
ENKA’da

Anaokulu



Anaokulumuza
Hoş Geldiniz
Doğru bir anaokulu seçimi, çocuğunuzun 
eğitimi için atacağınız ilk adımdır. 

Anaokulundan başlayıp liseden mezun 
olana kadar süren öğrenme yolculuğunun 
temelini, kaliteli bir erken çocukluk eğitimi 
oluşturur.

Bizler de, okulumuzdaki yaratıcı, 
sorgulayıcı, özenle tasarlanmış, ilgi çekici 
öğrenme ortamlarımızla öğrencilerimizin 
gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini 
amaçlıyoruz. Böylece onların her gün 
büyük bir heyecanla okula geldiklerini 
görmekten mutluluk duyuyoruz. 

Sizleri okulumuzun sunduğu olanakları 
daha yakından tanımaya davet ediyoruz. 

Ayten Yılmaz
ENKA Anaokulu Müdürü
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Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi
Erken çocukluk döneminde kaliteli bir eğitim çocuğun gelişimi açısından çok 
önemlidir. Dünya çapında yıllardır süregelen çalışmalar insanlarda beyin 
gelişiminin en büyük kısmının bu dönemde gerçekleştiğini tartışmasız bir şekilde 
ortaya koymuştur.

Erken çocukluk eğitimcileri olarak görevimiz bu dönemi dikkatli ve bilinçli bir 
şekilde yönetmektir. Uzman eğitim kadromuzun yanı sıra, tecrübeli rehberlik 
bölümümüz öğrencilerin her alandaki gelişimini yakından takip etmektedir. 
Amacımız her çocuğun zengin bir öğrenim hayatına sahip olmasını sağlamaktır.

Akademik Mükemmellik
ENKA Okullarında müfredat Anaokulundan 12. sınıfa kadar Uluslararası 
Bakalorya’nın üç farklı programından (İlk Yıllar Programı, Orta Yıllar Programı ve 
Diploma Programı) oluşmaktadır. Gelişime dayalı, öğrenci merkezli ve 
disiplinlerüstü bir yaklaşımı desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. ENKA Okulları 
ülkemizde IB’nin İlk Yıllar Programını uygulama otorizasyonu alan ilk kurumlardan 
biri olmuştur ve düzenli aralıklarla IB otorizasyon takımları tara�ndan 
otorizasyon yenileme sürecine girmektedir. 

IB PYP müfredatının en büyük faydası öğrencilerde merak uyandırabilmesidir. 
Öğretmen bunu başarabildiğinde, çocuğun doğal öğrenme merakının gelişimini 
güçlendirir. PYP çocukların ilgisini çekecek sorgulamaya dayalı eğitim 
uygulamaları için öğretmenlere özel bir çerçeve sunar.



Anaokulu öğrencilerimiz
Cube�o robot ile 

analog kodlamayı öğreniyor.
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Sorgulamaya Dayalı Eğitim Nedir?
Sorgulama yöntemini kullanan bir öğretmen sadece bilgi vermez. Aynı zamanda 
öğrencilerden gelen soruları kullanarak konuyu onların araştırmalarını ve 
öğrenmelerini sağlar.

PYP’nin sağladığı yapıya ek olarak sorgulama metodunun yaratıcılığı öğrencilerin 
kendi eğitimlerine sahip çıkmalarını sağlar ve öğrenmeye odaklanmış sınıflar için 
harika bir formül oluşturur.

Öğrencilerimizi Güçlendirmek
Çocuklar için en iyi öğrenme yöntemi, öğrenmelerine dahil olmalarıdır. Sınıf içinde 
seçim ve etki alanı yaratarak öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini 
güçlendiriyoruz. Öğretmenlerimiz, sınıf için tartışmalar ve araştırmalarla 
öğrencilerin kendileri için en iyi öğrenme yöntemini bulmalarında onları teşvik 
ediyor. Genellikle her eğitim yılının başında tüm sınıflar öğrenme yöntemlerini 
tartışır. Bu tarz bir sorgulama yaparak öğrenciler nasıl bir ortamda en iyi eğitim 
alabileceklerine karar verirler. Bu çalışma sonunda bir sosyal anlaşma oluşturup 
nasıl bir sınıf istedikleriyle ilgili temel kuralları ortaya koyarlar. Öğrenciler 
öğretmenleri tara�ndan dikkatli bir şekilde yönlendirilerek kendi fikirlerini 
geliştirirler.  Daha sonra herkes tara�ndan kabul edilen uygun davranışların neler 
oldukları ile ilgili bir liste oluştururlar. 

Öğrencilerin hepsi bu sosyal anlaşmayı imzalar. Bu kendilerinin oluşturduğu bir 
anlaşma olduğundan onlar için çok daha değerlidir. Bu, öğrencilerin kendi 
eğitimlerine sahip çıkmaları konusunda verilebilecek örneklerden yalnızca biridir.



Özgün Dil Eğitimi
Öğrenme sürecinde dilin önemi büyüktür. Anladıklarımızı, düşündüklerimizi, 
fikirlerimizi ve duygularımızı dil yoluyla ifade ederiz. Bu nedenle ENKA Anaokulu 
olarak zengin bir iki dilli ortam yaratmak en önemli hedeflerimiz arasında 
bulunmaktadır. Öğrencilerimizi küçük yaştan itibaren okuryazar olarak görürüz ve 
doğal bir şekilde okuma yazma ile ilgili tecrübeler edinmeleri için yüreklendiririz.

Dil programlarımızın temel amacı, öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade 
edebilen iletişimciler olmalarına yardımcı olmaktır. İki dilli programımızda 
öğrencilerimiz dil becerilerini geliştirir ve dile karşı duydukları sevgi uluslararası 
bilince sahip olmalarını destekler. Ayrıca İngilizce programımız sayesinde 
öğrencilerimiz hem eleştirel okuryazarlık hem de akademik dil konusunda sağlam 
bir temele sahip olurlar. Bu sayede eğitim hayatlarında ilerledikçe daha üst 
İngilizce seviyesine de hazırlanmış olurlar.

Anaokulunda her sını�mızın Türkçe ve İngilizce öğretmeni gün boyunca birlikte 
öğretim yaparlar. Bu sayede öğrencilerin hem İngilizce hem de Türkçe konuşma, 
dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişmesi için devamlı ve özgün �rsatlar 
yaratılmış olur. Hikâyeler, bilgi metinleri, drama, oyunlar, tartışmalar ve teknoloji 
gibi birçok farklı açıdan tecrübe edinerek dili keşfederler. Sorgulama üniteleri 
İngilizce ve Türkçe olarak paralel bir biçimde planlanır. Bu sayede öğrencilerimiz 
bilgilerini, anladıklarını ve becerilerini bir dilden diğerine aktararak öğrenimlerini 
en üst seviyeye çıkarabilirler. Öğrenciler akademik dili hem sorgulama üniteleri 
yoluyla hem de gün içerisinde başkalarıyla iletişim kurarak geliştirirler. 

Öğrencilerimizin erken yaşta dil öğrenimi �rsatlarını ar�ırmak amacıyla sanat, 
beden eğitimi ve müzik derslerimiz İngilizce olarak işlenmektedir. 

Eğitim dili her ne kadar Türkçe ve İngilizce ağırlıklı olsa da tüm dillere büyük önem 
veririz. Ana dil gelişimini destekler, özellikle de kullanmalarında onlara gerekli 
kaynakları sağlarız.
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Öğretmen Kalitesi
Bir okulu okul yapan öğretmenleridir. ENKA’ daki eğitim kadrosu gerek Türkiye’den 
gerekse dünyanın birçok farklı ülkesinden seçilmiş uzman ve tecrübeli 
öğretmenlerden oluşmaktadır. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız akademik 
kadronun kazandırdığı deneyimin yanı sıra aramıza yeni katılan öğretmenlerimiz 
ve farklı kültürlerin bir araya gelmesinin getirdiği dinamizmden de 
faydalanmaktayız.

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli çalışanların kadromuzda 
yer alması programlarımızın sürekli olarak geliştirilmesini sağlamaktadır. Hayat 
boyu öğrenenler topluluğu olarak yeni bakış açıları ve iş birliğinin getirdiği enerji, 
kurum olarak büyümemizi desteklemektedir.

Okulumuzda iki dilli, profesyonel bir topluluk ortamı desteklenir.

Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim
Her öğrenci eşsizdir. Her çocuk öğrenme yolculuğunda başarılı olabilmek için 
çeşitli �rsatlara ihtiyaç duyar. Öğretmenlerimizin, öğrenmeyi her öğrenciye hitap 
edebilecek düzeyde esnek, güncel ve ilgi çekici hale getirebilmeleri için onların 
mesleki gelişimine değer veriyoruz. Okulumuz bünyesinde, Türkiye çapında ve 
yurt dışında düzenli bir şekilde mesleki gelişim �rsatları sağlıyoruz. Bu sayede 
öğretmenlerimizin uzmanlıklarını geliştiriyor ve dünyanın dört bir yanında 
kullanılan yenilikçi eğitim teknikleri konusunda güncel bilgilere sahip olmalarını 
sağlıyoruz.
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IB Öğrenen Profili
IB Öğrenen Profili, 21. yüzyılın öğrenme kazanımlarının aktarıldığı IB Misyon Bildirgesidir ve eğitime uzun 
vadeli bir misyon kazandırmaktadır. IB Öğrenen Profili, ilham veren, motive eden, okulların ve öğretmenlerin 
çalışmalarına ortak bir amaç çerçevesinde birleşerek odaklanan birtakım idealler bütünüdür.

IB öğrenenleri olarak şu niteliklere sahip olmak için çalışıyoruz:
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Duyarlı
Empati kuruyor, şe�at 
gösteriyor ve saygı 
duyuyoruz. Hizmet 
sorumluluğuna sahibiz ve 
insanların hayatında ve 
çevremizdeki dünya üzerinde 
olumlu bir fark yaratmak 
üzere hareket ediyoruz.

İlkeli
Güçlü bir hakkaniyet ve adalet 
anlayışıyla ve tüm insanların 
haysiyetine ve haklarına saygı 
duyarak doğruluk ve 
dürüstlükle hareket ediyoruz. 
Eylemlerimiz ve bunların 
sonuçları için sorumluluk 
alıyoruz.

Dengeli
Kendimizin ve başkalarının 
esenliğini sağlamak için 
yaşamımızın farklı yönleri 
(entelektüel, fiziksel ve duygusal) 
arasında denge kurmanın önemini 
anlıyoruz. Diğer insanlarla ve 
yaşadığımız dünyayla olan 
dayanışmamızın farkındayız.

Açık görüşlü
Kendi kültürlerimiz ve kişisel 
geçmişlerimizin yanı sıra, 
diğerlerinin değerlerine ve 
geleneklerine de son derece 
önem veriyoruz. Farklı bakış 
açıları arıyor, onları 
değerlendiriyoruz ve 
deneyimlerimizle büyümek 
istiyoruz.

Dönüşümlü düşünen
Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve 
deneyimlerimizi düşünceli 
şekilde dikkate alıyoruz. 
Öğrenmemizi ve kişisel 
gelişimimizi desteklemek 
amacıyla güçlü ve güçsüz 
yanlarımızı anlamak için çaba 
sarf ediyoruz.

Riski göze alan
Belirsizliğe ihtiyat ve 
kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni 
fikirler ve yenilikçi stratejiler 
keşfetmek için bağımsız ve 
ortaklaşa çalışıyoruz. 
Zorluklar ve değişim 
karşısında becerikliyiz ve 
esneğiz.

Düşünen
Karmaşık problemleri analiz 
etmek ve bunlarla ilgili 
sorumluluk sahibi eylemlerde 
bulunmak için eleştirel ve 
yaratıcı düşünme becerilerini 
kullanıyoruz. Gerekçeli, etik 
kararlar almada inisiyatif 
kullanıyoruz.

Bilgili
Farklı disiplinler arasında bilgiyi 
keşfederek kavramsal anlayışı 
geliştiriyor ve kullanıyoruz. 
Yerel ve küresel öneme sahip 
sorunlar ve fikirlerle 
ilgileniyoruz.

İletişim kuran
Kendimizi birden fazla dilde ve 
pek çok şekilde güvenle ve 
yaratıcı şekilde ifade ediyoruz. 
Diğer bireylerin ve grupların bakış 
açılarını dikkatle dinleyerek etkili 
şekilde iş birliği yapıyoruz.

Araştıran-sorgulayan
Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve 
diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme 
sevgimizi sürdürüyoruz.



IB Hakkında
• İlk Yıllar Programı (PYP) 3-10 yaş aralığındaki öğrencilere yöneliktir ve öğrencinin hem 
sınıf içerisindeki hem de dış dünyadaki bütünsel gelişimine odaklanır. ENKA Türkiye’de 
PYP otorizasyonu alan ilk okullardan biridir.

• Orta Yıllar Programı (MYP) 11-16 yaş aralığındaki öğrencilere yöneliktir ve okulda 
öğretilen geleneksel derslerin dışına çıkarak öğrencileri akademik anlamda zorlayan ve 
onlara hayat becerilerini öğreten bir çerçeve sunar.

• Diploma Programı (DP) ise 16-19 yaş aralığındaki öğrencilere yöneliktir. Bu program iki 
yıl süren yoğun bir çalışmaya dayanır  ve öğrenmeye istekli öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılarken aynı zamanda dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul edilmeleri için 
geçerli bir diploma almalarını sağlar.

Üç IB programı eğitimde tutarlı bir yaklaşım sunar ve bireyi, düşünsel, kişisel, duygusal ve 
sosyal gelişimini vurgulayarak bir bütün olarak destekler. Üç programda da bireyin dil, 
beşeri bilimler, fen bilimleri, matematik ve sanat gibi temel alanlarda bilgi kazanmasını 
sağlayarak eğitimi bir bütün olarak ele alır.

IB İstatistikleri
(2018 Kış İstatistikleri)

1997

1994

1968

ÜLKEDE109

ÜLKEDE108

ÜLKEDE153

TÜRKİYE’DE
OKUL36

TÜRKİYE’DE
OKUL13

TÜRKİYE’DE
OKUL52

OKUL1782

OKUL1358

OKUL3421
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Okul Ortamımız
ENKA Anaokulunda pozitif ve ilgi çekici bir ortam yaratıyoruz. Okulumuzda tüm 
öğrenciler çalışanlar tara�ndan sıcak ve sevgi dolu bir şekilde karşılanır.

İlk günden itibaren öğrencilerimiz bir topluluk olmanın önemini ve topluluğun birlikte 
çalışabilmesi için gereken sorumlulukları öğrenir.

Uzman kadromuzun yardımıyla öğrencilerimiz kendilerini güvende, mutlu ve değerli 
hissetmenin yanı sıra okula aidiyet duyarlar. Bu sayede de daha etkili bir öğrenim 
için birçok yeni �rsat ortaya çıkar.

Okulumuzda öğrenim “üçüncü öğretmen” görevi gören zengin ve esnek bir ortamda 
gerçekleşir. Sınıflarımız, kapalı mekanlarımız ve bahçemiz, öğrencilerin keşif 
yapmalarına imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu öğrenim alanlarında birçok 
farklı materyal ve basılı kaynak bulunur. Böylece sorgulamalarını destekleyerek 
onlara birçok farklı seçenek ve hedefler sunmuş oluruz. 

Öğrencilerimiz ortamın fiziksel yapısı sayesinde daha aktif katılımcılar haline 
gelirler. Başkalarıyla veya ortamda bulunan materyallerle etkileşim kurarak 
öğrenimlerinin vazgeçilmez unsurları olan tecrübeler edinirler.



Anaokulunda Oyunun Önemi
Oyun küçük çocuklarda bilişsel gelişimin vazgeçilmez bir parçasıdır ve 
düşündüğümüzden çok daha önemlidir.

Oyun sayesinde çocukların dil gelişimi, sosyal becerileri, yaratıcılıkları, hayal 
gücleri ve düşünme becerileri gelişir. 

Oyun çocukların fiziksel gelişimine destek olur. Oyun sayesinde çocuklar küçük  
ve büyük kas becerilerini kullanıp hareketlerini ve vücutlarını nasıl koordine 
edeceklerini, mekansal ilişkileri anlamayı ve çok daha fazlasını öğrenirler. 

Oyun çocukların sosyal iletişim becerilerini geliştirir. Çocuklar ne yaptıkları ve 
ne yapacakları hakkında düşünürler.

Sosyalleşmek suretiyle kelime dağarcıklarını geliştirir; sorun çözerek ve 
birbirleriyle müzakere ederek duygu ve fikirlerini ifade ederler. 

Oyun çocukların soyut düşünme becerilerinin gelişmesine, empati 
kurabilmelerine ve başkalarının bakış açılarını anlayabilmelerine yardımcı 
olur. Oyun sırasında çocuklar farklı roller üstlenir ve aynı durumu farklı bakış 
açıklarından tecrübe ederler.

Bunlara ek olarak, araştırmalar oyun ile erken okuryazarlık, matematiksel 
düşünme ve problem çözme arasında ciddi bir bağ olduğunu göstermektedir.

Oyun tüm bu faktörleri bir araya getirebildiğinden dolayı küçük yaştaki çocuklar 
için çok önemli bir bilişsel gelişim kaynağıdır.
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Özenle Tasarlanmış Açık Oyun Alanları
“Genç öğrenenlerin beyin gelişiminde oyunun öneminin farkında olduğumuzdan 
anaokulu bahçemiz çocuk oyun bahçeleri konusunda uzmanlaşmış Play Environment 
Counsulting adlı Avustralyalı bir şirket tara�ndan tasarlanmıştır. Şirketin yöneticisi 
olan Prue Walsh erken çocukluk eğitimcisidir. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, 
İskandinavya, Endonezya, Malezya, Türkiye ve Dubai’de 2000’den fazla erken 
çocukluk merkezi, okul ve halka açık oyun alanının tasarımlarını gerçekleştirmiştir.”



ENKA’da

Anaokulu

Poligon Mahallesi, Sarıyer Caddesi 121/1
İstinye 34460 İstanbul, TÜRKİYE

Tel: +90 212 705 6500
admissions@enka.k12.tr

www.enka.k12.tr
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