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İLK YILLAR PROGRAMI (PYP )KILAVUZU  

IB PYP programı nedir? 

Uluslararası Bakolorya Organizasyonu’nun İlköğretim Yılları Programıdır. 

IBO misyonu nedir?   

IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl 

bir dünya yaratılmasına yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanların gelişimini hedefler.  

Bunu gerçekleştirilmek için IBO; okullar, hükümetler ve uluslar arası kuruluşlar ile çalışarak, uluslar arası 

eğitimi esas alarak, öğrencinin gelişimini çok yönlü değerlendiren ve potansiyelini en iyi şekilde 

kullanmasına fırsat veren programlar geliştirir. Bu programlar; dünyanın her yerinde öğrencileri diğer 

insanların farklılıklarına rağmen haklı olabileceklerini anlayan aktif, sevgi dolu ve yaşam boyu öğrenen 

bireyler olmaya teşvik eder.  

IBO tarafından geliştirilen eğitim programlarını uygulayan okulların amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız 

gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslar arası 

zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir. 

IB-PYP müfredat modeli nasıl bir yaklaşımı esas alır? Felsefesi Nedir? IB-PYP (İlk Yıllar Programı), 

3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik,  sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini 

amaçlamaktadır. PYP, öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme 

stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modelini temel alan bir eğitim ve öğretim 

yaklaşımıdır. 

PYP felsefesinin merkezinde sorgulamanın yapılandırılması vardır. Öğrenciler 6 alanlar üstü temada 

yapılandırılan sorgulama ile bilgiye ulaşırlar. Bu süreçte alanlar arası işbirliği içinde, önemli kavramları 

anlamayı, gerekli becerileri edinmeyi, bilgiye ulaşırken amaçlanan tutumları geliştirmeyi ve sosyal 

sorumluluklar almayı -öğrenirler.  
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PYP ÖĞRENEN PROFİLİ 

PYP felsefesi, öğrenciye uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan tutumlar, beceriler ve 
kavramlarla yaratılan aşağıda belirtilen öğrenme sonuçlarına ulaşmayı amaçlayan bir programdır.  

 

Araştıran-Sorgulayan: Merakımızı canlı tutar, araştırma ve sorgulama becerilerimizi geliştiririz. Bağımsız veya 
başkalarıyla birlikte öğrenebiliriz. Şevkle öğreniriz ve öğrenme aşkımız hayat boyu sürer. 

 

Bilgili: Disiplinler arası bilgi keşifleri aracılığıyla kavramsal anlayış geliştirir ve uygularız. Yerel ve küresel boyutta 

önem taşıyan fikirlerle ve konularla ilgileniriz.  

Düşünen: Karmaşık problemleri çözmek, bu konuda sorumluluk sahibi olarak eyleme geçmek  ve analiz yapmak 

için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerimizi kullanırız. Etiğe ve mantığa uygun kararlar verirken insiyatfimizi 

kullanırız.  

  

İletişim Kuran: Kendimizi birden falza dilde, yaratıcı ve özgüvenli bir şekilde, farklı yollardan ifade ederiz. Etkili 

bir şekilde işbirliği yapar, diğer grupların ve bireylerin bakış açılarını dikkatle dinleriz.  

İlkeli: Doğru ve drüst davranırız, adalet ve hakkaniyet duygularımız kuvvetlidir.Bireylerin/halkların haklarına ve 

onuruna saygı duyarız. Eylemlerimizin ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstleniriz.   

 

Açık görüşlü: Kendi kültürlerimizi ve kişisel tarihlerimizi olduğu kadar başkalarının değerlerini ve geleneklerini 

de takdir ederiz. Farklı bakış açıları bulmaya çalışır ve bunları değerlendiririz.  Deneyimlerimiz aracılığıyla 

gelişmeye istekli oluruz.  

 

Duyarlı: Kendimizi başkasının yerine koyarız, şevkat ve saygı gösteririz. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygumuz 

gelişmiştir. Başkalarının hayatını ve yaşadığımız dünyayı olumlu yönde değiştirmek için eyleme geçeriz.  

 

Risk göze alan-Cesaretli: Belirsizliklere kararlılıkla ve öngörüyle yaklaşırız. Yenilikçi stratejiler bulmak ve yeni 

fikirler keşfetmek için bağımsız olarak ve işbirliği içerisinde çalışırız. Zorlu durumlar ve değişiklikler karşısında 

becerikli ve dirençli davranırız.  

 

Dengeli: Kendimizin  ve  başkalarının  esenliği  için  hayatın  her  alanında  zihinsel,  ruhsal  ve  bedensel  dengeyi 
sağlamanın ne kadar önemli olduğunu biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünya ile karşılıklı bağımlılığa dayanan 
bir ilişkimiz olduğunu kabul ederiz. 

 

Dönüşümlü Düşünen: Kendi fikirlerimizi, deneyimlerimizi ve dünyamızı dikkate alırız. Öğrenme sürecimizi ve 

kişisel gelişimimizi desteklemek için güçlü yönlerimizi ve sınırlılıklarımızı anlamaya çalışırız. 
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PYP Müfredatı birbirine bağlı üç öğeden oluşur;  

 

 1. YAZILI MÜFREDAT: Ne öğrenmek istiyoruz? Yazılı müfredat neyin öğrenmeye değer olduğunu 

gösteren çerçevenin belirlenmesi 

 

 2. ÖĞRETİLEN MÜFREDAT: En iyi nasıl öğreniriz? Öğretilen müfredat iyi sınıf uygulamalarının 

kuramı ve uygulanması 

 

 3. ÖLÇÜLEN DEĞERLENDİRİLEN MÜFREDAT: Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz? Ölçülen 

müfredat etkili ölçme-değerlendirme kuramı ve uygulaması 

 

 1. YAZILI MÜFREDAT Ne öğrenmek istiyoruz? IB-PYP yazılı müfredatının temel öğeleri 

nelerdir?  

 

  

I. BİLGİ  

II. TUTUM 

III. BECERİ 

IV. KAVRAM 

V. EYLEM  

 

I. BİLGi : Öğrencilerin ne hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyoruz?  

Öğrencilerin daha önceki tecrübelerini ve anladıklarını göz önünde bulundurarak araştırmalarını, 

öğrenmelerini istediğimiz önemli ve alakalı içeriktir. Kapsam ve sıralama dosyaları ile disiplinlerüstü altı 

tema bu içeriği oluşturan en önemli öğelerdir.  
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PYP’de Disiplinlerüstü Temalar 

1. KİM OLDUĞUMUZ  

Kişinin kendi kimliğinin, inanç ve değerlerinin, kişisel, fiziksel, ruhsal, sosyal ve akıl 

sağlığının, aile, arkadaşlar, toplumlar ve kültürler de dahil olmak üzere insan ilişkilerinin, 

kültürlerin, hak ve sorumlulukların, insan olmanın ne demek olduğunun sorgulanması. 

2. BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN  

Yer ve zamana uyum göstermenin, kişisel tarihlerin, ev ve seyahatlerin, keşiflerin, 

insanoğlunun buluşlarının ve göçlerinin, bireylerin ve medeniyetlerin birbirine bağlılığının 

yerel ve küresel bakışaçılarından incelenmesi.  

3. KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ  

Fikirlerimizi, doğayı, kültürü, inanç ve değerleri inceleme ve ifade etme yollarımızın,  

yaratıcılığımızı yansıtma, geliştirme ve bundan keyif alma yollarımızın, estetik anlayışımızın 

sorgulanması. 

4. DÜNYANIN İŞLEYİŞİ 

Doğal dünya ve doğal dünyanın kanunlarının, doğal dünya ve insan toplulukları arasındaki 

ilişkinin, insanların bilimsel ilkeleri nasıl kullandığının, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 

toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin incelenmesi.  

5.KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ  

İnsan yapımı sistemlerin ve toplumların birbirine bağlılığının, kurumların yapısının ve 

işlevlerinin,  toplumsal karar almanın, ekonomik aktivitelerin ve bunların insanlık ve çevreye 

etkilerinin incelenmesi.  

6. GEZEGENİ PAYLAŞMA  

Sınırlı kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesindeki hak ve 

sorumlulukların,  bunların arasındaki ilişkinin ve toplumların, barış ve çatışmaların 

çözümlerinin incelenmesi.  
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II. TUTUM:  Öğrencilerimizin ne hissetmelerini bekliyoruz? 

Öğrenme, çevre ve insanlar hakkındaki temel değerlerin, inançların ve duyguların ifadeleri olan 

davranışlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değer bilme: Dünyanın güzelliklerinin, şaşırtıcılığının ve insanların değerini bilmek.  

Bağlılık: Öğrenme kararlılığına sahip olmak, öz-disiplin ve sorumluluk sahibi olmak. 

Güven: Öğrenen olarak yeteneklerine güven duymak, risk almak, öğrendiklerini uygulamak,  

yerinde kararlar almak ve doğru seçimler yapmak. 

İşbirliği: İşbirliği yapmak, gerektiği zaman lider olmak veya lideri takip etmek. 

Yaratıcılık: Zor durumlarda, problemlere yaklaşımda ve düşüncelerinde yaratıcı olmak. 

Merak: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak. 

Empati: Diğerlerinin duygularını ve düşüncelerini anlamak için hayal gücünü kullanarak 

kendini başkalarının yerine koyabilmek. 

Şevk: Öğrenmekten zevk almak. 

Bağımsız Davranma: Bağımsızca düşünüp, hareket etmek, ilkelere dayanarak kendi 

kararlarını alabilmek ve bu kararları savunabilmek. 

 

Doğruluk, Dürüstlük: Doğruluk dürüstlük hissine sahip olmak, kişilik sahibi olmak. 

 

Saygı: Kendine, başkalarına ve çevreye karşı saygılı olmak. 

 

Hoşgörü: Dünyadaki farklılıklara ve çeşitliliğe karşı duyarlı olmak ve diğerlerinin ihtiyaçlarına 

cevap vermeye hazır olmak. 
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III. Disiplinlerüstü Beceriler: Öğrencilerimizin neleri yapabilmelerini istiyoruz? 

 

Doğası gereği bir disipline has ya da disiplinler üstü olan değişen ve zorlu bir dünyada başarılı olmak için 

öğrencilerin sahip olmaları gereken yetenekler. 

Öğrenciler sekiz kavram çerçevesinde amaca uygun sorgulama yaparak bilgiye ulaşırken aynı zamanda 

yaşam boyu kullanabilecekleri temel beceriler edinirler.  

SOSYALBECERİLER                                             İLETİŞİM BECERİLERİ 

Sorumluluğu kabul etme     Dinleme 

Başkalarına saygılı olma     Konuşma 

İşbirliği içinde olma                Okuma 

Çatışmaları çözümleyebilme               Yazma 

Grupla karar alma                                                Sözlü olmayan iletişim 

Farklı rollere uyum sağlayabilme 

 

ARAŞTIRMA BECERİLERİ                                    ÖZYÖNETİM BECERİLERİ 

Soru üretme                 Büyük kas becerileri 

Gözlem yapma      Küçük kas becerileri 

Plan yapmak                 Uzaysal farkındalık (Alan/mekân bilinci) 

Bilgi toplama                                                       Organizasyon 

Bilgileri kaydetme                Zaman kullanımı 

Bilgileri organize etme, düzenleme                       Güvenlik 

Bilgileri yorumlayabilme                                        Sağlıklı yaşam 

Araştırma sonuçlarını sunma    Davranış biçimleri 

Bilinçli seçimler yapmak 

 

DÜŞÜNME BECERİLERİ 

Bilgiyi edinme 

Anlama 

Uygulama 

Analiz etme 

Sentez yapabilme 

Değerlendirme 

Diyalektik düşünme 

Düşünme üzerine düşünme 
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IV. KAVRAM: Öğrencilerimizin neleri anlamalarını istiyoruz? 

Anahtar sorularla ifade edilen sekiz temel kavram sorgulamayı yönlendirir ve öğrencilerin alanlar üstü bir 

bakış açısı edinmelerine yardımcı olur.  

 

Şekil: Neye benziyor? Nasıl?  

İşlev: Nasıl çalışır?  

Sebep-sonuç: Neden böyle?  

Değişim: Nasıl değişiyor?  

Bağlantı: Diğer şeylerle nasıl bir bağlantısı var?  

Bakış açısı: Diğer bakış açıları nelerdir?  

Sorumluluk: Bu konudaki sorumluluğumuz nedir?  

Dönüşümlü düşünce: Nasıl anlıyoruz?  

  Özetle PYP kavramları, planlanmış ve planlanmamış müfredat süresince öğrencilerin araştırma-

sorgulamalarını destekler. Bu kavramların, öğrenciler anlayışlarını geliştirdikçe ve derinleştirdikçe, 

disiplinlerüstü üniteler bağlamında ve dersten derse farklı yorumlarının ve uygulamalarının olduğu kabul 

edilir.  

 

V. Eylem: Öğrencilerin nasıl eyleme geçmelerini istiyoruz? 

          PYP’de eğitimin, yalnızca sosyal sorumluluk tutumlarını değil, aynı zamanda düşünceli ve uygun 

eylemleri de kapsaması için, zihnin ötesine geçmesi gerektiğine inanılır. PYP’nin apaçık bir beklentisi, 

başarılı sorgulamanın, öğrenme sürecinin sonunda öğrenci tarafından başlatılan sorumlu eyleme yol 

açmasıdır. Bu eylem, öğrencinin öğrendiklerini geliştirecek ya da daha geniş bir sosyal etkisi olacak ve her 

yaş aralığında apaçık farklı olacaktır. PYP okulları, bütün öğrenenlere, dünyada ve dünya için bir fark 

yaratmak üzere harekete geçmeyi seçme, kendi eylemleri hakkında karar verebilme ve bu eylemler 

üzerinde düşünme fırsatını ve gücünü verme zorluğunu yaşayabilir ve yaşamalıdır.  

 

 

 2. ÖĞRETİLEN MÜFREDAT, En iyi nasıl öğreniriz? Öğretilen müfredat iyi sınıf uygulamalarının 

kuramı ve uygulanması 

Öğretilen müfredat yazılı müfredatın eyleme geçilmiş halidir. Yazılı müfredatı oluşturan beş temel öğenin 

birbirleriyle harmanlandıkları öğrenme süreci boyunca birbirinden tamamıyla ayrılamayacağı kabul edilir. 

 

 3. ÖLÇÜLEN -DEĞERLENDİRİLEN MÜFREDAT: Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz? 

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır; ayrıca PYP’nin beş temel 

öğrenme unsuru aracılığıyla öğrencilerin dikkatli ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi hedefinin merkezinde 

yer alır.  
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Bu beş unsur şunlardır: bilginin elde edilmesi, kavramların anlaşılması, becerilerin geliştirilmesi, tutumların 

oluşturulması ve eyleme geçiş kararının alınması. PYP’nin ölçme-değerlendirmesindeki temel amaç, 

öğrenme sürecine dair geri bildirimde bulunmaktır. 

Okul müfredatındaki ölçme-değerlendirme bileşeni de birbiriyle yakından alakalı üç alt alana bölünebilir: 

 

A. Ölçme-değerlendirme—öğrencilerin ne bildiklerini ve neler öğrendiklerini nasıl keşfettiğimiz. 

B. Kaydetme—veriyi nasıl toplamaya ve analiz etmeye karar verdiğimiz.  

C. Raporlama—bilgiyi nasıl iletmeye karar verdiğimiz. 

 

 PYP müfredat modelinin merkezinde yer alan ve öğrencilerimizin ilkokul deneyimleri boyunca 
kazanmasını beklediğimiz IB Öğrenen Profiline ulaşmalarında veli olarak sizin katkınız:  
 

 Tutum, söylem ve davranışlarınızla model olun.  

 Çocuğunuzu ve çocuğunuzun iletişim içerisinde olduğu çevresini bu yönde davranmaya teşvik 

edin. 

 Evdeki kitaplığınızı farklı konularda seçilmiş, ulusal ve uluslararası kitaplarla zenginleştirin. 

Çocuğunuzla beraber internet ve kitaplar aracılığıyla araştırmalar yapın. Güvenli bir internet 

kullanıcısı olmaları adına çocuğunuzun kullandığı bilgisayarınız için bir filtreleme programı edinin.  

 Çocuğunuzun her sorunun cevabının sizde veya başka tek bir kişide olmadığın, bilgiye daha birçok 

kaynaktan ulaşabileceğini anlamasına yardımcı olun. Çocuğunuzun sorduğu soruları bilmediğiniz 

durumlarda bilmediğinizi açıkça ifade edip, onu araştırma yapmaya yönlendirin.  

 Çocuğunuzu kitap okumaya teşvik etmenin en iyi yolunun sizin kitap okuduğunuzu görmesi 

olduğunu unutmayın. Çocuğunuzun ilgi alanlarını içeren kitaplara ulaşmasına destek olun.  

 Okulda ne öğrendiğini çocuğunuza sorun ve bunu bilmesinin neden önemli olduğunu sorarak 

açıklamalar yapmasını sağlayın.  

 Çocuğunuzun yaş özelliklerini bilmeniz ve takip etmeniz çocuğunuzun davranışlarını anlamanızda 

size yardımcı olacaktır.  

 Çocuğunuzun kendi becerileriyle çözebileceği bir sorunla karşılaşması durumunda bu hakkın 

ondan almayın, bağımsız bir birey olarak sorunları kendi başına çözebileceği yolunda onu teşvik 

edin. 

 Cevabı evet ya da hayır olan sorular yerine daha açık uçlu sorular sormaya çalışın. Yapıcı 

eleştirilere açık olmaları konusunda onu destekleyin. Farklı görüşlere saygı duyması ve bu 

görüşleri kabul etse dahi kendi görüşünün ona ait olması gerektiğini ona hatırlatın.  

 İletişim kurarken etkin dinleme ve konuşma becerilerinin gelişmesi için sırayla konuşma konusunda 

özen gösterin.  

 Dürüstlük, sorumluluk, güven, hoşgörü, saygı, hak ve adalet gibi kavramları çocuklarınızla 

tartışmaktan çekinmeyin. Sonuçları ne olursa olsun dürüstlüğün ve adil olmanın ne kadar önemli 

olduğunu anlatın.  
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 Çocuğunuzun kazanmayı öğrenmesi kadar kaybetmeyi de öğrenmesinin gerekli olduğunu 

unutmadan onunla oynadığınız oyunlarda bilerek yenilmeyin.  

 Evinizde koyacağınız kuralları karşılıklı bri anlaşma şeklinde oluşturmaya dikkat edin. Bu kurallara 

neden ihtiyacınız olduğunu birlikte sorgulayın.  

 Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin sizden farklı olan insanlarla aynı gezegeni paylaştığımızı, bu 

anlamda hepimizin aslında bir dünya vatandaşı olduğumuzu ve bu sebeple her türlü bakış açısı ve 

farklılığa saygı göstermemiz gerektiği konusunda örnekler verin. Unutmayın ki farklı kültürler 

hakkında sizin ağzınızdan çıkacak bir söz onu bu şekilde düşünmeye ve önyargılı olmaya itebilir. 

  Sadece aile bireylerine karşı değil çevresine, toplumuna, okuluna, ülkesine karşı hangi 

sorumlulukları olduğunu tartışın. Kişisel ve toplumsal duyarlılığınızı çocuğunuza da hissettirin.  

 Çocuğunuza risk almanın tehlikeye atlamak olmadığını anlatmanız güvenlikleri açısından çok 

önemlidir. Yeni şeyler deneme konusunda çocuğunuzun çekindiğini hissediyorsanız, denemesi 

konusunda onu teşvik edin. Her yeni deneyimle ilgili duygularını ve düşüncelerini, değişip 

değişmediğini konuşun.  

 Dengeli bireyler yetiştirebilmek adına dengeli bir beslenme, spor yapma gibi aktivitelerin 

hayatınızda ne kadar önemli olduğunu ona da göstererek örnek olun.  

 Çocuğunuzun gelişimini yakından izleyin. Ödevlerini, gelişim raporunu, karnesini beraber inceleyin 

ve dönem içindeki çalışmalarını hatırlamasını, zayıf ve güçlü yönlerini görerek ilerideki çalışmaları 

hakkında yeni kararlar almasını destekleyin. Aldığı kararları eyleme dönüştürebilmesi için 

yapacaklarını birlikte listeleyin ve onu bu yolda destekleyin. Öğrenen profili özelliklerini birlikte 

tartışın. Hangi özellikte zayıf ya da güçlü olduğunu ve neden böyle düşündüğünü öğrenmeye 

çalışın ve gelişmesi yönünde kararlar almasını sağlayın.  

 

 PYP hakkında ayrıntılı bilgiye www.ibo.org adresinden ulaşabilirsiniz.  

Kaynakça:  

♦  Making the PYP Happen.: “A Curriculum Framework for International Primary Education”, International 

Baccalaureate Organization, 2007,2009.  

♦  www.ibo.org 

 

 

 

 


