
 

  

 
 

  
 
 
 

ANABİLİM KARİYER AKADEMİSİ 
 
 
Konu: AKA kayıtları hk.                     10.10.2017
         
 
Değerli Velilerimiz, 
  
Her yaştan bireyin kapasite ve yeteneklerini gerçekleştirebileceği bir gelecek yaşamasına katkıda bulunmayı 
amaçlayan Anabilim Kariyer Akademisi, siz değerli veli ve öğrencilerimizin ilgisiyle, bu yıl da birbirinden zengin 
içerikteki programlarla kapılarını açıyor. 

 
Anabilim Kariyer Akademisi iki dönem için planlanmaktadır. İlk dönem programları 23 Ekim 2017’de başlayacak ve 
1. dönem sonunda bitecek olup tablodaki ücretlendirme belirtilen tarihe kadar yapılan tüm dersleri kapsamaktadır. 
2. Dönem için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.  
 
Programlar hakkında detaylı bilgi Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) bulunmaktadır. Ayrıca tüm dokümanlar sizlere            
13 Ekim Cuma günü e-posta olarak da gönderilecektir.  
 
Kayıt yaptıracak olan velilerimizin ekteki formda katılacağı programların kutucuğunu işaretleyerek, en geç                  
16 Ekim 2017 Pazartesi gününe kadar okulunuzun iletişim sorumlusuna ulaştırmaları gerekmektedir. 
Kontenjanlar sınırlı olup başvuru sırasına göre alım yapılmaktadır. 
 
Sorularınız için AKA Asistanı Yeşim Tokdemir’e 1115 dâhili numaradan veya yesimtokdemir@anabilim.k12.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımla… 

 
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu 
Anabilim Kariyer Akademisi  
Genel Koordinatörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

ANABİLİM KARİYER AKADEMİSİ 
ANAOKULU PROGRAMLARI 

 
MÜZİKAL PROGRAMLAR 

 
Piyano Programı  
Bu program, müziği sevdirme, duygu ve düşüncelerini bir enstrüman çalarak ifade edebilme becerilerini geliştirme 
üzerine kuruludur. Bu programda, öğrencinin enstrümana hâkimiyeti ve müzikte çok sesliliği sevebilmesi eğitimin 
ana parçasıdır. Nota ve solfej eğitimi alan öğrenci, program sonunda topluluk önünde enstrüman çalabilme 
becerilerini geliştirme çalışmaları yapar. 
Eğitmen  : Bahar Şahin 
Hedef Kitle  : 5-6 yaş 
Ders gün ve saatler : Her cumartesi 30 dk olup aşağıdaki saatlerden biri seçilmelidir. 
      11.00-11.30 / 11.40-12.10 / 12.20-12.50 / 13.00-13.30 / 13.40-14.10 / 14.20-14.50 
Ders sayısı  :12  

 
  

Orff Ritim Programı 
Müziğin evrensel bir barış dili olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Duygular gibi yine evrensel olan akış, müzik 
sayesinde alıcısına çok kolay ulaşır. Müzik aletleri de insanlar gibidir. Her biri birbirinden farklı ama bir aradayken 
daha güçlü ve ahenklidir. Müziğin doğası farklılıkları ahenkle bir araya getirebilmesidir. 
Çalınan her şeyin dansı, hareketi oluşturulabilir ve hareket eden her şey yazılabilir. Bu dönüşüm hem bireysel hem 
de grupla olabilir. Yorumlama, kişinin içsel gelişimine de bağlıdır. Böylece Orff yaklaşımı ile eğitim almış çocuk tüm 
duyularını kullanarak öğrenme sürecinin parçası olur. 
Eğitmen  : Bahar Şahin 
Hedef Kitle  : 3-6 yaş 
Ders gün ve saatler : 10.00 – 10.50 
Ders sayısı  :12  
 

SANAT PROGRAMLARI 
 

Bale Modern Dans Programı 
Modern dans, yeni hareket stilleri yaratmak için diğer dans hareketleriyle birleştirilebilir. Modern dansta amaç, 
vücudun doğal duruşundan yararlanmaktır. Bale dersinin amacı öğrencilerimize baleyi ve müziği sevdirmek; 
ilerleyen dönemlerde Klasik Bale ve Müzik eğitimine onları hazırlamaktır. Buna ek olarak çocuklarımızın vücut 
koordinasyonlarını geliştirmek, senkronize hareket etmelerine ve küçük yaşta bir gruba dahil olarak 
sosyalleşmelerine katkıda bulunmaktır. 
Eğitmen  : Özlem Güde 
Hedef Kitle  : 4-6 yaş 
Ders gün ve saatler : Cumartesi / 11.00-12.00 
Ders sayısı  :12  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Seramik Programı  
Temel amacımız, doğal becerileri geliştirerek bunları yaratıcı etkinliklere dönüştürmektir. Öğrenciler, seramik 
hamurunu kullanarak hayal ettiklerini somut bir biçimde ifade etmeyi öğrenir. Düşüncenin ve hayal gücünün 
gelişimiyle ellerin kullanımı arasında paralellik vardır. Bu açıdan hem zihinsel hem de bedensel gelişime katkı 
sağlar. 
Yapılan çalışmalar ile göz koordinasyon gelişiminin artması; küçük el kas gelişiminin desteklenmesi; görsel 
biçimlendirmeye yönelik gelişim hedeflenir. Hava ve ısı ile kuruyan hamurlar, kurumayan (balmumu içerikli) 
hamurlar ve özel üretilmiş seramik killeri ile çalışmalar yapılır. 
Eğitmen  : Nilay Varlı 
Hedef Kitle  : 4-6 yaş 
Ders gün ve saatler : Cumartesi / 10.00 – 11.00 
Ders sayısı  :12     
 

KİŞİSEL - MANTIKSAL PROGRAMLAR 
 
Yaratıcı Drama Temelli Kişisel Gelişim Programı 
Bu programda çocukların kişilikleri ile ilgili, hayatları boyunca yaşayabilecekleri olumsuzlukları minimuma indirmek 
için, ön müdahalede bulunulur. Programa katılan çocuklarla çok eğlenilir. Bu çok önemli bir kriterdir. Onlara bir 
yaşam dersi, öğüt, eleştiri ya da kulaklarına küpe olacak dersler vererek ya da sürekli müdahalelerde, 
yönlendirmelerde bulunarak zaten çok alışık oldukları bir ilişki tarzının tamamen dışına çıkılır. Çocuk yaşayarak 
kendi kendini keşfeder. Biz sadece ona bu zemini hazırlar, onu destekler, onlarla paylaşır ve onlara eşlik ederiz. 
Kişilik gelişim programı ile kişinin, tanımladığımız özelliklerini de göz önünde tutarak zayıf yönlerini 
güçlendirmesini güçlü özelliklerini daha uygun ve etkin kullanmasını sağlıyoruz. 
Eğitmen  : Hande Özgül 
Hedef Kitle  : 4-6 yaş 
Ders gün ve saatler : Cumartesi / 10.00 – 11.00 
Ders sayısı  :12  
 

KİŞİSEL - MANTIKSAL PROGRAMLAR 
 
Mad Science Programı 
Mad Science ile çocuklar; bilimin gerçekte ne olduğunu ve güncel hayatımızdaki etkilerini interaktif, eğlenceli 
deneyler ile keşfedeler. Etkinlikleri, bilimsel becerilerin gelişimine, sorgulamalı eğitim metodu ve malzemeler ile 
destek sağlar. Katılımcıların merak duygusunu ateşleyerek, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesine 
yardımcı olur. Çocuklar her etkinlik sonrası eve götürdükleri deney malzemeleri ile araştırma duygularını ve 
heyecanlarını yakın çevreleri ile paylaşır. 
 
Eğitmen  : Mad Science Ekibi 
Hedef Kitle  : 5-6 yaş 
Ders gün ve saatler : Cumartesi / 11.00 – 12.00 
Ders sayısı  :12  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ANABİLİM KARİYER AKADEMİSİ ANAOKULU KAYIT FORMU 

 
……………………………………….Anaokulu ………………….sınıfı ………………………………………………………………….’nın velisi  olarak 
aşağıdaki çizelgede  işaretli olan program/programlara kayıt yaptırmak istiyorum. 
      

     Veli adı soyadı:………………………………….   Veli e-posta:…………………………………….. 
     İmza:………………………………………………..   Veli cep telefonu:…………………………….. 
                                                                                                   

 

PROGRAM ADI VE KODU 

DERS PROGRAMI 

ÜCRET 
YAŞ 

GRUBU 
GÜN SAAT SÜRE BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHİ 
 

PİYANO PROGRAMI CUMARTESİ 11.00-11.30 30 DK 28.10.2017 / 
13.01.2018 

840 TL  
+ KDV 

5-6 

 
PİYANO PROGRAMI CUMARTESİ 11.40-12.10 30 DK 28.10.2017 / 

13.01.2018 
840 TL  
+ KDV 5-6 

 
PİYANO PROGRAMI CUMARTESİ 12.20-12.50 30 DK 28.10.2017 / 

13.01.2018 

840 TL  
+ KDV 5-6 

 
PİYANO PROGRAMI CUMARTESİ 13.00-13.30 30 DK 28.10.2017 / 

13.01.2018 

840 TL  
+ KDV 5-6 

 
PİYANO PROGRAMI CUMARTESİ 13.40-14.10 30 DK 28.10.2017 / 

13.01.2018 

840 TL  
+ KDV 5-6 

 
PİYANO PROGRAMI CUMARTESİ 14.20-14.50 30 DK 28.10.2017 / 

13.01.2018 

840 TL  
+ KDV 5-6 

 ORF RİTİM PROGRAMI CUMARTESİ 10.00-11.00 60 DK 28.10.2017 / 
13.01.2018 

840 TL  
+ KDV 

3-6 

 YARATICI DRAMA 
PROGRAMI CUMARTESİ 10.30-11.10 40 DK 28.10.2017 / 

13.01.2018 

720 TL 
+ KDV 

4-6 

 BALE MODERN DANS 
PROGRAMI CUMARTESİ 11.00-12.00 40 DK 28.10.2017 / 

13.01.2018 

840 TL  
+ KDV 

5-6  

 
SERAMİK CUMARTESİ 10.00-11.00 60 DK 28.10.2017 / 

13.01.2018 

840 TL  
+ KDV 

5-6 

 
MAD SCIENCE CUMARTESİ 11.00-12.00 60 DK 28.10.2017 / 

13.01.2018 

330 TL + 
KDV 

5-6 

 
- Her programda kontenjanlarımız sınırlı olup başvuru sırasına göre alım yapılacaktır. 
- Herhangi bir AKA programına kayıt olan öğrenciye ikinci ve daha sonrası AKA eğitim programlarında % 5 

indirim uygulanmaktadır. KDV %18’dir. 
- Ön kayıt yapılmamaktadır. Kayıt için formun program ücreti ile birlikte Muhasebe Birimine teslim edilmesi   
      önemle rica olunur.   

- Bütün programlar *Ataşehir Anaokulunda yapılmaktadır. 
              *  ANABİLİM ATAŞEHİR ANAOKULU 
                     Atatürk Mah. Vatan Cad. Sait Cordan Sok. No:15 
                    Ataşehir / İSTANBUL     


