Yoğun İngilizce programı ile
küçük yaşlarda mükemmel dil eğitimi
Bugünün küreselleşen dünyasında daha etkin olabilmek için
öğrencilerin küçük yaşta farklı diller ve kültürlerle tanışması
büyük önem taşıyor. Eyüboğlu öğrencilerinin anaokulunda
başlayan yarım gün Türkçe, yarım gün İngilizce eğitimleri,
İlkokul Hazırlık sınıflarında yoğun ingilizce programıyla devam
ediyor.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları anaokulları ve ilkokullarında Uluslararası
Bakalorya Programlarının “İlk Yıllar Programı” (International Baccalaureate
Primary Years Programme-IBPYP) Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına entegre
edilerek uygulanıyor.
Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP) 3-11 yaş arasındaki
çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve gelişimlerine olanak sağlayan
alanlar üstü bir öğretim programıdır. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri
sıralamak yerine, hem öğrencilerin hem de öğretmenin etkin bir şekilde
sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı, bilginin yanı sıra uygun
kavramların, becerilerin ve tutumların geliştirilmesini amaçlar. Düşünen ve
eleştirebilen, başkalarının düşüncelerine ve tecrübelerine saygılı, farklılıklara
duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yerel ve küresel konularda bilgili, yaşam
boyu öğrenmeyi hedefleyen uluslararası bireyler yetiştirmek programın ana
hedefidir.

İlkokul Hazırlık sınıflarında yoğun İngilizce eğitim

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın önemli kilometre
taşlarından birini ise yabancı dil eğitimi oluşturuyor. Birden fazla dil konuşmak,
artık olağan üstü bir şey değil, küresel toplumun bir parçası olmak anlamına
geliyor. Bugünün küreselleşen dünyasında daha etkin olabilmek için öğrencilerin
küçük yaşta farklı diller ve kültürlerle tanışması büyük önem taşıyor. Çift dilli
olmak, çocukların farklı dil yapılarını ve farklılıkları barındıran dünyayı erken
yaştan itibaren daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.
Verdiği İngilizce eğitimi ile her zaman ön plana çıkan Eyüboğlu Eğitim
Kurumlarında İngilizce derslerinin, ilk yıllar müfredatında çok önemli bir yeri var.
Eyüboğlu’nda, öğrencilerin İngilizce ile derin bir bağ kurmalarında en doğru
zamanın erken yaşlar olduğu bilinci ile özel olarak geliştirilen bir İngilizce
programı uygulanıyor. Genel Müdür Ayşegül Erbil, program kapsamında;
Eyüboğlu Anaokulları 3 ve 4 yaş gruplarında, sınıf öğretmenleri ve yabancı

İngilizce öğretmenlerinin ortak planlamaları ve programın felsefesi doğrultusunda
oluşturdukları sınıf etkinliklerinin yarım gün İngilizce olarak gerçekleştirildiğini,
hazırlık sınıflarında ise programın daha da yoğunlaştığını belirtti. Uygulanan
yabancı dil programıyla Eyüboğlu öğrencileri küçük yaşta; kitaplar, filmler,
şarkılar ve nesneler aracılığıyla farklı dil ve kültürlerin iç içe geçtiği dünya ile
tanışıp, kendilerini bu dünyanın içerisinde rahat ve güvende hissediyor.
Eyüboğlu öğrencilerinin anaokulunda başlayan yarım gün Türkçe, yarım
gün İngilizce eğitimleri, hazırlık sınıfında yoğun olarak devam ediyor. Küçük
çocukların, öğrenmekten mutluluk duydukları bilinciyle geliştirilen Hazırlık sınıfları
programı; öyküler, tekerlemeler, okuma-yazma hazırlık çalışmaları, müzik, sanat
aktiviteleri, oyunlar, drama ve gerçek yaşam bağlantılı aktivitelerle; öğrencilere
öğrenmeyi son derece ilginç ve zevkli kılan bir öğrenme deneyimi sunuyor.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları; Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı
(International Baccalaureate Primary Years Programme-IBPYP), Orta Yıllar
Programı (Middle Years Programme-MYP) ve Diploma Programı (Diploma
Programme-DP) olmak üzere Uluslararası Bakalorya Programlarının üçünü de
uygulama yetkisine sahip Türkiye’deki tek okul olma özelliğini taşıyor.

