
 

 

Sayın Velimiz; 

 Merhaba. Okulumuzla ilgili iki güzel gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim.  

 

Geçtiğimiz ay “British Business and Technology Education Council” diğer adıyla “BTEC uluslararası 

programı”nı okulumuzda uygulamaya hak kazandık.  

Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük 

akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler 

kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.  

Merkezi İngiltere olan BTEC programları 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. BTEC Programlarına 

kayıtlı 4 milyon öğrenci bulunmaktadır. Türkiye’de BTEC programları ilk kez TED Ankara Koleji’de 2014 yılında 

uygulanmaya başlanmıştır. 

21. yüzyıl genç neslinin önümüzdeki 10-20 yıl içinde farklı meslek alanlarını deneyecek olmalarından hareketle 

daha lise düzeyinde olan öğrencilere farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını, yeterliliklerini görme 

olanağı sağlayan program yurt dışındaki üniversitelere geçişte de büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

BTEC programları başta İngiltere olmak üzere, uluslararası alanda üniversiteler, işverenler ve profesyonel iş 

dünyası tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Öğrenciler, BTEC programları ile uluslararası geçerliliği 

olan “Performans Bildirim”, “Yeterlik”, “Sertifika”, “Diploma” belgeleri edinmektedir. Öğrenenlerin elde ettiği 

bu belgelerin geçerliliğinde zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. BTEC belgeleri pek çok ülkede, 25 sektörde 

700’den fazla meslek alanında, Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversitelerinde kabul edilmekte ve her yıl 

ortalama 1,5 milyon öğrenci BTEC belgeleri almaya hak kazanmaktadır. 

 

Okulumuzun Uluslararası standartlardaki eğitimini geliştirmek üzere arayışlarımız devam ederken odak 

noktamızı öğrencilerimizin kişisel gelişimi üzerine kurguladık. Bu bağlamda 1956 yılından beri İngiltere'de 

uygulanmakta olan “Edinburgh Dükü Ödül Programı”na (Duke of Edinburgh Award) kabul edildiğimizi de ikinci 

bir güzel gelişme olarak gururla sizlerle de paylaşmak isterim. 

 1956 yılında Birleşik Krallık'ta “Edinburgh Dükü Ödülü (Duke of Edinburgh Award)” olarak 14 yaşın üzerindeki 

gençlerin, gönüllülük esasına dayanan, dengeli bir kişisel gelişim programına katılmalarını teşvik etmek amacı 

ile başlamıştır. 2003 yılında Gençlik Ödülü Derneği tarafından ülkemizde de uygulamaya konulan programın 

temel yapısı 4 ana bölümden oluşur. Toplumsal Hizmet, Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim bölümlerinin her 

birisi için çeşitli faaliyetlere katılan öğrencilerden, katıldıkları aktiviteyi her hafta düzenli olarak sürdürmeleri 

beklenmektedir. Doğayı ve Çevreyi Tanıma bölümü, kamp etkinliğidir ve katılımcılar, dernek ya da okul 

tarafından düzenlenen kampa katılarak programlarını tamamlar ve ödül almaya hak kazanırlar. Kampa 

katılmayan öğrenciler, programı tamamlamamış sayılır ve ödül alamazlar. 

 Ödül programında 3 kategori vardır. Öğrenciler, yaşa ve tercihlerine bağlı olarak istedikleri kategoride 

programa başlayabilirler. 



 

 

  

Kategori  Kimler Katılabilir?   Programın Süresi 

BRONZ                  14 yaş ve üzeri                6 ay 

GÜMÜŞ                15 yaş ve üzeri                12 ay 

ALTIN                    16 yaş ve üzeri               18 ay 

  

Ödül Programı, Uluslararası Bakalorya (IB) programının zorunlu bir parçası olan CAS(Creativity, Action, Service) 

programıyla benzerlikler göstermektedir.  

 

Ülkemizde pek az okulda uygulanmakta olan Ödül Programı’nın,  öğrencilerimizin,  hem kişisel gelişimleri, hem 

de yurtdışı üniversite başvuruları açısından çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. 

  

Hayırlı olmasını dilerim. 

  

Saygılarımla 

 

İbrahim KAYAPINAR 

Ortaokul ve Lise Müdürü 

 

 

 

 

 


