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kendi bütünleri içinde aydınlığa özgün birer örnek
muhlis, muhsin bir öncü
öğrenmeyi öğrenmiş, hep öğrenmeye devam eden bir öğrenci
başarılı bir iş insanı
bilim insanı
kaşif
mucit
lider...
değerlerini koruyan
yeni değerlerle nasıl etkileşeceğini bilen
Türkiyeli
ufku açık
sorumluluklarının farkında, proaktif bir dünya insanı
bulunduğu her ortamda fayda üreten bir birey
sevilen bir evlat
iyi bir arkadaş
bir ruh eşi
evrensel iyi bir insan
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Çocuklarımız, siz ve biz birlikte bir yolculuğa başlıyoruz;
“liTerda; -Allah’ım! Sen- bizden razı ol!” diye.

Bu çok önemli bir yolculuk...
Çünkü merkezinde değerli çocuklarımız var. Sadece “öğrenci” olarak
değil; genlerinden gelen, yaşadıkları-yaşayamadıkları, duyguları,
düşünceleri, hayalleri, ihtiyaçları, yetenekleri ve diğer tüm
özellikleri ile birlikte eşsiz bir bütün; bir “çocuk”; bir “insan” olarak...

! Seni “liTerda; - Allah’ım
luğa başlıyoruz;

razı etmek için!”

diyerek.

likte bir yolcu
rımız, siz ve biz bir

Çocukla

Değerli
liTerda Annesi
ve Babası

Bu yolu aslen çocuklarımız yürüyecekler. Yürürken inşaallah içlerini
ve dışlarını daima yeni gözlerle görecekler, sürekli gelişecekler,
yolculuk boyunca her anlamda büyüyecekler;
VE kendi bütünleri içinde aydınlığa özgün birer örnek
VE muhlis, muhsin bir öncü
VE öğrenmeyi öğrenmiş ve hep öğrenmeye devam eden bir öğrenci
VE başarılı bir iş insanı / bilim insanı / kaşif / mucit / lider...
VE değerlerini koruyan, yeni değerlerle nasıl etkileşeceğini bilen
bir Türkiyeli
VE ufku açık, sorumluluklarının farkında, proaktif bir dünya insanı
VE bulunduğu her ortamda fayda üreten bir birey
VE sevilen bir evlat; iyi bir arkadaş; bir ruh eşi
VE evrensel iyi bir insan... Olacaklar.
Evet, yolu çocuklarımız yürüyecek,
siz ve biz de onlarla beraber yürüyeceğiz;
ihtiyaç duydukları tüm desteği vermek için...
Bazen arkalarında olacağız, tek başlarına cesurca ilerleyişlerini
sevinçle izlemek için...
Kimi zaman da önlerinden gideceğiz; boylarının yetişemeyeceği
engelleri yollarından kaldırmak için...

hoş geldiniz
Değerli liTerda Annesi ve Babası liTerda’lı bir hayata

hoş geldiniz liTerda’lı bir hayatahoş geldiniz liTerda’lı bir hayata

Onlarla beraber yürürken elbette siz ve biz de kendi yolculuklarımızı
yapacağız; birlikte daha iyiye doğru daima çabalayacağız. Bunun için
el ele olacağız, hep paylaşacağız.
Çünkü liTerda’da eğitim saatlere sıkıştırılmaz; tek bir mekana
bağlanamaz; bitip sonlanamaz. Hafta içi, hafta sonu, sabah, akşam,
hatta gece uyurken; okulda, serviste, evde, bahçede, yolculukta,
parkta, her yerde, her zaman; sürekli yeni yollara açılarak devam eder.
Bizim için hayat = eğitim, eğitim = hayattır.

liTerda’lı bir hayata hoş geldiniz!

aydınlığın
aydınlığın maruf
yolu yolu
maruf
İnsanı en iyi bilen, onu Yaradan’dır.
Ve ona bir ideal tarif eder:
Bazı özellikleri över, bazı özellikleri yerer.

“Aydın” insan,
bir “evrensel iyi” insandır.
Çünkü aydınlık özellikleri
MARUFTUR:
Bildiktir, tanıdıktır;
yabancı veya tuhaf gelmez;
sağlıklı düşünen herkes onları anlar,
sever, iyi ve güzel oldukları
üzerinde uzlaşır.

İnsan övülenlerle vasıflanmaya,
yerilenlerden arınmaya çabaladıkça
kendi en iyi haline yol alır.

“Onu En Çok Seven”, onun bu halinden razı olur.
Böyle bir
insan olmaya giden
yolun kendisi de maruftur.

İnsan O’nun razılığına yaklaştıkça
aydınlanır; daha “aydın” olur.
Böyle “aydın” olmanın
liTerda adı “aydınlık”tır.

Bu yol insanın ve eşyanın
doğasına uygun, tabii,
herkes tarafından
her zaman kabul görecek;
işitildiğinde “elbette”
denilecek esaslara dayanır.

liTerda “Senin rızan için” demek...
Bu her yaştan, her milletten, her anlayıştan insan için
MARUF bir amaçtır.
Her canlı, tüm iyiliğin, merhametin, sevginin
ve aydınlığın kaynağı olan “Yaradan”ını razı etmek ister.
Bunu bilinçli-farkında olarak yaşamıyor olsa dahi,
insanın kalbi O’nun kendisini, kendisinden daha iyi tanıdığını
ve daha çok sevdiğini hisseder.

Çocukları “öğrenci!” olarak tanımlayan,
öğrenmeyi “okula!” sıkıştıran, çocukların ilgi alanlarını,
gelişim aşamalarını göz ardı edip, öğrenme konularını
meslek edindirme hedefine göre limitleyen,
“büyük resmi” olmayan bir müfredatla, öğrenmeyi
“parçalayan”, beynin sadece bir kısmına hitap ederek
“öğretmeye!” çalışan sistemler doğru sonuç veremez.

O’nun razı olduğu şeyleri tarif ederken aslında gerçek mutluluğu
tarif ettiğini hisseder. Ne güzel bir hakikattir ki, O’nun rızasının sırrı,
sevgi ve merhametindedir. O, insanı mutsuzluğa götüren şeylerden
hoşnutsuz, mutluluğa götüren şeylerden hoşnut ve razı olur.

Çünkü çocuklarımızın her biri kendi içinde eşsiz bir bütün.
Ve daha da önemlisi büyük bir bütünlüğün eşsiz bir parçası.
Çocuğu bu bütünlüklerden ayırıp “bir parça” olarak yahut
“bir parçasıyla” ele almak; sadece eksikliğe değil,
yanlışa da sebep olacaktır!

İşte bu hissiyatın aydınlığında, herkes aslında O’nu, rızasını,
O’nunla rıza bağı kurmayı özlemekte ve aramaktadır.
Bu insanın doğasıdır.

İşte bu MARUF amaç, liTerda’nın da özüdür.

Amacımız
“Allah her birimizden razı olsun”

Bakış açımız
Bütünsellik

Kapsamımız
Eşsiz Akademik Program

Konumumuz

Çocuklar merkezde

Tarzımız

Yaradılışa saygı
yaratılmışa sevgi

Yöntemimiz
Literda MAB

Manalı Öğrenme ile
Bütünsel Eğitim

Çünkü bu ayrım, onu “o” yapan diğer bütünleriyle beraber,
birçok özelliğinin gözardı edilmesine neden olur.
Yanlış tanımlama ise çocuğumuzun içinde olduğu
tüm denklemlerin de yanlış sonuç vermesi anlamına gelir.

Çocuklarımız her öğrendiklerini liTerda diyerek öğrenecek;
danışmanlarımız, hocalarımız, idarecilerimiz, ailelerimiz liTerda
diyerek çalışıp; büyük resimleri ve küçük detayları liTerda diyerek
oluşturacaklar.

Bir şeyi ancak ait olduğu bütünlerle doğru tanımlayabiliriz.
Onu her şeyin birbirine bağlı, birbiriyle etkileşim halinde olduğu
büyük resimin içinde gördüğümüzde, ne kadar eşsiz, ne kadar
manalı, ne kadar önemli olduğunu idrak edebiliriz.
Eşsiz varoluşuyla “o büyük resmin” aşkın anlamını
nasıl yüklendiğinin farkına varabiliriz.

Nasıl ki bir ağacın en küçük yaprağı, en yeni tomurcuğu,
en uzak dalı dahi gövdesine bağlıysa, biz de liTerda’da her şeyi
bu amaca bağlıyoruz: Fizik mekan şartlarımızdan,
kurum içi dilimize; idari standartlarımızdan,
ürettiğimiz en küçük malzemeye kadar her şeye liTerda amacının
aydınlığı sinsin diye uğraşıyoruz.
Uzun ve titiz bir hazırlık döneminden doğan
ders içeriklerimiz de bunun üzerinde yükseliyor:

o Biz önce Rabbimizi nasıl razı ederiz diye sorup

“aydın” tanımımızı, aydınlık özelliklerimizi bulduk.

o Bu özellikleri bilimsel bilgiler ışığında, çocuklarımızın kuşak ve

yaş özelliklerine göre 4-11 yaş için süzdük.

o liTerda-MAB yöntemiyle, bütünleyici ek araçlar da ekleyerek
akademik alana indirdik ve ince ince örülmüş
bir bütün oluşturduk. Her şeyin nihayetinde O’nu razı etmek
amacına hizmet ettiği, eşsiz bütün bir akademik program...
o liTerda-MAB yöntemiyle, çocuklarımız basit bir matematik

işlemini bile Allah’ı razı etmenin güzel bir aracına dönüştürebilmenin
yolunu görebiliyor, öğrenip tecrübe edebiliyorlar. İnsan doğasının
bir parçası olan “liTerda” amacını içlerinde de buluyor, onu sevgi ve
aydınlıkla besleyip büyütebiliyorlar.
Böylece yüksek bilinç sahibi, her yaptıklarını Rablerini
razı etmek için yapan, “aydın-evrensel iyi” insanlar olmayı;
aydınlanıp, aydınlatmayı hayal edebiliyorlar.

BÜTÜN

TEK

liTERDA ile “eşsiz bütünleri” görebilmek
o EŞSİZ BÜTÜNLERLE VAR OLAN, BÜYÜK BÜTÜNLÜK
o EĞİTİM = HAYAT, HAYAT = EĞİTİM
o BİRLİKTE, EL ELE
o BÜTÜNSEL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

bütün

arkadaş, evlat, torun, kul

Onlar, 4 ila 11 yaş arasında

her biri, eşsiz birer insan
o İhtiyaçlar için ayrılmış teneffüsler dışında da
serbest paylaşım zamanları var. Bu zamanları istedikleri şekilde planlıyor,
öğrendiklerini, sosyal, duygusal, iletişim becerilerini yaşıtlarıyla etkileşirken
ortaya koyuyorlar. Bir yetişkinin müdahale veya yönlendirmesi olmadan
birbirleriyle oynamak, birlikte keşfetmek ve yol almak için fırsat buluyorlar.

o Anlatmak istedikleri her şeye kulak vermek için, yazılı, sözlü, özgün
anlatımlı mesajlarını anında veya kayıtlı olarak paylaşmalarını sağlayacak
özel enstrümanlarımız var. Arkadaşlarıyla, danışmanlarıyla, hocalarıyla
paylaşmak istedikleri her şey bizim için çok kıymetli.
Hepsini duymak için uğraşıyoruz.

o Ders içeriklerimiz onların tüm kimlikleriyle konuşuyor, onların
hayatlarına girmemize ve hayatlarını okula getirmelerine imkan sağlıyor.

onların
eşsiz varoluşlarını tüm boyutlarıyla
ortaya koyabilmek için liTerda

EĞİTİM = HAYAT
HAYAT = EĞİTİM
İnsanoğlu bebeklikten erken çocukluğa kadar öğrenmek için
anne-babasını izler. 4-5 yaşlarından itibaren ise öğrenme alıcıları
yavaş yavaş aile dışına döner.
Bu çağ tam da okulla karşılaştığı çağdır. Sonraki 15-20 yıl boyunca okul,
gündüzleri derslerle, akşamları ödevlerle neredeyse tüm vaktini doldurur.
Dolayısıyla okul çocukluk ve gençlik yıllarında yaşamın merkezidir.
Bu açıdan bakıldığında ve üstelik öznenin “öğrenci” değil de eşsiz
bütünüyle bir “insan” olduğu düşünüldüğünde, eğitimin; “meslek edinmeye hazırlamak”tan, “ekonominin insan ihtiyacını karşılamaktan” daha
yukarıda, daha anlamlı bir amacı olması gerektiği ortaya çıkıyor.
Biz de bir okul olarak misyonumuzu bu bakışla tanımlıyoruz: liTerda
çocuklarımızın aydın bir insan olma yolunda, hayatlarının her alanında
ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, beceri, bilinç, sevgi, alışkanlık, vb. kazanmaları
için gerekli tüm desteği vermek; ortam ve imkanları sağlamak için var.

eğitim
ve hayat bütünlüğü
liTerda’da eğitimi; okul içinde ve dışında ‘eş zamanlı’ yaşanan; hayat
boyu devam eden bir kavram olarak tanımlıyoruz.
Eğitim ve hayatın bir bütün olduğunu görüyor ve koruyoruz.

o Çocuklarımızın “eşsiz bütün” hayatlarıyla yakından ilgileniyoruz.
Sadece matematik problemlerini nasıl çözdüğünü değil,
dün geceki rüyasının detaylarını da merak ediyoruz.
Sadece derslerde değil, teneffüslerde veya serbest oyun saatlerinde
de nelerle meşgul olduklarına dikkat ediyoruz.
Onlara yaşadıkları hayatın içinde olup bitenleri bilerek,
ihtiyaçlarını, hallerini anlayarak muamele ediyoruz.

o Öğrenilenlerle hayatı biribirine bağlıyoruz.
o Özel akademik programımız içerisinde, tüm derslerin liTerda-MAB
yöntemiyle bütünleştiği ve mana kazandığı haftalık aydınlanma
yolculukları, çocuklarımıza tüm hayatlarını etkileyecek faydalar
sağlıyor. Her hafta farklı bir konuda kendi iç yolculuklarını yapıyorlar.
Tüm dersler ve kazanımlar bunu desteklemek üzere hazırlanıyor.

AYDINLANMA YOLCULUKLARI
o Hayatın içinden yöntemler, hayat örneklemeleri ve gerçek hayat
denemeleri ile bağı kuvvetlendiriyoruz.
o Çocuklarımıza evde tamamlayacakları “gerçek hayat denemeleri”
öneriyoruz. Bir nevi ödev olan bu denemeler, çocuklarımıza
öğrendiklerini uygulama imkanı veriyor.
o Aydınlanma yolculuğunu, okulun dışında da sürdürüyoruz.
Farklı mekanlarda ve günlerde, sizlerin de katılacağı
özel organizasyonlarla öğrenmeyi hayat içinde devam ettiriyoruz;
Örneğin siz, biz ve çocuklarımız hep beraber o haftanın
öğrenmelerini pekiştirecek geziler, atölye çalışmaları, gerçek hayat
denemeleri yapıyor; en güzel, en bütün, en keyifli öğrenmelerden
bazılarını böylece gerçekleştiriyoruz.

birlikte,

el ele

“Eşsiz bütün”ler bakış açısının en önemli yansımalarından biri
başarıyı bireysel-parçaya has değil, birlikte-bütüne yaygın olarak
aramaktır.
Bizler liTerda’da, aydınlığa doğru el ele yürümenin, dayanışmanın ve
hem “çokluğu bölüşerek”, hem “tekliği çoğaltarak”paylaşmanın
gerçek başarı olduğuna inanıyoruz.
Bunun için:

o Özel akademik programımız zengin grup çalışmaları, birleştirici
çalışmalar, tek bir kişinin kazanacağı değil, grup olarak başarılabilecek
hedefleri olan etkinlikler üzerinde yükseliyor.
Çocuklarımız üzerlerine düşeni yapmakla kalmayıp,
arkadaşlarının – gruplarının yardımına koşmayı; dayanışmayı ve
birlikte başarmayı öğreniyorlar.
Değerlendirme ve öz-değerlendirme eğitimlerinde:

o Çocuklarımızı asla kıyaslamıyoruz, yarıştırmıyoruz.
Basit puanlama teknikleri değil, çocuğumuzun “o” eşsiz bütününü
değerlendirebileceğimiz liTERDA’ya özel ölçme-değerlendirme
modelleri kullanıyoruz.
Yaş özelliklerine göre;

o Rekabetin 4-7 yaş arasındaki çocuklarımız için stres kaynağı,
motivasyonu düşürücü ve özgüveni zedeleyici olduğu bilgisiyle
sadece süreci ve katılımı, sonrasında ise süreci, katılımı ve gelişimi
esas alıyoruz.
Rekabet kavramını “ “daha iyisi
için kendi kendini geçmek” şeklinde tanımlıyoruz.

Biz liTerda’da, aydınlığa doğru
el ele yürümenin, dayanışmanın ve
hem “çokluğu bölüşerek”,
hem “tekliği çoğaltarak” paylaşmanın
gerçek başarı olduğuna inanıyoruz.

özgün yöntemler

eşsiz akademik program
BÜTÜNSEL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ
Bir şeyin nasıl öğrenildiği bilgisi, en az öğrenilen bilginin kendisi
kadar kıymetli bir araçtır. Biz hem bu kıymetli aracı
kullanıyor, hem de “bütünsel” öğrenme için öğrenme
yöntemlerini çeşitlendiriyoruz.
Böylece hem ulaşabildiğimiz çocuk sayısı hem de çocuklarımızda
ulaşabildiğimiz öğrenme derinliği artıyor.
Farklı algı ve farklı öğrenme merkezlerine hitap edebilmek üzere
temel akademik yöntemlere ek olarak:

o Sağ beyin olarak adlandırılan görsel-mekansal (GM) ve sol beyin
olarak adlandırılan işitsel-zamansal (İZ) öğrenme merkezlerinin
birlikte çalışmalarını sağlamak üzere özgün yöntemler
o Özellikle bir nevi hafıza denilebilecek fuad,
düşünüp ibret almakla görevli lübb ve çok özel yapı ve görevleri ile
niyet, akletme, inanç ve -Hak ile yahut diğer kalbler ileirtibat merkezi olan kalbe yönelik yöntemler

o Bütünsel gelişim yöntemleri
(Tersten öğrenme, sezgisel buluş, vb.)
o Öğrenicin “eşsiz bütünsel” yapısını hesaba katan esnek yöntemler
(Çevre Analizi, özgün anlatım, sanatsal üretim, vb.)
o Hal ile eğitim yöntemleri (Sözlü örneklik, davranışla örneklik,
tecrübe paylaşımı ile örneklik, vb.) kullanıyoruz.
Yöntemlerimizi, derslerimizin ve o hafta yapılacak olan aydınlanma
yolculuğunun doğasına göre zenginleştiriyoruz.

Öğrenme değerlidir.
Ama öğrenilenler; MARUF bir amaç için faydalıysa,
yararlı oluyorsa, bu amaca doğru insanı değiştirip geliştiriyorsa,
işte o zaman öğrenme, gerçek değerine ulaşır:

Biz buna MANALI ÖĞRENME diyoruz.
liTerda’da çocuklarımıza manalı öğrenme için özel olarak hazırlanmış
eşsiz bütün bir akademik programımız var.
Bu programı biz bir ağaç metaforu üzerinden şöyle anlatıyoruz:

Ağacımızın gövdesi liTerdadır;
Allah’ı razı etmek üzere, O’nun tarif ettiği aydın insan olmak amacımızdır.

Ana dallarımız derslerimizdir; bunlar amacımızın açılımını (öyleyse
ne yapmalı) ve yolunu (nasıl, ne ile, ne şekilde) anlatır.
Bu dallara bağlı küçük dallar ve yapraklar derslerin kazanımlarıdır.
liTerda-MAB ile hem akademik kazanımları, hem de aydınlık kazanımlarını
içerirler.
Ağacımızı ayakta tutan ve besleyen köklerimiz en temiz kaynaklar;
Kur’an ve onun işaret ettiği üzere sahih hadislerdir. Tüm ağaç
zaten buradan beslenerek büyümüştür ve ihtiyaç halinde en uç yaprak
dahi ana gövdeden köklere varabilir; aradığı gıdayı oradan çekebilir.

İşte bu ağaç tomurcuk verir,
çiçek açar, meyveye durur.
Değerlidir! Manalıdır!
Bütündür!

“yaradılışa saygı” ve “çocuklar merkezde”

4-6 yaş için temel yöntemler
ve aydınlanma yolculukları

Çocuklarımız bulundukları yaşın ilgi alanlarına ve gelişim aşamalarına
uygun seçilmiş aydınlık konularında transformatif-öze yönelik çalışmalarla,
kendi gelişim yolculuklarını yapıyorlar.
Bu çalışmalarla öğrendikleri, tecrübe ettikleri, hissettikleri her şey içsel
yolculuklarında birbirlerini bütünlüyor ve aynı amaca hizmet ediyor.
Böylece çocuklarımız hem hayatın her alanında gelişiyor, hem de her hafta
farklı bir konuda içsel yolculuk yapma fırsatı buluyorlar.
Aydınlanma yolunda gerçek manada ilerliyorlar.

6-11 yaş için MEB dersleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatının temelini oluşturan
Türkçe, Matematik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Hayat Bilgisi dersleri
eğitimin merkezinde yer alıyor. MEB müfredatı da böylece
liTerda-MAB ile bütünlük içinde daha da mana kazanmış kıymetli
bir araca dönüşüyor.

derslerimiz

Tüm derslerimiz için özel ders planlarımız
uzman ekibimizin uzun ve titiz bir çalışması ile hazırlandı
ve her biri kendi özel materyallerine sahip...

liTerda-MAB ile örülü olarak haftalık
aydınlanma yolculuğuna katkı sağlayacak içerikte, bütünsel öğrenme
teknikleri ile en zenginleştirilen dersler...
Ölçme-değerlendirmesinden pekiştirme sürecine kadar, “yaradılışa
saygı” ve “çocuklar merkezde” standartlarımıza uygun olarak
geliştirilmiş o doğal ve iyi çalışılmış kurgularla şekillendirilmiş planlar.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının işlenme yöntemlerindeki doğallık
ve zenginlik, özgün ve özel akademik programımızla bir araya
geldiğinde çocuklarımız, harf yazarken, toplama yaparken, takla
atarken; aslında daha büyük, daha manalı bir şeyi öğrendiklerini
biliyor ve bilgiyi bu farkındalıkla içselleştiriyorlar.

ingilizce
Özel liTerda İngilizce programı ve amacı
o Dili sevdirmek,
o Dilin yapısına aşinalık,
o Kontekste bağlı çözümleme becerisi,
o Dili kullanmak konusunda özgüven
ve pratik kazandırmak.

iletişim anlama ve anlatma
Çocuklarımızın 4-6 yaş arasında temel, özgün sunumlarla başlayıp
6-11 yaş arasında detaylı kazanımlara sahip, formal bir yapı ile,
haftada 6 saat olan iletişim dersi; konuyu iki yönden ele alıyor:
Okuduğunu, dinlediğini, gördüğünü idrak etme, değerlendirme,
süzme ve şartlara göre kendini en iyi şekilde ifade edebilme.
Anlama ve anlatma dersi, aynı zamanda Türkçe dersi kazanımlarını
kuvvetlendirme ve uygulamalı olarak test etme imkanı da sağlıyor.

Bu sebeple özellikle iki kazanım üzerine odaklanıyoruz:
Dinleme ve konuşma.
Günlük hayatta sık karşılarına çıkacak kelime ve kavramlarla örülü
bu derste, kullanabilecekleri bilgileri öncelikli sunarak, değerli
öğrenmenin gerçekleştiği özgün bir örnek ortaya koyuyoruz.

düşünme becerileri
4 yaş ve üzeri çocuklarımıza verdiğimiz çok özel bir güç:
o Doğru Algılama
o Bilgi Yönetimi
o Analiz ve Sentez
o Adapte Etme
o Yorumlama
Düşünme becerileri dersi; 4-11 yaş için özel olarak belirlenmiş
kazanımları ve bu kazanımları sağlamaya yönelik çalışmaları içeren,
özgün bir ders.
Spiral öğrenme ile derinleşip yerleşen düşünme becerileri dersi
kazanımları; bilgi, beceri ve alışkanlıklar olarak diğer dersleri de
destekliyor.
Böylece; hem düşünme becerileri uygulamalı olarak pekişiyor, hem
de çocuklarımız tüm derslerde daha iyi bir öğrenme için bu gücü
kullanıyor; güvenle ve inançla ilerliyor,
sınırlara takılmadan yol alıyorlar.

olaylar, kavramlarve öğrettikleri
Görsel sanat çalışmalarının araç olarak içinde bulunduğu bu derste,
içi boşaltılmış ya da anlam kaymasına uğramış temel kavramlar ele
alınıyor. Örneğin israf, tevekkül, vb. içinde değerli ibretler bulunan
olayları çocuklarımızın yaş seviyesine uygun ve temiz kaynakların,
Kur’an ve onun işaret ettiği üzere sahih hadislerin, referansları
üzerinden irdeleniyor ve çocuklarımızdan kendileri için
çıkarım yapmaları bekleniyor.

Kur’an çalışmaları

“ İnsanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar ”
SAD SURESİ, 29

Kur’anca

liTerda’nın Kur’an’ı anlamaya yönelik Arapça müfredatı

4-6 yaş aralığında 2-4 kişilik gruplarla, uzman hocalarımızın gözetiminde;

o Güzel ve seri Kur’an okumayı öğrenme
o Hatim çalışması
o Sure ezberi başlangıç
6-11 yaş aralığında 2-4 kişilik gruplarla, uzman hocalarımızın gözetiminde;
seçmeli hedefli ezberle nihai hedefler üzerinde çalışıyoruz:
Yeterli gözlem süresi sonunda çocuklarımız için, “başarıyla”
tamamlayabilecekleri uygun hedefler seçiliyor. Böylece çocuklarımız detayların
kendisine göre belirlendiği özel ezber çalışmaları yapıyor.

4-8 yaş arasındaki çocuklarımız; liTerda’nın eğlenceli ve kalıcı öğrenme sağlayan,
aktif öğrenme teknikleriyle Kur’an’da 10’dan fazla sayıda geçen kelimeleri, anlamlarıyla
birlikte öğreniyor.
8-10 yaş arasındaki çocuklarımız; hiç gramer bilmeden kelime çözümleri yapabilecekleri
özgün bir yöntem öğreniyor, bunun için gerekli donanımları ediniyorlar.

10-11 yaş arasındaki çocuklarımız; öğrendikleri özgün yöntemle örnek metin

çözümlemeleri yapabiliyor, böylece Kur’an’ı orijinal dilinden anlamaya başlayıp
öğrenmelerini sürekli ilerletebiliyorlar.

Anladığını YAŞAMAK

Nihai hedeflerden bazıları:
o Temel sure hafızlığı

Peygamber Efendimizin (SAV) sık okunmasını tavsiye ettiği surelerin ezberi
ve anlamlarının idraki

o Genişletilmiş sure hafızlığı

Zehraveynin de dahil olduğu, süreç içerisinde eklemelerin yapılabildiği
bir üst seviye

o Dönüşlü ezber

Tüm Kur’an metninin ezberi

Kur’an meşguliyetini, bitirip bir kenara konacak bir iş gibi değil,
günlük hayatının en güzel, en sevilen daimi bir parçası olarak kurguluyoruz.
İtidalli, devamlı, sürdürülebilir bir hız ve usulle çalışıyoruz.
Ezberi kolaylaştırıcı bilimsel, özgün yöntemler kullanıyoruz.
Bu özgün yöntemleri özgün materyallerle destekliyoruz.
Kur’an ezberi, anlamı öğrenmekle ve öğrendiğini uygulamakla
bütünlendiği zaman tam olur; gerçek bir hafızlık sayılır.

Okuduğunu / ezberlediğini anlamak
Bir başka deyişle tam hafız Kur’an’ı sadece dilinde, hafızasında, anlamasında,
zihninde değil, davranışlarında, tercihlerinde, yaşantısında değil,
aynı zamanda düşüncelerinde, hislerinde, ahlakında, karakterinde,
benliğinde ve özünde de muhafaza edendir.
Bu nedenle bahsedilen özel derslerimizi vazgeçilmez görüyoruz.

temiz bilgiler
Dini bilgilerin tüm kirliliklerden, bidat ve israiliyattan arınmış,
sadece tertemiz kaynaklardan, Kur’an ve onun işaret ettiği sahih hadislerden
derlendiği ve tertemiz biçimde çocuklarımıza sunulduğu bir liTerda dersi: Temiz Bilgiler.

4-6 yaş arasındaki çocuklarımız;

liTerda’nın eğlenceli ve kalıcı öğrenme sağlayan, aktif öğrenme teknikleriyle verilen iki ders;

o Resimli sure mealleri

Ezberlenen küçük surelerin anlamlarının çocuklara
uygun süzülmüş halleri öğretilmekte.

o Etkinlikli ayet mealleri

Aydın nasıldır sorusuna cevap olabilecek ayetlerin meallerinin öğretilmesi.

6-9 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik ibadet kavramının, namaz, oruç ve zekat

ibadetlerinin, abdestin özü, anlamı ve temellerinin tam manasıyla idrak edilmesine yönelik dersler.

9-11 arasındaki çocuklarımız için; Dünya hayatı nedir, sonsuz hayatımız nedir,
cennet nedir, Rabbimiz kimdir, gibi itikadi sorulara cevapların arandığı bir derstir.

zorunluluk esaslı değil,

merak-ilgi esaslı

aydınlığın
aydınlığın maruf
yolu yolu
maruf

bir sistemle öğrenen çocuklar için;

Dışarıdan verilen baskıcı disiplinle değil

öz disiplinle

doğruyu bulan çocuklar için;

Çocuklarımızın öğrenme işinin ve o işle ilintili tüm diğer işlerin hem öznesi,
hem nesnesi olduğunu biliyor; bu yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz.
o Her zaman ihtiyaç duyduklarında tüm desteği vermek için...
o Bazen arkalarında olacağız, tek başlarına cesurca ilerleyişlerini sevinçle izlemek için...
o Kimi zaman da önlerinden gideceğiz; boylarının yetişemeyeceği engelleri yollarından kaldırmak için...

Dış motivasyonla (takdirle, ödülle) çalışan değil;

iç motivasyonla
yol alan çocuklar için

Sınıflarımızda iki danışman bulunduruyoruz.

merkezde
çocuklar çocuklarçocuklar çocuklar

çocuklar çocuklarçocuklar çocuklar

öğrenmeyi sadece test ve sınav sonuçlarına göre
ölçüp-değerlendiren anlayış yerine,
“değerli öğrenme”yle gelen içsel aydınlanma
ile öğrenen çocuklar için: liTERDA

Danışmanlarımızdan biri dersin akışını yönetirken, diğer danışmanımız çocuklarımızı birebir takip ederek,
ihtiyaç duydukları yardım ve desteği sağlayarak çocuklarımızı öğrenmenin merkezinde tutuyor.

Danışmanlarımızın rolünü, diğer bir deyişle, öğretmenlerimizi
“sınıfın hakimi” olarak değil: Öğrenme yolculuğundaki çocuklarımıza yol açan, imkan
ve ortam sağlayan, aralarından biri olup öğrenme yolculuğunu başından sonuna
onlarla birlikte tamamlayan, gerektiğinde onlara rehberlik eden
çocuklarımızın iç motivasyonlarının artırmasına katkı yapan,
“kendi resimlerini” çizmelerine; sahip oldukları
eşsiz özelliklerini keşfetmelerine yardım eden,
kendine inanmalarını sağlayan her birinin kendisini sevdiğine,
kendisine güvendiğine, yardım istediğinde
yardım edeceğine emin olduğu örneklik ve hal ile
güzel ahlak ve faydalı alışkanlıklar kazandıran,
varsa yaralarını sevgiyle iyileştiren,
özgün çözümleri takdir eden,
çocuklarımıza tercih imkanları açan

destekleyiciler
olarak tanımlıyoruz.

Z- kuşağı ve yaradılış özellikleri

Z

2000-2021 yılları arasında doğan nesle Z kuşağı deniyor;
bir başka ifadeyle Kristal Çocuklar... Biz onlara hitap edebilmek için önce onları
anlamak için çabalıyor, sonra da bu kuşağın yaradılış özelliklerine uygun yöntem
ve teknikler kullanmak için çalışıyoruz.
Çünkü aralarında (onları tanımayan eğitim modelleri-sistemleri nedeniyle);
bilgiye ulaşmakta zorluk çekmeyen, ancak bilgiyi özümsemede, hayatlarına geçirmede,
bilgiye olan meraklarını canlı tutmada sıkıntı yaşayan,
öğrenmeye karşı merakını yitirme noktasına gelmiş çocuklara sık rastlanıyor...
Anlam arayışları, özgürlük tutkuları, girişimcilikleri,
samimiyet ve derinlik arzuları ile Z kuşağı, liTerda’da tam yerini buluyor.

Çocuk güler, oynar, kucaklar, ışıl ışıl gözlerle bakar. Çocuk onunla birlikte güldükçe çiçek açar,
ona sarıldığınızda köklerini sağlam salar, eğlendikçe en güzel şekilde öğrenir!
Biz çocuklarımızla beraber gülüyoruz, eğleniyoruz, neşeleniyoruz!
Tüm derslerimizde, mümkün olan her anda oynuyoruz, merak edecek ve
kutlayacak şeyler buluyoruz, çocuk oluyoruz!

Çocuklarımızın muhatap olacağı insanları, tüm ekibimizi özenle seçiyoruz.
liTerda ekibi, iyi bir eğitim kurumunun özünün / öznesinin ‘çocuklar’ olduğunu biliyor,
kuralları sınırlayıcılar olarak değil, yol göstericiler olarak, onlarla, onlar için maruf olacak şekilde belirliyor;
az sayıda, net kural içerisinde çocuklarımızın özgürlüklerini ve özgünlüklerini
sonuna kadar yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz

çocuk haklarının liTerda tanımı: İnsan olmaktan doğan tüm hakları ile birlikte
o Şeref ve onurlarını
o Söz haklarını
o Tercih ve karar haklarını
o Kendileri olabilme, özgün olabilme haklarını
o Soru sorma, bilgi alma haklarını sonuna kadar koruyoruz.

Özel eğitimlerle çocuklarımıza özbilinç ve özdisiplin ile ilgili
özel aydınlanma yolculukları yapma fırsatları veriyoruz.
İç motivasyonu artırıcı özel teknikler kullanıyor;
otonomi, yeterlilik duygusu, aidiyet ve yakınlık hissi aşılıyoruz.
Çocuklarımızın aktif olarak katıldığı öğrenme süreçlerimizle, çocuklarımızı okul idaresinin
parçası yapan yönetim kulüplerimizle, özel ölçme-değerlendirme standartlarımızla yol alıyoruz;
o Bağımsız birey olma yolunda, kendine özgü yetenek,
bakış açısı, tarz geliştirebilen
o Odaklanabilen; kolay pes etmeyen
o Duygularını kabullenip yönetebilen
o Davranışlarının sonuçlarını hesaplayabilen
o Doğruyu ve yanlışı ayırt edebilen
o Yanında kim olursa, nerede olursa olsun, doğru karar vermeye meyilli
o Özgür ve bağımsız düşünen, idrak eden, örnek, öncü, adil, asil,
gerçek mutlu birer aydın olmalarını
sağlayacak gerçek kazanımlar amaç ediniyoruz.

bütünsel sağlık
İnsanın sağlıklı olması için saygı duyulması gereken yaradılış özellikleri
liTerda’da “bütünsel sağlık” ile ilgili pek çok uygulamanın temelidir.

o Sakin süreçler: Günlük akışımız telaşsız ve acelesiz;
huzur ve sakinlikle devam ediyor.
o Görünmeyen bedenimiz: Onlar için özel sabah ve
akşam rutinleri yürütüyor, farkındalıklarını ve olumlu
enerjilerini artırmalarına destek oluyoruz.
o Spor: çocuklarımız her gün en az iki ders bütünleyici
spor faaliyetleri ile meşgul oluyorlar.
o Helal ve tayyib gıda: Kantin ve restoranımızda
organik içerikli, helal ve tayyib gıdalara kolayca ulaşıyorlar.

o Temizlik: Kişisel temizliği kolaylaştırıyor ve
özendiriyor; hijyen için sınıflarımızda çocuklarımızı
ayakkabılarından kurtarıyor; havuzumuzun suyunu
düzenli tazeliyoruz.
o Su: Sınıf ve koridorlarımızdaki özel düzeneklerimizle
çocuklarımızın yeterli su tüketimlerini kolaylaştırıyoruz.
o Açık hava: Çocuklarımızı her mevsimde
öğrenme yolculuklarını bahçemizde oynayarak,
keşfederek, deneyerek sürdürmeleri için
teşvik ediyoruz.

aydınlığın
aydınlığın maruf
yolu yolu
maruf
yaradılana

sevgi

Çocuklarımızın öğrenme işinin ve ilintili diğer tüm işlerin hem öznesi,
hem nesnesi olduğunu biliyoruz. Onların yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz:
Çocuklarımızla, ekibimizle, siz ailelerimizle,
bu yolda birlikte yürüdüğümüz herkesle; canlı-cansız
tüm yaratılanla sevgi bağı kurmak, sevgiden doğan bir
hoşgörü ve merhametle ilişkilerimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz.
Çocuklarımız da bunu öğreniyorlar.
Çünkü biliyoruz ki, çocuklarımızın en temel ihtiyacı;
sevildiğine, anlaşıldığına, güvenildiğine inandığı bir ortamda bulunmaktır.
Ve ancak okul, sevilerek gelinen, özlenen bir yer olduğunda her şey yerli yerine oturur.
Sadece çocuklarımıza değil onu tecrübe eden herkese
mutluluk, huzur ve iyi duygular getiren bir ortam ve şartlar oluşturulduğunda,
okul bir yaşam merkezi, bir “aydınlanma evi”, bir “mutlu çocuk kenti” haline dönüşür.

yaradılışa saygı
o

“Mecbur olmadıklarında, çocuklar bunu, yapmak isterler miydi?”
“Bu uygulama, okul saatleri dışında uygulansa da çocuklarımıza
normal görünür müydü; hayatın içinde tuhaf kaçmadan,
yabancı kalmadan yer alabilir miydi?” gibi sorularla
uygulamalarımızı sürekli test ediyoruz.

o Doğal ve içten paylaşımları teşvik ediyoruz.
o Hal ile öğrenme modeliyle uzun yolları kısa sürede alıyoruz.
o Danışmanlarımız çocuklara aktarabilecekleri, alışkanlık olarak
yerleşebilecek güzel davranışları, onların görebileceği,
gözlemleyebileceği, hissedebileceği şekilde bilinçli,
tekrarlı ve tutarlı olarak yapıyorlar.

MAB

manalı öğrenme yöntemiyle
bütünsel eğitimi gerçekleştirmeyi hedefleyen
sisteminin kısa adıdır.
liTerda tarafından geliştirilmiştir

aydınlığın
aydınlığın maruf
yolu yolu
maruf
MAB modeliyle...
Standart akademik eğitim, bir yön ve mana kazanır.
“Neden” ve “ne için” soruları rahatlıkla cevaplanır.
Akademik dersler birbirinden kopuk, işlevsiz parçalar olarak
kalmaz. Manalı bir bütün olarak birbirine bağlanır.
Akademik kazanımlar, daha üstün bir işlevle ve
bütünleşerek öğrenmenin içinde yer aldığından,
daha kalıcı ve başarılı bir şekilde sağlanır.
Bilgilerin gerçek hayata dönük manalı kazanımlar için
nasıl kullanılacağı sürekli olarak örneklendiğinden
öğrenilenleri hayata geçirme becerisi
doğal olarak kazanılmış olur.
Yani öğrenilenler hayata geçirilir; işe yarar hale gelir.
Hayatına dahil ettiği, idrak edebildiği veya bizzat yaşadığı
faydalar sayesinde çocuklar, yüksek iç motivasyonla
öğrenme işine yönelir.
Çocuklar izlenen yöntemin farkında olduklarından
bunun önemini kavrar ve alınan sonuçlardan
gerçek anlamda faydalanırlar.

manalı öğrenme nedir?
Manalı öğrenme, öğrenilenin gerçek hayatla
sıkı bir bağı, gerçek hayata dönük gerçek kazanımları,
öğrenen tarafından kavranabilen faydaları olması demektir.
Bir örnekle açıklamak gerekirse; görsel sanatlar dersindeki
perspektif çizim çalışmaları sadece nasıl perspektif çizimi
yapılacağını öğrettiğinde, bu dersin akademik kazanımları “amaç”
durumundadır. Burada manalı öğrenmeden söz edilemez. Eğer
perspektif çizim yapmakla ilgili tüm teknik bilgiler, aynı şeyin başka
bakış açılarından ne kadar farklı görünebileceğini somutlaştıran bir
örnek şeklinde sunulursa, durum değişir. Bu sefer perspektif çizim
yapmak araç; empatiyi öğrenmek amaç olur.
Böylece çocuk, teknik bilgiyi öğrenir; akademik kazanımı edinir; ama
bununla kalmaz, “aynı şeyin farklı bakış açılarında
farklı görünebileceğinin bilincinde olan” biri olarak dersi tamamlar.
Yani çocuk perspektif çizim yapma bilgisini, üst bir amaç için “araç”
olarak kullanmış ve böylece “manalı” öğrenmiş olur.

aydınlığın
aydınlığın maruf
yolu yolu
maruf
MAB teknikleri
araç - amaç tekniği
liTerda-MAB öncelikle eğitim işine dair bir üst amaç tespit edilmesini
öngörür. Bu amaç en temel soruya: “Nasıl bir insan?” sorusuna bir
cevaptır ve bir ideal ortaya koyar. “Nasıl bir insan?” sorusunun cevabı,
objektif sayılabilecek kadar bilimsel ve / veya evrensel değerlere dayalı
yahut özellikle farklı tercih ortaya konulabilecek üst koşullarda inanç,
bakış açısı temelinde bir kimliğe sahip olabilir.
Ardından tüm dersler, kazanımlar, içerikler, hedefler, tercihler bu amaca
yönelik araçlar olarak planlanır. Üst amacın araçları olarak birbirlerine
bağlanır. “Nasıl bir insan” yetiştirmek istediğini bilen kurum,
tüm faaliyetlerini buna dayandırıp birbirleriyle ilintili ve tutarlı hale
getirebilir.
Her insan gibi tutarlılık arayan çocuklar, birbiriyle ve kendi dünyalarıyla
ilişkilendiremediği kopuk dallar yerine, hepsi aynı amaca hizmet eden,
aynı amaç çerçevesinde birbirine bağlanan öğrenmeler sergiler hale gelir.
Böylece manalı öğrenme gerçekleşir.

eşzamanlılık - bağlantılılık tekniği
MAB modelinde öğrenme süreci, ‘eşzamanlılık’ temelinde,
‘bağlantılılık odaklı’ bir model ekseninde ilerler.
‘Bağlantılılık’, bağlantılı olma durumu,
alınan bilgiler arasında korelasyon kurulması,
bir bilginin bir başka bilgiyle birlikte anlaşılabilir,
beraber algılanabilir halde oluşudur.
MAB’daki kullanımıyla ‘Eş Zamanlılık’; birbirinden bağımsız haldeki bilgilerin
birbirleriyle kolayca ilişkilendirilmesine dayalı algısal işlemler bütünüdür.

Parça - bütün ilişkisi tekniği
MAB iki yönlü bir ilişki tanımlar: Parçadan bütüne ve bütünden parçaya.
Bütün, tanımlanmış olan gerçek hayata dönük manalı kazanımdır.
Parça, hem işlenen dersler ve onların akademik kazanımları, hem de üst
kazanımın analizinden doğan alt kazanımlardır.
Tüm parçalar örgü yöntemiyle birbirine bağlanır. Hep birlikte parçalarının
toplamından daha büyük bir bütün, bir geştalt oluşturur.
Bu örgü sayesinde, her bilgi parçası, bütün içinde kolayca ve kalıcı olarak
yerini bulur. Parçalar bütün açısından bakılıp tanımlanır. Bu, bütünden
parçaya gidiştir.
Diğer yandan parçaların bir araya gelerek bütünü oluşturması beklenir.
Bu ise parçadan bütüne gidiştir.

meta - data tekniği:
Verilen her bilgiyle, onu neden öğrendiği; nerede ve nasıl kullanılacağı
bilgisi de sunulur. Bu, bilginin hayata geçirilmesini kolaylaştırır ve aynı
zamanda bilgiyi bütünler.
Çünkü meta-datası olmadan bilgi, kopuk ve faydasızdır.

aydınlığın
aydınlığın maruf
yolu yolu
maruf
Çocuklarımız, siz ve biz birlikte yeni bir yolculuğa başlıyoruz...

Sorarım denerim keşfederim
Sevgiyle zorlukları da yenerim
Ne mutlu bana
Ufkum literda
El ele birlikte
O'nun yolunda
Öğrendikçe yenilenir büyürüm
Büyüdükçe aydınlığa yürürüm
Ne mutlu bana
Ufkum literda
El ele birlikte
O'nun yolunda
İsterim dünyaya aydınlık gelsin
Yolumun sonu rızana ersin
Ne mutlu bana
Ufkum literda
El ele birlikte
O'nun yolunda
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