






Güzel sanatlar mezunu seramikçi ressam hocamız 
eşliğinde sanatla iç içe bir tatil çocuklarımızın 

streslerini atıp rahatlamaları için birebir ;)  
Sömestr tatili boyunca haftada 3 gün devam edecek 
olan programımız sayesinde çocuklar daha kapsamlı 
çalışma gerektiren farklı tema ve projeler üzerinde 

çalışma fırsatı bulacaklar.  
Program sonunda onlara ömür boyu bu tatili 

anımsatacak olan çalışmaları ile birlikte evlerine 
dönecekler. 





Kişisel gelişim programımız, Montessori Eğitmeni ve PRODAS (Duygusal ve 
Sosyal Gelişim Programı) pedagojisi uzmanı olan Elmas Ay Bağcı eşliğinde 
gerçekleşecektir. 
PRODAS pedagojisi Amerikalı psikologlar tarafından geliştirilmiştir ve dünyanın 
bir çok ülkesinde (Kanada, Belçika,İsviçre,Fransa..) 3 yaşından itibaren çocuklar 
ve yetişkinler üzerindeki gelişim etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 
 
Bu programın amacı: 
 
- Çocuğun kendisini daha iyi tanıyıp, anlaması ve özgün kişiliğinin farkına 
varması 
- Duygularını ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenmesi 
- Yeteneklerinin ve potansiyelinin farkına varması 
- Öz güven ve öz değer duygularının gelişmesi 
- Sosyal ilişkilerinde empati, sorumluluk, saygı ve anlayışının gelişmesi.  
- Şiddetsiz iletişim kurmayı öğrenmesi 
 





 
Güzel sanatlar mezunu hocamız ve Montessori Eğitmenimiz 

eşliğinde gerçekleşecek olan bu programımız,tatil boyunca haftada 
3 gün boyunca devam edecektir. 

 
Programda astronomi, kimya, dünyamız, kıtalar, 5 duyu, sanat gibi 

çeşitli temalar ve projeler gerçekleştirilecektir. 
Nienhuis Montessori bilim ve genel kültür materyalleri 

kullanılacaktır. 
 

Sanat ile bilimi keyifli bir şekilde keşfetmeleri sağlanacaktır. 





Ana dili fransızca olan, Fransa AMİ sertifikalı Montessori 
Eğitmenimiz ve Nienhuis montessori materyallerimiz eşliğinde 
haftada 3 gün boyunca devam edecek programımızı kaçırmayın. 
 
Montessori pedagojisinin çocuğa faydaları : 
 
Montessori felsefesindeki ÖZGÜR SEÇİM ilkesi sayesinde, çocuk, 
geleneksel eğitim sisteminin aksine çalışmalarını kendisi seçerek 
bağımsız hareket etmeyi ve kendisine yetebilmeyi öğrenir. Çocuğa 
sunulan bu SEÇİM ÖZGÜRLÜĞÜ sayesinde, aynı zamanda İRADES  
ve ÖZ DİSİPLİN duyguları gelişir. Bu sayede karar verebilen, inisiya  
alabilen ve başladığı projeyi sonuna kadar devam edebilen 
kendinden emin bir birey olarak yetişir.  



İÇ KILAVUZUNU dinleme fırsatı sunulduğu için ödül ve ceza gibi 
dış motivasyonlara ihtiyaç duymaz .İçinde bulunduğu dünyaya 
uyum sağlaması için yaratılışta kendisine armağan edilen emici 
zihin, duyarlı dönemler ve iç kılavuzu sayesinde büyük bir 
kolaylıkla keyif içinde öğrenir. 
 
Montessori sınıflarında, çocuklar geleneksel eğitimde olduğu gibi 
aynı anda aynı çalışmayı yapmazlar. Sınıfta her materyalden 
yalnızca 1 adet bulunur. Bu sayede çocuklarda birlik bilinci oluşur 
ve birbirleriyle rekabet etmek yerine İŞBİRLİĞİ yapmaya 
yönelirler. 
 
 



Montessori pedagojisinde çocukların KONSANTRASYON 
yeteneklerini geliştirmek için :  
 
- Mümkün olduğunca SADE bir sınıf ortamı hazırlanır  
- Çocuklara çalışma sürelerini ÖZGÜR bir şekilde belirleme fırsatı 
sunulur. 
- Aynı çalışmayı diledikleri kadar tekrar etme imkanı sunulur.  
- Montessori eğitmeni çocuğun ilgisini çekecek ve onu 
odaklanmaya yönlendirecek şekilde MATERYAL SUNUMU yapar 
 
Montessori pedagojisi çocuğun POTANSİYELİNİN ortaya çıkması, 
ÖZGÜVEN, ÖZDEĞER duygusunun gelişmesi ve KENDİSİ OLAN 
bir birey olarak büyümesini destekler. 
 







SÖMESTR PROGRAMLARIMIZA KAYIT İÇİN ACELE EDİN 
 
Bilgi için bizi arayabilir veya merkezimizi ziyaret 
edebilirsiniz!  
 
İletişim: 0536 429 67 80 
 
Adres: Yunus Emre mahallesi Serinyol sokak 16/1 
Meram/Konya 
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