağırlıyor. Çok kültürlü bir eğitim
ortamı anlayışına ve öğrenme arzusuna sahip tüm öğrenciler kabul edilir.

IGCSE Programı
Antalya Toplum Koleji Lisesi, uluslararası bir atmosfere sahip bir Türk okulunda okumak isteyen
öğrencileri kabul ediyor. Öğrenciler ve aileler okulun felsefesinin ve misyonunun ideallerini paylaşmalıdır.
Öğrenci, IGCSE kursuna başlamaya hazır olup olmadığı konusunda değerlendirilecektir (bkz.
Değerlendirme Politikası), daha fazla deneyime ihtiyaç duyan öğrenciler, IGCSE Öncesi hazırlık için bir
sınıfa katılacaklardır.

IB Diploma Programı
Dil gereksinimleri
IB Diploma Programındaki genel eğitim ve çalışma dili ağırlıklı olarak İngilizce ve ardından Türkçe'dir (dil
çalışmaları hariç). İlk dili İngilizce olmayan okulun IB DP programına kabul edilmek isteyen harici
öğrencilerin B2 seviyesinde veya eşdeğeri bir İngilizce dil sertifikası sunmaları gerekmektedir. Uluslararası
öğrencilerin daha geniş bir okul topluluğuna entegrasyonunu teşvik ettiğimiz ve Türkçe bölgenin dili
olduğu için, tüm IB öğrencilerinin temel Türkçe konuşmasını ve yazmasını istiyoruz. Dil seviyesi
gereksinimleri hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen Dil Politikasına bakın.
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Akademik Gereksinimler
Okulumuza kabul edilecek adaylar, IB Öğrenen Profilini benimseyen ve somutlaştıran öğrenciler
olduklarını kanıtlamalıdır. Başvuru sahiplerinin araştırmaya meraklı ve açık fikirli bireyler olmalarını,
çalışkan ve güvenilir olmalarını, iyi iletişim kurmalarını ve yeni şeyler öğrenmeye açık olmalarını
bekliyoruz. ..
İyi zaman yönetimi ve organizasyon becerileri de öğrencilerin IB'de başarılı olabilmeleri için vazgeçilmez
niteliklerdir.
Bu özelliklerin yanında, başvuru sahiplerinin İngilizce'ye ek olarak bir geçmişe sahip olmaları ve DP'de
sunduğumuz başka bir dilde kurs almaya hazır olmaları gerekir (Okul Dil Politikası'ndaki ayrıntılar).

IB Diploma Programına Öğrenci Kabulü
Beş veya daha fazla IGCSE sınavında iyi sonuçlar elde eden okul öğrencileri IB Diploma Programına
katılmaya davet edilecektir. Ulusal sınavlara girmek isteyen öğrenciler, Türk Eğitim Lisesi programını
takip edeceklerdir.
Harici öğrenciler, IB DP için dikkate alınmak üzere IB MYP veya GCSE gibi uluslararası kabul görmüş bir
programda başarı göstermelidir.
DP'de eğitim almayı taahhüt eden her öğrencinin, bunun gelecekleri için doğru seçim olduğunu
hissetmesini ve bağlılık ve güveni göstermesini diliyoruz. Öğrencilerin, programa başvurmadan önce, IB
Öğrenci Profili hakkındaki fikirlerini ciddi şekilde düşünmeleri ve kendi özelliklerini düşünmeleri için 9.
sınıfın bitiminden önce bir makale yazmaları gerekecektir. Buna ek olarak, öğrenciler gelecekleri için (IB
DP dersleri seçimleri dahil) IB DP Koordinatörüne ve Okul Müdürüne bir zihin haritası sunacaklardı

Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar için lütfen Başvuru rehberi’ne bakınız.
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