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ÖĞRETME VE ÖĞRENME
TEACHING AND LEARNING

GOALS
We w�ll ensure that our teach�ng 
and learn�ng env�ronment �s 
�nformed by current research and 
best pract�ces �n methodology and 
pedagogy.

We w�ll prov�de an �nclus�ve 
academ�c and soc�al program to 
nurture the personal growth of all 
students.

We w�ll strengthen our curr�cular, 
co-curr�cular and extracurr�cular 
programs that enable our students 
to develop global and d�g�tal 
c�t�zensh�p.

AMAÇLAR
Öğret�m ve öğren�m ortamımızın, 
metodoloj� ve pedagoj� alanındak� 
güncel araştırmalardan ve en �y� 
uygulamalardan haberdar 
olmasını sağlayacağız.

Tüm öğrenc�ler�n k�ş�sel 
gel�ş�m�n� beslemek �ç�n 
kapsayıcı b�r akadem�k ve 
sosyal program sağlayacağız.

Öğrenc�ler�m�z�n küresel ve 
d�j�tal vatandaşlık özell�kler�n� 
gel�şt�rmeler�n� sağlayan 
müfredat-�ç�, müfredat-dışı 
tamamlayıcı ve müfredata ek 
programlarımızı güçlend�receğ�z.



STRATEJİK PLAN TEMEL  ALANLARI    |    STRATEGIC PILLARS

ÖĞRETME VE ÖĞRENME
TEACHING AND LEARNING

STRATEJİK HEDEFLER
Araştırmayı merkeze alan okul-�ç� meslek� öğrenme toplulukları 
oluşturmak.

Öğretmenler �ç�n b�rb�rler�ne koçluk yapmalarını �çeren b�r yapı 
gel�şt�rmek.

Kadromuza m�syonumuz, değerler�m�z ve amaçlarımızla uyumlu 
çalışma prat�ğ� olan üstün n�tel�kl� öğretmenler kattığımızdan em�n 
olmak �ç�n �şe alım protokolümüzü yen�den tasarlamak.

Akadem�k ve �dar� kadromuzun konferanslarda veya yayımlar 
üzer�nden uzmanlıklarını paylaşmaları ve okul-�ç�nde başarılarının 
duyulması �ç�n fırsatlar yaratmak.

Sınıf sev�yes�ne uygun ve programa özel farklı öğrenc� ders 
programları oluşturmanın yollarını araştırmak.

Uyguladığımız programların herkes� �ç�ne alan ve öğrenc�ler�n 
�n�s�yat�f almasını destekleyen n�tel�kte olduğundan em�n olmak 
�ç�n pol�t�kalarımızı düzenlemek ve gel�şt�rmek.

Sunduğumuz seçmel� dersler arasına AP dersler�, d�s�pl�nler-arası 
dersler ve B�lg�sayar B�l�mler�, Modern Yabancı D�ller ve Kültürler�, 
İşletme ve Ekonom� dersler�nde yüksek sev�ye ders seçenekler�n� 
dah�l ederek seçmel� ders seçenekler�m�z� artırmak.

Müfredatla �lg�l� standartlarımızın d�j�tal ve küresel vatandaşlığı 
�çerd�ğ�nden em�n olmak.

Eğ�t�m programlarımızın etk�nl�ğ�n� ve büyümes�n� ölçmem�ze 
olanak tanıyan D�j�tal ve Küresel Vatandaşlık ölçütler� gel�şt�rmek.

OBJECTIVES
Create �n-house profess�onal learn�ng commun�t�es centered 
on research.

Develop a peer-coach�ng structure for teachers.

Redes�gn our h�r�ng protocol to ensure we recru�t h�ghly 
qual�f�ed teachers whose pract�ce al�gns w�th our m�ss�on, 
values and goals.

Create opportun�t�es for faculty & staff to share expert�se at 
conferences, �n publ�cat�ons and share success �n house.

Explore the des�gn of d�fferent student schedules that are 
grade level and program spec�f�c.

Ref�ne and develop pol�c�es that ensure our programs are 
�nclus�ve  and support student �n�t�at�ve.  

Enhance our elect�ve offer�ngs to �nclude AP courses, 
�nterd�sc�pl�nary courses and h�gher level courses �n Computer 
Sc�ences, Modern Fore�gn Language and Culture, Bus�ness and 
Econom�cs.

Ensure our curr�cular standards �nclude d�g�tal and global 
c�t�zensh�p.

Develop D�g�tal and Global C�t�zensh�p metr�cs that allow us to 
measure effect�veness and growth of our educat�on programs.  
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GOALS
We w�ll ref�ne our �nst�tut�onal 
pol�c�es and procedures that 
promote h�gh standards of 
governance �n order to enable the 
susta�nable growth of our school.

We w�ll promote and support the 
cont�nuous profess�onal learn�ng 
of all faculty and staff.

We w�ll embed systems to collect 
feedback and promote d�alogue 
that w�ll enable our school to 
make data-dr�ven dec�s�ons.

AMAÇLAR
Okulumuzun sürdürüleb�l�r b�r 
şek�lde büyümes�n� sağlamak �ç�n, 
yüksek yönet�ş�m standartlarını 
destekleyen kurumsal 
pol�t�kalarımızı ve prosedürler�m�z� 
�y�leşt�receğ�z.

Tüm akadem�k ve �dar� kadromuz 
�ç�n sürekl� meslek� öğrenmey� 
teşv�k edeceğ�z ve destekleyeceğ�z.

Okulumuzda ver�ye-dayalı kararlar 
alınmasını mümkün kılacak 
ger�b�ld�r�mler� toplamak ve 
�let�ş�m� güçlend�rmek �ç�n 
s�stemler yerleşt�receğ�z.

SİSTEMLER
SYSTEMS
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STRATEJİK HEDEFLER
Eğ�t�m planlarını ve stratej�k planları değerlend�rmek ve gelecekte 
üyel�kler, yapılar, pol�t�kalar ve süreçlerle �lg�l� kararlar alınırken bu 
planlardan faydalanmak.

Okulun sürdürüleb�l�r gel�ş�m� �ç�n pol�t�ka düzenlemeler� yapılırken 
b�lg�ler�nden faydalanmak �ç�n yüksek öğret�m kurumları, �şletmeler, 
kamu veya s�v�l toplum kuruluşları �le ortaklıklar yapmak.

Topluluğumuzu koruyan ve besleyen temel pol�t�kaları bel�rlemek ve 
oluşturmak.

Tutarlılık, açıklık ve şeffaflık �ç�n temel kurumsal pol�t�kalarımız ve 
prosedürler�m�z�n rev�zyonları üzer�nde sürekl� b�r değerlend�rme 
döngüsü oluşturmak.

Akadem�k ve �dar� kadromuzun meslek� gel�ş�m�ne yönel�k olarak �lg� 
alanlarını, �ht�yaçlarını ve hedefler�n� karşılayan ve destekleyen, 
ver�ye-dayalı b�r yıllık eylem planı oluşturmak.

B�lg� toplama ve paylaşma, �şb�rl�kç� çalışma ve toplu öğrenme �ç�n 
s�stemler yerleşt�rmek.

Eylem araştırması model� aracılığıyla sorunları �ncelemek ve 
çözümler gel�şt�rmek.

Paydaşlarımızın katılımı ve deney�m� üzer�nde �y�leşt�rmeler yapmak 
�ç�n okul �kl�m� hakkında �zleme s�stemler� yerleşt�rmek.

Soruşturma, yansıtıcı düşünme ve eyleme �z�n vermek �ç�n akadem�k 
ve �dar� kadrolarla düzenl� toplantı saatler� bel�rlemek ve uygulamak.

OBJECTIVES
Evaluate educat�onal and strateg�c plans and �nform future 
dec�s�ons about membersh�ps, structures, pol�c�es and 
processes.

Partner w�th h�gher educat�on �nst�tut�ons, bus�nesses, publ�c 
or non-governmental organ�zat�ons to help �nform pol�cy 
ref�nement for the susta�nable growth of the school.

Ident�fy and generate key pol�c�es that protect and nurture our 
commun�ty.

Create a susta�ned reflect�on cycle on the rev�s�ons of our key 
�nst�tut�onal pol�c�es and procedures for cons�stency, clar�ty 
and transparency.

Create a data-dr�ven annual act�on plan that addresses and 
supports the profess�onal development �nterests, needs and 
goals of our faculty and staff.

Embed systems for collect�ng and exchang�ng knowledge, 
collaborat�ve work�ng and collect�ve learn�ng.

Exam�ne problems and bu�ld solut�ons through the act�on 
research model.

Embed mon�tor�ng systems about the school cl�mate to make 
�mprovements on our stakeholder’s engagement and 
exper�ence.  

Des�gn and �mplement cons�stent faculty and staff meet�ng 
t�mes to allow �nqu�ry, reflect�on and act�on.

SİSTEMLER
SYSTEMS
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GOALS
We w�ll ma�nta�n our comm�tment 
to health, safety, secur�ty and 
wellness to safeguard all 
members of our commun�ty.

We w�ll pr�or�t�ze the development 
of school culture and trad�t�ons to 
foster belong�ng among all 
members of our commun�ty.

We w�ll prov�de the resources and 
colleg�al support that allow our 
commun�ty to collaborate 
effect�vely and bu�ld stronger 
relat�onsh�ps.

AMAÇLAR
Topluluğumuzun tüm üyeler�n�n 
f�z�ksel ve ruhsal sağlığını 
korumak, emn�yet�n� ve güvenl�ğ�n� 
sağlamak �ç�n kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğ�z.

Topluluğumuzun tüm üyeler� 
arasında b�r a�d�yet duygusunun 
oluşumunu güçlend�rmek �ç�n okul 
kültürünün ve gelenekler�n�n 
gel�şt�r�lmes�ne öncel�k vereceğ�z.

Topluluğumuzun etk�n b�r şek�lde 
�şb�rl�ğ� yapmasına ve daha güçlü 
�l�şk�ler kurmasına olanak tanıyan 
kaynakları ve meslektaş desteğ�n� 
sağlayacağız.

ESENLİK
WELL BEING
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STRATEJİK HEDEFLER
Akadem�k ve �dar� kadro çalışanlarının sağlık ve esenl�kler�n�/�y� 
haller�n� korumaya yardımcı olmak amacıyla b�r Well--Be�ng 
Programı uygulayarak onlara b�lg� sağlamak, �lham vermek ve 
fırsatlar yaratmak.

Öğrenc�ler� refahlarını koruma konusunda desteklemek �ç�n 
SAC yönet�m�, rehber danışmanları ve Esenl�k Kom�tes� �le 
�şb�rl�ğ� yapmak �ç�n öğrenc�ler�n l�derl�ğ�ndek� b�r Well-Be�ng 
Danışma Kurulu (WDK) oluşturmak.

Mezunlar Derneğ� ağımızı gel�şt�rmek ve mezunlarımızı kaynak 
olarak kullanmak.

Öğrenc�ler�m�z� desteklemek �ç�n vel� oryantasyon 
programlarını güçlend�rmek ve öneml� etk�nl�klere ve 
pol�t�kalara vel� katılımını artırmak.

Topluluğumuzun üyeler�n�n başarılarını takd�r etmen�n 
yollarını yaratmak.

SAC öğretmenler� ve personel� �ç�n b�rl�kte çalışab�lecekler� ve 
sosyalleşeb�lecekler� alanlar yaratmak.

Ek�pler�m�z�n eğ�t�m ve v�zyon bel�rleme süreçler�n� 
desteklemek �ç�n yıllık olarak gerçekleşt�r�lecek bölüm 
�nz�vaları �ç�n zaman ve kaynak sağlamak.

SAC kültürünü, gelenekler�n� ve beklent�ler�n� en �y� şek�lde 
aktarab�lmek �ç�n öğretmen ve �dar� personel oryantasyonlarını 
güçlend�rmek.

OBJECTIVES
Implement a Well-be�ng Program to �nform, �nsp�re and create 
opportun�t�es for faculty and staff to protect the�r health and 
develop well-be�ng.

Create a student-led Well-be�ng Adv�sory Board (WAB) to 
collaborate w�th SAC adm�n�strat�on, counselors and 
Well-be�ng comm�ttee to support students �n protect�ng the�r 
wellbe�ng.

Develop an Alumn� Assoc�at�on network and use graduates 
as a resource.

Enhance parent or�entat�on programs and �ncrease parent 
part�c�pat�on �n key events and pol�c�es to support our 
students. 

Create ways to recogn�se ach�evements by members of our 
commun�ty.

Create collaborat�ve and soc�al space for SAC faculty and staff.

Allocate t�me and resources for annual departmental retreats 
to support the tra�n�ng and v�s�on-sett�ng of our teams.

Enhance our faculty and staff or�entat�on to best share 
SAC culture, trad�t�ons, expectat�ons.

ESENLİK
WELL BEING
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GOALS
"We w�ll establ�sh a culture of 
�nqu�ry, entrepreneursh�p, 
�nnovat�on and collaborat�on to 
become an exemplary school. "

We w�ll empower our students to 
be v�s�onary leaders who serve for 
the benef�t of the�r commun�ty.

We w�ll educate our students to be 
d�g�tal c�t�zens who engage w�th 
med�a and technolog�es cr�t�cally 
and �n ways that enhance 
collaborat�on and creat�v�ty.

AMAÇLAR
Örnek b�r okul olmak �ç�n 
sorgulama, g�r�ş�mc�l�k, �novasyon 
ve �şb�rl�ğ�n�n harmanlandığı b�r 
kültür oluşturacağız.

Yaşadığı topluma faydası olan 
v�zyoner l�derler olmaları �ç�n 
öğrenc�ler�m�z� güçlend�receğ�z.

Öğrenc�ler�m�z�n medyayı ve 
teknoloj�y� eleşt�rel b�r bakışla 
kullanan b�rer d�j�tal vatandaş 
olmaları ve yaratıcılıklarını ve 
�şb�rl�ğ� yapab�lme becer�ler�n� 
gel�şt�rmeler� �ç�n gerekl� eğ�t�m� 
sağlayacağız.

İNOVASYON VE TEKNOLOJİ
INNOVATION AND TECHNOLOGY
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STRATEJİK HEDEFLER
Kolekt�f öğrenmey� teşv�k etmek �ç�n öğrenc�ler�n yönett�ğ� ve başka 
okulları da dah�l eden X-Zone konferansları, çalıştayları, g�r�ş�mc�l�k ve 
�novasyon konulu eğ�t�mler organ�ze etmek.

B�r 'esk� teknoloj�ler müzes�' oluşturup, teknoloj�y� nasıl yaratıcı b�r 
b�ç�mde kullandığımızla �lg�l� kend� öğrenc�ler�m�ze 
ve m�saf�r öğrenc�lere �lham vermek �ç�n serg�ler düzenlemek.

Öğrenc�ler�n öğren�m�n� desteklemek �ç�n yen� çıkan veya çıkmakta 
olan teknoloj�lere yatırım yapmamıza olanak sağlayacak b�r 
sürdürüleb�l�r Eğ�t�m Teknoloj�ler� bütçes� gel�şt�rmek.

Öğretmenler �ç�n b�r SAC Araştırma ve İnovasyon X H�bes� oluşturmak.

Temel l�derl�k ve kolaylaştırma becer�ler� üzer�ne eğ�t�mler sunan b�r 
SAC öğrenc� l�derl�k programı oluşturmak.

Kulüp l�derler�n�n h�zmet projeler� üzer�nde �şb�rl�ğ� yapmak �ç�n özel 
olarak bel�rlenm�ş zamanları, yönet�mle �let�ş�m kurmak �ç�n açık 
�let�ş�m kanalları ve öner�len projeler�n� destekleyen b�r bütçeye er�ş�m� 
olduğundan em�n olmak.

SAC öğrenc�ler�n�n mezunlarla ve teknoloj� l�derler� �le bağlantı 
kurmalarına olanak tanıyan X-Zone üyel�k programını oluşturmak.

Öğrenc�ler�n sağduyulu medya ve teknoloj� kullanımını gösteren 
örnekler serg�lemeler� �ç�n fırsatlar yaratmak.

Öğrenc� e-öğrenenler�n sınıf ve kulüp projeler�n�n gel�şt�r�lmes�ne 
destek olab�lecekler� b�r öğrenc� e-öğrenme 
kulübü kurmak.

OBJECTIVES
Organ�ze student-led X-Zone conferences, workshops, tra�n�ng 
on entrepreneursh�p and �nnovat�on w�th other schools to 
promote collect�ve learn�ng.

Create a “Museum of eX Technolog�es” and organ�ze 
exh�b�t�ons for �nsp�r�ng our students and v�s�t�ng students 
about our creat�ve use of technology.

Develop a susta�nable Educat�onal Technology budget that 
allows us to �nvest �n new and emerg�ng technolog�es to 
enhance and support student learn�ng.

Create a SAC Research and Innovat�on X Grant for teachers.

Create SAC student leadersh�p program offer�ng tra�n�ng �n key 
leadersh�p and fac�l�tat�on sk�lls.

Ensure that club leaders have spec�f�c t�me to collaborate on 
serv�ce projects, clear avenues to commun�cate w�th 
adm�n�strat�on and access to a budget to support the�r 
proposed projects.

Create the X-Zone mentorsh�p program to connect SAC 
students w�th alumn� and tech leaders.

Create opportun�t�es for students to demonstrate the 
respons�ble use of med�a and technolog�es.

Create a student e-learn�ng club where student e-learners can 
support the development of class and club projects.

İNOVASYON VE TEKNOLOJİ
INNOVATION AND TECHNOLOGY
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GOALS
We w�ll enr�ch our local and 
�nternat�onal educat�on programs 
to help our students develop the�r 
�ntercultural understand�ng and 
soc�al awareness.

We w�ll develop and nurture 
partnersh�ps and connect�ons 
outs�de SAC that strengthen and 
�mprove program qual�ty to 
promote global c�t�zensh�p.

We w�ll p�oneer approaches 
towards creat�ng a susta�nable 
future for our planet.

AMAÇLAR
Öğrenc�ler�m�z�n kültürlerarası 
anlayışlarını ve toplumsal 
farkındalıklarını gel�şt�rmeler�ne 
yardımcı olmak �ç�n ulusal ve 
uluslararası eğ�t�m 
programlarımızı 
zeng�nleşt�receğ�z.

Küresel vatandaşlığı teşv�k etmek 
�ç�n program kal�tes�n� güçlend�ren 
ve �y�leşt�ren okul dışından 
ortaklıklar ve bağlantılar 
gel�şt�recek ve besleyeceğ�z.

Gezegen�m�z �ç�n sürdürüleb�l�r b�r 
gelecek yaratmaya yönel�k 
yaklaşımlara öncülük edeceğ�z.

DÜNYA VATANDAŞLIĞI
GLOBAL CITIZENSHIP
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STRATEJİK HEDEFLER
SAC öğrenc�ler�ne yurtdışında seyahat etme ve eğ�t�m alma fırsatı 
veren uluslararası programları uygulamak ve SAC'n�n kapılarını ülke 
dışından akadem�syenlere açmak.

Sosyal farkındalığı teşv�k etmek �ç�n, mevcut yerel ve küresel mesele ve 
olayları sunduğumuz müfredat-�ç� ve müfredat-tamamlayıcı 
programlarla bağlantılandırmak.

SAC öğrenc�ler�n�n mevcut yerel ve küresel çaptak� toplumsal ve s�v�l 
konularda b�rden fazla bakış açısını �ncelemeler�n� sağlamak.

Yerel düzeyde h�zmet yoluyla öğrenme fırsatlarını güçlend�rmek ve 
fırsatların ve değerlend�rmeler�n paylaşılması �ç�n platformlar 
tasarlamak.

USEV'�n yen� kampüsünde SAC öğrenc�ler� �ç�n mentörlük ve özel ders 
programları tasarlamak.

Kültürlerarası anlayışı ve küresel �l�şk�lenmey� teşv�k eden projeler 
gel�şt�rmek �ç�n öğrenc� l�derl�ğ�ndek� kulüpler�n SAC dışındak� 
denkler�yle �let�ş�m kurmasını ve �şb�rl�ğ� yapmasını sağlamak.

Burslu öğrenc�ler �ç�n müfredat-dışı katılımlarıyla �lg�l� f�nansal 
�ht�yaçlarını destekleyen net b�r pol�t�ka oluşturmak.

SAC'n�n sürdürüleb�l�rl�k ve çevresel farkındalık konusunda 
uluslararası standartları karşıladığından em�n olmak.

Yerel sürdürüleb�l�rl�k projeler� �ç�n 
öğrenc� l�derl�ğ�n� ve sah�plenme b�l�nc�n� teşv�k etmek.

Tüm öğrenc�ler�n sürdürüleb�l�rl�k projeler�nde yer almasını sağlamak.

OBJECTIVES
Implement �nternat�onal programs that allow SAC students 
the opportun�ty to travel and study abroad and open SAC’s 
doors to �nternat�onal scholars.

Connect our curr�culum and co-curr�cular offer�ngs to current 
local and global �ssues and events to promote soc�al 
awareness.

Ensure that SAC students exam�ne mult�ple perspect�ves �n 
current local and global soc�al and c�v�c �ssues. 

Strengthen local serv�ce learn�ng opportun�t�es and des�gn 
platforms to share opportun�t�es and share reflect�ons.

Des�gn mentor�ng and tutor�ng programs for SAC students at 
USEV’s new campus.

Enable student-led clubs to commun�cate and collaborate 
w�th the�r counterparts outs�de of SAC to develop projects 
wh�ch promote �ntercultural understand�ng and global 
engagement.    

Create a clear pol�cy that supports the f�nanc�al needs related 
to extracurr�cular part�c�pat�on for students rece�v�ng 
scholarsh�ps.

Ensure that SAC meets �nternat�onal standards of 
susta�nab�l�ty and ev�ronmental awareness. 

Foster student leadersh�p and ownersh�p for local 
susta�nab�l�ty projects.  

 Ensure all students are engaged �n susta�nab�l�ty projects.

DÜNYA VATANDAŞLIĞI
GLOBAL CITIZENSHIP
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