






uzmanlığımın	yanı	sıra,	
kuruculuğunu	eğitimci	yazar	
Kayhan	Karlı’nın	yaptığı	
EGOnimbus’taki	akademik	

koordinatörlük	çalışmalarım	beni	
son	yıllarda	tutkuyla,		 inlandiya	
erken	çocukluk	dönemi	İngilizce	dili	
öğrenim	programlarına	bağladı.	

Education	 inland ın		ülkedeki	
tüm	özel	ya	da	devlet	destekli	
eğitim	şirketlerini,	kurumlarını	aynı	
çatı	altına	toplamasının	ardından,		
bilgi	birikimi	ve	uygulamaya	yönelik	
deneyimlerini	paylaşmak	için	tüm	
kapılarını	eğitime	dair	sesi	olanlara	
açtığını	bilerek,biz	de	

EGOnimbus	olarak,	o	kapılardan	
içeriye	rahatlıkla	girmenin	keyfini	
yaşamaya	başladık.		

Özellikle	Covid1 	salgını	ile	
değişen	ve	dönüşen,	bazen yeni	
normal 	olarak	adlandırılan	son	
dönemlerde,	e öğrenme	içerikli	
çalışmaları	dünya	üzerinde	
kanıtlanmış	iyi	sonuçlara	sahip	
markalarla	kurmuş	olduğumuz	
ortaklıklardan	,	ülkemiz	için	
evrensel	öğrenme	ilkelerinin	

ışığında,	pedagojik	temelli	
yaklaşımlarla	hazırlanmış	
programların	kullanılmasını	
sağlamak	temel	hedefimiz	oldu.	

inlandiya	eğitiminin	ülkenin	en	
büyük	kalite	ödüllerinden	birini	
verdiği	 Moomin	 anguage	School 	
işte	tam	da	bizi	bu	hedefimize	
taşıyan	bir	marka	oldu.	

2015	yılında	 inlandiya’nın	
en	iyi	dijital	eğitim	ödülünü	alan	
program,	hızla	dünyaya	yayıldı.	
201 	yılında	Moomin	dil	okulu	
programı	Kokoa	Standartları	
Global	Kalite	Sertifikasını	aldı.	
Bu	belge,	programın	tamamen	
Pedagojik	Temelli	ve	bilimsel	
çalışmalar	ışığında	hazırlandığını	
belgelemektedir.

Oyunlaştırılmış	eğitim	
teknolojisi	ve	İngilizce	diline	
keyi i	maruz	bırakma	teknikleri	
ile	okul	ortamında	ve	İngilizce	
öğretmenlerinin	rehberliğinde	
kullanılan	programın	tüm	öğretmen	
kılavuz	ve	ders	planları	ile	sınıf	
içi	çalışma	kağıtları	dil	öğretim	
uzmanları	tarafından	hazırlanmıştır.

İngilizce	dili	ile	çocukların	ilişkisini	
erken	çocukluk	döneminde	sağlam	
ve	doğru	kurmanın	önemine	
inanıyor	ve	programı	Türkiye’ye	
sunuyoruz.	

Moomin LS: Erken Çocukluk 
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Moomin	 s	ile	yaptığımız	tüm	

görüşmelerde	 inlandiya’dan	
toplantılara	katılan	ekibin	dil	bilim	
uzmanı,	öğretmen,	akademisyen	
ve	pedagoglardan	oluştuğunu	
görmek	bizi	bu	programa	bağlayan	
en	önemli	unsur	oldu.	Program	
hem	dijital	uygulama	hem	de	
sınıf	içi	öğretmen	etkileşimli	
içeriklere	sahip.	Çocuklar,	her	gün	
5	ile	15	dakika	arası	akıllı	cihazlar	
üzerinden	Moomin	karakterleri	
kullanılarak		tasarlanmış	öğrenme	
senaryoları	ile	dijital	oyunlarını	
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Çocukların	en	hızlı	ve	kalıcı	
öğrenmeyi	oyun	oynayarak	
gerçekleştirdiği,	doğal	yaşam	
süreçlerinde	mutlu	olarak	öğrenen	
çocukların	başarıya	daha	kolay	
ulaştığı	söylemi	eğitim	uzmanlarının	
ortak	görüşü	olarak	karşımıza	çıkıyor.	

Erken	çocukluk	dönemi	öğrenme	
ilkeleri	ve	metotları	üzerine	yaptığımız	
araştırma	ve	çalışmalarda		son	
yıllarda	sıklıkla	karşımıza	 in	usulü	
öğretim 	 innish	 ay	of	teaching)	
kavramı	çıkıyor.		Bir	toplumun,	
ülkenin,	kültürün	eğitime	dair	
entelektüel	bir	mülkiyete	sahip	
olması,	evrensel	öğrenme	ilkeleri	ile	
kendine	özgü	bir	model	çıkarmış	ve	
tüm	dünyada	bu	konuda	ses	getirmiş	
olması	elbette	bir	eğitimci	olarak	beni	
de	hem	yakından	ilgilendiriyor	hem	de	
biraz	imrendiriyor.	

Pisa	sınav	sonuçları	ile	2010’lu	
yıllarda	adını	çok	sık	duymaya	
başladığımız	 inlandiya	ve	eğitim	
sistemi	gücünü	ve	motivasyonunu	
elde	ettiği	başarılı	sonuçlardan	
alarak	2016	yılından	itibaren	bir	
müfredat	devrimi	de	gerçekleştiriyor.	
Hızla	değişen	ve	dönüşen	dünyada	
müfredatın	aynı	kalamayacağına	
inanan	 İnlandiya	Eğitim	Bakanlığının	
müfredat	devriminde	öne	üç	temel	
alan	benim	şahsi	dikkatimi		çekiyor.	
Beceri	eğitimlerinin	öne	çıkması,	
öğrenci	katılımının	arttırılması	ve	
bunları	erken	çocukluk	dönemine	
çekerek	küçük	yaş	gruplarına	özel	bir	
hassasiyet	ve	ilginin		yönlendirilmesi.	
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Müfredat	değişimi	öncesi	İngilizce	
dili	eğitiminin	 inlandiya	eğitim	
sisteminde	ilkokul	 .	sınıftan	itibaren	
başladığını	görüyoruz.		 lkenin	eğitim	
atağıyla	ikinci	dil	öğrenimin	erken	
çocukluk	döneminin	başlarına,	okul	
öncesi	yıllara	çekildiğini	izliyoruz.	

İngilizce	dili	eğitimi	alan	

Okul öncesi eğitim kurumları ve 1. 2. sınıflar için
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Oyun, Mutluluk ve Öğrenmeyi Birleştiren Eğitim 
Çocukların en hızlı ve kalıcı öğrenmeyi oyun oynayarak gerçekleştirdiği, doğal yaşam süreçlerinde 
mutlu olarak öğrenen çocukların başarıya daha kolay ulaştığı söylemi eğitim uzmanlarının ortak 
görüşü olarak karşımıza çıkıyor.  
Erken çocukluk dönemi öğrenme ilkeleri ve metotları üzerine yaptığımız araştırma ve çalışmalarda  
son yıllarda sıklıkla karşımıza “Fin usulü öğretim” (Finnish way of teaching) kavramı çıkıyor.  Bir 
toplumun, ülkenin, kültürün eğitime dair entelektüel bir mülkiyete sahip olması, evrensel öğrenme 
ilkeleri ile kendine özgü bir model çıkarmış ve tüm dünyada bu konuda ses getirmiş olması elbette bir 
eğitimci olarak beni de hem yakından ilgilendiriyor hem de biraz imrendiriyor.  
Pisa sınav sonuçları ile 2010’lu yıllarda adını çok sık duymaya başladığımız Finlandiya ve eğitim 
sistemi gücünü ve motivasyonunu elde ettiği başarılı sonuçlardan alarak 2016 yılından itibaren bir 
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oynarken,	bol	tekrar	yapıp,	hedef	
dile	günlük	olarak	maruz	bırakılmış	
oluyorlar.	Öğretmenler	ise	kendilerine	
yıllık	olarak	verilmiş	olan	günlük		
ders	planları	ve	ders	materyallerini	
kullanarak	sınıf	içinde	tam	da	 in	
Usulü	Öğretim 	olarak	adlandırdıkları,	
oyun	dolu	yüz	yüze	derslerini	
gerçekleştiriyorlar.		 	yaştan	itibaren	
dört	yıllık	ardışık	bir	müfredata	sahip	
Moomin LS	programı	erken	çocukluk	
dönemi	sonu	olarak	bilinen	 	yaşa	
kadar	dört	binin	üzerinde	kelime	ve	
kavram	edinimi	ile	anadili	İngilizce	
olan	öğrencilerin	telaffuzuna	sahip	
seviyede		konuşma	becerisi	çıktıları	ile	
ölçülmüş	başarılı	sonuçlar	görmemizi	
sağlıyor.	
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Erken	çocukluk	döneminde	yabancı	
dil	öğrenimi	konu	olduğunda,	o	yaş	
grubuna	özel	öğretim	ve	öğrenme	
metotları	öncelikli	olarak	önem	
taşıyor.	Dil	öğrenmeye	yönelik	
olumlu	tutum	geliştirmenin	en	çok	
önemsendiği	yaşlardan	bahsediyoruz.	
Müzik,	drama,	oyun,	hareket	ve	en	çok	
da	öğrenmenin	eğlenceli	metotları	öne	
çıkıyor	bu	dönemde.	

Günümüz	çocukları	doğdukları	
günden	itibaren	dijital	araçlarla	
çevrildiler.	Yürümeye	başladıklarında,	
evlerinde	boylarının	yettiği	yükseklikte	
olan	televizyon	ekranlarına	işaret	
parmakları	ile	dokunup	ekran	
kaydırmaya	çalışan	çocuklara	biraz	
şaşırarak	biraz	gülümseyerek	baktık	
biz	yetişkinler.	Son	yıllarda	da,	
özellikle	Covid1 	salgınına	eşlik	eden	
bu	dönemde,	öğretimsel	amaçlı	çok	
sayıda	dijital	aracın	sını arımıza	
girdiğine	tanık	oluyoruz.	Okula	
henüz	başlamış	olan	çocuklarımızın	
öğretmenleri	tarafından	kendilerine	
atanan	öğrenme	platformlarında	
günlük	öğrenme	dozlarını	almak	üzere	
hesap	açmaya	başladıklarını	gördük	
bu	dönemde.	Ancak	tam	da	burada	
pedagoji	kavramının		altını	çizmek	
isterim.	Çocukların	dünyasında	
tabletlerin,	mobil	cihazların	hızlı	
tırmanışına	tanık	olurken	
eğitim	uzmanlarının	da	erken	
çocukluk	döneminde	güvenli	
dijital	araçların	kullanımı	üzerine	
çalışmalarını	attırdıklarını	
görüyoruz.	Teknolojinin	amaç	
değil	araç	olarak	kullanılmasının,	

bu	aracın	yaş	dönemi	özelliklerine	
göre	etkili	öğrenme	için	tasarlanmış	
ve	bir	yetişkin	kontrolünde	hatta	bir	
öğretmen	rehberliğinde	kullanılıyor	
olmasının	tam	da	ihtiyacımız	olan	
ilkeler	olarak	benimsenmesinden	
yanayım,	bir	çok	eğitim	uzmanı	gibi	
ben	de.	

Tüm	bu	prensip	ve	ilkeler	ışığında,	
bilimsel	yaklaşımlarla,	 inlandiya’dan	
sonra	bir	çok	ülkede	de		uygulamaya	
konmuş	Moomin	Erken	Çocukluk	Dil	
Okulunu	Türkiye’ye	getirmiş	olmanın	
mutluluğunu	yaşıyoruz.	
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Programın içeriğinde neler var

İngilizce	dili	öğreniminde	
odaklandığımız	Dinleme,	Okuma	ve	
Konuşma	becerilerine	odaklanmış	bir	
program	Moomin	 S.	

Öğrenci	her	gün	en	fazla	15	dakika	
süresince	dijital	programında	ona	
atanmış	ders	içeriğini	çalışıyor.	
Aslında	oyun	oynuyor)
Program,	öğrenciyi	hedef	dile	

maruz	bırakma	metodolojisine		sahip.	
Çok	fazla	dinleme,	tekrarlar	ve	ses	
kaydı	uygulamaları	ile	çocuğun	kendi	
telaffuzunu	dinlemesi	ile	de	konuşma	
becerilerine	temel	sağlıyor.	

	Sınıf	ortamında	ise	öğretmen,		
öğrencilerin	hafta	boyunca	pratiğini	
yaptığı	içeriği	oyun	tabanlı	etkinliklerle	
pekiştiriyor 	öğretimini	yapıyor.	

Öğretmen	ders	planları	,	çalışma	
kağıdı	hatta	materyaller	dahi	
basılabilir	formatta	öğretmen	
hesabına	Moomin	 S	tarafından	
gönderilmiş	oluyor.	

üfredat nasıl yapılandırılmış
Ardışık	olarak	 	yıl	için	planlanmış	

müfredat	dil	eğitim	uzmanları	ve	
öğretmenler	tarafından	hazırlanmış.	
7	farklı	seviyede	hazırlanmış	içerik	
akışı	var.	Türkiye’de	özel	okulların	bu	
yaş	grubunda	kullandığı	müfredatla	
uyumlu	bir	akışı	var	programın.	
İngilizce	öğretimi	yanında	okul	öncesi	
ve	ilkokulda	çalıştığımız	arkadaşlık,	
sevgi,	paylaşma,	hoşgörü	,	saygı	gibi	
temalar	üzerinden	değerler	ve	sosyal	
duygusal	gelişim	çalışmalarını	da	
müfredatta	görebiliyoruz.	

ateryal desteğinde neler var
Öğretmen	ders	planları,	çalışma	

kağıtları,	etiketler	 Stickers,	aylık	
öğrenci	geri	bildirim	ve	başarı	
sertifikaları,	tüm	şarkıların	kayıtları	
gibi	zengin	materyal	desteği	mevcut.	
Sene	başı	programa	başlama	ve	
kullanma	öğretmen	eğitimi	ve		aylık	
öğretmen	eğitimleri	 inlandiya’dan,	
dil	öğretim	uzmanları	tarafından	 eb	
konferans	ile	yapılıyor.	

Kaç yaş grubu bu programdan 
yararlanabilecek

Türkiye’de	faaliyet	gösteren	eğitim	
kurumları	için	önerimiz	 	yaştan	

itibaren	2.	sınıf	dahil	olan	yaş	
gruplarıdır.	

Programın takvimi nasıl  Süreç 
nasıl ilerliyor

Program	12	ay	süresince	
kullanılabiliyor.	
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