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Değerli Velimiz,

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları olarak eğitimi, her öğrencinin birey ve değer 
olarak tanımlandığı benzersiz bir yaşam alanına dönüştürerek okulu değil, eğitimi 
konuşan liderliğimizle başarıyı dünya standartlarında tanımlıyor, sınıfların kapısını 
öğrencilerimizin hayallerine açıyoruz. 

MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı kapsamında, Modern Müfredatı 
referans alan Akademik Müfredat, Global Müfredat ve Süper Müfredat içeriklerimizle 
öğrencilerimizi çağın yeterlilik alanlarına hazırlıyor; matematik dili, ana dil, yabancı 
dil ve bilim dili yeterliliğine yönelik basılı ve dijital kaynaklarla öğrencilerimizin 
Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımına rehberlik ediyoruz. 

Sevgili Velimiz,

Multidisipliner Gelişim, Modern Müfredat, Hibrit Deneyim ve Sağlıklı Yaşam başlık-
larından oluşan Yenilikçi Eğitim Ekosistemimize güçlü bir destek sağlamak amacıyla 
MBA Okulları Eğitim Koordinatörlüğü tarafından 2022-2023 akademik yılına yönelik 
seçimleri yapılan eğitim-öğretim setlerimizin içeriğine yer verdiğimiz ve sizlerin de 
her yayının eğitim sistemimizdeki fonksiyonunu bilmeniz adına hazırladığımız kitap-
çığımızda yer verdiğimiz kaynakların temel odağı güncel içerik, nitelikli etkileşimdir.

Bu kapsamda kitapçıkta yer alan basılı yayınlar ve dijital platformlar eğitim vizyo-
numuzu yansıtan ürünlerden oluşmakta olup, öğretme kültüründen öğrenme kültürüne 
geçiş yaptığımız yeni dünyanın öğrenme listelerini kapsamaktadır. 

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları olarak yıl boyunca setlerimizde yer alan kaynak-
larımızın hem uygulama hem de değerlendirme süreçlerinde akademik kadromuza 
ve öğrencilerimize vereceğiniz kıymetli desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyor; 
başarı, sağlık ve mutlulukla öğrenme keyfini yaşadığımız bir yıl diliyoruz. 

Saygılarımızla,

MBA Okulları
Eğitim Koordinatörlüğü
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Kozmos Eğitim Seti ile Evrensel Temalarla Öğrenme Deneyimi

Anaokulunda Renkler ve Şekiller Dünyasına Yolculuk

Yenilikçi Eğitim Ekosistemi  Modern Müfreda-
tına uygun  içerikle hazırlanmış olan Kozmos 
Eğitim Seti 6 adet ana kitap, 5 adet aile katılım 
kitabı ve 1 adet çizgi, 1 adet matematik  kitabın-
dan oluşmaktadır. Öğrencilerimizin kitap üze-
rinde   etkinlik yaparken sorgulayabilmelerini, 
araştırabilmelerini  ve bilgi edinmelerini sağla-
yan ilgili eğitim setimiz,  dijital platformda yer 
alan uygulamalarla öğrendiklerini pekiştirirken 
öğrencilerimize yaz sil kalemleri ile daha fazla 
tekrar etme ve deneyimleme fırsatı sunmakta-
dır. Ayrıca  Aile katılım kitaplarını içeren bu se-
ride öğrencilerimiz  sizlerle birlikte yapmaktan 
keyif alacağı ve ürün ortaya çıkararak  yaşam 
becerilerini geliştireceği bir deneyim yaşaya-
caklardır.

ANAOKULUNDA HALF-DAY ENGLISH PROGRAMI İLE 
MULTİDİSİPLİNER GELİŞİM

MBA Anaokullarında öğrencilerimizi benzersiz bir öğrenme deneyimi bekliyor. Bugünün 
ve yarının dünyasında öğrencilerimizin kendilerini yeterli, değerli, mutlu ve başarılı his-
setmeleri için onlara oyunu ve iletişimi temel alan Half Day English Program: Yarım Gün 
İngilizce Programı sunuyoruz. 
Half Day English programımız kapsamında, öğrencilerimizin multidisipliner bakış açısı 
ile öğrenen kimliklerini geliştiriyor, odağı İngilizce, ana dil, bilim ve matematik olan eği-
tim planlarıyla öğrenmeye tutku ile bağlı kalmalarını sağlıyoruz.

1. ve 2. dönem kullanılmak üzere planlanmış Renkler ve 
Şekiller Dünyasına  Yolculuk kitabı yıllık plan kapsamın-
da matematiksel becerileri ve kavramları içermektedir. 
Kitabın ilk bölümünde bulunan kavram bilgisine yöne-
lik olarak tasarlanan etkinliklerle, öğrencilerimizin yaş 
gelişim alanlarına uygun olarak okul yaşantılarındaki 
matematik ve kavram bilgilerinin temelinin oluşmasını 
sağlarken, ikinci bölümde   eşleme, sınıflama, sıralama, 
örüntü, sayı bilgisi gibi temel matematiksel becerilerini  
etkinliklerle deneyimleyerek öğrenmelerini ve gelişme-
lerini sağlıyoruz.
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Ana Dil Yeterliliğini Güçlendiren Etkileşimli Okuma Listesi

MBA Yayınları Think Think Think Bilişsel Gelişim Seti İle Üst Düzey 
Düşünme Becerileri

MORPA ÇOCUK Dijital Öğrenme Platformu ile Öğrenmenin Saati Yok

Dört yaş grubu öğrencilerimiz için global müf-
redata uygun olarak seçtiğimiz 4 adet hikâye ki-
tabı ile yıllık plan kapsamında bilişsel, sosyal ve 
duygusal gelişimi  destekleyici çalışmalar yapıl-
maktadır. Bu kitaplar ile okuryazarlık serüvenine 
başlayan öğrencilerimizde  okuma motivasyo-
nu arttırılırken, yapılan çalışmaların öğrencilere 
okuma farkındalığı kazandırarak dinleme, anla-
ma, yorumlama görsel okuma becerileri  ile öz 
ifade becerileri geliştirilmektedir.

Eğitimin her kademesinde öğrencilere, zekâ ve 
yetenekleri doğrultusunda düşünme becerileri 
kazandırılmalıdır. Üst düzey düşünme becerile-
rinin geliştirilmesi için okul öncesinden itibaren 
öğrencilere düşünmeyi öğretmek gerekir. Dü-
şünme becerileri öğrencilere maksimum düzey-
de zihinsel gelişme olanağı sağlar; demokratik 
tutum ve davranışları kazandırır. Eğitim kademe-

lerinin tamamında eğitim uygulamaları, öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştir-
meyi merkeze alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı kapsamında öğrencilerimizin problem çözme, 
eleştirel düşünme, analiz etme, sentez, karar verme, ilişkilendirme, soyutlama gibi üst 
düzey düşünme becerilerini geliştirmek için; müfredatta bulunan kazanımlar diğer 
disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirilmektedir.  MBA Yayınları Bilişsel Gelişim 
Seti, MBA Okulları öğrencilerine özel olarak tasarlanan öğretim müfredatına sahip 
özgün çalışma setimizdir. 

Dört yaş gruplarında aktif olarak kullandığımız 
Morpa Çocuk dijital eğitim materyali ile öğrenci-
lerimizin anasınıfı döneminde gerekli olan sayısal 
ve sözel becerileri kavramaları interaktif araçlar 
sayesinde daha hızlıdır. Anaokulu müfredatının 
temel kavramlarının pekiştirilmesini, teknolojiye, 
kitaplara ve okuma yazmaya olan ilgiyi artıran 
bu platform ile öğrencilerimizin kendi kendine 
öğrenme yeteneği, yaratıcılığı ve  özgüveni ar-
tacaktır.
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Bilişim Garajı ile Bilgiden Bilişime, Bilişimden Geleceğe 

Bilişim Garajı Online öğrenme platformu, öğrencilerimizin okulda resmî eğitim sürecinde 
“Matematik, Fen, Tarih, Sanat, Coğrafya Yabancı Dil” gibi bilim alanlarında edindikleri 
kuramsal bilgilerini, bu dönemin üretim amacı olan bilişimin yazılım, tasarım ve donanım 
bileşenlerini kullanarak uygulamaya dönüştürmelerini sağlamaktadır. Çocuklarımız, ken-
dilerine özel hesapları ile erişebilecekleri bilişimgaraji.com adresindeki binlerce video, 
animasyon, görsel ve metin destekli içerikleri ile edinecekleri becerileri hayal ettikleri 
teknoloji ile buluşturmaktadır.

PDEVCO: Bireysel Gelişim Takibinde 
Dijital Rehberlik Programı

Multidisipliner gelişimi için 
öğrencilerimize rehberlik et-
mek bizim için çok önemli. 
Anaokulundan liseye kadar 
düzenli takipler neticesin-
de öğrencilerimizin sosyal, 

duygusal ve akademik gelişimlerini yıl içinde uygulanan envanter, test, anket ve görüş-
melerimizi online sistemi kullanarak yapay zekâ desteği ile sürekli gözlemlemekteyiz. 
Uygulanan test ve envanterler ile yıllar arasında karşılaştırmalar yaparak gelişimlerine 
destek sağlamaktayız. PDEVCO online rehberlik hizmetlerimiz sayesinde velilerimize de 
uyguladığımız test, anket ve formlar zaman verimliliği sağlamaktadır. Dönem sonlarında 
verilerle oluşturulan rehberlik karnesi ile uygulanan tüm rehberlik çalışmalarına ulaşılabil-
mektedir. Her branş dersi için öğretmenler tarafından yapılan tüm gözlemler neticesinde 
kişiye özgü gelişim ve öneriler PDEVCO sistemi ile görüntülenmektedir.
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Sağlıklı ve Kaliteli Hareket için CROSSACTION Egzersiz Programı       

Yenilikçi Eğitim Ekosistemi sağlıklı yaşam anlayışını destekleyen CrossAction programı 
ile öğrencilerimizin bütünsel iyi oluş halini destekliyoruz. Yaş, kilo, boy, cinsiyet, fiziksel 
kabiliyet gözetmeksizin kas ve iskelet sistemlerinin doğru gelişmesi adına 376 hareket-
ten oluşan bu program ile öğrencilerimizin kas hafızasını güçlendiriyor, öğrencilerimize 
hayat boyu ne durumda olursa olsunlar kendi bedenlerini kullanarak doğru hareket bi-
lincini kazandırıyoruz. 
Yılda iki kez yapılan ölçümler neticesinde öğrencilerimizin bedensel gelişimlerini takip 
edip raporluyor; tüm spor branşlarının bedensel alt yapısını oluşturarak sevdiği ve istedi-
ği branşta ilerlemelerine destek oluyoruz. 
Öğrencilerimiz CrossAction programı kapsamında kazandığı egzersiz hareketliliği ile sa-
dece bedensel gelişim değil, ruhsal rahatlama, dikkat gelişimi, denge ve koordinasyon 
kabiliyetlerinin artması, grup çalışmalarında paylaşım gibi birçok kazanım elde etmekte 
olup, aynı zamanda doğru nefes ve kan akışının dengelenmesi sonucunda akademik 
performansını da artırmaktadır.
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Half- Day English programımız kapsamında anaokullarımızda yarım gün İngilizce 
olarak planlanan dil edinim kurgumuz, uluslararası akreditasyona sahip, bu yaş gru-
bu için dünya çapında onaylanan ve yaygın bir şekilde kullanılan OXFORD EARLY        
YEARS programı ile yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin dil becerilerinin eş zamanlı gelişimini hedefleyen modern müfredat 
tasarımımız ile öğrencilerimizin dile maruz kalmasını, global becerilerinin gelişimini, 
öğrendiklerini günlük hayatlarına taşımalarını, dili yabancı bir dil olarak değil, yeni bir 
dil olarak görmelerini sağlarız.

İngilizce Dilinde Yeterlilik Çalışmalarımız İçin
Çözüm Ortağımız Oxford University Press 
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Öğrencilerimizin anaokulundan başlayarak doğru ve eksiksiz konuşma, akıcı konuşma, 
güvenli konuşma ve ilham veren konuşma basamaklarını özgüvenli ve yeterliliklerinin 
farkında olarak tırmanmalarını sağlar, öğrendiklerini yansıttıkları ve etki alanı oluş-
turdukları deneyimler yaşamalarına fırsat veririz. Basılı materyallerimizi, ölçme-de-
ğerlendirme sistemimizi ve içeriklerimizi öğrencilerin bireysel farklılıkları ve yeterlilik 
alanlarına göre evde de destekleyeceğimiz, öğrenmeyi farklılaştırabildiğimiz zengin 
ve çeşitlilik içeren dijital platformlarımız ile destekleriz.

İngilizce Dil Sanatları Becerilerinin yanı sıra, öğrencilerimiz İngilizce Matematik, İngi-
lizce Bilim ve İngilizce Sanat kaynaklarımız ile, dili multidisipliner bağlantılar kurarak 
edinir, dil ve içerik temelli bir yaklaşım ile öğrencilerimiz dili sadece bir amaç olarak 
değil, kendilerini ifade etmenin bir aracı olarak kullanır.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) doğrultusunda oluşturduğumuz İn-
gilizce dil edinim setimizin içerikleri evrensel, zamansız ve aktarılabilir konsept ve 
temalardan oluşur ve bu kurgu günlük yaşamda İngilizcenin aktif bir şekilde kullanıl-
masını sağlar.

- Eğlenceli ve etkili dil edinim içeriği
- İngilizce Bilim, Sanat ve Matematik dersleri ile multidisipliner bağlantılar
- Farklılaştırılmış eğitim modeline ve farklı öğrenme stillerine uygun seçenekler
- Oyunlaştırma tekniği ile yaş grubuna hitap eden öğrenme materyalleri
- Güncel ve eğlenceli videolar
- Tematik, eğitici, eğlenceli şarkılar ve karaoke seçenekleri
- Evrensel değerler ve yaşam becerileri eğitimi
- Global becerilerin desteklendiği ünite içerikleri
- Uluslararası akreditasyonlu anaokulu İngilizce Program içerikleri
- Akademik, global ve süper müfredat vizyonumuz ile paralel dil edinim kurgusu
- Yansıtma ve etki alanı oluşturmaya yönelik eğlenceli aktiviteler
- İnteraktif akıllı tahta desteği
- İnteraktif videolar ve ses dosyaları
- İnteraktif eğitici aktiviteler
- Telaffuz çalışmaları
- Multimedya kütüphane içeriği
- Sınıf ve okul kütüphanesi
- Dijital platformlar, projeler ve ev bağlantıları ile evde devam eden dil edinim süreci
- Eğlenceli rutinler ve etkinlikler
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ABC Mouse Early Learning Academy nitelikli öğrenme içerikleri ile yüksek kaliteli 
müfredatı içerikleri ile öğrencilerimizin dil edinim deneyimini ev ortamında da des-
teklemeyi sağlayan, öğrencilerimize eğitici, eğlenceli ve seçkin etkinlikler sunan, 
uluslararası standartlarda bir İngilizce dijital etkinlik ve gelişim platformudur.
Araştırmalarla desteklenen ve ulusal olarak tanınan çocukluk eğitimi uzmanlarıyla iş 
birliği içinde tasarlanan ABC Mouse’un eğitim müfredatı hikâye kitaplarını, oyunları, 
eğitim videolarını ve bulmacaları içermektedir.

ABC Mouse Early Learning Academy ile 
İnteraktif Dil Öğrenme Deneyimi 

AIM : İngilizce Dilinde Yansıtıcı Değerlendirme Çalışmaları

MBA Anaokullarında öğrencilerimizin hafta içi 
programımızda edindikleri becerileri, evde de 
tekrar ederek kalıcı öğrenmelerini sağlıyoruz. 
Bu doğrultuda İngilizce Dil Sanatları becerile-
rinin altı yetisi bazında hazırlanan, yaş grubu 
CEFR dil izlencesi becerileri ile uyumlu, eğlen-
celi ve eğitici içeriklerin yer aldığı hafta sonu 
yansıtıcı değerlendirme çalışmaları ile öğrenci-
lerimizin dil gelişimini takip ediyoruz
AIM WORKSHEET kaynağı hem basılı hem de 

dijital içeriklere ulaşılabilen bir içerik platformudur. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle her 
hafta sonu için basılı çalışma sayfaları paylaşırken, öğrencilerimiz aynı zamanda hem K12 
platformu üzerinden hem de AIM WORKSHEET platformunun kendi sitesi üzerinden pratik 
bir şekilde yansıtıcı değerlendirme sayfalarına ulaşabilir.

AIM Yansıtıcı Değerlendirme İçerikleri;
- Yıllık, haftalık, günlük ders planları ve kazanımları, müfredat içerikleri, öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
- Yerli ve yabancı, tecrübeli akademisyenler tarafından özenle hazırlanmaktadır.
- Okuma ve anlama, kelime bilgisi, dil bilgisi, yazma gibi becerilerin yanı sıra işitsel ve gör-

sel öğrenme modellerini de destekler.
- Öğrencilerin yaş gruplarına, becerilerine, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına yönelik içerikler 

ile öğrencinin çalışma yaparken hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlamaktadır.
- İngilizce dil öğrenme yaklaşımları güncel olarak takip edilerek, öğrenciler için tekrara 

düşmeyecekleri ve keyifli bir şekilde yapacakları alıştırmalar ve etkinlikler içermektedir.
- Öğrencilerin gayret etmesi gereken alanları ve güçlü oldukları alanları görmesini sağla-

yarak hem öğretmenlere hem de öğrencilere akademik veri sağlamaktadır.
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