
Sıkça sorulan sorular 

Hayat Atölyesi ne zaman ve ne amaçla kuruldu ? 

Hayat Atölyesi 2016 Mayıs ayında Ebru Kahraman Umurhan tarafından kuruldu. Daha çok 

sevgi, iyilik, dayanışma, çok kültürlülüğü benimseyen, kendi kendine yetebilen çocukların 

mümkün olduğu, şehir çocuklarının doğada buluşması hayali ile kuruldu.  

Ebru Kahraman Umurhan kimdir ? 

Kurucumuz Ebru KAHRAMAN 1990 Fransa Strasbourg doğumludur. Tüm eğitim-öğretim 
hayatını Fransa’da tamamlamış, Türkiye ile olan bağlarını hiçbir zaman koparmamıştır. 
Yüksek öğrenimi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanlığı bölümünde tamamlamıştır. 2 yıl 
Fransa’da devlet anaokullarında eğitmenlik ve müdürlük görevlerini üstlenmiştir. Bir yıl 
boyunca da özel eğitim merkezinde eğitmenlik yapıp otizm üzerine akademik çalışma 
yapmıştır. Montessori sistemiyle öğrencilik yıllarında tanışan kurucumuz, Fransa ve İsviçre’de 
Montessori eğitimi alıp sertifikalarını tamamlamıştır. Bu özel eğitim geleneksel eğitim 
sistemine göre çocuğa çok daha etkili olduğunu savunan kurucumuz, çalıştığı anaokullarında 
bu felsefeyi eğitmenlerine ve müdürlere anlatıp sistemi başarıyla çocuklara sunmuştur. 
Montessori eğitim sistemi bu sayede Strasbourg Aile ve Sosyal Bakanlığı tarafından seminer 
konusu olmuş bütün eğitmenlere anlatılmıştır. Kurucumuz 2015 yılında Türkiye’ye dönüş 
yapıp Özel Piri Reis Okulları’nda Fransızca okul öncesi öğretmenliği yaptı. Montessori 
sisteminin gerekliliğini tüm yaşamında uygulamış, daha nitelikli ve özgüvenli çocuklar 
yetiştirebilmek için 2016 yılında Hayat Atölyesi Montessori Anaokulu’nu kurdu. 2020 yılında 
Fransa Benfeld'de Hayat Atölyesi'nin ikinci şubesini kurdu. 2021 yılında tüm Türkiye'ye 
pedagojik ve kurumsal destek sağlayabilmek amacıyla Hayat Atölyesi Danışmanlık 
Hizmetlerini faaliyete geçirmiştir.

Hayat Atölyesi eğitim felsefesi nedir? 

Hayat Atölyesi adı ile de bütünleştiği üzere tam anlamıyla bir Montessori eğitim kurumudur. 

Hayat Atölyesi anaokulumuzda Montessori felsefesini kendi felsefemiz olarak belirledik. Maria 

Montessori’nin de her zaman savunduğu gibi çocuk yetişkinin bir küçük örneği değildir, 

kendisine özgü bir doğası vardır. Bundan yola çıkarak amacımız, çocuğun gelişimi yolunda 

çıkan engelleri kaldırıp ona özgürlük tanıyarak rehber olabilmektir. 



Özel eğitim araçlarıyla hazırlanmış bir çevre içerisinde, çocuklarımız eğitimlerini kendi 
seçtikleri çalışmalar ve kendi belirledikleri süre içinde geliştirirler. Hayat Atölyesinde çocuklar 
bireysel çalışmalar ile hızlarına göre gelişirler. Çocuğa karşı bu özel bakış açısı kendi özgüvenini 
geliştirir ve hatalarını kendi kendine düzeltmesini hedefler. 

Sonuç olarak, hedefimiz çocuklarımızın kendine yeterli bireyler olabilmeleridir. Hayat 
Atölyesinde eğitim, Montessori eğitim sisteminin de özünde olduğu gibi, mutlu ve özgüvenli 
çocuklar yetiştiren bir hayat eğitimidir. 

Hayat Atölyesi hangi dilde eğitim verir? 

Okulumuzun eğitim dili Fransızcadır, yani Türkçe ve Fransızca dilleri ile aynı anda tüm gün 

eğitim verilir. Türkiye de bir ilk olarak Fransa/Türkiye iş birliği eğitim ataşeliği ve Fransız Kültür 

Merkezi tarafından verilen Label (Fransızca eğitimde kalite belgesi) ‘e sahip ilk Anaokuludur. 

Tüm Fransızca öğretmenlerimiz francophone’dur (anadilleri Fransızcadır). İkinci dil ingilizce 

olarak yolumuza devam ediyoruz. Yine anadili ingilizce olan (native) öğretmenimiz Fransızca 

zümresiyle koordineli bir şekilde dil eğitimimizi devam ettirmektedir. 

Okulunuzda dil eğitimi dışında çocukların gelişimine yönelik 
uyguladığınız branş dersleriniz var mı? 

Okulumuzda çocuklarımızın gelişimini desteklemek, farkındalıklarını arttırmak amacıyla branş 

derslerimiz bulunmaktadır.  

Resim derslerimiz ile, çocukların sanata ve sanatçıya karşı farkındalıklarını arttırmaya ve kendi 

hayal güçleriyle harmanlamalarını sağlarız. Her ay bir sanatçı belirleyip onun resimlerini geri 

dönüşüm materyalleri ile tekrarlarız ve bu sayede de sanat akımlarını öğreniriz (surrealisme, 

impressionisme, cubisme vs). 

Yaratıcı drama/oyun, ritim ve orf bazlı müzik dersleri tam profesyonel bale salonumuzda bale 

ve jimnastik eğitimi diğer branş derslerimizdir. 



Hayat Atölyesi hangi saatler arasında eğitim vermektedir? 
Servisiniz var mı?  

Okulumuz hafta içi 08.00-18.00 arasında eğitim vermektedir. 

Okulumuzun servisi hizmeti bulunmamaktadır. 

Saatlik/günlük oyun gruplarınız var mı? Dönemlik kayıt alıyor 
musunuz? 

Okulumuzda kayıtlar senelik yapılır. Saatlik, günlük veya dönemlik kayıt almamaktayız. 

Okulunuzda bahçe var mı? 

Okulumuzda 300 m2’lik bahçemiz bulunmaktadır. Sert-yumuşak zemin, park alanı, toprak alanı 

ve meyve ağaçlarımızın bulunduğu alanlarımız mevcuttur. Hayat Atölyesinin en büyük 

avantajlarından biri arka kapısının 2000 m2 koruya açılmasıdır. Okulumuzda çocuklar her hava 

koşulunda bahçeye ve koruya çıkarlar. Tulumlar ve botlar olmazsa olmazımızdır.  

Bahçede öğretmen eşliğinde çocukar istedikleri kadar hava alıp bahçe etkinliklerine katılırlar: 

bahçe bakımı, sebze meyve ekimi, oyun parkı vs.  

Hayat Atölyesine kaç yaşındaki çocuklar alınır ve sınıf 
kontenjanı ne kadardır? 

Okulumuza 3-6 yaş arası çocuklar kabul edilir. Eğitim sistemimiz 3 yıllık bir döngünün 

tamamlanmasını hedefler. Gruplar çocukların gelişim seviyesine göre oluşturulur. Grup 

kontenjanlarımız 10 çocukla sınırlıdır. 

Not: Hayat Atölyesine 36 ayını tamamlamış ve tuvalet eğitimi olan çocuklar kabul edilir.  



Hayat Atölyesinde yemek ve uyku ihtiyacı nasıl karşılanır? 

Okulumuzun mutfağında haftalık alınan malzemelerle sağlıklı ev yemekleri sunulur. Paketli 

gıda, gazlı içecekler, paketli meyve suları, şekerli gıdalar, tavuk kullanılmaz. Doğum günleri 

dahil dışarıdan gıda kabul edilmez. Yemeklerimizde zeytinyağı kullanılır, yoğurt aşçımız 

tarafından her hafta mayalanır, şeker yerine de pekmez tercih edilir. Daha fazla bilgi için örnek 

yemek listemizi inceleyebilirsiniz. 

Hayat Atölyesinde günde 3 öğün yemek zamanımız mevcuttur (kahvaltı, öğle yemeği, ikindi 

kahvaltısı). Sınıflarda olduğu gibi mutfağımız da çocuklara ve Montessori felsefesine uygundur. 

Çocuklar kendi sofralarını kurar, ikili masalarda yemeklerini yer ve kendileri toparlarlar. 

Dinlenme ve uyku odamızda çocuklar istedikleri zaman dinlenebilir veya kütüphanemizde 

zaman geçirebilirler. Uyku ihtiyacı olan çocuklar ise kendi yataklarında dinlenebilirler. 

Çocuğun gelişimini takip etmeye yönelik çalışmalar nelerdir? 

Okulumuzun kurucusu çocuk gelişim ve eğitim uzmanı (pedagog) Ebru Hanım tarafından 

çocukların gelişimi takip edilir. Tüm gün okulda bulunur rutin olarak gözlemlerini yapar. Ayrıca 

öğretmenlerimiz haftalık olarak gözlemlerini pedagogumuza iletir. Tutulan bu gözlemler 

sayesinde çocuğun gelişimi sıkı bir şekilde takip edilir. Dönemlik gelişim raporlarıyla ve veliden 

veya kurumdan gelecek görüşme talepleriyle aktarımlar sağlanır. Ayrıca iletişim defterimizle 

günlük öğretmen veli iletişimi sağlanır. 

Hayat Atölyesinde veli yaklaşımı nasıldır? 

Okul olarak 7/24 ulaşılabilir olmayı çok severiz çocuğun gelişiminde veli okul el eledir 

inancımızdan hareketle çocuğun yaşamını iyileştirecek konularda velilerimizle aynı yolda 

yürümek ve aynı yerden bakabilmek bizim için önemlidir. 

Okulunuzda hijyen nasıl sağlanır? 
Doğaya ve yeşile olan sevgimizden katı kimyasallar okulumuzda bulunmaz. Tüm okulumuzun 

temizliğinde ekolojik vegan ürünler kullanılır. Dört periyot şeklinde tuvaletler, koridorlar ve 

sınıflar temizlenir. Her ayın sonunda okulumuz dezenfekte edilir.  




