
Keşfedilmeyi bekleyen değerler olan çocuklara, meraklarını ve öğrenme heveslerini pekiştiren, geleceklerine büyük katkı 
sağlayacak, nitelikli bir eğitim veriyoruz. Doğa Okulları öğrencileri, küçük adımlarıyla daha anaokulundan büyük başarılara 
ilerliyor. Çocuklarımız çok yönlü eğitimle yepyeni bir dünya ile tanışıp kendilerini keşfetmeye olanak bulurken velilerimizin 
gözü arkada kalmıyor. Güvenli bir ortamda ve uzmanların gözetiminde, öğrencilerimizin her zaman mutluluğu için çalışıyoruz. 
Onlara pozitif duyguları aşılayacak, içlerindeki potansiyeli ortaya çıkaracak yöntemlerle eğitim veriyoruz. Doğa Okulları’nda 
eğitimin temeli mutlulukla atılıyor. Çünkü ONLARIN GÜLÜŞÜNDEN DAHA DEĞERLİSİ YOK.

Dünyada yankı uyandıran, AB tarafından fonlanan ilk eğitim modeli olma özelliği taşıyan bu eğitim modelinin 
başarısı, öğrencilerimizin her yıl TEOG ve YGS/LYS sınavlarında kazandığı üstün başarılarla belgeleniyor.

Erken yaşlarda başlayan dil eğitimi, öğrenme sürecini büyük ölçüde etkilediğinden Doğa Okulları’nda çocuklar daha 
üç yaşında İngilizce ile tanışıyor. İletişimsel aktivitelerle yabancı dili günlük hayatta kullanmayı öğreniyor.
Aktif Dil Yeterliliği Yönetimi uygulamalarıyla İngilizce dil eğitimi, sınıf duvarlarının ve ders saatinin dışına çıkıyor. 
Çocukların hayatın her alanında İngilizceyi tecrübe etmelerini ve eğlenirken öğrenmelerini sağlıyor.

KÜÇÜKLERİN BÜYÜK YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK EĞİTİMİN TEMEL YAPITAŞLARI

• Fen ve Sosyal Bilimler Modülü

• Güzel Sanatlar Modülü

• Üst Düzey Düşünme Becerileri

• Kişisel ve Sosyal Gelişim Modülü

• Sağlık ve Fiziksel Gelişim Modülü

ANAOKULU EĞİTİMİ İLKOKUL EĞİTİMİ
KENDİLERİNİ
BAŞARININ TAM ORTASINDA BULACAKLAR
Sınavın adı ya da içeriği ne olursa olsun ortaokul öğrencilerimiz başarıyı her zaman 
yakalıyor. Çünkü onlar Doğa Okulları’nda çok yönlü eğitimle düşünme biçimlerini ve analiz 
yeteneğini geliştiriyor. 2009 yılından beri ulusal sınavlar (SBS/TEOG) şampiyonu Doğa 
Okulları’ndan çıkıyor. Çünkü öğrencilerimizin başarının ortasında yer alması ve ezbere 
dayalı değil kalıcı bir eğitimle hayatlarında bu başarıyı sürdürmeleri için Doğa Okulları’nda 
her şey düşünülüyor. 

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM YAKLAŞIMI: SOES
Doğa Ortaokulları’nda uygulanan öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı (SEOS), öğrencilerimize 
kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı 
sunuyor. Böylece öğrencilerimiz sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. SOES’in 
“Sanat Eğitimi, Drama, Ekoloji, Yaratıcı Yazarlık, Girişimcilik, Mucit Atölyesi, Akıl Oyunları, 
Düşünme Becerileri Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilimi” dersleri sayesinde 
öğrencilerimizin temel müfredat derslerinde gösterdikleri başarılar da gitgide artıyor.

ONLAR TEOG’A ÇOKTAN HAZIR
Zorunlu olmayan TEOG hazırlık kursları 7. sınıfta başlıyor. Öğrencilerimiz 8. sınıfa geldiğinde 
ise 6 gün devamlılık sağlamaları gereken hazırlık eğitimi alıyor. 
Hafta içi 40 saat, cumartesi 6 saat ve yaz/kış kampı TEOG hazırlığıyla sınava hâkim oluyorlar. 
TEOG hazırlık programında, ders ödev kitapları, akıllı defterler, yaprak testler, deneme 
sınavları, etütler yer alıyor. TEOG ölçme değerlendirme kapsamında, deneme, konu tarama 
sınavları, yazılı sınav, online branş deneme sınavları bulunuyor.

KENDİNİ TANIDIKTAN SONRA
İNGİLİZCE ANLATMASI EN KOLAYI
Öğrencilerimiz, yabancı dil eğitimi sayesinde, dünya vatandaşı özelliklerine sahip, 
uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişiyor. 
Doğa Okulları, CEFR (Common European Framework-Avrupa Ortak Dil Seviye Tanımları) 
kriterlerine göre uluslararası standartlarda dil eğitimi veriyor. Uygulanan kur sistemiyle 
öğrencilerimiz sınavlarla belirlenen seviyelerine göre sınıflara ayrılıyor ve her seviyeye 
uygun eğitim ortamı sunuluyor. Haftalık 10 saat İngilizce dersiyle dilleri pekişiyor.

ORTAOKUL EĞİTİMİ

Almanca
ya da

İspanyolca
dillerinde
yeterlilik

HEM DÜNYAYI HEM KENDİ DÜNYALARINI KEŞFE ÇIKIYORLAR

DAHA ÜÇ YAŞINDA YABANCI DİLİ KEŞFEDİYORLAR SIRA BAŞKA DÜNYALARI TANIMAKTA

Çözüm odaklı rehberlik desteğiyle her bir öğrencimiz özgüveni yüksek, güçlü yönlerinin farkında bireyler olarak yetişiyor.
Onlara kendi farklarını keşfetmeleri için yol gösteriyoruz. 
BİZLER ONLARIN YOLLARINI AYDINLATMAK İÇİN VARIZ. 

FARK YARATAN DERSLER
Ekoloji / Düşünme Becerileri / Yaratıcı Düşünme / Okuma Saati / Meraklı Kelimeler ve Yaratıcı Yazarlık / Tiyatro ve Drama Eğitimi 
Satranç Dersi / Sanat Tarihi / Müzik / Deneylerle Bilim Atölyesi

Öğrencilerimiz ilkokul 1. sınıftan itibaren iletişim odaklı deneyimlerle yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğreniyor.
Akademik müfredatın temelini oluşturan CEFR (Avrupa Dil Çerçevesi) kriterleri ile uluslararası standartlarda İngilizce dil eğitimi 
alıyor. 2. sınıftan itibaren uluslararası geçerliliği olan Cambridge English sınavına katılıyor ve sertifika alabiliyorlar. English at Home 
uygulamasının haftanın her günü için farklı bir dil becerisini geliştiren içerikleriyle öğrencilerimiz, hem okulda hem de velilerin 
katılımıyla ev ortamında İngilizce iletişim kurmaya kesintisiz devam ediyor. 

FARKIMIZ, ÇOCUKLARIN FARKINI KEŞFEDEBİLMEK
Her çocuk bizim gözümüzde ayrı bir değer. Bu nedenle, çocukların içindeki büyük potansiyeli ortaya çıkaracak eğitim modelimizle 
her zaman fark yaratmaya devam ediyoruz. Güçlü bir akademik temelin yanı sıra, Doğa Konseptli Eğitim Modeli, ilkokul 
öğrencilerimize doğadan ilham aldıkları ve deneyimleyerek öğrenmenin farkını yaşadıkları bir fırsat sunuyor.



DOĞA OKULLARI
KÜTAHYA KAMPÜSÜ

ANAOKULU / İLKOKUL / ORTAOKUL / LİSE
Velilerimizin, öğrencilerin ders programından sınıf öğretmenine,

sınav sonuçlarından okuduğu kitapların bilgisine kadar
7/24 ulaşabildiği pencere: e-Doğa.

-
Velilerimizin, çocuklarının kişisel gelişimlerini takip edebilecekleri, 

öğrencilerimizin eksikliklerine göre programlar ve çalışma 
materyallerinin hazırlandığı dijital ASİSTANIM uygulaması.

-
Her öğrenciyle kişisel olarak ilgilenen EĞİTİM KOÇU sistemi.

BAŞARIYA GİDEN YOLDA 
ANAOKULUNDAN LİSEYE

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ.

Doğa Okulları Kütahya Kampüsü
(0274) 666 07 77

Doğa Okulları’nda çocuklar “sıkıcı” olmayan “sıkı” bir akademik eğitimle başarıya 
ulaştıklarını gördükçe özgüvenleri artıyor ve daha fazlasına ulaşabileceklerine inanıyorlar. 

Disiplinin “baskı” olmadığını gören çocuklar, stres altında olmadan sınavlara 
hazırlandıklarından başarıya daha çabuk ulaşıyor.

Bunun için, Doğa Okulları’nın eğitim sistemiyle potansiyellerini gerçekleştirebilsin diye,
gelin siz de ÇOCUĞUNUZU DOĞASINA BIRAKIN.

LEONARDO DA VINCI
Aritmetik ve geometrideki başarısı, keskin zekâsı ve yetenekleriyle 

küçük yaşlarda bile dikkat çekiyordu. Müzikle de ilgileniyordu.

Fakat en gözde uğraşı resimdi. Babası onu Floransa'nın en iyi 

atölyelerinden birine verdi. Leonardo, sanata bilim, bilime sanat kattı. 

Başarıya çok yönlülükle ulaştı.

LİSE EĞİTİMİ
ASIL BAŞARI KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTE
Üniversite ve gelecek için çok önemli olan lise eğitimini Doğa Okulları’nda alan öğrencilerimizin asıl başarısı,
kendilerini gerçekleştirebilmiş olmalarıdır.

Kendi değerini keşfeden, ifade edebilen bireyler olarak lise öğrencilerimiz, başarılarının yansımasını gelecekte fazlasıyla 
görüyor. Üniversiteye hazırlıkları için nitelikli ve yoğun bir akademik eğitimin yanı sıra, kişisel yetenek ve eğilimlerini 
keşfedecekleri bir dünya ile buluşan öğrencilerimize başarı kendinden geliyor. 

LİDERLİK ONLARIN İÇİNDE VAR
Yönetişim Bilimleri dersi kapsamında öğrencilerimiz geleceğin liderleri olarak yetişiyor. Yeteneği ve eğilimi doğrultusunda 
hem üniversiteye hem hayata hazırlanıyor. 

t-MBA EĞİTİMİ İLE KARİYERLERİNE LİSEDEN ODAKLANIYORLAR
Doğa Okulları Liselerinde uygulanan t-MBA, İşletme Yüksek Lisans Programı’nın lise öğrencilerinin düzeyine uyarlandığı hali. 
Standart müfredat dışında farklı yetkinlik ve beceriler kazandıran t-MBA ile öğrencilerimiz günümüz rekabet ortamında bir 
adım önde oluyor.

“SIKICI” DEĞİL “SIKI” BİR AKADEMİK EĞİTİM
YGS- LYS HAZIRLIK

Doğa Okulları’nda farklı ve birbirini tamamlayıcı bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Böylece lise 
öğrencileri yetenek ve eğilimlerini keşfediyor. Dünya çapında başarılara imza atmaya devam 
ediyor. Bunun yanı sıra, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin geleceğinde rol oynayacak sınav 
önceliklerini dikkate alarak, yoğun bir akademik program sunuyoruz. Fark yaratan eğitim 
uygulamalarımızın yanı sıra, üniversiteye giriş sınavında da fark yaratmaya devam ediyoruz. 

Doğa Okulları öğrencileri, başarılarıyla LYS'de Türkiye'nin zirvesinde.
İlk 3 tercihe yerleşme oranı: %85. 
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