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Öğrenmenin heyecanlı olduğunu biliyorduk.

İlk bisiklet sürmeyi öğrendiğimizde yüzümüze vuran

rüzgârda hissettiğimiz özgürlük gibi;

Çocukların soruları bitmesin,

Merakları hiç azalmasın,

Diye çıktık yola...

We knew it was exciting to learn,

Like the freedom, we felt in the wind

when we learned to ride a bike

at the first time,

Don't let the children's questions end,

Never lose their curiosity,

We set off





ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI 

• Farklılaştırma
• Yaşamla Bağ Kurma

• Hareketlilik
• Bütünsel Öğrenme Ortamı

• Merak

SUPERIOR BENEFIT OF THE CHILD 

• Differentiation
• Real Life Connections

• Mobility
• Holistic Learning Environment

• Curiosity

Recognizing that every child is unique,
We know that every seedling, that is, every seedling, will have a unique story.
Our goal is not just to finish the road, but we want to enjoy every moment of the journey.
Whatever step we take, we ask ourselves only one question.
Is our decision “in the interest of the child”?

Her çocuğun biricik olduğu kabulüyle, 
Her fidenin, her Fidelinin bambaşka öyküleri olacağını biliyoruz,
Sadece yolu bitirmek değil amacımız, yolculuğun her ânının tadını çıkaralım istiyoruz. 
Hangi adımı atacak olursak olalım, kendimize tek bir soru soruyoruz
Bu kararımız “çocuk yararına” mı?





İYİLİK HÂLİ

• Akademik ve Sosyal Benlik Algısı
• Öz Farkındalık
• Sosyal Beceri

• Oyunsu Süreçler
• Sağlık

• Dayanıklılık
• Açık Fikir

• Denge
• Hareket

WELL-BEING 

• Academic and Social Self-perception
• Self-awareness

• Social Skills
• Play-like Processes

• Health
• Resilience
• Open Mind

• Balance
• Movement

Hayatın ne büyük bir armağan olduğunun farkındayız.
İstiyoruz ki çocuklarımız, yaşamlarının her ânında, sıkışmadan,
doya doya çeksinler nefeslerini içine...
Bulutları, büyük düşleri, yaşamı, mavileri sığdırsınlar kalplerine...

We realize what a great gift life is.
We want our children to breathe to their fullest at every moment of their lives,
without getting stuck.
Let them fit the clouds, big dreams, life, and blues in their hearts





DAYANIŞMA

• İçsel Rekabet
• Yaşam Rolleri ve Becerileri

• Ortaklaşma
• İş Birliği

• Ortak Hedef

COOPERATION

• Internal Rivalry
• Life Roles and Skills

• Partnership
• Cooperation

• Common Goal

Ağaçların ışık için birbirleriyle rekabet etmediğini biliyoruz,
Bir el değsin istiyoruz çocuklarımızın omzuna ve  
kendi elleri ile keşfetsinler dünyaya açılan kapıları...
Ve şiirdeki gibi yaşasınlar 
“Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine”

We know that trees do not compete with each other for light,
We want a hand to touch the shoulders of our children and
Let them discover the doors to the world with their own hands
And let them live as the poem said
“One and free like a tree and brotherly like a forest”





EVRENSEL DEĞERLER 

• Farklılıklar
• Kişisel Bütünlük

• Hakkaniyet
• İnsan Onuruna Saygı

• Toplum Hizmeti
• Merhamet

UNIVERSAL VALUES 

• Diversity
• Personal Unity

• Integrity
• Respect For Human Dignity

• Community Service
• Compassion

Dünyanın aslında ne büyük
ve dünyanın aslında ne küçük olduğunu görebildiğimiz günlerden geçiyoruz. 
Bir sokak kedisini severken sokağıyla,
simidini bir kuşla paylaşırken gökyüzüyle, 
yaşamla arkadaş olan çocukların 
kendinden ötesi için çalışacağına inanıyoruz.

We are passing through the days when we can see how big the world really is
How small the world actually is,
With his street while loving a stray cat
While sharing your bagel with a bird,
Children who are friends with life
We believe that you will work beyond yourself.





DEMOKRATİK KÜLTÜR 

• Çocuğa Söz Hakkı
• Açık ve Şeffaf İletişim

• Fidelity

DEMOCRATIC CULTURE 

• Children’s Voice
• Open and Transparent Communication

• Fidelity

Ormanın bir kralı olmadığını bildiğimizden aslanın arkasından gitmekten vazgeçtik,
Bir sesin bastırdığı değil, yüzlerce sesin duyulduğu,
Birinin dediğinin değil, herkesin dediğinin dinlenildiği,
Başka bir ormanı var ettik ve hatta bu resimde
gökyüzünü yeşile, ağaçları mora boyadık. 

We gave up following lion, knowing that he did not have a king of the jungle,
It is not that one voice is drowned, but hundreds of voices are heard.
Listening to what everyone says, not what someone says,
We created another forest and
Even painted the sky green and the trees purple in this picture.





BAŞARI 

• Hedefler
• Sorumluluk Almak
• Öğrenme Çıktıları

• Beceri Temelli Eğitim
• Bilimsel Düşünce
• Sürdürülebilirlik

• Takip

ACHIEVEMENT 

• Goals
• Taking Responsibility
• Learning Outcomes

• Skills-based Learning
• Scientific Thinking

• Sustainability
• Tracking Of Development

Ancak ve ancak, disiplinli olmanın, çok çalışmanın,
hedef koymanın ve emek vermenin
başarı getireceğini biliyoruz.
Büyülü bir elin değil, gökten düşen üç beş elmanın değil, 
Fideli çocukların başarıya inanmalarını sağlıyoruz.
Emeğin kokusunu bellesinler istiyoruz. 

If and only if, discipline, hard work, goal setting, and hard work.
We know it will bring success
Not a magic hand, not a few apples falling from the sky,
We make children from Fide believe in success.
We want them to remember the smell of labor





ESTETİK ALGI 

• Sanat
• Sergi
• Müze
• Özen

• Değer Verme
• Önem Verme

AESTHETIC PERCEPTION 

• Art
• Exhibition
• Museum

• Care
• Valuing

• Giving Importance

Her çocuğun zihninde dışarı açılan bir balkonu olmalı
Sardunyaları, menekşeleri güneşe bakan, 
Renkleri, desenleri, biçimleriyle yeni bir dünya kurduran...
Güzelliklerle beslenen çocukların kendi balkonlarını yeşerteceklerini biliyoruz.

Every child should have a balcony that opens out in their mind
Geraniums and violets facing the sun,
Founders of a new world with colors, patterns, and forms.
We know that children fed with beauty will make their own balconies green.





AZ DAHA ÇOKTUR 

• Derinlik

LESS IS MORE 

• Depth

Ucu bucağı olmayan bilgi selinin içinde kaybolmasın istiyoruz çocuklarımız
Bin şey değil, bir şey yapalım
ve yaptığımızı en iyi şekilde yapalım istiyoruz.

We do not want our children to be lost in the endless flood of information
We want to do something, not a thousand things,
and do what we do in the best possible way.





RİTİM-RUTİN-RİTÜEL

RHYTHM-ROUTINE-RITUAL

İlk kalp atımıyla başlıyor ritmimiz 
Bir uzun yolculuk boyunca eşlik ediyor yaşamın döngüsüne
Biz de Fide’nin bir kültürü olsun istedik çocukların kalbine eşlik eden
Doğaya uyumlu, yaşamı içine alan, 
Ve yıllar boyunca hatırlayacakları

Our rhythm begins with the first heartbeat
Accompanying the cycle of life through a long journey
We wanted Fide to have a culture that accompanies the hearts of children
Compatible with nature, encompassing life,
And they will remember for years to come





We have a big dream,

That we hug with excitement

Vand never give up,

Every new day we fight for the better,

Children, we know we can change things

Let's change together!

Müjdat Ataman

Büyük bir hayalimiz var, 

Heyecanla sarıldığımız

ve hiç vazgeçmediğimiz,

Her yeni gün daha iyisi için mücadele ettiğimiz,

Çocuklar, bir şeyleri değiştirebileceğimizi biliyoruz

Birlikte değiştirelim!



@f ideokullari

f ideokullari.k12.tr
444 4 157


