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Egitim Ortamlan ve Fizikl 

imkanlar Alam 

Egltim Ortamlan ve Fizikl 

imkanlar Alan! 

ur. 

ders saatleri dl~mda da egitim-ogretime imkan verecek 

Fiziki mekam uygun olan okullann bah~esinde, ogrencilerin mesleki bilgi ve 

MOdQrlilk~e hazlrlanan "Okul Pansiyonlan Vizyon Belgesi" dikkate ahnarak, 

plan hamlamr ve uygulamaya konulur. Bu ~er~evede okul pansiyonlan, 

o~rencilerin sosyal, sportif, kGltOrel, akademik ~ah~malanna imkan tamYlp, aile 

ve peyzaj ~ah~malarl, ogrencilerin 

ve ogretim materyalleri engelli bireylerin 

binalanmn yaplm ve onanmmda geleneksel mimarimizden izler yansltllmaya 

lcahsllarak yeni teknoloji ve enerji tasarrufu saglayacak tasanmlar i~ermesine ozen 

Okul ve pansiyonlardaki uygun mekanlar ogrencilerin, medeniyetimizin 

k!llturel zenginliklerini tammalanm saglayacak ~ekilde tasarlamr. Bu 

k!lltOr ve medenlyet tarihimizin bOyGklerinden ogrencileri tefekkure 

ve mefkure olu~uran misra, hat, ebru, minyatOr, tezhip, karakalem, 
karikatur levhalan, ozgOn soz, vecize, ayet ve hadislerle donatlhr_ Bu 

letklnlikler i~in LCD ekranlar gibi interaktif imkanlardan da yararlamhf. 
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Okul binalanmn yaplm ve onanmmda geleneksel mimarimizden izler yansltlimaya 

h;ah$liarak yeni teknolojl ve enerji tasarrufu saglayacak tasanmlar i~ermesine ozen 
Okul ve pansiyonlardaki uygun mekanlar ogrencilerin, medeniyetimizin 
kliitOrel zenginllklerini tammalannl saglayacak ~ekilde tasarlaOlr. Bu 

Itasanmlarda, kOltGr ve medeniyettarihimizin bOyOklerinden ogrencileri tefekkOre 
ve mefkOre olu~turan misra, hat, ebru, minyatOr, tezhip, karakalem, 

karikatOr levhalan, ozgOn soz, vecize, ayet ve hadislerle donatilir. Bu 
letkinlikler i~in LCD ekranlar gib1 interaktif imkanlardan da yararlanlilr. 

estetik ~ekil 

artnda veya uygun mekanlannda okuma ko~leri olu~urulur. 


bgrencilerin kitaba eri~iminl kolayla~tlrmak 1I;:ln okuma ko~elerine kitaphklar
Ivprip<tirilir Bu bolOmlerde ogrenc1lerln yararlanacagl kitaplar ve sOreli yaytnlar 

rma ve peyzaj ~ah~malan, ogrencilerin 

binalannln yaplm ve onanmmda geleneksel mimarimizden izler yansltilmaya 

I~h~liarak yeni teknolojl ve enerjl tasarrufu saglayacak tasanmlar I~ermeslne ozen 

• Okul ve pansiyonlardakl uygun mekanlar ogrencilerin, medeniyetimizin 
ve kiiltUrel zenginliklerini tanlmalannt saglayacak ~ekilde tasarlaOlr. Bu 

mlarda, kUltOr ve medeniyet tarihimizin bliyOklerinden ogrencileri tefekkOre 

eden ve mefkOre olu~turan misra, hat, ebru, mlnyatilr, tezhip, karakalem, 
karikatlir levhalan, ozgUn soz, vecize, ayetve hadislerle donatlhr. Bu 

ve peyzaj ~ah~malan, ogrencilerin 

ders saatleri dl~mda da egitim-ogretime imk~n verecek 


