Değerli Velimiz;
Okul bültenimiz aracılığıyla siz değerli velilerimizle iletişime geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
İlk bültenimizde sizlere eğitim sürecimiz ve kurumumuz hakkında bilgi vereceğiz.
DİLKO 1977 yılında, yabancı dil eğitimi alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Çağdaş,
dinamik bir dil eğitiminin gereklilikleri üzerine hazırlanmış yapısı ve 39 yıllık tecrübesiyle yeni başarı
hikayelerine imza atarken, DİLKO ailesi olarak da geleceğin nesillerini yetiştirmektedir.

Yola çıkış noktası İngilizce kursu olan DİLKO, bugün Dilko Yayıncılık, Dilko English Yabancı Dil
Kursları, Dilko Dershaneleri, Dilko Ortaokulu ve Dilko Temel Liseleri ile faaliyet gösteren Dilko Eğitim
Kurumları yapısına ulaşmıştır.
Dilko denildiğinde belki de akla ilk gelen branşlardan biri İngilizcedir. Kurumumuzda İngilizce
dersleri ;
•

Main Course, Skills ve Native dersleri olarak 3’e ayrılan,

•

Konuşma Odaklı

•

4 Dil Becerisine de eşit derecede Önem veren (Okuma,Yazma,Dinleme,Konuşma)

•

Yabancı Öğretmenlerimiz Sayesinde Pratik İmkanı Sunan

•

Uluslararası Yayınlar ile sadece Türkiye’de değil, uluslararası sınavlarda da başarı garantisi
veren

•

Eğitimi okulla sınırlandırmayıp teknolojik imkanlar ve proje bazlı ödevler ile hayatın her
alanına aktaran bir eğitim modeline sahiptir.

Dilko Koleji, öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sanat ve spor faaliyetleriyle
uğraşmalarının öneminin farkındadır.
Beynimiz sağ ve sol yarım küreden oluşur. Sol yarım küre analitik ve mantıksal düşünmenin
gerçekleştiği bölümdür. Sol yarım kürenin genel olarak matematik, fen ve okuma çalışmalarıyla
gelişimine katkı sağlanır. Sağ yarım küre yaratıcılık, duygular ve hayal gücünün oluştuğu bölümdür.

Sanatsal aktivitelerle uğraşılırken beynin sağ yarım küresi kullanılır. Beynin verimli çalışabilmesi için
her iki yarım küresinin de beraber çalışması gereklidir. Beynin sağ küresi sanatsal aktivitelerle
uyarılarak geliştirilir. Bu sayede sağ yarım kürede sol yarım küre kadar gelişmiş olur ve her iki
kısımda dengeli çalışarak beyin tam potansiyeline ulaşmış olur.
Sanat aktiviteleriyle uğraşan öğrencilerin test ve sınav sonuçlarında daha yüksek puanlar elde ettiği
araştırmalarla ortaya konmuştur.

Dilko Koleji öğrencilerin sanatsal alanda çalışmalar yapmalarını desteklemektedir.
• İngilizce MUN (Model United Nations) Kulübü
• Dans Kulübü
• Gezi Kulübü
• Satranç Kulübü
• Müzik Kulübü

• İngilizce Tiyatro Kulübü
• İngilizce Çevirmenlik Kulübü
• Edebiyat Kulübü
Dilko’ da dersler 09:00’da başlar. 16:40’ta biter. Ders saatlerimiz:
1. DERS

09:00-09:40

2. DERS

09:50-10:30

3. DERS

10:40-11:20

4. DERS

11:30-12:10

5. DERS

12:15-12:55

ÖĞLE ARASI

12:55-13:30

6. DERS

13:30-14:10

7. DERS

14:20-15:00

8. DERS

15:10-15:50

9.DERS

16:00-16:40

21-22 Eğitim- Öğretim yılı ara yıl tatillerine baktığımızda;
1. ARA TATİL

15-19 KASIM

YARIYIL TATİLİ

24 OCAK – 4 ŞUBAT

2. ARA TATİL

11-5 NİSAN

Dilko Koleji ders ağırlıkları bilgisi tabloda verilmiştir;

Dilko ‘da Dersler Nasıl İşlenmektedir ?
Dilko’ da dersler işlenirken öncelikle
•

Konu Anlatılır,
Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi, beceri ve deneyimlerin çeşitli soru formatlarıyla
pekişebilmesi için,

•

Konu ile ilgili Sorular Çözülür,
Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgi, beceri ve deneyimlerin zenginleştirilebilmesi ve kalıcı
olabilmesi adına,

•

Ödev Verilir,
Öğrencilerimizin ödev yapma ve bilgiyi pekiştirebilmelerinin kontrollerini sağlayabilmeleri
adına öğretmenlerimiz tarafından,

•

Ödev Kontrol Edilir-Ödev yapmak zorunludur,
Öğrencilerimizin derste öğrendiklerini kaydetmeleri ve saklamaları aynı zamanda bilgiye
ihtiyaç duyduklarında faydalanabilmeleri adına,

•

Her öğrencinin defteri vardır, defterlerine not tutar, not tutmak öğrenmenin vazgeçilmez
bir parçasıdır.

Dilko Koleji Yeni Öğretim Yılına Başlarken,
• Ders yılı içinde yapılacak grup değişikliklerine öğrencinin itiraz hakkı yoktur.
• Okulumuzda uygulanacak deneme sınavlarda ÖSYM kurallarına uyulur.

• Devam, başarının önemli koşullarından biridir. Bu nedenle, devamsızlık asla kabul edilemez.
• Rahatsızlık ve önemli mazeretlerde mutlaka yazılı belge getirilmesi istenir.
• Okul müdürünün ya da rehber öğretmenin izni olmadan hiçbir şekilde kurum binası dışına
çıkılamaz.
• Hiçbir öğrencinin derse geç kalma ya da öğretmenden sonra derse girme hakkı yoktur. İlk derse
geç kalan öğrenci ancak 2. derse girebilir.1. derse İlk 5 dk geç kalan öğrenci direkt girebilir, diğer
derslere ise kabul kağıdı ile girilebilir.
• Sınıflarda cüzdan, para ve önemli eşyalar bırakılmaz. Doğabilecek olumsuz durumlardan kurum
kesinlikle sorumlu değildir.
• Okul içinde hiçbir açık ve kapalı alanda sigara içilemez.
• Okula ziyaretçi ya da arkadaş getirilmez.
• Okul araç ve gereçlerine zarar verilmez, olabilecek her türlü zarar ziyan öğrenci tarafından
karşılanır.
• Ders içinde sakız vb. hiçbir yiyecek tüketilemez. (Sadece Su)
• Ders süresi içinde özel durumlar dışında tuvalet gerekçesi ile sınıf dışına çıkılamaz.

DİLKO KOLEJİ YAYINLARI
•PEARSON İngilizce kitapları
• TEST OKUL 9-10. SINIF TYT SETİ
•ÜDS sınavları
•Yaprak testler tarafımızdan sizlere ücretsiz verilecektir.

Uygulama Haftası

Dilko’ da deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin bilgi birikimlerini ölçerken aynı zamanda
sınav sürecine alışmaları ve süre yönetim becerisini kazanmalarını da önemsiyoruz.
Deneme sınav tarihlerimize tablomuzdan ulaşabilirsiniz.

Bültenimizde sizlere okulumuz ve eğitim sürecimizle ilgili bilgi
verdik. Her zaman bir telefon uzağınızda olduğumuzu belirtir,
sağlıklı günler dileriz.

