ANADOLULİSESİ
FENLİSESİ
‘Dogru tercih, Üstün başarı’
Zihin Haritalama Tekniği ile hazırlanmış dersler

Çok amaçlı bir düşünme aracı olan Zihin Haritalama Tekniği öğrencilerin üretkenliğini artırır ve yaratıcı fikirlere ulaşmalarını
sağlar. Okulumuzdaki bütün ders içerikleri zihin haritalama tekniği ile işlenmektedir.
Zihin Haritalama Tekniği Eğitimi ile öğrencilerimizin,
Hafızaları güçlenecek.
Düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçleri hızlanacak.
Zaman yönetimleri güçlenecek.
Zihin haritaları ile öğrenme süreçleri keyifli bir hal alacak.

Performansa yönelik HIZLI OKUMA & HAFIZA EĞİTİMİ

Hızlı okuma eğitimlerinde amacımız, göz kaslarını geliştirip hızı artırmak ve konsantrasyon teknikleri ile de anlama oranını
yükseltmektir.

Hızlı Okuma Eğitimi neticesinde egzersizleri tam yapmak koşuluyla,
İlk okuma hızı 3 katına çıkarılabilir.
Anlama yüzdesi 2 kat artabilir.
Kitap okuma alışkanlığı kazanılır.
Dikkat dağılması engellenerek, odaklanma yeteneği artar.

Her öğrenciye özel

Gelişim ve Takip programı

Bu program, Herbir öğrencimizin bir birey olarak gelişiminin rehber öğretmenlerimiz, psikologumuz, aile danışmanımız,
rehber öğretmenimiz ve öğrenci Koç'umuzdan oluşan bir komisyon tarafından sürekli takibini içerir.
Her bir öğrenci için içerisinde aile katılımının da olduğu özel bir program oluşturulur. Sonrasında öğrencinin bu programa
adaptasyonu ve bu programı uygulayacak istikrarı göstermesi için motivasyon çalışmaları yapılır.

KOÇLUK PROGRAMI

Okulumuzda uygulanan Öğrenci Koçluğu sistemi, bir öğrencinin akademik performansını artırması, akademik hedeflerime
ulaşması için en doğru yolu en kısa zamanda katedebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
Öğrenci Koçluk Sistemimiz ile koçluk yapılan öğrencinin,
Kendini ve yeteneklerini keşfederek daha doğru hedeflere sahip olması sağlanmaktadır.
Hedefine ulaşabilmek için en doğru ve hızlı yolun ne olduğunu anlayarak hedefine daha güçlü bir şekilde motive olması
sağlanmaktadır.
Hedefine yürürken karşılaştığı zorlukları aşmak için sürekli ve programlı bir destek verilmektedir.

Kariyer Anahtarı Programı

Kariyer hedefleri belirleme, her öğrencinin yeteneğine uygun meslekleri tanıması, portfolyo çalışmaları, üniversiteye giriş
sınav sistemi ve sınav teknikleri hakkında öğrenciler bilgilendirilmektedir.
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ANAOKULU
3-6 YAŞ

‘Egitimin temeli’
Uzman psikolog ve
alan uzmanları gözetiminde;
Sosyal gelişim için DRAMA

Dil gelişimi için MASAL KLÜBÜ

Bilişsel gelişim için Mantıksal Akıl Yürütme Etkinlikleri

Görsel gelişim için özel tasarlanmış etkinlikler

Fizyolojik gelişim için oyunla öğretim programı

İLKOKUL
‘Başarıya İLK adım’
Uzman psikolog ve
alan uzmanları gözetiminde;

Öğrenciye özel DİKKAT KONSANTRASYON etkinlikleri
Dikkat olmadan öğrenme olamaz. Dikkatini toplamadan yeni bir bilgiyi öğrenmek, bir eylemi gerçekleştirmek ya da verimli
biçimde çalışmak mümkün değildir. Gerçekten öğrenmenin ilk adımı ise konsantre olmaktır.
Bu program sayesinde öğrencilerimizin öğrenmeleri kolaylaşmakta ve sosyal hayatlarında da özgüvenli ve verimli olmaları
sağlanmaktadır.

Akademik başarıya katkı sağlayacak Hızlı Okuma Eğitim Programı
Hızlı okuma eğitimlerinde amacımız, göz kaslarını geliştirip hızı artırmak ve konsantrasyon teknikleri ile de anlama oranını
yükseltmektir.

Hızlı Okuma Eğitimi neticesinde egzersizleri tam yapmak koşuluyla,
İlk okuma hızı 3 katına çıkarılabilir.
Anlama yüzdesi 2 kat artabilir.
Kitap okuma alışkanlığı kazanılır.
Dikkat dağılması engellenerek, odaklanma yeteneği artar.

Düşünme Merkezi Gelişimi için Akıl Oyunları ve Hayal Kulübü
Hissetme Merkezi Gelişimi için Paylaşım Kulübü
Hareket Merkezi Gelişimi için Genel Kültür Kulübü

ORTAOKUL

‘Ayrıcalıklı Egitim’
ZİHİN HARİTALAMA TEKNİĞİ ile
özel hazırlanmış ders içerikleri
Çok amaçlı bir düşünme aracı olan Zihin Haritalama Tekniği
öğrencilerin üretkenliğini artırır ve yaratıcı fikirlere
ulaşmalarını sağlar. Okulumuzdaki bütün ders içerikleri zihin
haritalama tekniği ile işlenmektedir.
Zihin Haritalama Tekniği Eğitimi ile öğrencilerimizin,
Hafızaları güçlenecek.
Düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçleri hızlanacak.
Zaman yönetimleri güçlenecek.
Zihin haritaları ile öğrenme süreçleri keyifli bir hal alacak.

Her öğrenciye özel

TEOG hazırlanma programı

Koçluk Programı
Okulumuzda uygulanan Öğrenci Koçluğu sistemi, bir öğrencinin akademik performansını artırması, akademik hedeflerime
ulaşması için en doğru yolu en kısa zamanda katedebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Öğrenci Koçluk Sistemimiz ile koçluk yapılan öğrencinin,

Kendini ve yeteneklerini keşfederek daha doğru hedeflere sahip olması sağlanmaktadır.
Hedefine ulaşabilmek için en doğru ve hızlı yolun ne olduğunu anlayarak hedefine daha güçlü bir şekilde motive olması
sağlanmaktadır.
Hedefine yürürken karşılaştığı zorlukları aşmak için sürekli ve programlı bir destek verilmektedir.

Kişisel gelişim ve takip programı

Bu program, Herbir öğrencimizin bir birey olarak gelişiminin rehber öğretmenlerimiz, psikologumuz, aile danışmanımız,
rehber öğretmenimiz ve öğrenci Koç'umuzdan oluşan bir komisyon tarafından sürekli takibini içerir.
Her bir öğrenci için içerisinde aile katılımının da olduğu özel bir program oluşturulur. Sonrasında öğrencinin bu programa
adaptasyonu ve bu programı uygulayacak istikrarı göstermesi için motivasyon çalışmaları yapılır.

