
 
 

 
 
 

 

 

 

“Tek başıma yapabilmem için bana yardım et. Ve nasıl yapıldığını bana göster. Bunu benim için yapma. Kendim 

yapabilirim ve yapmak isterim. Bana nasıl yapacağımı öğretirken sabret. Bu belki uzun sürebilir ve belki daha 

uzun zamana ihtiyacım var. Fakat bilmelisin ki birkaç deneme ile yapacağım şeyi başarmak isterim. Hata 

yapabilme ihtimalim olduğunu da düşünmelisin. Ama unutma ki ben sadece bu hatalarla gerçek anlamda bir 

şeyler öğrenebilirim.” 

Maria Montessori 

Özetle Hayat Atölyesi 

 

• Hayat Atölyesi 3-6 yaştaki çocukların şu anda yaşadıkları dünya hakkında bilgi 

edindikleri, arkadaşlarıyla birlikte keşfettikleri bizim gelişim yolunda onlara yol 

arkadaşlığı ettiğimiz, yüksek kaliteli erken dönem çocukluk (okul öncesi) hedefleyen 

yabancı dili fransızca olan “Accreditation Maternelle Francophone” Label’e sahip Milli 

Eğitim bakanlığına bağlı bir anaokuludur.  

 

• İzmir Bornova’da bir yerleşkesi bulunmaktadır. 

 

• Hayat Atölyesi büyümek ve öğrenmek için samimi, estetik açıdan hoş, güvenli, ferah, 

doğal bir ortama sahiptir. Korulukla iç içe, yüksek tavanlı, büyük camlı, güneş gören 

sınıfları vardır. Nitelikli ve deneyimli fransızca, türkçe ve ingilizce, anadilde konusan 

ögretmenleri, anaokulu seviyesinde (3-5 yaş) ve hazırlık seviyesinde (5-6 yaş) olmak 

üzere bir seviyeden diğerine süreklilik sunan programları vardır. 

 

• Hayat Atölyesinde her ay bir okul gezisi düzenlenir. Çocuklarımıza uygun müzeler, 

galeriler, sanat merkezleri, tiyatro, kültürel ve doğa gezileri düzenlenir. Bunların 

haricinde Fransız Kültür Merkezinde bizler için hazırlanan özel atölyelere katılırız. Sene 

sonu gösterisi yapılmaz. 

 

• Çocukların gelişim raporları dönemsel düzenlenen veli görüşmelerinde sözlü olarak 

iletilir. Karne verilmez.  

 

• Hayat Atölyesi Milli Eğitim tarihlerinde hizmet verir, iki adet 1 haftalık ara tatil ve bir 

adet 2 haftalık sömestr tatili yapılır. Yaz tatilinde okulumuzda ayrıca dileyen 

ögrencilerin katılabileceği bir yaz okulu programı yürütülür.   

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Programımız ve dil öğretimine yaklaşım 

 

Hayat Atölyesinde çocuklar kendi gelişimlerine göre ilerler. Yaşlarına ve gelişimlerine göre 

tasarlayıp hazırladığımız çevrede, çocuklarımız özgürce günlerini geçirirler. Montessori 

sınfımızda öğrencilerimiz günlük yaşam materyallerinden başlayıp diğer bölümlere kendi 

isteklerine ve ilgi alanlarına göre ilerler. Çocuklarımız günlük yaşam, dil eğitimi, coğrafya, 

matematik, geometri, fen bilimleri gibi bölümlerde kazanımlarını somut materyaller ile 

gerçekleştirirler. Eğitmenlerimiz her materyalin bireysel sunumunu yaptıktan sonra çocukları 

gözlemlemek adına sınıftan ayrılmazlar. Gözlemci konumunda olan öğretmen çocukları 

rahatsız etmez ve olası hatalarını düzeltmek için müdahale etmezler. Çocukların kendi 

hatalarını görüp düzeltmesi beklenir. Sınıfın bütününü görebilmek için bir köşede çocukları 

gözlemler ya da bunu talep eden bir öğrenciye yeni bir çalışma sunumu yapar. Çocuklar bu 

sınıfta bulunan materyallerin birer çalışma olduğunu ve oyun olmadığını anlar ve arkadaşlarını 

rahatsız etmeden bireysel çalışmalarını masada veya yerde kilimlerde tamamlar. 

Eğitmenlerimiz bu şekilde sessizliği ve disiplini sağlarlar. 

Türkçe ve branş derslerimizde de Montessori felsefesine uygun bir şekilde dersler verilir. 

Öğretmenler ödül/ceza sistemini uygulamazlar ve çocukları zorlamadan derse katılımını 

sağlarlar. 

Okulumuzda Türkçe ve Fransızca’yı ana dil olarak belirledik bunun yanında İngilizce eğitimi de 

verilir. Amacımız çocukların eğitim hayatı boyunca görecekleri İngilizce dersi dışında farklı bir 

dil eğitimi vermektir. Dil eğitimi eğitici oyunlar ve şarkılarla verilir, ezber zorunluluğu olmadan.  

Müzik eğitimi öğretmenimiz tarafından keman ve gitar eşliğinde ritim çalısmaları olarak yapılır. 

Bütün çocukların katılabileceği görsel sanatlar ve yaratıcı drama da yandal derslerimiz arasında 

yer alıyor.  

Derslerimizin içeriği Milli Eğitim tarafından bize sunulan müfredata uygundur. Geleneksel 

okullardan farkımız özel eğitim araçları ile bu kazanımlara çocuklarla birlikte ulaşmamızdır. 

Zorlama olmadan, ceza/ödül kavramları olmadan ve çocukları aralarında yarıştırmadan bir 

hayat eğitimidir Hayat Atölyesi'nde verilen eğitim. 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Kadromuz 

 

Sıcak ve sevgi dolu çalışan ailemiz her çocuğun hem bireysel gelişimine hem de bir bütün olarak 

sınıfın uyumuna kendini adamış, kalifiye, tecrübeli ve tamamı üniversitelerin lisans 

derecesinden mezun yol arkadaşlarımızdır.  

Tüm öğretmenlerimiz teorik ve pratik Montessori eğitimlerini tamamlamıştır. Çocukların 

kendilerini ifade etmelerine, özgüven ve bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı olan birer 

rehberlerdir.  

Sosyal yaşantı kurallar çerçevesinde ilerler, öğretmenlerimiz okul kurallarını ödül/ceza sistemi 

uygulamadan çocuklara aktarırlar. 

 

 

 


