
akrida okulları
sonsuzluk için başlangıç noktası .
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Dinamik yapımız ve enerjimizle eğitimde 
bildiklerinizi değiştirmeyi hedefliyoruz...

Türkiye’nin en saygın eğitim kurumu 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Akrida Okulları olarak dinamik yapımız ve 
enerjimizle eğitimde bildiklerinizi 
değiştirmeyi hedefliyor ve ülkenin en 
seçkin eğitim kurumu olarak, 
“Sonsuzluk için Başlangıç Noktası” 
sloganımızla sınırsız bilgiye sevgi ve saygı 
ile yol alıyoruz. Anaokullarımızda çocuklar 
kitaplarda gördüklerine dokunarak 
öğreniyor, doğayla ve hayvanlarla iç içe 
büyüyüp, hayata dokunuyorlar.

Hakkımızda
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. .Misyonumuz 
& Vizyonumuz



Misyonumuz

Vizyonumuz
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Ülkenin en seçkin anaokulu olarak; hayata 
hazırlık yolunda, bilginin sınırsızlığı bilincinde 
“Sonsuzluk İçin Başlangıç Noktası” 
sloganımızla sınırsız bilgiye sevgi ve saygı ile 
yol almak.

Türkiye’de okul öncesi eğitiminde lider 
olmak. Özgüveni yüksek, evrensel değerlere 
sahip bireyler yetiştirmek.



Kurucumuzdan...
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Kendi eğitimini tamamlayamamış kendini ve yaşadığı dünyayı 
anlayamamış insanların ne kendilerine ne de başkalarına 
faydalı olamayacağı bilinciyle, eğitim aşamasında kendi 
eğitimimizi de güncelleyip çağa ayak uyduruyoruz. Böylelikle 
geçmişten kopmayarak insani değerlerimiz ve teknolojik 
gelişmeleri harmanlarken, eğitim sisteminin öğrenciler ve 
veliler üzerindeki psikolojik baskılarını birer sorun sarmalı 
olmaktan çıkarmış oluyoruz.

Bu doğrultuda sevgi ve saygı ile emek vermeyi seçmiş 
olmaktan duyduğumuz mutluluğu, tüm Akrida Eğitim 
Kurumları Ailesi ile paylaşıyoruz.

Anaokulu Ayrı Uzmanlık ve Tecrübe Gerektiren Bir Okuldur.

Egitimci Yazar
Rıdvan Aklan
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Faaliyetlerimiz. .



Zihinsel gelişimi destekleyici, stratejik düşünme, mantık 
yürütme, konsantrasyon, eşleştirme, hızlı düşünme, 

karar verme, dikkat artırma, soyut düşünmeyi sağlama 
ve hayal gücünü geliştirme alanlarındaki 

etkinliklerimiz öğrencilerimizi bekliyor.

Çocuğun gelişiminde hiç şüphesiz ailenin önemi çok 
büyüktür. Yapılacak projelerde siz değerli velilerimizle 

birlikte olmak hem bizleri hem de çocuklarımızı 
heyecanlandıracaktır.

Şifam doğadan derslerimizde her ay incelediğimiz 
meyve ve sebzelerin tadına bakıyor, inceliyor ve 

eğlenerek öğreniyoruz.

Öğrencilerimizin emek harcayarak kendi elleriyle 
yaptıkları 23 Nisan pastası, çınar ağacı, ay dede, kalp, 
yıldız vb. kurabiyelerini yeme zevkinin verdiği mutluluk 

ne ile ölçülebilir ki...

Çevremizde bulunan çöp gözüyle baktığımız her türlü 
atık materyallerden faydalanarak çocuklarımızın tüket-

mekten çok üretmenin keyfine varacağı tasarım atölyesi-
nin güzel dünyası küçük mucitlerini bekliyor.

Zeka 
Oyunları

Aile 
Katılımı

Şifam 
Doğadan

Mutfak 
Atölyesi

Tasarım 
Atölyesi
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Bedendeki gerilimi azaltan, kasları gevşeten, hayal 
gücünü geliştiren yeşilin her renginin doyasıya 
yaşandığı, toprağın cömertliğinin minicik ellerle 
işlendiği botanik bahçemiz sizlere kucağını açtı.

Dahi yetiştirme sanatı olan fen ve doğa etkinliklerimi-
zle deneyler yaparak bilimi en keyifli şekilde 

öğreniyoruz.

Çocuklarımızı çeşitli sanatlara yönlendirerek, bu 
alanda gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Bu sanatlar 
çeşitli resim etkinliklerinden, danslardan, el işlerinden 

müziğe kadar oldukça geniş bir yelpazade 
olabilmektedir.

Organik 
Tarım

Fen ve 
Doğa 

Etkinliği

Sosyal 
Etkinlikler
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Hayvanlar alemine yaptığımız yolculuklarda hayvan 
dostlarımızla tanışıyor, keyifli etkinlikler 

yapıyoruz.

Bu 
Hayvanlar 
Bir Alem



Akrida Eğitim
Modeli

. .



Akrida Egitim Modeli
"Dinamik yapımız ve enerjimizle eğitimde bildiklerinizi değiştirmeyi hedefliyoruz."
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Toplum içinde sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesinde ailenin 
payı oldukça önemlidir. Ebeveyn çocuk üçgeni gelişim sürecini 

doğrudan etkileyen yapıya sahiptir. Anne ve babanın vermiş 
olduğu tepkiler, davranış şekilleri çocuğun kişilik yapısının 

oluşmasına yön verir.

Bilgilerin beş duyu ile sistematik olarak kalıcı öğretilmesi 
ve çocuğa bunun anaokulunda aşılanması, geleceğinin 

yapılandırılmasında büyük önem taşır. Bunun için her yaş 
grubundaki sınıflarda akademik merkezlerden yararlanma, soyut 

ve somut kaynaklardan yararlanma yöntemleri kullanılır.

Okul öncesi dönem, çocukların merak duygularını en üst seviyede 
olduğu bir dönemdir. Bu dönemde çocukların merak duyguları 
doğru yönlendirmeler ve bilimsel tekniklerle ele alınmalıdır. Bu 

dönemde görerek ve yaşayarak öğrenme büyük önem 
taşımaktadır.

Her çocuğun keşfedilmeye ve yetenekleri doğrultusunda 
yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Spor, akıl oyunları, müzik ve mutfak 
atölye çalışmalarıyla çocukların el becerileri geliştirilerek fiziksel ve 

zihinsel gelişimleri desteklenir.

Genel olarak yetişkin öğrencileri hedef alan bir uygulama olarak 
bilinse de aksine okul öncesinden başlayan bir süreçtir. Bu süreçte 

her öğrencinin ilgi alanı ve kişilik özelliklerine uygun envanter 
uygulaması ve gelişim takibi yapılır. Rehberlik ve danışmanlık 

süreci aile ile rutin görüşmelerle bilgi paylaşımı yapılarak 
devam ettirilir.

İlerleyen teknoloji talep ettiğimiz şeyleri bir tık ile kapınızda 
sloganıyla sunarken, çocuklarımız kapımıza bir tıkla gelen 

domatesin nasıl büyüdüğünü bilmekte, belgeselde gördüğü 
hayvanlara dokunamamaktadır. Oysa ki eğitimin başlangıcı 

sağlıklı, kendine güvenen, merhametli bireyin anahtarı doğa ile 
iç içe olmaktan geçmektedir.

K alıcı Öğrenme ve 
Kendine Güven

R ehberlik ve 
Danışmanlık

D oğa ile İç İçe A tölye Çalışmaları

I lgi ve Merak Duygusunu 
Geliştiren

A ile İçi İletişim

.



Şubelerimiz. .



Ümraniye Atakent Anaokulu Beylikdüzü Anaokulu Bursa Anaokulu Çamlıca Anaokulu

Eyüp Anaokulu Gaziantep Anaokulu Esenyurt Anaokulu Sultanbeyli Anaokulu

Başakşehir Anaokulu

Çengelköy Anaokulu
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Teşekkürler. .

akridaokullari

www.akridaokullari.com

AkridaOkullari

Akrida Okulları Akrida Okulları


