
Saygıdeğer Veli Adayımız;

Atılım Kids Club’a hoş geldiniz! Çocuğunuzun akademik ve sosyal gelişiminde bu ilk ve en önemli adımı atmanıza 
yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz. Atılım Kids Club, Türkiye’nin 25 yıldır eğitimde öncü markası olan ATILIM 
ÜNİVERSİTESİ bünyesinde ve güvencesinde faaliyet göstermektedir.

Çam ağaçlarıyla çevrili, bol oksijenli, doğanın içindeki okulumuz Atılım Üniversitesi Ahlatlıbel Yerleşkesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu içinde bulunmaktadır. 600 metrekare iç, 440 metrekare bahçe oyun alanı ve organik 
tarım alanına sahiptir. 4 sınıf,3 atölye, oyun alanı, dans sınıfı, spor salonu ve yemek salonundan oluşan okulumuz 
merdivensiz tek katta hizmet vermektedir.

Sınıflarımız oldukça geniş ve havadardır. Tüm yer döşemeleri ve sınıf içi materyaller çocuklara uygun sağlıklı 
malzemelerden seçilmiştir. Öğretmenlerimizin her biri alanlarında oldukça deneyimlidir. Ayrıca çocuklarımızın 
eğitimlerinde öğretmenlerimize destek olmak amacı ile yardımcı öğretmenlerimiz görev almaktadır. Ayrıca beden 
ve hareket gelişimi eğitimi, dans eğitimi, yaratıcı drama, eğlenceli bilim, görsel sanatlar eğitimi, müzik ve orff eğitimi 
destekleyici eğitimlerimiz olarak eğitim programımızı desteklemektedir.



Atılım Kids Club’da; çocuğunuza merak, keşif ve deney yoluyla nasıl öğreneceğini öğreterek ve çevresindeki dünyayı 
keşfetmesi için güvenli, pozitif ve özenli bir eğitim ortamı sağlayarak rehberlik ediyoruz. Bilgiyi ezbere dayalı değil, 
araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinebilmeleri için çocukların ve ailelerinin üstün yararı temelinde 
planlanan, uygulanan ve gözden geçirilen programlar çerçevesinde, her çocuğun gelişimsel ve akademik ihtiyaçlarının 
karşılanmasını hedefliyoruz.

Atılım Kids Club’ta çocuklara; öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, paylaşımcı, birey olduğunun farkında olan, kendini 
ifade edebilen, sorumluluklarının farkında olan ve kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek 
ve göreneklerimize bağlı aynı zamanda yenilikçi olabilen, doğa bilinci ile onu koruyabilen ve Atatürk ilke ve devrimlerine 
bağlı bireyler olmalarını destekleyen bir hizmet sunulur.

Atılım Kids Club, akademisyenlerimizin rehberliğinde, 
oyun temelli öğretim yoluyla, çocuklarımızın gelişim 
düzeyleri, potansiyelleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre 
hazırlanan eğitim programları ile bilimsel bilgiyi ön plana 
çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren aynı 
zamanda yaratıcı düşünmeyi destekleyen eğitim anlayışını 
benimsemiştir. Bu çerçevede;

1 Çocukların ilgi alanlarına göre hazırlanan ortamlarda 
izleme, planlama, tamamlama, uygulama ve yorum yapma 
yeteneklerinin gelişmesine olanak tanınan,

2 Çocukların öğrenme ortamlarında, gözlem ve duygularını 
kullanarak hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, 
aynı zamanda dünyanın nasıl işlediğini anlamalarına imkân 
sağlanan,

3 Çocukların öğrenme ortamlarında etkin ve karar verici, 
öğretmenlerin ise teşvik edici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı 
rehberler olmaları için uygun ortamlar ve programlar 
oluşturan,

4 Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini 
kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan

5 Çocukların bireysel ilgilerine göre bilim, sanat, müzik, doğa 
atölyeleri oluşturarak kendi potansiyellerini keşfetmelerinde 
öncülük eden,

6 Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımı sağlayarak, 
çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısı arasındaki bütünlüğü 
özümsemesine olanak sağlayan,

7 İçinde yaşadığımız toplumun özelliklerine uygun aynı 
zamanda evrensel özelliklerinde dikkate alındığı öğrenme 
ortamları oluşturabilmek için güncel gelişmeleri takip ederek 
eğitim programlarını yenileyen,

8 Çocukların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak 
nitelikli ve yaşam temelli eğitim programları hazırlayan,

9 Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda deneyimli uzman 
ve akademisyenlerle etkileşim içinde bulunarak aile 
gereksinimleri ve güncel-bilimsel gelişmeleri göz önünde 
bulundurarak etkinlikler planlayan ve uygulayan,

10 Kurum olarak gelişim ve değişime açık bir yaklaşımın 
benimsendiği bir vizyona sahiptir.



Çocuğun bütünsel gelişimini destekleyen eğitim programımız, sadece akademik başarıya değil, yaşam başarısına 
odaklanmaktadır. Eğitimde temel hedefimiz her öğrencinin okulda edindiği bilgileri gerçek yaşam becerisine 
dönüştürmesini ve günlük yaşamında kullanmasını sağlamaktır.

Eğitim programımız, çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, 
dil ve bilişsel gelişim alanlarında, gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula 
hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Program, çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra 
bütün gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan 
çok yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır. Eğitim Programımız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tüm 
gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanımları temeline alan, “gelişimsel” bir programdır. Yaklaşım olarak “sarmal” özellik 
gösteren bu program, model olarak “eklektiktir. Programda çocukların gelişim özellikleri yaş gruplarına göre, kazanım ve 
göstergeler ise bütün olarak ele alınmıştır. Gelişim özellikleri bilimsel çalışmalar dikkate alınarak üç farklı yaş grubuna 
göre düzenlenmiştir.

Çocuk Merkezlİdİr

Eğitimcilerimiz, öğrenme sürecinde çocukların plan 
yapmalarına, uygulamalarına, Düzenlemelerine, 
sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına 
ve üretmelerine en üst düzeyde olanak tanımalar. 
Çocuğun okula, öğrenmeye ve araştırmaya dair 
olumlu tutumlar kazanabilmesi için; olumlu benlik 
algısı geliştirmesi, kendini değerli hissetmesi, 
akran ve öğretmenleriyle karşılıklı etkileşime 
girebilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra çocuğun 
etkinliklere aktif katılması, eğitim ortamlarında 
yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri 
seçmesi için özgürlük tanırlar.



Esnektİr

Eğitim programımız; çocuğun, fiziksel çevrenin ve 
ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya ve 
bireyselleştirilmeye uygundur. Eğitimcilerimizin, 
ortaya çıkabilecek günlük ve anlık değişimlere göre 
eğitim sürecinde fırsat eğitiminden faydalanabilmeleri 
için gerekli düzenlemeler yapabilmesine fırsat 
vermektedir. Kazanım ve göstergeler ile kavramları 
farklı biçimlerde bir araya getirebilir; etkinliklerini 
bütünleştirilmiş veya ayrı ayrı hazırlayabilir; değişik 
konulardan, etkinlik, ortam ve materyallerden 
yararlanarak öğrenme süreçlerini zenginleştirebilir.

Sarmaldır

Sarmal bir program kazanım ve göstergelerin 
süreç boyunca, ihtiyaç duyulduğu durumlarda 
farklı etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar 
ele alınmasını gerektirir. Böyle yapıldığında 
kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi 
ve kalıcılığının sağlanması mümkün olur. Okul 
öncesi dönemdeki çocukların hızlı gelişim ve 
değişim içinde olmaları ve öğrenmenin birikimli 
bir süreç gerektirmesi nedeniyle programda bu 
yaklaşım temel alınmıştır.



Oyun Temellİdİr
Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde 
yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun 
sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini 
oyun içinde kazanır. Çocuğun dili oyundur; diğer bir 
deyişle oyun, çocuğun işidir. Programda kazanım ve 
göstergeler ele alınırken oyunun bir yöntem ve/veya 
etkinlik olarak kullanılması özellikle önerilmektedir. 
Oyun aracılığıyla öğrenme bu programın ve okul öncesi 
eğitiminin ayrılmaz parçası olarak görülmektedir.

Eğitim yaklaşımımızı oluştururken, çocukların 
neyi, nasıl, ne zaman, nerede daha kolay v etkili 
öğrenebilecekleri üzerine düşünülmüştür. İlk 
deneyimlerin sadece akademik başarıya değil, 
yaşam başarısına da odaklı olması gerektiğine olan 
inancımızla programımızı geliştirirken çocuğun 
bütünsel gelişimini hedeflenmiştir.

Dengelİdİr
Program çocukların gelişimini çok yönlü desteklemeyi 
hedeflediği için bütün gelişim alanlarıyla ilgili 
kazanım ve göstergelerin eğitim planlarında dengeli 
bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Benzer 
şekilde; pasif ve hareketli etkinlikler, etkinlik çeşitleri 
(Türkçe, matematik, oyun vb.), çalışma şekilleri (büyük 
grup, küçük grup, bireysel), etkinliğin uygulandığı yer 
(iç ve dış mekânlar) ve etkinliklere ayrılan sürenin 
dengeli bir şekilde ayarlanması önemlidir.



www.atılımkidsclub.com
https://www.instagram.com/atilimkidsclub/

Atılım Kids Club eğitim programının en önemli 
bileşenlerinden birisi yabancı dil eğitimidir. 
Çocuklar ilk kez karşılaştıkları yabancı dili 
etkileşim ile öğrenirler. İzleme, dinleme, 
tekrar etme, taklit etme, canlandırma, yeniden 
yapma, gibi öğretim yöntem ve teknikleri ile 
dil gelişimlerinin en üst düzeyde sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Programımız, anaokulu eğitim programı ile 
paralel olarak tamamen oyun temelli etkinlikler 
ile çocukların öğrenme yeteneği ve ilgisini en 
üst düzeye çıkarmayı hedefler. Çünkü duyusal 
uyarım ve oyun birleştiği takdirde dil edinimi 
doğal bir süreç olarak ilerler ve çocuk farkında 
olmadan ikinci dili edinmeye başlar ve İngilizceyi 
hayatının bir parçası haline getirir. Yabancı dil 
bilmenin temel yetkinliklerinden birisi, bireyin 
kendini öğrendiği dilde ifade edebiliyor olmasıdır. 
Bunun için çocuklar, hedef dildeki kelimeleri 
doğru şekilde bir araya getirebilmelidir. 
Programımız, öğrencilerimizi kendilerini doğru 
ifade edebilecek şekilde İngilizce konuşmaları 
için destekler ve gerekli ortamı sağlar.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YABANCI DİL
EĞİTİM PROGRAMI


