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ANABİLİM KARİYER AKADEMİSİ 
 
Konu: AKA kayıtları hk.              
       
 
 
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 2.dönem için de birbirinden 
zengin içerikteki programlarla kapılarını açıyor. 

 
Anabilim Kariyer Akademisi 2.dönem programları Şubat ayının 4. haftası başlayıp,  dönem sonunda biter. Tablodaki 
ücretlendirme haftada 1 saatlik ders olmak üzere 1 dönemlik 12 ders ücretlerini kapsar. Bu yıl bir çok atölyemiz yüz 
yüze ve çevrim içi seçeneğini sunmaktadır. 
 
Kayıt yaptıracak olan velilerimizin, 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwco1ND2B5a8fxjZjOwyVcI2Y3Mr-
bPv4h5GHwYKZqwHswjA/viewform  linkini en geç 12 Şubat Cumartesi gününe kadar doldurmaları gerekmektedir. 
Kontenjanlar sınırlı olup başvuru sırasına göre alım yapılmaktadır. 14 Şubat – 18 Şubat tarihleri arasında kayıt 
alınacak; 21 Şubat haftası ilk dersler başlayacaktır. 
 
Programlar hakkında detaylı bilgi https://www.anabilimkariyerakademisi.com/ sitesinde ve size Magistum’dan 
gönderilen dokümanda bulunmaktadır. Sorularınız için AKA Asistanı Sevinç UYGUN’a 2104 dâhili numaradan veya 
sevincuygun@anabilim.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
Konuyla ilgili bilgilerinizi rica ederim. 
 
 
Okul Yönetimi 
 
 
 
Önemli Not: 

• Her programda kontenjanlarımız sınırlı olup başvuru sırasına göre alım yapılacaktır. 
• Ön kayıt yapılmamaktadır. Kayıt için muhasebe birimine gidilerek program ücretinin ödenmesi 

gerekmektedir. 
• Programlar için gerekli malzemeler, öğrenci tarafından temin edilecektir. 
• Program sonrası servis hizmeti verilemeyecektir. 
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ANABİLİM KARİYER AKADEMİSİ  

ANAOKULU PROGRAMLARI 
 
 

MÜZİKAL PROGRAMLAR 
 
PİYANO PROGRAMI (4-6 yaş) 
Program, müziği sevdirme, duygu ve düşüncelerini bir enstrüman çalarak ifade edebilme becerilerini geliştirme 
üzerine kuruludur. Bu programda, öğrencinin enstrümana hâkimiyeti ve müzikte çoksesliliği sevebilmesi eğitimin 
ana parçasıdır. 
Nota ve solfej eğitimi alan öğrenci, program sonunda piyano çalabilme becerilerini geliştirir. Öğrenci seviyesine 
uygun parçalarla repertuar oluşturur ve var olan repertuarlarını genişletir.  
Eğitmen  : Derya Deniz 
Ders gün ve saatler : 1. Öğrenci, Cumartesi / 10.00-10.30 (Yüz yüze) 

  2. Öğrenci, Cumartesi / 10.40-11.10  (Yüz yüze) 
  3. Öğrenci, Cumartesi / 11.20-11.50 (Yüz yüze) 

Yer   : Ümraniye Kampüs Müzik Odası 
   

 
                BİLİM - MANTIK PROGRAMLAR 

 
SATRANÇ PROGRAMI (4-6 yaş) 
Bu programda amaç, öğrencinin alternatif yaratabilme, alternatifleri kıyaslayabilme(mukayese), hızlı karar 
verebilme, sonuç odaklı düşünebilme gibi zihinsel gelişimin alt boyutlarını olumlu yönde pekiştirmektir.  
Eğitmen  : Ercan Ergün                  
Ders gün ve saatler    : Cumartesi / 13.00-14.00 (Yüz yüze) 
Yer    : Suadiye Anaokulu 
 
 
“BIG BUILDERS” K’nex® İLE İNŞA TEMELLİ STEM (Okul Öncesi 4-6 yaş) 
Oyun temelli programın birincil hedefi, yaratıcılığı ve bağımsız problem becerilerini geliştirmek. Bu program 
boyunca öğrencilerimiz her hafta başka bir konu öğrenip, onlara temin edilen K’NEX® ve oyuncaklarından oluşan 
özel kitlerle, öğrendikleri konularla ilintili 3 boyutlu modeller inşa edecekler. 
Atölyelerde yapılan uygulamalar onları üst sınıflara hazırlayacak, yaratıcılıklarını, iletişim yeteneklerini ve 
motor becerilerini geliştirecek. Yaratmayı daha çok sevecek, tek başlarına problem çözme konusunda 
kendilerine daha çok güvenecekler. Çevre, dünya, hayvanlar ve doğa hakkındaki bilgilerini artırıp, mühendislik 
terimleri ile tanışacaklar, basit fen ve matematik konularına giriş yapacaklar. 
Eğitmen   : e² Young Engineers     
* SUADİYE KAMPÜS              
Ders gün ve saatler : 1. Grup, Çarşamba / 17.00-17.45 
 
* MALTEPE KAMPÜS 
Ders gün ve saatler : 1. Grup, Pazartesi / 16.00-16.45  
     2. Grup, Cumartesi / 10.00-10.45  
       
* SANCAKTEPE KAMPÜS 
Ders gün ve saatler : 1.Grup, Salı / 16.00-16.45  
   : 2. Grup, Cumartesi / 12.15-13.00 
 
* ÜMRANİYE KAMPÜS 
Ders gün ve saatler :1. Grup, Çarşamba / 16.00-16.45  
    2. Grup, Cumartesi / 15.00-15.45      


