
Çocuklarınızla haftada bir gün bir buçuk 
saatliğine biraraya geliriz. Bu süre boyunca, 
empati ve kendine güven gibi belirli konu ve 
karakter özellikleri üzerine tüm çocukların 
dahil olduğu eğlenceli ve eğitici aktiviteler 
uygularız. Her dersimiz 3 ana bölümden 
oluşur: Kaynaşma/Olumlama aktiviteleri, ana 
aktivite/tartışma/proje ve çalışma çemberinin 
(günlük programın) tamamlanma ve 
kapatılması.

İstanbul’da çocukların ve gençlerin karakter gelişimine 
odaklanmış tek kulüp biziz.

Programımız özellikle çocukların ve gençlerin kendi 
karakterlerinin güçlü yönlerini keşfetmelerine, bu 
yönlerini daha da güçlendirmelerine ve günlük 
hayatlarında uygulamalarına destek olmaya yöneliktir.

Kurucu hakkında

Aynı zamanda Blossom Family’nin de 
kurucusu olan Marwa Farouq, dünyanın 

çeşitli yerlerinde ailelere, eğitmenlere 
ve gençlere beş yıldır hizmet veren bir 
danışmandır. Marwa, “Aile ve Gençlik 

Gelişimi” konusunda sertifikalı bir eğitimcidir. 
Son beş senedir, hayatı zenginleştirecek 
becerileri ve huzur dolu yaşamın yollarını 
geliştirmeleri için ailelere, öğretmenlere ve 
çocuklara eğitimler sunmaktadır. Aile ve 

gençlik koçluk ve danışmanlık sertifikalarının 
yanısıra, çocuklara güçlü karakter eğitimleri 
verme konusunda da sertifikası mevcuttur.

Kulüp nasıl çalışır?
Contact

Marwa Farouq (ingilizce): +90 549 542 20 54
Yuksel Ülgen Varol (Türkçe): +90 535 471 98 17

Website:
www.blossomfamily.net/character-club.html

Facebook:
www.facebook.com/characterbuildingclub



Güçlü karakter özellikleri, ahlaki ve evrensel 
olarak da değeri bulunan kapasite, beceri ve 
erdemlerin bütünüdür. Güçlü karakter özellikleri 
geliştirildiğinde ve devamlı uygulandığında 
kendimize, başkalarına, topluma ve dünyaya 
olumlu katkı sağlamamıza yardımcı olur.

Güçlü karakter özellikleri, karar verme, 
sorun çözme, anlaşmazlıkları çözümleme 
aşamasında olduğu gibi duygusal değişimler 
yaşarken, çalışırken, bir ekibin bir parçası 
olurken ve hayata dair daha bir çok aşamada 
bize yardımcı olur. Kısaca, güçlü karakter 
özellikleri hayatın akışı içerisinde sahip 
olmamız gereken en önemli desteğimizdir.

İstanbul’da çocukların ve gençlerin 
karakter gelişimine odaklanmış tek kulüp 
biziz. Programımız özellikle çocukların 
ve gençlerin kendi karakterlerinin güçlü 
yönlerini keşfetmelerine, bu yönlerini daha 
da güçlendirmelerine ve günlük hayatlarında 
uygulamalarına destek olmaya yöneliktir. 

Kulübümüz, aktif katılımlı, oyunlarla dolu ve 
öğrenci ve öğrenme merkezli bir öğrenme 
yaklaşımı sunmaktadır. Çocukların yaşlarına 
uygun kavramları, becerileri ve aktiviteleri 
tanıtırken bilimsel bilgilerin yanı sıra 
VIA karakter enstitüsü modelleri, Relay 
Graduate School of Education (Relay 
Eğitim Fakültesi) modelleri, şiddetten uzak 
iletişim, çocuklar için yoga, danışmanlık ve 
koçluk modellerini kullanmaktayız. Tüm bu 
modelleri ve bilimsel yaklaşımı bir araya 
getirerek çocuklarımıza güçlü karakter 
özelliklerini bütüncül bir yaklaşımla öğretme 
imkanı bulabilmekteyiz. 

Aktivite ve projeler, karakter gelişimi, 
şiddetten uzak iletişim, danışmanlık ve 
koçluk, çocuklar için yoga ve gençlerin 
hayata katılımı konularında deneyimli ve 
sertifikalı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Çocuklara kendi karakterlerinin güçlü yönlerini 
öğretmeye ve geliştirmeye odaklı yapılan tüm 
çalışmalar onların daha iyi insanlar olmasını 
sağlar. Çocuklarımız bu çalışmalar sayesinde 
gerçek hayatta karşılaştıkları durumlara 
nasıl tepkiler vermeleri gerektiğini, farklı 
alternatifleri değerlendirmeyi ve kararlarını 
ahlaki ve evrensel değerler doğrultusunda 
verebilmeyi öğrenirler. Çocuklar karakterleri 
ile ilgili edindikleri bu bilgileri hayatlarının 
her aşamasında kullanmaya ve kendileriyle, 
başkalarıyla, toplum ve dünya ile kurdukları 
ilişkilere daha geniş bir bakış açısı ile 
yaklaşmaya başlarlar.

Güçlü karakter özellikleri 
çocuğum için neden önemlidir?

Neden “Karakter 
Gelişim Kulübü” ?

Güçlü karakter özellikleri nelerdir?


