KOCAELİ BARO ÜYELERİNE

25.07.2013 tarihinde Yenişehir mahallesi Furkan sokak no:24 Kocaeli/İZMİT
adresinde açı lmış olan Özel Anaçağ Anaokulu'nda 36-72 ay yaş aralığındaki
öğrencilerimize eğitim imkanı sunmaktayı z.
Ülkemizin dört bir tarafı nda büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir
fedakarlı ktan kaçı nmayan, milletirnizin huzur ve güvenliğini sağlayan siz değerli Baro
Üyelerine Özel Anaçağ Anaokulu'nun ayrı calı klı okul öncesi eğitiminden yararlanmak
isteyen Baro üyeleri aileleri ve 1. Derece yakı nları na özel imkanlar sunma talebimiz
bulunmaktadı r.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

OKUL MÜDÜRÜ
ENGİN KAPLAN
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Çocuk Olmak İ steyeceksiniz!
Egitimdeki tutkumuz ile; ulusal ve evrensel düzeyde var olabilen, yetenek, beceri, bilgi ile
tutum ve değerleri üst düzeyde gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Değerler Eğitimi Programı
Tasarruf Kaşifleri
Sihirli sözcükler
Oyun arkadaşlarım
Dramatizasyon Çalışmaları
BÜGEM ile tüm yı l boyunca belirlemiş olduğumuz eğitim takvimimiz doğrultusunda öğrencilerimize
değerler eğitimini ders başlığı altında haftada iki saat olarak vermekteyiz. Diğer tüm derslerimizde, okul
içi tüm çalışmalarımı zda ve aile katılımlarımı zda yer alarak disiplinler arası çalışmalar ile yaşamlarının
bütünde bulunuyor ve değerleri davranışa çeviren bireyler yetiştiriyoruz.

Beceri Eğitimi Programı
Farklı düşünme becerileri atölyesi
Lego education atölyesi
Deneylerle bilim atölyesi
Ayı n sanatçı sı / ayı n ressam>
Drama atölyesi
Bedensel koordinasyon çalışmaları
Ritim atölyesi
Bireysel resim sergileri
Bir birey yetenekleri ile doğar ve şifreli bir kutu gibidir. Anaçağ Anaokulu olarak biz
öğrencilerimizin yeteneklerini keşfediyor ve doğuştan sahip oldukları yeteneklerini; sanat, spor,
müzik gibi alanlar ile çoklu zeka kuramından yararlanarak hazırladığımı z BEP 'Beceri Eğitmi
Programı'mı z ile becerilerini geliştiriyoruz.
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Yabancı Dil Eğitimi Programı
Tiny Helper Of The Week Application
Puppet Clocks Application
Message Board Time Application
Media Materials Application
Represent Application
Fun Friday Application
Flascard Application
Öğrencilerimiz sürekli İngilizceye maruz kaldıkları bu programda eğitim saatleri içerisinde tüm
alanlarda hem sını f öğretmenleri hem de İngilizce öğretmenleri ile birlikte zaman
geçirmektedirler. Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda özgüvenlerinin
oluşmasına ve mutlu oldukları bir ortamda ifade edebilme becerilerinin gelişmesine özen
gösterilmektedir.

Okula Hazı rlık Programı
ilkokul Oryantasyon Eğitimi
Kelime Avcı ları Uygulaması
Sayı Avcı ları Uygulaması
Gelecekteki Mesleğim Uygulaması
Akademik Yeterlilik Süreç Yönetimi
Deneylerle Bilim Atölyesi
Mucit Atölyesi
Sı nı f Bilgesi Uygulaması
So-so Projeleri

BÜGEM 'Bütünsel Gelişim Eğitim Modelimiz' ile ulusal ve uluslararası geçerliliği kanı tlanmış
yaklaşımlardan yararlanılarak, çağfen Koleji tarafından hazırlanan eğitim programımı z
doğrultusunda MEB tabanlı farklı laştırı lmış ve zenginleştirilmiş Okul Öncesi müfredatı ile
ilkokula hazırlık çalışmaları yer almaktadır.
Öğrencilerimize yalnı zca bilgi vermeyi değil, edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını ve
kullanmasını, analitik düşünmeyi, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan "iz Ay Eğitim"
uygulaması ve "Pozitif iklim Okulu" anlayışı na göre eğitim öğretim yapmayı, öğrencilere
"öğrenmeyi öğreten" öğrenci merkezli bir sistem gerçekleştiriyoruz.

Size Özel Indirim Avantajları hakkında detaylı bilgi için 0545 325 1 445 no'lu telefonu
arayabilirsiniz
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