


Günümüzde şehir ve metropollerde büyüyen çocukların 
doğayla temas imkânları son derece kısıtlıdır. Metropolde 
çocuk olmak, beton binalara kapanmak, trafik yoğunluğuna, 
gürültü ve hava kirliliğine maruz kalmak,  bahçe oyunlarından 
mahrum büyümek anlamlarına geliyor. Çocuklarımız artık 
bitkileri, böcekleri, çiftlik hayvanlarını, kurbağaları, dereleri, 
sadece kitaplarda ya da ekranlarda görüyorlar.  

Ne yazık ki eğitim sistemleri de kapalı mekânlarda, soyut 
kavramların öğretilmesine dayalı. Yeni kuşaklar için doğa 
giderek uzak ve soyut bir kavrama dönüşüyor. 

Doğa Yoksunluğu Sendromu
Çocuklarımızın zamanlarının çoğunu kapalı mekanlarda, 
elektronik aletlerle geçirmesinin birçok fiziksel ve psikolojik 
rahatsızlığı (örneğin obezite, hiperaktivite, kaygı bozuklukları, 
depresyon, uyum sorunları, şiddet eğilimleri) tetikleyen ya 
da ağırlaştıran bir etken olduğu artık biliniyor. Son yıllarda 
yapılan bilimsel çalışmalar şu gerçeği açıkça ortaya koyuyor: 
Doğasızlaşmanın çocuklarımıza bedeli çok ağır. Araştırmacı 
yazar Richard Louv (2008) bu olguyu “doğa yoksunluğu 
sendromu” (”nature deficit disorder”) olarak tanımlıyor.

Metropolde  
Çocuk Olmak





Doğayla 
Temas 
Çocuklara 
İyi Geliyor
“Doğa zekâsı” denen zekâ alanına sahip çocuklar, 
beş temel duyu organını kullanarak daha güçlü 
öğreniyor. Çevrelerindeki sıradışı örüntüleri, 
benzerlik ve farklılıkları daha kolay ayırt 
edebiliyor, sınıflandırabiliyor. Doğaya ve çevreye 
olan duyarlılıkları artıyor. 



Boğazhisar 
Anaokulu
Boğazhisar Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen 5Q Eğitim Modeli kapsamında; 
çocukların doğal ve gerçek yaşamla güçlü bir bağ kurmaları hedeflenmiştir. 
Bu amaçla, atölyelerde ve ormanlık alanlarda sıradışı eğitim ortamları 
oluşturulmuştur.

Çocuklara Neler Kazandırır?
• Araştırma ve keşfetme becerisi kazandırır.

• Derste öğrendiklerini deneyimleme fırsatı sunar.

• Eğlenerek öğrenmelerine ve okulda mutlu olmalarına katkı sağlar.

• Desteklenmiş ve güvenliği sağlanmış ortamlarla risk alma ve yönetme yeterliliği 
kazandırır.

• Çocukların özgüvenini artırır, okuldaki başarılarını ve çevreleriyle uyumlarını 
destekler.

• Doğadaki etkinlikler çocuklarımızın sıradışı düşünme ve üretkenlik becerilerini 
geliştirir.

• Doğayla temas, çocuklarımızın fiziksel sağlığını geliştirir. Dikkat eksikliği-
hiperaktivite sendromunu da içeren birçok rahatsızlığa karşı iyileştirici etki gösterir.

“Açık havada gerçekleşen öğrenmeler 
daha verimlidir ve tüm duyular dâhil 
olduğu için unutulmaz.”



Ormanda Eğitim
5Q Eğitim Modeli kapsamında öğrencilerimiz günün belirli vakitlerini koru 
içindeki eğitim ortamlarında geçirirler. Derste öğrendikleri bilgileri doğa ile iç içe 
deneyimleme fırsatı bulurlar.

Boğazhisar anaokulu konseptimiz, çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirirken, 
aynı zamanda onlara mutlu ve eğlenceli bir okul ortamı sunuyor.

• Doğada Yürüyüş 

• Doğayı Keşfet

• Doğa Oyunları 

• Tırmanma ve Denge

• Kamp

• Hikaye Oluşturma 

• Organik Tarım 

• Doğal Materyallerle Tasarım





Boğazhisar’da öğrenciler 
okula severek geliyorlar 
ve okulda daha fazla vakit 
geçirmek istiyorlar. 



Doğada Yürüyüş

Doğayı Keşfet 
Öğrencilerimiz bahçemizdeki ağaç ve bitki çeşitliliğini 
inceleyerek doğayı keşfetme fırsatı buluyorlar.

Doğa Oyunları 
Öğrencilerimiz doğada oyun 

oynayarak daha sağlıklı ve mutlu 
oluyorlar. Ayrıca arkadaşlık 

ilişkileri güçleniyor ve sosyal 
becerileri gelişiyor.

Öğrencilerimiz korumuzdaki parkurda yürüyüş 
yaparak vücutlarındaki tüm kaslarla birlikte 
zihinlerini de çalıştırıyorlar.





Hikaye Oluşturma
Öğrencilerimiz doğada zaman ve 
mekan ilişkisi kuruyor, hayal güçlerini 
de kullanarak hikaye oluşturuyorlar.

Organik Tarım 
Doğal ve sağlıklı beslenmenin 
temeli olan organik tarım 
hakkında bilgi ve beceri 
ediniyorlar.





Atölyelerde 
Eğitim
Boğazhisar öğrencileri, farklı gelişim alanlarına hitap eden 
atölyelerde sıradışı eğitim mekanlarının farkını yaşarlar.

Bu atölyede öğrencilerimiz, dünya mutfağını öğrenirken 
sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanıyorlar.

Gastronomi Atölyesi

Öğrencilerimiz yeteneklerinin farkına varıyor, temel sanat 
eğitimleriyle becerilerini geliştiriyorlar.

Görsel Sanatlar Atölyesi

• Görsel Sanatlar Atölyesi
• Gastronomi Atölyesi
• Eğlenceli Bilim Atölyesi

• Astronomi ve Uzay Atölyesi
• Zeka Atölyesi
• Robotik ve Kodlama Atölyesi



Eğlenceli Bilim Atölyesi
Bu atölyede öğrencilerimiz eğlenceli deneyler 
yaparak bilimle tanışıyorlar.



Astronomi ve Uzay Atölyesi
Öğrencilerimiz evreni Astronomi Atölyesi’nde keşfediyor, uzay ve 
gökyüzü ile ilgili tüm sırları öğreniyor,  planetaryumda güneş sistemine 
eşsiz bir yolculuk yapıyorlar.



Zeka 
Atölyesi
Zekâ  gelişimine katkı 
sağlamak için özel olarak 
tasarladığımız Zekâ  
Atölyesi’nde öğrencilerimiz 
sahip oldukları potansiyelin 
farkına varıyorlar.



Robotik ve Kodlama Atölyesi
Öğrencilerimiz temel düzeyden başlayarak ileri düzey robot tasarımı, 
programlama, akış diyagramları, yapay zeka teknolojileri hakkında 
eğitim alıyorlar.





Sınıflarda Eğitim
Akademik çalışmalar, okulöncesi eğitim programları doğrultusunda sınıf 
içerisinde farklı etkinlik köşeleri oluşturularak yürütülmektedir. Değerler Eğitimi, 
Oyunla İngilizce Öğretimi ve 5Q Eğitim Modeli ile zenginleştirilen içeriklerle 
öğrencilerimiz ilkokula  hazırlanıyorlar. 

• 5Q Eğitim Modeli
• İngilizce Eğitimi
• Akademik Dersler
• Değerler Eğitimi



Boğazhisar Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen “5Q Eğitim Modeli” 
çocukları tüm yönleri ile geliştiren bir eğitim modelidir. “5Q Eğitim 
Modeli”nin merkezinde insan vardır. Zira, “İnsan iyi olursa her şey iyi olur.” 
Her birey farklı olsa da zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve bedensel 

olarak doğuştan gelen büyük bir potansiyele sahiptir. 5Q Eğitim 
Modeli’nin amacı insanda var olan bu potansiyeli bütün yönleriyle 
ortaya çıkararak öğrencilerimizi aklı selim, kalbi selim ve zevki selim 
sahibi bireyler olarak yetiştirebilmektir.

• KENDİNİ TANIMA VE KABUL

• DUYGULARI ANLAMA

• DUYGU YÖNETİMİ VE OTOKONTROL

• PROBLEM ÇÖZME

• SANAT VE ESTETİK

• İLETİŞİM
• PRATİK HAYAT BECERİLERİ 
• İCTİMAİ KABİLİYETLER
• SOSYAL DUYARLILIK 
• ADAB-I MUAŞERET

• DÜŞÜNME BECERİLERİ

• SIRADIŞI DÜŞÜNME

• GENEL YETENEK BECERİLERİ

• KUR’AN-I KERİM

• İLMİHAL

• SİYER-İ NEBİ

• ŞAHSİYET EĞİTİMİ

• BESLENME
• SPOR 
• SAĞLIK
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5Q EĞİTİM MODELİ NEDİR?


