
                                                   
 
 
 

 
 
Özel İzmit Yaşam Paylaşım Anaokulumuzda üyelerimize özel %20 indirim yapılmaktadır. 
 

İZMİT ANAOKULUMUZDA VERİLEN HİZMETLER: 
 

Anaokulumuz Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde kalarak YA-
PA A.Ş.’nin kurguladığı ve yönettiği Orman Okulu Eğitim Modeli ile eğitim yapmaktadır. 
Orman Okulu Eğitim felsefesini uygulayan Kocaeli’deki sertifikalı ilk anaokuludur.  

* Okul Öncesi Eğitim Programımız; Orman Okulu eğitim modelini kapsar. Ancak Montessori, 
High Scope, Reggio Emilia ve bunun gibi yaklaşımların, çocuğa en yararlı yönlerini alarak 
ulusal ve yerel değerlerimiz ile kaynaştırılmış sentezi şeklinde uygulanır.  

* Okulumuzda sınıf mevcudu maksimum 15 öğrencidir. 3 yaş gruplarımızda sınıflarımızda 2 
öğretmen bulunur. 

* Okulumuzda İngilizce başta olmak üzere Drama, Müzik, P4C ve Beden Eğitimi branş 
öğretmenleri bulunmaktadır. 

* Öğretmenlerimiz, yeterlilik diplomalarına ek olarak her yıl 4 defa merkezimiz tarafından 
düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılmaktadırlar. 

* Merkezimizde görevli Akademisyen danışmanlarımız bulunmaktadır. Bu danışmanlarımız, 
Eğitim Programlarının işleyişini planlamakta ve uygulamaları izlemektedirler. Yılda iki defa 
okulumuzu ziyaret etmekte, öğretmenlerimize yerinde rehberlik yapmaktadırlar. 

* Okulumuz velilerine yönelik düzenli olarak Anne-Baba eğitim programları 
düzenlenmektedir. 

 
* 4 yaşından itibaren her öğrencimize uygun pedagojik testler yapılarak velilerimiz 
bilgilendirilmektedir.  

 
* Günlük menülerimiz Beslenme Uzmanımız tarafından hazırlanmaktadır. Uzmanımız 
menüyü çocuğun gelişimini, kalori ve vitamin değerleri dikkate alarak düzenlemektedir. 
Yemeklerimiz okulumuzda pişer. Her öğüne ek olarak, bitki çayı, süt, kuru meyve, kuru yemiş, 
taze meyve ve mevsimine göre sebze dönüşümlü olarak dahil edilir. Yoğurdumuz okulda 
mayalanır. Salça, reçel, turşu, komposto ürünleri tamamen mevsiminde okulumuzda hazırlanır 
ve tüketilir. Katkı maddeli hiçbir ürün çocuklara verilmez.  

 
* Menülerin gerçekleştirilmesi ve sunusunda hijyen hassasiyetimiz esastır. Okulumuz Beyaz 
Bayrak Hijyen sertifikasına sahiptir. 

* Okul-Aile iletişimi tüm okullarımızda ortak kullanılan veli OKULCEP uygulaması  
üzerinden sağlanır. Günlük olarak fotoğraf, uyku, beslenme durumu gibi süreçler bu portal 
üzerinden veliye iletilir. Öğretmen ile iletişim bu portal üzerinden sağlanmaktadır.



                                                   
 

 

 
 
Mare Cilt Bakımları ve Zayıflama Merkezimizde üyelerimize özel 
%20 indirimle hizmet verilmektedir. 
 
Zayıflama Hizmetlerimiz ; 
 
Heykeltraş Zayıflama (Magic Crush ,Magic Slim Makineleri; yüksek güçlü ultrasonu ile 
yoğun kavitasyon enerjisini cildin derinlerine nüfuz ettirir ve derialtı yağlarını çözdürür.) 
 
G5 ile Zayıflama 
 
Ems (Elektrikli kas uyarılması sistemi ile 30 dk da 30.000 mekik ve squad etkisi ,vücut 
sıkılaştırma ,pasif jimnastik ve kas simülasyonunda dünyadaki son en gelişmiş teknolojidir.)) 
 
Andulasyon (Kızılötesi derin ısı kombinasyonu ile yeni jenerasyon ,biyofiziksel bir bütüncül 
,detoks ve terapi yöntemidir.) 
 
Kalıcı Epilasyon (IPL ,Buz teknolojisi ) 
 
Cilt Bakımı Hizmetlerimiz; 
 
Profesyonel Cilt Bakımı  
Hydrofacial Cilt Bakımı 
Kolajen İp (cilde kolajen yüklemesi) 
Yosun Peeling  
Mezoterapi (Yeni teknoloji iğnesiz ) 
Göz Çevresini Gençleştiren Bütünsel Bakım 
 
Salonumuzda Casmara,Playskin,MesoMD ,ürünleri kullanılmaktadır. 
 
MARE BEAUTY İZMİT 
Alikahya Fatih Mh.Fener Sk.No:30/A İzmit /KOCAELİ 
 
Instagram : @marebeautyizmit 
marebeautyizmit@gmail.com 



                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 


