EĞİTİM

Tayfun Bayar:

DÜNYA İNSANI
YETİŞTİRİYORUZ
Ağaç yaşken eğiliyor, eğitimin önemi her geçen gün daha da iyi
anlaşılıyor. Dünya globalleşiyor, kıtalar arasında mesafeler
ortadan kalkıyor. “Dünya insanı” terimi, her geçen gün iş hayatı
ve sosyal düzenin en önemli gereksinimi haline dönüşüyor.

Bu noktada başarılı eğitimci-işadamı, Bayar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun
Bayar’ın kapısını çaldık. “Güzel bir dünya, mutlu bir gelecek, özgüven yerinde ve
ayakları yere basan bireyler ancak kaliteli
eğitim ile olur” diyen Bayar, gelişmiş ülkeler ile köprü vazifesi gören 10 ayrı eğitim
kurumu ile Türkiye’nin önde gelen eğitim
gönüllülerinden...
ATAŞEHİR AMERİKAN KÜLTÜR
KOLEJİ’NDEN BÜYÜK ATILIM
Henüz üçüncü eğitim ve öğretim dönemini yeni karşılayan Ataşehir Amerikan Kültür Koleji, yarım asrın tecrübeli eğitimcileri
ve Tayfun Bayar’ın Amerikan ile İngiliz Dil

Okulları temelinden gelen disipliniyle çok
ciddi yol aldı. Öğrencilerin yurt dışında bulabileceği imkânlar ve sosyo-kültürel çevre,
Ataşehir Amerikan Kültür Koleji’nde oluşturuldu. Sadece dil eğitiminde değil, başarı
tüm derslere yansıdı. Okul ikinci yılında yüzde 90 TEOG başarısını yakalayarak dikkatleri
üzerine çekerken; birçok yarışmada birincilik
ve çeşitli dereceler, şimdiden koridorları süslemeye başladı. Sadece İngilizce’de değil,
İspanyolca’da da ciddi ilerleme kaydeden
okul, Türkiye genelinde düzenlenen İspanyolca Afiş Yarışması’nda birinciliği göğüsledi.
Okul ikinci yıl sonunda birçok eğitim kurumu
arasından üçüncü sıraya girerken, bu başarılar onlarcası arasında yerini aldı.
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VELİ-ÖĞRENCİ İLGİSİ
KATLANARAK ARTTI
530 öğrencili okulda birinci yıl 110, ikinci
yıl 260, üçüncü yıl ise henüz ilk günlerde
450’ye yakın öğrenci kaydı gerçekleştirildi.
Gelecek yıl öğrenci kapasitesinin üzerinde
talep geleceği öngörülen okulda ortaokul ve
ilkokul öncesinde çok başarılı bir anaokulu
eğitimi, en yüksek hedeflerden.
ANA DİLİ GİBİ YABANCI DİL, UYGULAMALI
OLARAK HAFIZALARA YERLEŞİYOR
Biri sınıf, diğeri de eğitim koçu ve İngilizce
öğretmeni... Her sınıfta iki profesyonel öğretmen tarafından aynı anda verilen dersler,
günlük hayatta başta İngilizce olmak üzere
yabancı dillerin uygulamalı olarak aksanı ile
birlikte başarılı, kalıcı bir şekilde öğrenilebilmesini sağlıyor. Bir anlamda yurt dışında
kalıcı bir yaşantıyı aralayan bir kapıya dönü-

şen Ataşehir Amerikan Kültür Koleji, sosyal
yaşantıyı da ders programları ile harmanlıyor. Öğrencilerin sosyal çalışmaları o kadar
hız kazanmış ki, Darıca’da sahiplendikleri
penguenleri bile var. Sık sık gerçekleştirilen
grup seyahatleri ve sosyalleşmeyi arttıran
etkinlikler, öğrencilerin en çok sevdiği çalışmalar arasına girmiş.
“KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE TÜM
DÜNYADA YER EDİNEBİLECEK NESİL
YETİŞTİRİYORUZ”
Ülkeler arasında sınırların hızla kalktığına dikkat çeken Tayfun Bayar, şu mesajları
verdi: “Dünya, büyük bir mahalleye dönüşüyor. Türkiye’den İngiltere’ye, Amerika ve
Rusya’ya, Çin’e saatler içerisinde konforlu bir
şekilde ulaşabiliyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz ‘dünya insanı’ olsun, her yerde yer edinebilsin. Hedefleri ne kadar büyük tutarsak,

daha küçük hedefleri de o kadar garantiliyoruz. Amerikan Kültür Koleji öğrencilerimiz,
diplomaları ile birlikte İngiltere ve Amerika’daki 300’ün üzerindeki üniversiteye sınavsız başvuru hakkına sahip oluyor. Amerikan
Kültür Kolejleri, bir sınıfta iki öğretmen uygulamamız ile birlikte Avrupa Birliği’nden 2012R006 onayı ile Avrupa Dil Pasaportu verme
hakkını kazandı. Tüm Avrupa’da geçerli dil
yeterlilik belgesi, öğrencilerimizin yabancı ülkelerde tüm meslek dallarında rahatça kendilerini ifade edebilmelerinin de teminatı.”
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