R

A

TE

AN

SAC

P
GIC

L

STR

N
LA

ST

S T R AT E J İ K P L A N
TEMEL ALANLARI
S T R AT E G I C P I L L A R S

İ
J
K
E
P
T
A

İ
J
K
E
P
T
A

N
LA

R

A

TE

STRATEGIC PILLARS

ÖĞRETME VE ÖĞRENME
TEACHING AND LEARNING

SİSTEMLER
SYSTEMS

ESENLİK
WELL BEING

İNOVASYON VE TEKNOLOJİ
INNOVATION AND TECHNOLOGY

AN

ST

SAC

|

P
GIC

L

STR

STRATEJİK PLAN TEMEL ALANLARI
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STRATEJİK PLAN TEMEL ALANLARI

|

STRATEGIC PILLARS

ÖĞRETME VE ÖĞRENME
TEACHING AND LEARNING

AMAÇLAR

GOALS

Öğretm ve öğrenm ortamımızın,
metodoloj ve pedagoj alanındak
güncel araştırmalardan ve en y
uygulamalardan haberdar
olmasını sağlayacağız.

We wll ensure that our teachng
and learnng envronment s
nformed by current research and
best practces n methodology and
pedagogy.

Tüm öğrenclern kşsel
gelşmn beslemek çn
kapsayıcı br akademk ve
sosyal program sağlayacağız.

We wll provde an nclusve
academc and socal program to
nurture the personal growth of all
students.

Öğrenclermzn küresel ve
djtal vatandaşlık özellklern
gelştrmelern sağlayan
müfredat-ç, müfredat-dışı
tamamlayıcı ve müfredata ek
programlarımızı güçlendreceğz.

We wll strengthen our currcular,
co-currcular and extracurrcular
programs that enable our students
to develop global and dgtal
ctzenshp.
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STRATEGIC PILLARS

ÖĞRETME VE ÖĞRENME
TEACHING AND LEARNING

STRATEJİK HEDEFLER

OBJECTIVES

Araştırmayı merkeze alan okul-ç meslek öğrenme toplulukları
oluşturmak.
Öğretmenler çn brbrlerne koçluk yapmalarını çeren br yapı
gelştrmek.
Kadromuza msyonumuz, değerlermz ve amaçlarımızla uyumlu
çalışma pratğ olan üstün ntelkl öğretmenler kattığımızdan emn
olmak çn şe alım protokolümüzü yenden tasarlamak.
Akademk ve dar kadromuzun konferanslarda veya yayımlar
üzernden uzmanlıklarını paylaşmaları ve okul-çnde başarılarının
duyulması çn fırsatlar yaratmak.
Sınıf sevyesne uygun ve programa özel farklı öğrenc ders
programları oluşturmanın yollarını araştırmak.
Uyguladığımız programların herkes çne alan ve öğrenclern
nsyatf almasını destekleyen ntelkte olduğundan emn olmak
çn poltkalarımızı düzenlemek ve gelştrmek.
Sunduğumuz seçmel dersler arasına AP dersler, dsplnler-arası
dersler ve Blgsayar Blmler, Modern Yabancı Dller ve Kültürler,
İşletme ve Ekonom derslernde yüksek sevye ders seçeneklern
dahl ederek seçmel ders seçeneklermz artırmak.
Müfredatla lgl standartlarımızın djtal ve küresel vatandaşlığı
çerdğnden emn olmak.
Eğtm programlarımızın etknlğn ve büyümesn ölçmemze
olanak tanıyan Djtal ve Küresel Vatandaşlık ölçütler gelştrmek.

Create n-house professonal learnng communtes centered
on research.
Develop a peer-coachng structure for teachers.
Redesgn our hrng protocol to ensure we recrut hghly
qualfed teachers whose practce algns wth our msson,
values and goals.
Create opportuntes for faculty & staff to share expertse at
conferences, n publcatons and share success n house.
Explore the desgn of dfferent student schedules that are
grade level and program specfc.
Refne and develop polces that ensure our programs are
nclusve and support student ntatve.
Enhance our electve offerngs to nclude AP courses,
nterdscplnary courses and hgher level courses n Computer
Scences, Modern Foregn Language and Culture, Busness and
Economcs.
Ensure our currcular standards nclude dgtal and global
ctzenshp.
Develop Dgtal and Global Ctzenshp metrcs that allow us to
measure effectveness and growth of our educaton programs.
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AMAÇLAR

GOALS

Okulumuzun sürdürüleblr br
şeklde büyümesn sağlamak çn,
yüksek yönetşm standartlarını
destekleyen kurumsal
poltkalarımızı ve prosedürlermz
yleştreceğz.

We wll refne our nsttutonal
polces and procedures that
promote hgh standards of
governance n order to enable the
sustanable growth of our school.

Tüm akademk ve dar kadromuz
çn sürekl meslek öğrenmey
teşvk edeceğz ve destekleyeceğz.

SİSTEMLER
SYSTEMS

Okulumuzda verye-dayalı kararlar
alınmasını mümkün kılacak
gerbldrmler toplamak ve
letşm güçlendrmek çn
sstemler yerleştreceğz.

We wll promote and support the
contnuous professonal learnng
of all faculty and staff.
We wll embed systems to collect
feedback and promote dalogue
that wll enable our school to
make data-drven decsons.
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STRATEJİK HEDEFLER

OBJECTIVES

Eğtm planlarını ve stratejk planları değerlendrmek ve gelecekte
üyelkler, yapılar, poltkalar ve süreçlerle lgl kararlar alınırken bu
planlardan faydalanmak.
Okulun sürdürüleblr gelşm çn poltka düzenlemeler yapılırken
blglernden faydalanmak çn yüksek öğretm kurumları, şletmeler,
kamu veya svl toplum kuruluşları le ortaklıklar yapmak.
Topluluğumuzu koruyan ve besleyen temel poltkaları belrlemek ve
oluşturmak.
Tutarlılık, açıklık ve şeffaflık çn temel kurumsal poltkalarımız ve
prosedürlermzn revzyonları üzernde sürekl br değerlendrme
döngüsü oluşturmak.
Akademk ve dar kadromuzun meslek gelşmne yönelk olarak lg
alanlarını, htyaçlarını ve hedeflern karşılayan ve destekleyen,
verye-dayalı br yıllık eylem planı oluşturmak.
Blg toplama ve paylaşma, şbrlkç çalışma ve toplu öğrenme çn
sstemler yerleştrmek.
Eylem araştırması model aracılığıyla sorunları ncelemek ve
çözümler gelştrmek.
Paydaşlarımızın katılımı ve deneym üzernde yleştrmeler yapmak
çn okul klm hakkında zleme sstemler yerleştrmek.
Soruşturma, yansıtıcı düşünme ve eyleme zn vermek çn akademk
ve dar kadrolarla düzenl toplantı saatler belrlemek ve uygulamak.

Evaluate educatonal and strategc plans and nform future
decsons about membershps, structures, polces and
processes.
Partner wth hgher educaton nsttutons, busnesses, publc
or non-governmental organzatons to help nform polcy
refnement for the sustanable growth of the school.
Identfy and generate key polces that protect and nurture our
communty.
Create a sustaned reflecton cycle on the revsons of our key
nsttutonal polces and procedures for consstency, clarty
and transparency.
Create a data-drven annual acton plan that addresses and
supports the professonal development nterests, needs and
goals of our faculty and staff.
Embed systems for collectng and exchangng knowledge,
collaboratve workng and collectve learnng.
Examne problems and buld solutons through the acton
research model.
Embed montorng systems about the school clmate to make
mprovements on our stakeholder’s engagement and
experence.
Desgn and mplement consstent faculty and staff meetng
tmes to allow nqury, reflecton and acton.
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AMAÇLAR

GOALS

Topluluğumuzun tüm üyelernn
fzksel ve ruhsal sağlığını
korumak, emnyetn ve güvenlğn
sağlamak çn kararlılıkla
çalışmaya devam edeceğz.

We wll mantan our commtment
to health, safety, securty and
wellness to safeguard all
members of our communty.

Topluluğumuzun tüm üyeler
arasında br adyet duygusunun
oluşumunu güçlendrmek çn okul
kültürünün ve geleneklernn
gelştrlmesne öncelk vereceğz.
Topluluğumuzun etkn br şeklde
şbrlğ yapmasına ve daha güçlü
lşkler kurmasına olanak tanıyan
kaynakları ve meslektaş desteğn
sağlayacağız.

We wll prortze the development
of school culture and tradtons to
foster belongng among all
members of our communty.
We wll provde the resources and
collegal support that allow our
communty to collaborate
effectvely and buld stronger
relatonshps.
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STRATEJİK HEDEFLER

OBJECTIVES

Akademk ve dar kadro çalışanlarının sağlık ve esenlklern/y
hallern korumaya yardımcı olmak amacıyla br Well--Beng
Programı uygulayarak onlara blg sağlamak, lham vermek ve
fırsatlar yaratmak.
Öğrencler refahlarını koruma konusunda desteklemek çn
SAC yönetm, rehber danışmanları ve Esenlk Komtes le
şbrlğ yapmak çn öğrenclern lderlğndek br Well-Beng
Danışma Kurulu (WDK) oluşturmak.
Mezunlar Derneğ ağımızı gelştrmek ve mezunlarımızı kaynak
olarak kullanmak.
Öğrenclermz desteklemek çn vel oryantasyon
programlarını güçlendrmek ve öneml etknlklere ve
poltkalara vel katılımını artırmak.
Topluluğumuzun üyelernn başarılarını takdr etmenn
yollarını yaratmak.
SAC öğretmenler ve personel çn brlkte çalışablecekler ve
sosyalleşeblecekler alanlar yaratmak.
Ekplermzn eğtm ve vzyon belrleme süreçlern
desteklemek çn yıllık olarak gerçekleştrlecek bölüm
nzvaları çn zaman ve kaynak sağlamak.
SAC kültürünü, geleneklern ve beklentlern en y şeklde
aktarablmek çn öğretmen ve dar personel oryantasyonlarını
güçlendrmek.

Implement a Well-beng Program to nform, nspre and create
opportuntes for faculty and staff to protect ther health and
develop well-beng.
Create a student-led Well-beng Advsory Board (WAB) to
collaborate wth SAC admnstraton, counselors and
Well-beng commttee to support students n protectng ther
wellbeng.
Develop an Alumn Assocaton network and use graduates
as a resource.
Enhance parent orentaton programs and ncrease parent
partcpaton n key events and polces to support our
students.
Create ways to recognse achevements by members of our
communty.
Create collaboratve and socal space for SAC faculty and staff.
Allocate tme and resources for annual departmental retreats
to support the tranng and vson-settng of our teams.
Enhance our faculty and staff orentaton to best share
SAC culture, tradtons, expectatons.
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İNOVASYON VE TEKNOLOJİ
INNOVATION AND TECHNOLOGY

AMAÇLAR

GOALS

Örnek br okul olmak çn
sorgulama, grşmclk, novasyon
ve şbrlğnn harmanlandığı br
kültür oluşturacağız.

"We wll establsh a culture of
nqury, entrepreneurshp,
nnovaton and collaboraton to
become an exemplary school. "

Yaşadığı topluma faydası olan
vzyoner lderler olmaları çn
öğrenclermz güçlendreceğz.

We wll empower our students to
be vsonary leaders who serve for
the beneft of ther communty.

Öğrenclermzn medyayı ve
teknolojy eleştrel br bakışla
kullanan brer djtal vatandaş
olmaları ve yaratıcılıklarını ve
şbrlğ yapablme becerlern
gelştrmeler çn gerekl eğtm
sağlayacağız.

We wll educate our students to be
dgtal ctzens who engage wth
meda and technologes crtcally
and n ways that enhance
collaboraton and creatvty.
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İNOVASYON VE TEKNOLOJİ
INNOVATION AND TECHNOLOGY

STRATEJİK HEDEFLER

OBJECTIVES

Kolektf öğrenmey teşvk etmek çn öğrenclern yönettğ ve başka
okulları da dahl eden X-Zone konferansları, çalıştayları, grşmclk ve
novasyon konulu eğtmler organze etmek.
Br 'esk teknolojler müzes' oluşturup, teknolojy nasıl yaratıcı br
bçmde kullandığımızla lgl kend öğrenclermze
ve msafr öğrenclere lham vermek çn sergler düzenlemek.
Öğrenclern öğrenmn desteklemek çn yen çıkan veya çıkmakta
olan teknolojlere yatırım yapmamıza olanak sağlayacak br
sürdürüleblr Eğtm Teknolojler bütçes gelştrmek.
Öğretmenler çn br SAC Araştırma ve İnovasyon X Hbes oluşturmak.
Temel lderlk ve kolaylaştırma becerler üzerne eğtmler sunan br
SAC öğrenc lderlk programı oluşturmak.
Kulüp lderlernn hzmet projeler üzernde şbrlğ yapmak çn özel
olarak belrlenmş zamanları, yönetmle letşm kurmak çn açık
letşm kanalları ve önerlen projelern destekleyen br bütçeye erşm
olduğundan emn olmak.
SAC öğrenclernn mezunlarla ve teknoloj lderler le bağlantı
kurmalarına olanak tanıyan X-Zone üyelk programını oluşturmak.
Öğrenclern sağduyulu medya ve teknoloj kullanımını gösteren
örnekler serglemeler çn fırsatlar yaratmak.
Öğrenc e-öğrenenlern sınıf ve kulüp projelernn gelştrlmesne
destek olablecekler br öğrenc e-öğrenme
kulübü kurmak.

Organze student-led X-Zone conferences, workshops, tranng
on entrepreneurshp and nnovaton wth other schools to
promote collectve learnng.
Create a “Museum of eX Technologes” and organze
exhbtons for nsprng our students and vstng students
about our creatve use of technology.
Develop a sustanable Educatonal Technology budget that
allows us to nvest n new and emergng technologes to
enhance and support student learnng.
Create a SAC Research and Innovaton X Grant for teachers.
Create SAC student leadershp program offerng tranng n key
leadershp and facltaton sklls.
Ensure that club leaders have specfc tme to collaborate on
servce projects, clear avenues to communcate wth
admnstraton and access to a budget to support ther
proposed projects.
Create the X-Zone mentorshp program to connect SAC
students wth alumn and tech leaders.
Create opportuntes for students to demonstrate the
responsble use of meda and technologes.
Create a student e-learnng club where student e-learners can
support the development of class and club projects.
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DÜNYA VATANDAŞLIĞI
GLOBAL CITIZENSHIP

AMAÇLAR

GOALS

Öğrenclermzn kültürlerarası
anlayışlarını ve toplumsal
farkındalıklarını gelştrmelerne
yardımcı olmak çn ulusal ve
uluslararası eğtm
programlarımızı
zengnleştreceğz.

We wll enrch our local and
nternatonal educaton programs
to help our students develop ther
ntercultural understandng and
socal awareness.

Küresel vatandaşlığı teşvk etmek
çn program kaltesn güçlendren
ve yleştren okul dışından
ortaklıklar ve bağlantılar
gelştrecek ve besleyeceğz.
Gezegenmz çn sürdürüleblr br
gelecek yaratmaya yönelk
yaklaşımlara öncülük edeceğz.

We wll develop and nurture
partnershps and connectons
outsde SAC that strengthen and
mprove program qualty to
promote global ctzenshp.
We wll poneer approaches
towards creatng a sustanable
future for our planet.
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DÜNYA VATANDAŞLIĞI
GLOBAL CITIZENSHIP

STRATEJİK HEDEFLER

OBJECTIVES

SAC öğrenclerne yurtdışında seyahat etme ve eğtm alma fırsatı
veren uluslararası programları uygulamak ve SAC'nn kapılarını ülke
dışından akademsyenlere açmak.
Sosyal farkındalığı teşvk etmek çn, mevcut yerel ve küresel mesele ve
olayları sunduğumuz müfredat-ç ve müfredat-tamamlayıcı
programlarla bağlantılandırmak.
SAC öğrenclernn mevcut yerel ve küresel çaptak toplumsal ve svl
konularda brden fazla bakış açısını ncelemelern sağlamak.
Yerel düzeyde hzmet yoluyla öğrenme fırsatlarını güçlendrmek ve
fırsatların ve değerlendrmelern paylaşılması çn platformlar
tasarlamak.
USEV'n yen kampüsünde SAC öğrencler çn mentörlük ve özel ders
programları tasarlamak.
Kültürlerarası anlayışı ve küresel lşklenmey teşvk eden projeler
gelştrmek çn öğrenc lderlğndek kulüplern SAC dışındak
denkleryle letşm kurmasını ve şbrlğ yapmasını sağlamak.
Burslu öğrencler çn müfredat-dışı katılımlarıyla lgl fnansal
htyaçlarını destekleyen net br poltka oluşturmak.
SAC'nn sürdürüleblrlk ve çevresel farkındalık konusunda
uluslararası standartları karşıladığından emn olmak.
Yerel sürdürüleblrlk projeler çn
öğrenc lderlğn ve sahplenme blncn teşvk etmek.
Tüm öğrenclern sürdürüleblrlk projelernde yer almasını sağlamak.

Implement nternatonal programs that allow SAC students
the opportunty to travel and study abroad and open SAC’s
doors to nternatonal scholars.
Connect our currculum and co-currcular offerngs to current
local and global ssues and events to promote socal
awareness.
Ensure that SAC students examne multple perspectves n
current local and global socal and cvc ssues.
Strengthen local servce learnng opportuntes and desgn
platforms to share opportuntes and share reflectons.
Desgn mentorng and tutorng programs for SAC students at
USEV’s new campus.
Enable student-led clubs to communcate and collaborate
wth ther counterparts outsde of SAC to develop projects
whch promote ntercultural understandng and global
engagement.
Create a clear polcy that supports the fnancal needs related
to extracurrcular partcpaton for students recevng
scholarshps.
Ensure that SAC meets nternatonal standards of
sustanablty and evronmental awareness.
Foster student leadershp and ownershp for local
sustanablty projects.
Ensure all students are engaged n sustanablty projects.
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