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OKUL İÇİ İŞLEYİŞİMİZ
Okulumuz Pazartesi–Cuma günleri
08:00’te açılır ve 18:30'de kapanır.
Çift Dilli Eğitim Tam Gün Programı: 08:00 -16:30
Çift Dilli Eğitim Okul Sonrası Kulüp: 16:30 -18:30
Ebeveyn Katılımlı Oyun Grubu (Üç Gün): 10:00 -11:30

International Focus Schools (IFS), geçmişten aldığı değerler ve birikim ile modern eğitim ilkelerini sentezleyerek,
çocukların; güvenli ve eğlenceli bir ortamda tam potansiyellerini geliştirmelerine ve yeni bir dilin hayata geçirilmesi
konusunda yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir eğitim kurumudur.

ÇOCUĞUNUZUN
•Erken çocukluk dönemindeki eğitim, beynin çalışma biçimini
belirler. Bu yüzden çocukluk döneminin gelişimsel özelliklerini
dikkate alarak her bir çocuğun kim olduğunu bilmeye ve öğretim
programını ona göre düzenlemeye odaklanırız.
•Erken çocukluk dönemi, beyin gelişiminin en hızlı ve aynı zamanda
en yoğun yaşandığı dönemdir ve ikinci dil edinimi bu dönemde
kazanıldığında; düşünmek, konuşmak, hatırlamak, kavramak,
dikkatini yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel faaliyetlerde her iki
dili de kullanabilme özgürlüğü verir.
•Çocukların yaşamları boyunca ﬁziksel ve ruhsal sağlıklı yaşam
rutinleri oluşturabilmeleri, erken çocukluk dönemindeki davranış
tekrarlarına bağlıdır.
Her gün açık havada oyun oynamak, sağlıklı yiyecekler tüketmek,
kendini güvenli bir ortamda hissetmek iyi oluş duygusunu
yaşamları boyunca tanımalarını sağlar.

ÖZGÜVENLİ
FOCUS ILE

ÇOCUKLAR

International Focus Schools öğrencileri, ilkokul ortamına girmek için iyi
hazırlanmış, sosyal ve kültürel olarak bilinçli, yaratıcı, empati kurabilen,
sorgulayıcı, özgüvenli, doğayla iç içe ve mutlu çocuklardır.
Çocukların çeşitli öğrenme yöntemleri olduğunu bilen, sosyal - duygusal
gelişimlerini destekleyen ve teşvik eden tecrübeli eğitimcilerimiz tarafından
çoklu zeka kuramı ve bütünleştirilmiş pregram yaklaşımı uygulanır.
Focus Schools’ta her çocuğa kendi işini yapabilmesi için destek, sorumluluk ve
fırsat verilir. Yaşam becerisini kazanan her çocuk hayata özgüvenle başlar.
International Focus Schools’ da öğrenmek ‘’ürün odaklı’’ değil
‘’süreç odaklıdır’’. Öğrenme, aktiviteyi ‘’gerçekleştirme’’ sürecinde olur, sonuç
daha az önemlidir. Böylelikle çocukların kendi olmaları sağlanır ve
yaratıcıkları bastırılmaz.

Açık Hava Eğitimi
Sınıﬂarımız gittiğimiz her yerdedir ve
yaşam derslerimizin içindedir.
Açık Hava Eğitimi, doğal dünya
hakkında bilgi edinme ve bu dünyayla
etkileşimi artırma, keşif, deney yapma,
çevre ve macera etkinliklerine
katılmayı içeren bir eğitim
yaklaşımıdır.
Doğa ile direk ilişki kurulduğu için,
öğrenme esnasında tüm duyu
organları aktif bir şekilde kullanılır.
Aktif öğrenme, sorgulama, geri
bildirim, yansıtma, gözden geçirme ve
işbirliği yaparak öğrenme becerilerini
geliştirir.

Çift Dilli Eğitim
Okulumuzda 2 yaşından itibaren
öğrencilerimiz İngilizce ile tanışır.
Her yaş grubunun İngilizce
öğretmeni ve sistemi farklıdır.
Avrupa Dil Portföyü (The Eurupean
Language Portfolio) ile çokdilliliğin,
kültürler arası farkındalığın ve
yeterliliğin gelişimi desteklenir.
İkinci dillerini yaşayarak ve hayatın
doğal akışı içinde hiç farkına
varmadan edinirler.

Branş Dersleri
Çocuklarımızın eşsiz yeteneklerini
keşfetmelerine ve kendi ışıltılarını
yansıtmalarına odaklanıyoruz.
Çocuklarımızın sanat, müzik, orﬀ,
spor-zeka oyunları ve mini mutfak
etkinliği ile, sosyal becerilerinin
gelişmesine ve çok yönlü birayler
olmalarına imkan sağlıyoruz.

Okulumuzda ‘organik beslenme’
uygulanmaktadır.

Focus’da
BESLENME

Dondurulmuş ya da hazır gıdalar
tüketilmez. Kendi bahçemizde yetişen
mevsimlik meyve ve sebzelerle masamız
zenginleşir.
Aylık yemek menümüz, Dyt. Bahar Sezer
tarafından çocukların beslenme
gereksinimlerine ve mevsime uygun
olarak planlanır.
Pişirilen her yemek kendi mutfağımızda,
aşçımız tarafından özenle hazırlanır.

Focus’da
EĞİTİM HAYATI
Çok kolay

Odağımız; çocukların okula ve hayata
hazırlanmalarını kolaylaştırmak uygun
pedagojik yaklaşım, uygulama ve
öğrenme ortamı ile nitelikli bir erken
çocukluk eğitimi sağlamaktır.
Farkındalığı ve preblem çözme yeteneği
yüksek, kendilerini doğru ifade edebilen
Focus çocukları, zihinsel gelişimi
destekleyen grup çalışması ve aktivitelerle
yeni keşiﬂer yaparak, öğrenmeyi
oyuna çevirirler.

