


HAKKIMIZDA      

Tam zamanlı İngilizce eğitimi English Kids Academy  
ile artık çok kolay 

Kurumumuz 1981 yılından beri yayıncılık alanında edindiği 
tecrübeyi 2013 yılında dünyanın en iyi dil laboratuarlarında 
hazırlanmış “English Kids Academy” ile teknoloji alanına taşımış 
bulunmaktadır.  
 
İngilizce eğitiminde kullanılan klasik metotların üzerine 
teknolojinin imkanlarını da kullanarak çok daha etkili bir eğitim 
metodu ile okul öncesinde tam zamanlı İngilizce eğitimi vermeyi 
amaçlıyoruz.   



HAKKIMIZDA      

Çocuklara 

özel English Kids Academy programı… 

Özellikle İngilizce öğretiminde eksik kalan, yeterince üzerinde 
durulamayan ve yurtdışına gitmeden çözülmeyeceğine inanılan 
yabancı dil konuşma yeterliliğini sağlamak ve çocukları bol bol hata 
yapmaya teşvik ederek, yanlışlıklar yaparak öğrenmesini sağlamak 
amacıyla hazırlandı. 
 
Konusunda uzman akademik danışman öğretmenlerimizin 
hazırladığı programlarımızı sınıf öğretmenlerimiz müfredatlarına 
paralel olarak her gün uygulayacaklardır. 
 

Bol bol HATA yap!  



VİZYON & MİSYON      

Okul öncesi ve ilk okul 1. ve 2. sınıfların İngilizce eğitim 
ihtiyaçları konusunda en güçlü çözüm ortağı olmak 

Günümüz eğitim sisteminde en önemli ihtiyaçlardan biri 
olan teknoloji kullanımını tüm eğitim kurumları için 
ulaşılabilir kılmak. 

Vizyon: 

Misyon: 



EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ      

Her çocuk  

aynı dilde gülümser… 

Bir konuyu sevdirmek onun öğrenilmesinde ve uygulanmasında 
başarıyı sağlayan en büyük etkendir. Çocuklar İngilizceyi bir ders 
gibi değil, bir eğlence aracı gibi görecek ve seveceklerdir. 
 
Amaç oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyerek, dans ederek, resim 
yaparak kısacası uygulayarak ve sevdirerek öğrenmelerini 
sağlamaktır. 
 
İngilizceyi dünyadaki en son teknolojiyi kullanarak öğretme, 
programın temel amacıdır. 



EĞİTMENLERİMİZ    

English Kids Academy size 
 

 öğrenme ve öğretmeye tutkuyla bağlı; 
 sorumluluk sahibi; 
 sosyal; 
 arkadaş canlısı; 
 espri yeteneği olan; 
 sürekli İngilizce konuşmaya teşvik eden 

 

Eğitmenler sunarak çocuklarımızın en üst 
kalitede dil eğitimi almalarını sağlar. 



AKICI BİR İNGİLİZCE     

Nasıl elde edilir? 
 

  Erken başlangıç; 
  Ders dışı ilgi çekici aktiviteler; 
  Görsel ve teatral uygulamalar; 
  Az teori bol pratik; 
  Güncel ve ilgi çekici konular; 
  Sınıf dışına taşınan diyaloglar; 

 
 
 



PROGRAMLARIMIZ     

 
 

 Uygulama ağırlıklı; 
 Teatral yönlerini kullandıkları; 
 Yanlışlar yaptıkları; 
 Oyunlar oynadıkları  
 Teknolojiden maksimum oranda faydalandıkları bir programdır 

 

English Kids Academy’de aktiviteler 
bittiğinde öğrenme bitmez.  
 
 



HEDEFLER     

 
 

  El becerileri; 
  Konsantrasyon yeteneği; 
  Duyguları ifade etme becerisi ve yaratıcılık; 
  Sorumluluk ve liderlik yetileri; 
  Ekip ruhu ve dayanışma; 
  Güçlü görsel ve işitsel hafıza 

 
 



AMACIMIZ     
 

Konuşmada akıcılığı sağlamak… 
 

  Çeşitli aktiviteler yoluyla İngilizcelerini özellikle dinleme ve konuşma 
alanında geliştirmek; 

  Bir iletişim dili olarak İngilizceyi kullanırken olumlu bir bakış açısı ve 
güven sağlamak; 

  Dil farkındalığı yaratmak; 
  Diğer disiplinleri İngilizce için bir araç olarak kullanarak dil 

yeteneklerini geliştirmek; 
  Sosyal yetenekler, liderlik, işbirliği ile öğrenme, ahlak kuralları ve, 
  Kültürler arası iletişim konusunda bilgi, eleştirel ve yaratıcı düşünce      

geliştirmek için fırsat sağlamaktır. 
 
 



TEŞEKKÜRLER 

Her çocuk  
aynı dilde gülümser… 


