TADPOSTASI
Nesilden Nesile

EYLÜL 2019 /
SEPTEMBER 2019

taapost

Türk Amerikan Derneği, 68 yıldır eğitim, kültür ve sanat alanlarında hizmet veren kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
The Turkish American Association is a non-profit NGO which has been offering services in the fields of education, culture and art for 68 years.
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MODERN MEDYA BECERİLERİ
İÇİN İNGİLİZCE
ENGLISH FOR MODERN
MEDIA SKILLS

Modern Medya Becerileri için İngilizce / English for Modern Media Skills
ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen Modern Medya Becerileri
için İngilizce Programı 22 Temmuz 2019’da başladı. Programda medya
sektöründe çalışmakta olan çok sayıda gazeteci bulunuyor. Arizona State
Üniversitesi tarafından yürütülen online program ve Türk-Amerikan
Derneği Merkez ve EDUC Academy iş birliği ile sınıf içinde gerçekleştirilen
dersler Ekim 2019’da tamamlanacak. Programı başarıyla tamamlayan
gazeteci öğrencilerimiz program sonunda sertifika almaya hak kazanacak.

ENGLISH FOR MODERN MEDIA SKILLS

English for Modern Media Skills (EMMS) Program financed by the U.S.
Embassy officially started on July 22, 2019. In the program, there are
many journalists working for the media industry. Online modules which are
conducted by Arizona State University and face-to-face classes which are
taught by the Turkish-American Association Headquarters in cooperation
with EDUC Academy will be completed in October, 2019. Journalists who
successfully complete the program will earn a certificate.

ACCESS
MICROSCHOLARSHIP
BURS PROGRAMI

TAD PRESCHOOL GAZİOSMANPAŞA YAZ OKULU

01 Temmuz itibariyle başlayıp 31 Ağustos tarihinde sona erecek olan
yaz okulu programımızı dolu dolu geçirdik. Yaz dönemi sürecince
merkezimizden gelen haftalık ve aylık eğitim programımızın yanı sıra
bütünleşik atölye programı, İngilizce öğretmeni ile dil atölyesi, çocuk yogası,
Odtü Doğa Rehberleri ile haftalık okul gezileri, her hafta bahçe partileri,
açık havada piknik, bahçe bilimi, akıl oyunları atölyesi, farkındalık atölyesi,
ekoloji atölyesi, seçmeli binicilik dersi ve her hafta konuk konuşmacılar ile
planımızı yürüttük.
Yaz döneminde okulumuzda ağırladığımız konuklarımızla birbirinden
renkli atölyeler gerçekleştirdik. Arjantin Büyükelçiliğin’den Sayın Federico
Valdez, Odtü İzci grubu, Ted Okçuluk grubu, Simurg Kuş Yuvası Derneği,
Avrupa Gönüllülük Sistemi Gönüllüleri, Kısa Kaya Bouldering ve Moda
tasarımcısı Deniz Hasgürler’ e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Yaz döneminin sonuna yaklaşırken atölyeleri yeni akademik yılı hazırlamak
için renovasyon çalışmaları yürüten öğretmenlerimiz atölyelerimizi
çocuklarımız için daha eğlenceli hale getirdi.

ABD Büyükelçiliği tarafından
desteklenen ve Türk-Amerikan
Derneği Cinnah Merkez ve TAD
Etimesgut
Şubesi
tarafından
yürütülen Access Microscholarship Burs Programı 1. Dönem dersleri
22 Haziran’da tamamlandı. 1. Dönem derslerini tamamlayan öğrencilerimiz
28-30 Haziran tarihlerinde Antalya’da Yaz Kampına katıldılar. Access
Programı 2. Dönem dersleri 14 Eylül 2019’da başlayacak.

ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM

Access Microscholarship Program financed by the U.S. Embassy and
conducted by the Turkish-American Association Headquarters and TAA
Etimesgut Branch were completed on June 22, 2019. Having finished Term
1, Access students joined summer camp in Antalya between June 28 and 30.
Access Program Term 2 will start on September 14, 2019.
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Görüş ve önerileriniz için bize info@taa-ankara.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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NESİLDEN NESİLE
TAD KOLEJİ

TAD koleji olarak hedefimiz, yenilenen
yüzümüzle hem akademik hem de fiziksel şartlarımız doğrultusunda 21. yüzyıl
becerilerini hedef alarak, sorgulama
programının etkinliğini düzenli olarak takip etmek, en verimli şekilde uygulamaya koymak; etkili ve anlamlı sorgulamayı etkin kılmak
için çeşitli yöntemler ve alanlar geliştirmektir.

Yurtdışı Eğitimde Süreç Danışmanınız

TAD Assist Türk Amerikan Derneği markası olup, alanında uzman
danışman kadromuzla öğrenim hayatına ABD’de devam etmek isteyen
ve/veya kısa süreli eğitim almak isteyen öğrencilere her aşamada etkin
yönlendirme hizmeti sunan bir birimdir.

Çoklu eğitim ve farklılaştırma anlayışıyla öğrencilerimizin daha fazla TAD Assist hangi yaşta olursanız olun, eğitim kalitenizi artırmak ve sizi
öğrenebilmesi için araç ve gereçlerimizi çoğaltmak, öğrencilerimizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştırmak için uzman yurtdışı eğitim
artan hedefleri kontrol edilerek programın daha verimli uygulanması danışmanlık hizmetleri sunar.
için geliştirmek biz eğitimcilerin ana hedefidir.
Okulumuzun misyonu öğrencilerin sosyal, iletişim, düşünme,
araştırma ve özyönetim yeteneklerinin dengeli bir şekilde gelişimini
destekleyen yaşa uygun bir öğrenme ortamı sağlamak ve öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir eğitim platformu
geliştirmektir. Bu sebeple; düşünme becerisi, sosyal beceri, iletişim
becerisi, özdenetim becerisi ve araştırma becerisi okulumuzun başlıca araştırma ve uygulama alanlarıdır.

Eğitim kariyerinizi TAD Assist ile planlayarak geçirebilirsiniz.

Okulumuz K-8 hizmet veren bir kurum olup, yaşayarak öğrenmeyi
hedef almış ve bu ilke doğrultusunda atölye sistemini geliştirmiştir.
Binamızda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibariyle çok amaçlı saSAT DENEME
lonumuz, fen laboratuvarımız, ekoloji bahçemiz, açık ve kapalı spor
SINAVLARI
salonumuz, seramik, ebru ve çizim atölyemiz, müzik sınıfımız, sosyal
ve KONTROLÜ
bilgiler ve tarih sınıfımız, matematik sınıfımız, robotik kodlama ve
Daha fazla bilgi için bize dilara@taa-ankara.org.tr adresinden ulaşabilirbilişim atölyemiz hizmete başlayacaktır.
Daha fazla bilgi ve kayıt için 0 312 217 10 10

siniz. Ya da 0 312 426 26 44 nolu telefonu arayabilirsiniz.

TAD PRESCHOOL GAZİOSMANPAŞA

Türk Amerikan Derneği’nin resmi okul öncesi eğitim kurumudur.2016
yılından bu yana kurumsal kimliğe ve tam gün İngilizce eğitim anlayışına
sahip 2-6 yaş grubuna hitap eden uluslararası bir okul olarak Gaziosmanpaşa
adresinde profesyonel öğretim kadrosuyla hizmete devam etmektedir. TAD
Preschool Eğitim Öğretim programı, kendisine özgü felsefesi ile tam gün
İngilizce eğitimi, atölye yaklaşımı ve öğrenmekten ziyade “edinmeyi” esas
alan modern bir okul öncesi eğitim içeriğine sahiptir. 1300 m2 alanda
yapılandırılmış eğitim ve aktive alanlarına sahip TAD Prescool Gop’ta
öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını esas alan, öğrenci merkezli, 21. yy becerileri,
Montessori ve Çoklu Zeka Kuramı gibi okul öncesi eğitim yaklaşımlarının
güçlü yönleri esas alınmıştır.
Çocukların İngilizce eğitimi alırken, doğru bir yaşam enerjisine sahip olabilmesi
için ihtiyacı olan güven, sevgi, merhamet duygularını da atlamayan TAD
Preschool, aynı zamanda, sosyalleşme, paylaşma, saygı duyma, sorumluluk
alabilme, nezaket ve görgü kurallarını uygulayabilme, diksiyon, duruş, herhangi bir müzik enstrümanı çalabilme gibi, daha birçok konuda da özel çalışmalar
yaparak, TAD Preschool Müfredatını geliştirmiştir.
Türk Amerikan Dermeği’ in güvencesini arkasına alan ve önce kalite diyen Tad Preschool öğrencilerin bireysel gelişim takibini ve ilgi beceri rehberliği
yaparken, öğretmenlere yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin yanı sıra aile etkileşimi ve bilgilendirmesine yönelik ebeveyn seminerleri ile farkını
ortaya koymaktadır.
TAD PRESCHOOL olarak öncelikli amacımız “gülümseyen, mutlu çocuklar” yetiştirmektir.
Daha fazla bilgi ve kayıt için 0 312 446 88 86 ve/veya www.tadpreschool-gop.com

TAD’LI HABERLER / NEWS FROM TAA

KURSLAR

YENİ AKADEMİK YIL BAŞLIYOR
VIP Oyun Grubu (4-6 Yaş)
Çocuk ve Gençlere Yönelik Genel İngilizce (7-17 Yaş)
Yetişkinlere Yönelik Genel İngilizce

ÇOCUKLAR ve GENÇLER İÇİN
İNGİLİZCE KURSLARI
Salı - Perşembe (Haftada 6 saat - 1+1 kur)

Yetişkinlere Yönelik İspanyolca

15:30 -18:05 veya 17:00 - 19:35
17 Eylül 2019 - 4 Haziran 2020

Uluslararası İş İngilizcesi
TOEFL
IELTS

Cumartesi - Pazar (Haftada 6 saat - 1+1 kur)
09:45 - 12:20 veya 13:00 - 15:35
28 Eylül 2019 - 6 Haziran 2020

ITEP
TOEFL Workshop
IELTS Workshop

Çarşamba - Cuma (Haftada 6 saat - 1+1 kur)

ABC Gramer Modülleri

15:30 -18:05 veya 17:00 - 19:35
18 Eylül 2019 - 5 Haziran 2020

Konuşma Kulübü
TAD Practice

Cumartesi (Haftada 3 saat)

Detaylı bilgi için websitemizi ziyaret edebilir veya bize telefonla
ulaşabilirsiniz. Kurslarımıza katılmak isteyen öğrencilerimizin
websitemizdeki Online Seviye Tespit Sınavımızı çözmesi gerekmektedir.

09:45 - 12:20 veya 13:00 - 15:35 veya

16:00 - 18:35

14 Eylül 2019 - 6 Haziran 2020

Pazar (Haftada 3 saat)

NEW ACADEMIC YEAR STARTS

09:45 - 12:20 veya 13:00 - 15:35
15 Eylül 2019 - 7 Haziran 2020

VIP Play Group (Aged 4-6)
English for Kids and Teens (Aged 7-17)

Cuma (Haftada 3 saat)

17:00 - 19:35
20 Eylül 2019 - 5 Haziran 2020

General English for Adults
Spanish for Adults
English for Specific Purposes
TOEFL

GENEL İNGİLİZCE KURSLARI

IELTS
ITEP

Pazartesi - Çarşamba - Cuma
(3 ay, 108 saat)

TOEFL Workshop

10:00 - 12:50 veya 18:30 - 21:20
7 Ekim 2019 - 27 Aralık 2019

IELTS Workshop
ABC Grammar Modules
Coversation Club

Salı - Perşembe
(4 ay, 108 saat)

TAD Practice
For further information you may either visit our website or call us. Students
who would like to join our courses are required to take the Online Placement
Test.

10:00 - 12:50 veya 18:30 - 21:20
1 Ekim 2019 - 6 Şubat 2020

Cumartesi - Pazar
(4 ay, 108 saat)

Daha fazla bilgi ve kayıt olmak için
For more information and registration

09:30 - 12:20
5 Ekim 2019 -2 Şubat 2020

0 312 426 26 44
0 312 426 26 44
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Görüş ve önerileriniz için bize info@taa-ankara.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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TADFEST’19

EYLÜL AYINDA TÜRK AMERİKAN DERNEĞİNDE / IN SEPTEMBER @ THE TURKISH AMERICAN ASSOCIATION

21 Eylül

YEMEK
STANTLARI

11:00 - 16:00
TASARIM
PAZARI

Cinnah Caddesi No:20 Kavaklıdere / Ankara

Daha fazla bilgi için

426 26 44

0 312 426 26 44
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Görüş ve önerileriniz için bize info@taa-ankara.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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