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MURATPAŞA KAMPÜSÜ
İLKOKUL - ORTAOKUL - ANAOKULU
Yenigöl Mh. Orkide Sk. No:44/A Muratpaşa / ANTALYA

NEDEN ENERJİ?

Siz de
Enerjide yerinizi alın.

bilgi@enerjikoleji.net

Çünkü;
• Özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa
gerçek iyilik yolunda hizmet edecek bireyler
yetiştirdiği için,

• Çocuklara zihinsel ve duygusal olgunluk
kazandırarak öz bakım becerilerini
geliştirdiği için,

• Konuşulan bir ingilizce eğitimi verdiği için

• Hem öğrenci hem de veli rehberliğinde
farkındalık oluşturduğu için,

• Eğitimi proje tabanlı planladığı için,

Bize Ulaşın
0242 340 80 80 - 0505 028 20 23

0242 334 88 84 - 0553  513 75 82

KEPEZ KAMPÜSÜ
ANAOKULU
Yükseliş Mh. Yıldırım Beyazıd Cd. No:17
Kepez / ANTALYA (Onay Hamamı karşısı)

Bize Ulaşın

8milyarenerji enerjikolejiantalya antalya_enerji

ÇİFT KANATLI EĞİTİME
KAYITSIZ KALMAYIN

SAĞDUYULU
NESİLLER
SAĞDUYULU
ELLERDE YETİŞİR



ENERJİ KOLEJİ FARKI
LGS
“ENERJİ KOLEJİ”nde öğrenci merkezli,
yapılandırmacı eğitim sistemini temel alan, ezberci
değil yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedefleyen
bir eğitimsel metot uygulanmaktadır. Ayrıca her
hafta düzenli olarak gerçekleştirilen LGS deneme
sınavlarıyla süreç odaklı bir sistem izlenmektedir.

Akademik Rehberlik
&
Eğitim Rehberliği
Eğitim ve öğretim rehberliğini uygulayarak,
hem öğrenci hem de veli rehberliğinde
farkındalık oluşturuyoruz.

Robotik Kodlama ve Yazılım
Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul öğrencilerine
yönelik Robotik Kodlama eğitimi vermekteyiz.

Veli Seminerleri, Kariyer günleri, Düşünce Kulübü,
Okçuluk, Satranç, Drama, Resim, Müzik,
Kuran-ı Kerim, Geziler, Spor Turnuvaları,
Doğa Atölye Çalışmaları, Yaz Okulu...

İKİ YABANCI DİL
İngilizce ve seçmeli Arapça eğitimi bir arada

TÜRKÇE
Enerjide bu sene Türkçe dersinde Stem
çalışmalarından yararlanılacaktır. Bu çağın çocuğuna
bu çağın ihtiyaçlarına yönelik kazanımlar sunmak için
en yeni projeleri sınıfa taşıyoruz. Düşünen, tasarlayan
ve üreten bir sınıf için Stem ile Türkçe dersleri başlıyor.

FEN
Öğrencilerimiz, “Fen Ligi “ projesi kapsamında,
araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme
becerilerini geliştiriyor. Ayrıca “Bir Fen Bir Oyun “ ve
“Fen Eğlencelidir“ projeleri ile yaşam boyu öğrenen
bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak
duygusunu sürdürmeleri hedeflenirken öğrencilerin
bu süreci eğlenerek geçirmeleri sağlanıyor. 

ORTAOKUL

• DOĞRU EĞİTİM
• DOĞRU DEĞERLENDİRME
• DOĞRU ÖĞRETMEN

Alanında uzman, milli manevi değerlerimizin
farkında eğitim kadromuz ile öğrencilerimize
gelecek inşa ediyoruz. Hedeflediğimiz akademik
başarıya öğretici takip sistemimizle adım adım
ulaşıp, tüm gelişim evrelerinidüşünce ve kültürel
etkinlik kulüpleri ile destekliyoruz.
Öğrencilerimizi ders, soru ve ödev
takibiyle istedikleri
liseye hazırlıyoruz.

İLKOKUL
Öğrencilerimizin temel akademik gelişimlerini
sağlamak üzere, bireysel farklılıklarını dikkate

alarak kabiliyetlerini ortaya çıkaran, kolaylaştrıcı
yöntemler kullanarak öğrenmeyi eğlenceli hale

getiren bir yaklaşımla eğitim veriyoruz.

Eğitime olan farklı bakış açısı

• Tutor Destekli Eğitim
• Bire bir etüt sistemi
• Etkileşimli dersler

SEN DEĞERSİN PROJEMiZ

OKUL ÖNCESİ
3-6 yaş grubu çocuklarımızın tüm gelişim

evrelerini planlayarak onları önce hayat sonra
ilkokula hazır hale getiriyoruz.

• İngilizce               • Değerler Eğitimi
• Drama               • Akıl ve Zeka Atölyesi
• Fen ve Doğa Etkinlikleri           • Robotik Kodlama
• Okuma Yazmaya Hazırlık         • Eğlenceli Matematik

Her aşamada bizimle...

Muhakkak kazanacak olan
İyi niyet ve samimiyet olacak, farkındayız.

Tertemiz yüreklere “SEN DEĞERSİN”in
farkındalığını kazandıracağız.


