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hızının en yüksek olduğu dönem...

Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil
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Okullarımızla sadece bir tabela (isim logo)
ortaklığı değil tam bir işbirliği ve partnerlik
yapıyoruz. Çünkü biz bu faaliyetimizle çocuklara
ve ailelere söz vermiş olmanın bilincindeyiz ve bu
sorumluluğu keyie, onurla ve başarıyla taşıyoruz.
Küçük Şeyler Anaokulu markasıyla eğitim
dünyasında söz sahibi olmaya devam edeceğiz.
Çocuklar ve aileler için yola çıkardığımız eğitim
projemiz kısa sürede 19 ilde 31 anaokulu ve 7
koleje ulaştı.

Eğitim, araştırma, deneyim ile kazandığımız
birikimlerimizi Küçük Şeyler Anaokulları
aracılığı ile toplumumuzla paylaşmak, ülkemizin
dört bir yerindeki aile ve çocuklara taşımak istedik.
Bunu aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk
olarak da gördüğümüzü gururla ifade ediyoruz.

Okul öncesi eğitim alanında alışkanlıkları ve
standartları değiştirmeye devam eden Küçük
Şeyler Anaokulları gibi, Yönder Okulları da
ilköğretim düzeyinde yüksek kalite ve uluslararası
standartta eğitim hizmeti veriyor.

Okullarımızla Anaokulu eğitimindeki alışkanlıkları,
standartları değiştirmeye devam ediyoruz.
Tüm okullarımızın öğretmen seçimlerinden,
yönetici seçimlerine, günlük, haftalık planlardan
yemek menüsüne, aile eğitimlerine ve öğretmen
eğitimlerine kadar tüm süreçlerine katkı yapıyoruz.

Bizler, eğitim dünyasının dışından sektöre girerek,
parasal sermaye ile var olmaya çalışan kişiler
olarak değil, yaşamımızı insan gelişimine ve
eğitimine, çocuk yetiştirme yöntemlerine adayan,
mesleki sermayeleri güçlü kişiler olarak hizmet
veriyoruz.
Güveniniz ve inancınızla büyümeye devam ediyor ve
bir süre sonra tüm ülkemizin çocuklarına hizmet
vermeye başlayacağımıza yürekten inanıyoruz.

kucukseyler
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Vizyonumuz

Suör kullanmadan yaşamayı öğrenen
çocuklar yetiştirmek; topluma “çocuksu” değerleri,
insani değerleri sunmak ve yaygınlaştırmaktır.
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Misyonumuz

Okul öncesi eğitim alanında güvenilir saygın ve
bilimsel temelli yüksek kalite standartlarına sahip
bir seçenek oluşturmaktır.

www.kucukseyler.com.tr
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Felsefemiz
Suflör kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklar
yetiştirmek Kültürümüz ve ülkemizin eğitim
sistemi, çocuklarımızı büyüme, gelişme ve eğitim
sürecinde suﬂörlük yaparak yetiştirmeye
yatkındır. Hatta bunda bazen o kadar ileri gideriz
ki zaman zaman dayanamayıp çocuklarımızın
yerine sahneye biz fırlarız. Suﬂör kullanmadan
yaşamayı öğrenen çocuklarımızın, suﬂör
kullanmayan liderler olarak ülkemize katkıda
bulunacaklarına inanıyoruz.
Doğayla ve toplumla iletişim ve empati kurabilen
çocuklar yetiştirmek Doğayla ve toplumla ilgili,
farkındalık düzeyi gelişmiş, topluma ve doğaya
karşı sorumluluk hisseden çocuklar yaşanabilir
bir çevrenin ve çağdaş toplumun güvencesidir.
Çocukların içlerindeki yaşama sevincini,
kendiliğindenliği ve yaratıcılığı tüm yaşamlarına
taşımalarını sağlamak Okul öncesi dönem bireyin
yaşama koşulsuz bakabildiği, büyüme, gelişme,
öğrenme ve yaşama sevincinin hissedildiği
yaratıcılık ve kendiliğindenliğin en üst düzeyde
olduğu dönemdir. Bu özelliklerin yaşam boyu
sürmesi iyi bir okul öncesi eğitimle olasıdır.
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Çocuklarda psikolojik düğümler oluşmasını önlemek
"Psikolojik Düğümler" terimi psikolojide
"bitmemiş işler" anlamına gelir. Bireylerde
görülen birçok ruhsal sorunun temelinde
çocukluk dönemindeki olumsuz yaşantı ve
deneyimler olduğu görülmektedir. Küçük Şeyler
Akademisi'nde, varsa oluşan psikolojik düğümleri
çözmeyi ve psikolojik düğümlerin oluşmasını
önlemeyi temel bir ilke olarak benimsiyoruz.
Uyumlaşmış çocuklar yetiştirmek Uyumlu olmak,
tek taraﬂı olarak uymak anlamına gelirken,
uyumlaşma ise tıpkı selamlaşma gibi karşılıklı bir
çaba ve eylem gerektirir. Uyumlaşmada taraﬂar
birbirlerini önemser ve uzlaşırlar.
Ailelere ve topluma “çocuksu” değerleri ve insani
değerleri sunmak Çocuklarda doğal değerler
vardır: Dürüstlük, gerçekçilik, içtenlik, doğallık
nedenlerini sorgulama, araştırma vb. Bu
değerlerin korunmasını ve yetişkinlik
dönemlerinde de canlı kalmasını önemsiyoruz.

Değerlerimiz
Bilimsel düşünme ve akılcılık
Çağdaşlık
Laiklik
Yeniliklere ve gelişmelere açıklık
Kişisel bakım ve temizlik
Sevgi

Okul ve sınıf ortamında sağlık ve
güvenliğini önemsemek
Sınıfta önyargısız fırsat
eşitliği sunmak
Temel evrensel değerleri
benimsemek
Alçakgönüllülük

Şefkat

Temiz ve düzenli olmaya
özen göstermek

Duyarlılık

Güler yüzlü ve saygılı davranış

Çocuğa ve çocuk haklarına
saygılı olmak

Dayanışma ve paylaşım

Zengin ve keyifli eğitim
ortamları yaratmak

Duygu ve düşüncelere önem vermek
Olumlu yaklaşım

Çocuğa ve veliye gerçekçi
geribildirim vermek

Kendine, başkalarına ve çevreye
saygılı olmak

Uzlaşmacı yaklaşım

Yardımseverlik
www.kucukseyler.com.tr
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Programımızın Özellikleri
Özbakım becerilerinin kazandırılmasını amaçlar:
Çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığı ile sağlıklı büyümelerini, ziksel gelişimlerinin en üst
düzeye ulaşmasını sağlayan özbakım becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
İlkokula hazırlar:
Sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin yaş düzeylerine uygun çalışmalar eşliğinde
zenginleştirilerek ilköğretime hazır bulunmalarını sağlamaktadır.
Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler içerir:
Çocuk merkezli, esnek, oyun temelli, keşfederek yaratıcılığın geliştirilmesini ön planda tutan, günlük
yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eden, evrensel
ve toplumsal değerleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programı uygulanmaktadır.
Gelişimsel bir programdır:
Program, Çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan,
tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan bir programdır.
Proje yöntemine yer verilir:
Programda öğrenenin bilgiyi yapılandırarak öğrendiği,
bilmekten çok uygulama ve üretme öncelikli olan ‘Proje
Yönetimi’ yer almaktadır. Açık uçlu bir problem çözme
süreci olan, zekânın çok yönlü gelişimini temel alan proje
yöntemi ile çocuklar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
çalışacakları için hangi gelişim alanlarında daha güçlü
iseler o tür etkinliklere katılabilirler.
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Çocukların merakını besler:
Çocukların doğal merakı beslenmelidir, çünkü amaçlı ve yapıcı araştırmayı
yönetmek için gerekli davranışlar merakla elde edilir. Çocukların eğlenerek
öğrenmeleri, yaşamları boyunca devam edebilecek öğrenme sevgisi
kazanabilmeleri, planlı sorgulamayı alışkanlık haline getirebilmelerini
hedeeyen bir program uygulanmaktadır.
Süreç çok yönlü değerlendirilir:
Okul öncesi eğitimde sonuç değil, süreç önemli olduğundan, programda sürecin çok
yönlü olarak değerlendirilmesi (çocuğun gelişiminin, programın, öğretmenin kendini
değerlendirmesi) yaklaşımı öne çıkmaktadır.
Aile katılımına önem verilir:
Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluk olduğundan aile katılımı
önemlidir.
Rehberlik hizmeti programa entegredir:
Programda rehberlik hizmetine önem verilir. Öğrenme sürecinin verimliliğinin
arttırılmasında rehberlik hizmetlerinden yararlanılması önemlidir.
Yabancı dil eğitimi ile eşzamanlıdır:
Çocuklar okul öncesi dönemde bilişsel olarak yabancı dil öğrenebilecek donanıma
sahiptirler. Yarım gün İngilizce, Yarım gün Türkçe planlanan programda, Türkçe ve
İngilizce eğitim programlarının birbirini destekler nitelikte, öğrencilerin kendi anadillerinde
tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek özellikte
olmasına özen gösterilmiştir. Bu nedenle program eşzamanlı olarak tanımlanır.
www.kucukseyler.com.tr
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Yabancı Dil Programımız
İngilizce programındaki amaçlarımız nelerdir?
• Çocukları, “yabancı” değil “yeni” bir dil ile tanıştırmak
• Yeni bir dilin kazanımını, uzun süreli ve kalıcı öğrenme ile gerçekleştirmek
• Yeni bir dilin kazanımında, tüm duyuların aktif olarak kullanılmasını sağlamak
• Yeni bir dil öğrenirken, çocuklarımızın aynı zamanda birer dünya insanı olarak
yetişmesini sağlamak

Hi, my name is
Duru
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Nasıl bir İngilizce program modeline sahibiz?
Öykü temelli öğrenme metodu ile;
• Dünya çapında kabul görmüş, klasikleşmiş, ödül almış, çocukların
yaş - gelişim düzeylerine uygun, hem görsel hem de içerik yönünden
en yüksek standartlara sahip İngilizce öykü kitapları kullanılır.
• Bu kitaplardan bir tanesi seçilerek o ay içindeki eğitim programına
yön verilir.
• Türkçe programdaki proje başlığı da öykü temelli program modeline
entegre edilerek, çocukların genel akıştan kopmadan, yeni bir dil
kazanımı sağlanmış olur.
• Her ay farklı bir ülke, yine seçilen hikaye ve proje başlığı örüntüsü
içerisinde, o ülkenin en belirgin özellikleri çerçevesinde çocuklarımıza,
oyun, okula davet edilen konuk, ziyaret, poster, kısa film, şarkı ve
mutfak etkinlikleri ile ele alınır.
• İngilizce eğitim programıi, yalnızca bize özgü olup, kendi okullarımız
için özel olarak hazırlanan eşsiz bir programdır.

www.kucukseyler.com.tr
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Eğitim Gruplarımız
OYUN GRUBU

KÜÇÜK GRUP

Çocuğun annesinden, ev ortamından
ayrıldığı, bağımsızlaşma yolunda ilk
adımların atıldığı ve ilk deneyimlerin
yaşandığı bu dönem aynı zamanda
temel alışkanlıkların kazanılmaya
başlandığı, henüz bağımsızlaşma
ve bireyselleşme çabalarının yeni
başladığı bir süreçtir. Dolayısıyla
bakım ve eğitimin eş zamanlı olarak
planlanması gerekir.

Bu yaş grubuna yönelik eğitim
programımız çocuğun tüm gelişim
alanlarını uyaran ve destekleyen;
özgüven, özdenetim, özsaygı
gibi temel olumlu özellikleri
kazandırmayı amaçlayan bir
programdır.

Oyun grubunda çocukların tüm
gelişim alanlarını harekete
geçirecek, bağımsızlaşmalarını ve
sosyalleşmlerini kolaylaştırcak,
yemek, uyku, tuvalet gibi temel
alışkanlıklarını geliştirecek
fırsatlar sunuyoruz. Yarım ve tam
gün seçenekleri olan oyun grubu
programında tam gün programı
tercih eden öğrencilerimiz için bir
saatlik öğle uykusu yer almaktadır.
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Öğrencilerimizin ilgi ve meraklarını
artırmaya, araştırma ve deneme
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
olarak planlanmış eğitim programı
ve ortamları ile akademik beceri
ve yeteneklerinin gelişitirilmesini
hedeiyoruz. Ayrıca arkadaşlık,
dostluk, hoşgörü, sevgi, saygı,
sorumluluk, işbirliği, paylaşma,
yardımlaşma gibi temel evrensel
değerleri benimsemelerini
önemsiyoruz.

ORTA GRUP

BÜYÜK GRUP

Gelişimsel dönem özellikleri
itibari ile 4 yaş çocuklarını en iyi
tanımlayan kelimeler ‘‘enerjik’’
ve ‘‘hayalci’’ olacaktır. Onların
bu dönemlerini en iyi şekilde
değerlendirmek, keyifli zaman
geçirmelerini sağlamak amacıyla
çocuklarımıza Scamper (yaratıcılık)
ve sanat etkinlikleri sunuyoruz.

İlkokula Hazırlık dönemi olarak
nitelendirdiğimiz bu gruptaki
öğrencilerimize, gelecekteki
akademik yaşamlarına sağlam
bir temel oluşturacak bir eğitim
ortamı sunuyoruz. Çocuklarımıza
bu geçiş dönemlerini en keyifli ve
tam donanımlı bir program sunmak
amacıyla bireysel farklılıklarını göz
önünde bulundurduğumuz eğitim
programlarımızı uygulamaktayız.

Matematik çalışmalarımızda sayı,
şekil, uzunluk, ağırlık, doku, mesafe,
konum ve zaman kavramlarını
öğrenmelerini hedefliyoruz. Ayrıca
fen ve matematik etkinliklerinin
temel becerilerini kazandırmak, bu
kavramları sevdirmek için GEMS
Etkinlikleri sunuyoruz. Yarım gün
İngilizce programı ile hem anadil
hem de yabancı dil gelişimlerini
eşzamanlı olarak sağlıyoruz.

Bu yaş grubu öğrencilerimize
yıl boyunca Gems Eğitimi, Proje
Tabanlı Öğrenme, Yaşayan Değerler
Eğitimi, Scamper (yaratıcılık)
Eğitimi ve Okuma Yazmaya Hazırlık
konularına göre hazırlanmış
etkinliklerle dolu bir eğitim
programı uygulanmaktadır. Ses
eğitimi, matematiksel ve geometrik
kavramların kazandırılması,
okuma ve yazmaya ilişkin ilgi ve
merakın arttırılması, çizgi gelişiminin
sağlanması ve desteklenmesi
programın temel amaçları arasında
yer almaktadır.
www.kucukseyler.com.tr
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Etkinliklerimiz
GEMS etkinlikleri
Matematik ve fen etkinliği
Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı
sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir
tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri
kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ
kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların
neden / nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak
amacını taşımaktadır. Fen eğitimi ise çocukları
dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem
yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye
yönelten etkinliklerdir. Çocuklar matematik ve fen
etkinliklerini gerçekleştirirken yaşam gerçeklerini
tanıyıp çevre farkındalığını da kazanacaklardır.

GEMS (Great Explorations in Math and Science), heyecan
verici etkili fen ve matematik etkinliklerini öğrenme
ortamı olan sınıarımıza taşıyan esnek bir programdır.
GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram
ve yöntemleri açıklarken çocukların hayal gücünü
etkilemektir.
GEMS etkinlikleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif”
yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli
keşif yöntemi bireyin öğrenme sürecine doğrudan
katılımını temel alır. GEMS etkinlikleri, çocukların temel
fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük
yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını
edinmelerini sağlamaktadır.
Hareket etkinliği
Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket
becerilerini geliştirerek çocuğun ziksel, motor, bilişsel,
sosyal, duygusal, dil gelişimine ve özbakım becerilerine
katkıda bulunmaktır.
Çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı
ve motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk),
ziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir.
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Oyun ve drama etkinliği

Türkçe etkinliği

Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak
öğrenmesini amaçlayan, tüm gelişim alanlarını
destekleyen, amaçları olan, olayları sözel ya da sözel
olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde
canlandırmaların olduğu bir etkinliktir. Oyun, çocukların
uzmanlık alanıdır.

Türkçe etkinliğinin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri
çıkarabilmesini, farklı sözdizimsel yapıları anlayıp kullanmasını, dinleme
becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan
yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru
üretmesini sağlamaktır.

Çocukluk döneminin vazgeçilmez uğraşı olan oyundan en
etkili öğrenme fırsatı olarak yararlanılmalıdır. Çocuklar
öğrenme deneyimlerini oyunları aracılığı ile geliştirirler
ve zenginleştirirler. Oyun, çocukların eylem düzeyinde
katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade
ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem
yapma olanağı buldukları, yeni keşierde bulundukları,
nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları haz
verici bir etkinliktir.

Çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap
sevgisini aşılamak Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisidir.

Çocukların öğrenme deneyimlerini destekleyecek
uyarıcılar yönünden zenginleştirilmiş çevreler de oyun ve
drama yöntemleri kullanılmaktadır.

www.kucukseyler.com.tr
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Etkinliklerimiz
Alan gezisi
Seramik etkinliği
İlk çocukluk dönemi hareketlilik çağıdır. Çocuğun
kendiliğinden olan bu hareketliliği, onun kuvvet
kazanmasını ve karmaşık hareketler yapma becerisinin
gelişmesini sağlar. Çocuktaki enerji, coşku ve hareketlilik
isteğini doğru yönlendirebilmek çok önemlidir.
Çocukta var olan yoğun enerjinin yararlı bir aktiviteye
dönüşmesinin en kolay yolu sanat eğitimidir. Sanat eğitimi,
çocuğa kil, seramik hamuru, çamur gibi malzemeleri
kullanarak kendi gelişim basamaklarına uygun özgün
çalışmalarını ortaya koyma fırsatı sağlar. Aynı zamanda
yeni bir malzeme ile tanışarak onu keşfetmesi ve
kaygılarından arınması için eğitim ortamı sağlamaktadır.
Çocuk seramik eğitimi ile yapılacak çalışmalarda
diğer sanat dallarının gerçekleştiremeyeceği olanaklar
yakalayabilir.
Sanat etkinliği
Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak
problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı
düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat
etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade
ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.
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Alan gezileri çocukların araştırma
yapma, problem çözme ve olayı yerinde
gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı
öğrenme gereksinimlerini karşılama
amacını taşımaktadır.

Müzik ve orff etkinliği
Müzik, çocuğun öğrenmesini
ve algılamasını kolaylaştıran
etkin yollardan biridir. Müzik
etkinlikleriyle çocuk, pek çok
kavramı öğrenir ve pekiştirir.
Müzik etkinliğinin, çocuğun motor
gelişimine de büyük katkısı vardır.
Çocuklar müzikle bedensel
hareketleri birleştirerek, müziğin
karakterine ve ritmine uygun
olarak belli bir düzen içerisinde
hareket etme becerisini kazanır.

“Müzik ve Hareket Eğitimi” olarak tanımlanmakta
olan Orff Yaklaşımı, müzik, hareket ve konuşma/söz
unsurlarını bütünleştiren bir müzik eğitimi yaklaşımıdır.
Orff Yaklaşımı ile yapılan çalışmanın amacı bireysel
yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin
geliştirilmesidir. İnsanın çok yönlü algısına uygun olarak,
öğrenme sürecinde mümkün olduğunca fazla duyuya
hitap eder. Amaç, birlikte üretmek, uyumun sağlanması,
bireysel yaratıcılık ve estetik anlayışın geliştirilmesidir.
Okuma yazmaya hazırlık etkinliği
İlköğretime hazırlık çalışmaları; çocukların anaokuluna
devam ettiği süre boyunca ziksel, sosyal, duygusal,
bilişsel, dil gelişimi ve özbakım becerileri gibi tüm
alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir
bütünüdür. Bu alanda yapılacak çalışmalar çocuğun
anaokuluna başladığı ilk günden itibaren tüm gelişim
alanlarını kapsamalı ve birbiri üzerine eklenerek gitmelidir.
3-5 yaş programının bütünü aynı zamanda ilköğretime
hazırlık programıdır. Okul olgunluğu ancak bu şekilde
kazanılabilir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları,
çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak,
hazırbulunuşluk düzeylerini desteklemek amacıyla yapılan
etkinliklerdir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sanat,
drama, müzik, oyun gibi birçok farklı etkinlik türü ile
gerçekleştirilmektedir.

www.kucukseyler.com.tr
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Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerimiz
Küçük Şeyler Anaokulları’nda “önleyici ve gelişimsel temelli” rehberlik hizmetleri sunulur.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları ile;
• Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapılır.
• Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri izlenir ve değerlendirilir.
• Olumlu ve gerçekçi benlik gelişiminin sağlanmasına destek olunur.
• Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olunur.
• Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olunur.
• Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunulur.
• Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapılır.
• Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunulur.
• Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunulur.

Psikolojik danışma çalışmalarında;
• Sınıarda sistematik gözlemler ve anekdotlar,
• Test, ölçek ve envanterler,
• Grup çalışmaları,
• Oyun gibi araç ve yöntemler kullanılmaktadır.
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Farklılıklarımız
• Okullarımızda GÜVENLİK – SAĞLIK – EĞİTİM her şeyden önce gelir.
• Üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği” bölümlerinden mezun öğretmenlerle çalışıyoruz.
• Yemek listelerimiz çocukların yaş özelliklerine uygun ve günlük alınması gereken kalori miktarlarını
karşılamasına özen gösterilerek profesyonel beslenme uzmanları tarafından hazırlanıyor. Bütün
okullarımızda Merkezden gönderilen yemek listelerini uyguluyoruz.
• Okullarımızın müstakil ve korunaklı binaları ile çocuklarınıza güvenli ve doğal bir ortam sunuyoruz.
• Güvenlik ve temizliğe özel bir önem veriyoruz.
• Uzman ekip tarafından seçilen oyuncaklar ve eğitim materyalleri ile öğrencilerimizin tüm gelişim
alanlarını destekliyoruz.
• Öğretmenlerimizin sınıarında uygulayacakları aylık,
haftalık ve günlük eğitim planlar Üstün Dökmen
Yaşam Boyu Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Akademisi
uzmanları tarafından hazırlanıyor.
• Çocukların gelişimi ile ilgili bilimsel ölçütlere dayalı
gerçekçi geribildirimler veriyoruz. Böylece anne - babaya
çocuğunu daha gerçekçi tanıma olanağını ve çocuğunun
gelişimine daha bilinçli katkıda bulunma fırsatı sunuyoruz.
• Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin okul öncesi eğitim için
yeniliklerini ve gelişmelerini izliyoruz ve uygun olanlarını
okullarımıza kazandırıyoruz.

www.kucukseyler.com.tr
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Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Çalışmalarımız
Gelişimsel değerlendirmeler: Çocuğun bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri,
tutum ve alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla “Gelişim Gözlem Formu” na dayalı
olarak yılda üç kez hazırlanacak olan “Gelişim Raporu” ile velilerle paylaşılacaktır.
Hazırlanacak olan gelişim raporları, çocukların okul öncesi eğitimden ve öğrenme
sürecinden nasıl etkilendiğini anlamak açısından aileler için yol gösterici olacaktır.
Portfolyo: Portfolyo (gelişim dosyası), çocuğun belli bir zaman periyodu içindeki
gelişimsel durumuna ait özellikleri ve değişimleri yansıtan çok boyutlu gelişim dosyasıdır.
Çocukların gelişimlerinin, ilerlemelerinin, öğrenmelerinin belgelenmesi esastır.
Portfolyo, çocuğun bireysel bir çalışması gibi görünse de aslında öğrenme sürecinin
bir yansımasıdır ve çocuğun öğretmeniyle, arkadaşlarıyla ve ailesiyle etkileşimlerinin,
paylaşımlarının da somut örneklerini yansıtır. Bu nedenle portfolyo çocuğun kişisel
gelişiminin sosyal boyutunu gösterir. Portfolyonun sunulma aşaması, üst düzey zihinsel,
sosyal becerileri ve dil becerisini gerektirir. Çocuğun portfolyosunu anne ve babasına
anlatması, sürecin en son ve en üst becerisidir. Portfolyolar, çocuğu tanımak ve çocuğun
kendini tanıması için kullanılan en güdüleyici araçlardan biridir. Çocuklar, her dönem
gelişim dosyalarını anne babaları ile paylaşmaktadırlar.
Velilerle değerlendirme ve geribildirim görüşmeleri: Çocuklarımızın anektod ve gözlem
kayıtlarından elde edilen bilgiler yılda dört kez velilerimizle bireysel görüşmeler aracılığı
ile paylaşılmaktadır. Anne babalarla yapılan bu görüşmeler aracılığı ile hem çocuklar
ile ilgili bilgi verme amaçlanmakta hem de ailenin sosyokültürel değerlerinin programa
yansıtılmasını kolaylaştırmak, okul ve ev arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan
bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlamaktır.
Proje sunumları: Uygulanan eğitim programında yer alan “Proje Yöntemi” kapsamında
çocukların yaşadıkları çevreyi anlamalarını sağlayan, informal ve açık uçlu etkinliklerle
becerilerini geliştirdikleri çalışmalardan oluşan proje sunumları yapılmaktadır.
20
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Velilerle İletişim
Anne-Baba eğitimleri: Her yıl Üstün Dökmen Yaşam
Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi’ndeki uzmanlar
tarafından anne baba eğitimleri verilmektedir.
Bu eğitimler Akademinin ve okulun ortak takvimi
doğrultusunda planlanmaktadır.
Aylık programların paylaşılması: Her ayın
başlangıcında; o ay ele alınacak temalarla ilgili
örnekleri içeren bilgi paylaşımında bulunulur. Türkçe ve
İngilizce eğitim programını kapsayan bu uygulama mail
yoluyla velilerimize ulaştırılmaktadır.
E-Bülten: Her ayın sonunda yapılan etkinlikler yazılı ve görsel olarak velilere
sunulur. Çeşitli uzman yazılarının ve kitap önerilerinin bulunduğu e-bülten
velilerimize mail yoluyla her ay sonunda gönderilir.
Akıllı Telefon Uygulaması: Öğretmenler çocukların günlük yaşantılarını,
velilerimizle akıllı telefon uygulaması aracılığı ile paylaşmaktadır.
Aile katılımı: Velilerimiz eğitim programınızın akışı dâhilinde meslekleri
tanıma, mutfak etkinliklerine katılma vb. çalışmalarda okulumuza davet
edilir. Çocuklarımızla birlikte faaliyet yaptıkları, sınıf ortamını paylaştıkları,
kendilerinin aktif olduğu bir gün geçirmeleri sağlanır.
Aylık yemek listeleri: Çocukların bir günde alması gereken kalori miktarları
göz önünde bulundurularak hazırlanan yemek listeleri aybaşında bir program
şeklinde veliler ile paylaşılmaktadır.
www.kucukseyler.com.tr
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Boya bizi

BİZ TÜRKİYE’NİN
OKULUYUZ
İstanbul Ataşehir - Bahçeşehir - Beylikdüzü
Dragos - Halkalı - Kurtköy - Maltepe
Sancaktepe - Şerifali - Suadiye

Bartın

Edirne
Çorlu

Sakarya
Serdivan

Trabzon

Ankara Çankaya - Eryaman
Bursa
Nilüfer
Kütahya
İzmir
Bornova
Sasalı

Uşak

Malatya

Eskişehir
Niğde

Aydın
Merkez
Didim

Muğla
Fethiye

Adana

Antalya
Konyaaltı
Lara

Mersin

Hatay
Arsuz

• Adana • Ankara Çankaya - Eryaman • Antalya Konyaaltı - Lara • Aydın Merkez - Didim • Bartın • Bursa Nilüfer
• Edirne • Eskişehir • Hatay Arsuz • İstanbul Ataşehir - Bahçeşehir - Beylikdüzü - Dragos - Halkalı - Kurtköy
Maltepe - Sancaktepe - Şerifali - Suadiye • İzmir Bornova - Sasalı • Kütahya • Malatya • Mersin • Muğla Fethiye
• Niğde • Sakarya Serdivan • Tekirdağ Çorlu • Trabzon • Uşak

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi’nin markalarıdır.

kucukseyleranaokullari

kucuk_seyler_anaokullari

ks_anaokulu

kucukseyleranaokullari
www.kucukseyler.com.tr

