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Okul öncesi eğitim kurumları ve 1. 2. sınıflar için
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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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konmuş Moomin Erken Çocukluk Dil
Okulunu Türkiye’ye getirmiş olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.

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.
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hesap açmaya başladıklarını gördük
becerilerine temel sağlıyor.
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Sınıf
ise öğretmen,
Gamzeortamında
Önem - LEGOnimbus
Akademik Koordinatörü
pedagoji kavramının altını çizmek
öğrencilerin
hafta
boyunca
pratiğini
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yaptığı
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etkinliklerle
tabletlerin, mobil cihazların hızlı
pekiştiriyor öğretimini yapıyor.
tırmanışına tanık olurken
eğitim uzmanlarının da erken
çocukluk döneminde güvenli
dijital araçların kullanımı üzerine
çalışmalarını attırdıklarını
görüyoruz. Teknolojinin amaç
değil araç olarak kullanılmasının,

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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