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KADER ÇEVİK
OKUL ÖNCESİ ANA BÖLÜM BAŞKANI

Keşfi keşfetmek
Çocuğunuzun yeni ve etkileyici yeteneklerini keşfetmeye hazır olun!

 Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları 
kapsar. Çocukların sonraki yaşamlarında belirleyici öneme sahip olan; bedensel, psikomotor, sosyo-duygusal, 
zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük oranda tamamlandığı bir dönemdir. Çocuğun ailede ve kurumlarda alacağı 
eğitim, onun kişiliğini şekillendirecektir.
 
 Çocukların temel eğitime başlayana kadar geçirdikleri bir çok kritik dönemi içine alan ve gelişim 
hızlarının çok yüksel olduğu okul öncesi dönem bu bakımdan önem taşımaktadır.
 Bizler hızla değişen ve sürekli yenilenen bir dünyada yaşıyoruz ve siz bu satırı okuduğunuz andan 
sonraki sekiz saniyede otuz dört bebek doğacak! 

 Onları nasıl bir dünya bekliyor olacak. Bugünün çocukları, şu anda sorun olduğundan haberimiz bile 
olmayan sorunları çözebilmek için henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanacakları henüz var olmayan işlere 
hazırlanıyor. Bugün üniversitelerde açılan birçok bölüm bundan on yıl önce yoktu: sosyal medya uzmanları, 
organik tarım,yapay zeka uzmanları,nano teknoloji,sürücüsüz araba mühendisliği… Bundan on, yirmi, otuz yıl 
sonra çocuklarımız ne okuyor olacak? Eğer çocuklarımız yarının dünyasına hazırlanıyorsa, onlara 
bugün,araştırmayı ve bilgiyi yeniden yorumlayarak kullanmanın yollarını bulmalarına eşlik etmeliyiz.

 Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, erken çocukluk evresinde çocukların 
potansiyellerini maksimum seviyeye çıkarmak için uygun zihinsel uyarımı almaları gereken, çok kısa bir 
zaman dilimi ya da fırsat penceresi olduğunu göstermiştir.

 Erken çocukluk döneminde belirgin olarak önem taşıyan temel usunlar: eğitim programı, öğretmen 
niteliği ve fiziksel ortamdır.

 Okyanus Koleji Okul Öncesi ekibi olarak bizler de eğitim programımızı “gülen çocukların 
kahkahalarında” bilgiyi keşfedip, araştırıp, düşünüp ve yeniden yorumlayıp üretebilecekleri bir alt yapının 
şekillendirdiği bütüncül bir yaklaşım ile oluşturduk.Öğretmen, çocuğu ilgi ve gereksinmelerine uygun yönlere 
yöneltmede öğretimin önemli bir öğesidir. Öğretmen “rehber” olarak varlık gösterir. Bir başka deyişle 
doğrudan yönlendirme yapmadan, çocukların merak ve yeni bilgiyi keşfetmelerini desteklemiş olur.
 Bunun içindir ki, bugün, “İyi bir öğretmen öğretmez, öğrenmenin oluşumuna rehberlik eder.” sözü 
önem kazanmıştır.

 Bu süreci bir puzzle gibi düşünün: Üç bin parçalık puzzle! Aylarca emek verdiniz. Sadece iki parçayı 
bir araya getirdiğinizde başarmanın büyük mutluluğuyla ara verdiniz ama bırakılmıyor tekrar başına… tam 
bitti derken… son parça, yok! O zaman 2999 parçanın bir anlamı da yok! Bütün bir resme ulaşmak için 
parçaların tam olması gerekir. Bunu biliyor ve öğrenme yolunda uzun soluklu olsa da her gün aynı heyecan, 
aynı keşfetme arzusuyla yol alıyor, eğlenerek bir bütünü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

 19. yy ünlü eğitimcilerinden Pestalozzi:“Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz.” 
der. Bu nedenle kalıcı ve etkili öğrenme için çocuklara uyaran yönünden zengin, istikrarlı ve güvenli bir ortam 
sağlayarak, etraflarında onları seven ve destekleyen yetişkinlerle, oyun ve keşifle dolu seçenekler 
sağlamaktayız.

 Sihirli keşifler…
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ÖZGÜN MÜFREDAT
Okyanus Koleji Okul Öncesi Bölümü olarak, çocu-

ğun gelişime açık yönlerini keşfedip var olan ye-

teneklerini ve becerilerini geliştirmesine yardımcı 

olacak eğlenceli ve zenginleştirilmiş eğitim ortam-

ları sunmaktayız.

Eğitim anlayışımız; bütüncül bir yapı içinde farkın-

dalık düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmektir. Bu 

kapsamda fastrackids, ilgi ve yetenek merkezleri, 

yabancı dil eğitimi ve interaktif ortamla entegreli 

eğitim materyalleri ile çok yönlü gelişim sağlamak-

tır.

Fastrackids eğitimi; çocukların neyi öğreneceğinin 

yanında nasıl öğreneceğini de bilmesi gerektiği 

fikrinden yola çıkarak temel becerilerin kazanıl-

masına olanak sağlar. Fastrackids eğitim içeriği 

temel becerilerin kazanılmasının yanı sıra ‘anlam’ 

geliştirmeye olanak veren ‘kavramsal öğrenme’, 

‘anlamlı-bağlamsal öğrenme’, ‘etkileşimli ve bir-

likte öğrenme’, geleneksel konular gibi temaları ile 

zenginleştirilmiş bir eğitim programı sunar.
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SONUÇ DEĞİL, SÜREÇ !
Erken çocukluk evresi, aynı zamanda eğitim öğretim hayatının da ilk adımıdır. Öğrencinin 

kişilik gelişim sürecini içine alan bu evrede temel sosyal değerlerin kazandırılması akade-

mik eğitim kadar önemlidir.

Öğrencinin yaptığı ile ne sonuç aldığı değil, süreç içinde yaşadığı deneyimler önemli-
dir.

•  Yaratıcı
•  Estetik Becerileri Gelişmiş
•  Bağımsız Düşünebilen
•  Problem Çözme Becerileri Gelişkin
•  Sosyal
•  Aktif

Bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir

Çocuklar iyi senaristlerdir.
Yazarlar, Yönetirler, Kadroyu Seçerler ve Hareket Ederler”

Linda C. Myers



FASTRACKIDS
Okyanus Koleji’nde dünyaca ünlü eğitim programı
Okul öncesi dönemde;

FasTracKids, Çocuklarımızı öğrenmeye motive etmek, 
özgüven oluşturmak, iletişim becerilerini geliştirmek 
ve gelecek akademik hayatlarında başarı ile ön plana 
çıkmalarını sağlayan eğitim programıdır.

FasTracKids öğrenmenin 5 temel ilkesine odaklanır;

› Eleştirel düşünme
› Yaratıcılık
› İletişim
› İşbirliği
› Güven

FasTrack Learning Station® kullanarak çocuklar 
biyoloji, astronomi ve sanat gibi geleneksel 
başlıklardan, ekonomi, teknoloji, hedefler ve yaşam 
dersleri gibi erken eğitimde genellikle verilmeyen 
başlıklara kadar uzanan 12 konuyu keşfederler. 
Haftada bir kez iki saat olarak verilen 96 haftalık 
bir program, çocuğunuza okul ve yaşamında başarılı 
olması için gereken becerileri verir. 

Çocukların ilgisini korumak ve onlara odaklanma ve 
konsantrasyonlarını geliştirmede yardımcı olmak için 
etkinlikler sık sık değişir. 

FasTracKids® derslerin içeriğine (ne?) olduğu kadar, 
öğrenmenin sürecine de (nasıl?) odaklanır. İki saatlik 
derslerin her biri, 12 farklı konunun “nasıl?” ve 
“ne?”lerini anlatır ve çocukları “Neden?” diye sormaya 
teşvik eder

FasTracKids®; Astronomi, Biyoloji, İletişim, 
Yaratıcı Edebiyat, Yaratıcılık, Dünya Bilimleri, 

Ekonomi, Hedefler ve Yaşam Dersleri, 
Matematik, Doğa Bilimi, Güzel Konuşma, 

Drama ve Sanat ve Teknoloji gibi eğlenceli 
ve dikkat çekici başlıklar içerir. Çocuklar 

her konu alanı için 16 saatlik ders görürler. 
Program boyunca, çocuğun ilerlemesi 

hakkında kişiye özel tartışma fırsatı sunan veli 
görüşmeleri gerçekleştirilir.
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YABANCI DİL EĞİTİMİ

İngilizce eğitimimiz her ay grubunda haftalık 8 ders saatinden oluşmaktadır. Sadece İngilizce ko-
nuşan öğretmenlerimiz ile dilin doğal yollarla edindirilmesi hedeflenmektedir. Bilingual (Çift dilli) 
eğitim ile eş güdümlü programa destek verilmektedir. Söz konusu temalar ile ilişkili hikaye kitapları 
etkinliklerde kullanılmaktadır. Bu hikaye kitapları da İngiliz bir anne–babanın çocuğu için alıp, oku-
yacağı kitaplar gibidir. 

Dil Edinimi Cümlesi Ne Demektir?
Dile maruz bırakma anadilin kazanılmasında ne kadar önemli ise yabancı dilde de o kadar önemli-
dir. Günlük rutinlerde öğrencilerin küçük sohbetlere başlaması, dili kullanabildiklerini ve anladıklarını  
fark etmeleri hedeflenmektedir. 

Kısacası hedef dili ne kadar çok duyarsanız, kelimeler o kadar çabuk ağzınızdan dökülür.



İLGİ VE YETENEK İSTASYONLARI

Çocuklarda Yeteneklerin Keşfi

Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol vardır ve yine 

her öğrencinin mutlaka yetenekli olduğu bir beceri alanı 

vardır. Önemli olan eğitimciler ve aileler olarak, çocukların 

ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek, onların 

kendilerini güçlü hissettikleri alanları keşfedebilmektir. 

Anaokulundaki dersliklerimizde; görsel, bedensel, 

doğa ve müzik zekâsı gibi çoklu zekâ öğretim alanları 

kullanılmaktadır. Çocuklarımızın bu alanlardaki ilgi ve 

eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim 

ortamlarını zevkli hale getirmeyi, dolaysıyla da öğrenme 

fırsatlarını arttırmayı amaçlıyoruz.
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