Hakkımızda & Misyonumuz

Kurucumuz Yük Müh. M.Hikmet HASÇİÇEK SAYGIDEĞER VELİLERİMİZ; Özel
Çiçek Eğitim Öğretim kurumları, yaklaşık
22 yıldır sizlere ve çocuklarımıza hizmet vermektedir
.Kurumlarımız
defalarca ödüllendirilmiş
diğer kuruluşlara örnek gösterilmiştir.Kendine çizdiği misyonuna ve vizyonuna uygun olarak
sizlere ve çocuklarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

Misyonumuz

1996 Yılında güzel ülkemin güzel çocuklarının eğitimine katkı sağlamak, hatta güzelin en
güzelini iyinin en iyisini vermek üzere yola cıktık. Bir ebeveynin anne, babanın büyüklerin
çocuklarına verebileceği en büyük hediyenin iyi ahlak ve eğitim olduğunu biliyorduk. O yüzden
çocuklarımız için yapabileceklerimizi 3 grupta topladık.
1) Okul dönemi ilköğretim çocuklarımız;( 5-14 yaş grubu) ETÜT&EĞİTİM MERKEZİ
Değişik semtlerden seçilmiş okullara gelen çocuklarımızın okula gidinceye kadar, okula
gitmelerinde, okul çıkışı, etüde gelmelerinde kahvaltı ve öğlen yemeklerinde yardımcı olmak
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daha da önemlisi uzman sınıf öğretmenlerimiz ile ev,proje ödevlerini evlerine bırakmadan
yapmak
ve yaptırmak,çalışan anne ve
babalara yardımcı olmak, Çalışan velilerin iş yerlerindeki başarılarını yükseltmek üzere
planlamamızı yaptık. Önce Çiçek çocuk kulübümüzü ve etüt eğitim merkezimizi faaliyete
geçirdik. Yıl 1996 hala büyük bir özveri ile hizmete devam etmekteyiz. Velilerimizin katkısı ile de
daha da uzmanlaşarak, büyüyerek.
2) Okul öncesi çocuklarımız ;(2-5 yaş grubu) KREŞ&ANAOKULU
Ablalarına ağabeylerine yardımcı olduğumuz çocuklarımızın kardeşlerinin de çağımıza yakışır
eğitimi hak ettiklerini anladık. Ağaç yaşken eğilir dedik. Onlar içinde, Çiçek kreş ve
anaokulumuzu faaliyete geçirdik. Çocuklarımızı anne kuçağından alarak onları yaşlarına ve
fiziki yapılarına uygun olarak Yıl 1998 oyunla eğitiyor sevgiyle büyütüyor özgüvenle
yetiştiriyoruz.Çocuklarımıza Üniversite mezunu uzman müdürlerimizle öğretmenlerimizle okul
öncesi eğitimi ile birlikte yaşlarına göre extra eğitimler ve anaokulu eğitimi verilmekte,
Geleceğin büyükleri yetiştirimektedir.
3) Tatil ve yaz sezonundaki çocuklarımız;(4-14 yaş grubu) YAZOKULU
Bu kadar güzel nicelikli ve nitelikli eğitinden sonra çocuklarımızı sokağa bırakamazdık onlar
içinde bir yıl öğrendiklerini unutmamak , spor ve doğa etkinliklerinden faydalanmak üzere çiçek
yaz okulunu açtık 1996 dan beri yüzme, binicilik, paten, futbol ,tenis gibi faaliyetlerle
çocuklarımıza ve bilinçli velilerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Saygılarımızla
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