BASINDA ATA İLKÖĞRETİM OKULU (AKŞAM GAZETESİ)

BÜTÜN OKULLAR BÖYLE OLSA
Özel okulların ticarethaneye dönüştüğünü düşünerek, devlet okullarını tercih eden velilerin
sayısı giderek artıyor. İstanbul'daki Ata İlköğretim Okulu birkaç yılda özel okullara rakip olan örnek
kurumlardan biri
Bir yeni öğretim yılı daha kayıt, zorunlu bağış ve kontenjan gibi artık kronikleşmiş sorunların
gölgesinde başladı. Sadece İstanbul'da bu yıl yarım milyona yakın öğrenci, ilköğretim ve liseye
başladı. Veliler, çocukları için yaşam standartlarına ve koşullarına göre okullar seçti.
Çocuklarıyla daha yakından ilgilenildiğini ve geniş teknik olanaklar sunulduğunu düşünen
ailelerin ilk tercihi özel okullar oldu. Ancak İstanbul'daki bir grup veli, bu anlayışa karşı çıkarak
kendi okullarını geliştirme yolunu seçti. Özel okullarda umduğunu bulamayan veliler, istenirse
devlet okullarının da özel okul düzeyine getirilebileceğini kanıtladı. Türkiye'deki tek İSO ve TSE
belgeli devlet okulu olan Acıbadem Ata İlköğretim Okulu, işte böyle bir kurum.
LİSTENİN BAŞINDA
Okuldaki sistemin mimarı Müdür Recep Sağlam, özel okulların transfer listesinin başında
geliyor. Dört yılda tam 450 kişi kaydını özel okullardan bu okula aldırdı. Sağlam ise başarının asıl
mimarlarının veliler olduğunu savunuyor. Özel okula 13 yıl boyunca ödeyecekleri milyarlarca liranın
bir kısmını Acıbadem Ata İlköğretim Okulu'na bağışlayan veliler, okulun eğitimde yüksek bir kalite
yakalamasını sağladı.
Dört yıl önce Ata İnşaat tarafından yapılan okulda ne bir personeline masa, ne sıra, ne de
doğalgaz vardı. Velilerin bağışlarıyla sıfırdan bir okul yaratan 25 yıllık eğitimci Recep Sağlam, şimdi
özel okullarla yarışan bir eğitim kurumunun yöneticisi.
OKULDA YOK YOK
Acıbadem Ata İlköğretim Okulu, özel eğitim kurumlarındaki tüm olanaklara sahip. Ana sınıfı
dahil sekizinci sınıfa kadar bütün öğrenciler için bilgisayarlarda eğitim programları bulunuyor. Bu
programlar sayesinde öğrenciler, görsel olarak haftada 5-6 saat ders yapabiliyor. Programlarda,
soru bankaları, bilgi arşivleri, 50 bin harita arşivi ve deneyler var. Fen Bilgisi Laboratuvarı, revir, 24
saat kayıt yapan güvenlik sistemi de cabası. Ayrıca çocukların eğitim düzeyiyle ilgili her türlü bilgi
velilerin cep telefonuna mesaj gönderiliyor.
Fatma AKSU / İSTANBUL
-------------------------------------------------------------------------------Müdür Sağlam proje adamı
Okulu, velilerin bağışlarını yerinde kullanarak özel eğitim kurumlarının düzeyine çıkaran
Müdür Recep Sağlam, sürekli yeni projeler peşinde koşan bir eğitim aşığı. Sağlam, şu sıralar bu
eğitim yılına yetiştiremediği yeni bir projeyi hayata geçirmek için çalışıyor. Sağlam'ın
projesiuygulamaya geçerse öğretmenlerin derste tahtaya yazdığı notlar ve öğretmenin anlattıkları
orijinal seslerle bilgisayarlara yüklenecek. Öğrenciler bu kayıtlara akşam evlerinden ulaşabilecek.
Böylece özel öğretmene gerek duyulmadan, derslerin tekrarı evde yapılabilecek.

-------------------------------------------------------------------------------Boşu boşuna para ödüyorduk

İngilizce eğitim deniyor, sene başında 500-600 milyon lira kitaplara veriyorsunuz, sene sonu
geliyor yarısından fazlası açılmıyor. Boşuna sokağa atılmış para. Çocuklarımız iyi okulda okulsun
dedik, ama kullanıldığımızı hissettik ve çocuklarımızın ikisini birden aldık.
-------------------------------------------------------------------------------Yüzde 80'i başarısız
Aynı okuldan mezun olan ve özel üniversiteyi kazanabilmiş bir gençle karşılaştım. Çocuk
okuldakilerin yüzde 80'inin aynı olduğunu söyledi. 13 yıl özel okul parası verip özel üniversiteye
göndereceksem devlet okuluna verir, ya da yurtdışında okuturum dedim.
-------------------------------------------------------------------------------2 çocuğum devlet okulunda
İlkokuldan lise sona kadar özel okulda okudum. Arkadaşlarımın çoğu liseyi bitirdikten sonra
ailelerinin şirketinin başına geçti. Özel üniversiteler yoktu ve arkadaşlarımın hiçbiri üniversite
kazanamadı. İki oğlum var ikisini de özel okula kayıt ettirmedim. İkisi de başarılı.
-------------------------------------------------------------------------------Çok eksilere şahit oldum
Servis sorunu yaşadım, birkaç kere okulda unuttular çocuğu. Çok eksilere şahit oldum.
Eğitim tamam güzel ama yabancı dil, dedikleri kadar gelişme göstermedi. Maddi durumu çok iyi
insanlar var. Baktım kızım çok şey istemeye başladı. Araştırdım ve buraya geldim.

