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DOPDOLU BİR İLK DÖNEMİ DAHA TAMAMLADIK

Yeni öğretim yılına 19 yıl önce olduğu gibi yine aynı heyecanla ve 
tutkuyla başladık ve tüm okullarımız ilk dönemi başarılarla, eğitici ve 
renkli etkinliklerle tamamladı. Öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve tüm 
çalışanlarıyla bu geniş, büyük ve köklü ailenin bir parçası olmanın gücünü 
hissettik. 
Öğrencilerimiz okullarımızda öğrenmenin, üretmenin ve eğlenmenin 
keyfini birlikte yaşadılar. Akademik alanda yaptıkları çalışmaların yanında 
spordan sanata, sosyal sorumluluktan uluslararası yarışmalara kadar farklı 
alanlarda birçok projenin içinde yer aldılar. Tüm okullarımızda, eğitimde 
teknoloji kullanımı, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), Maker, 
kodlama, robotik gibi kavramlara yönelik çalışmalarımız bu dönem bir hayli 
ön plana çıktı. Tarsus SEV’de Kodlama Haftası, Üsküdar SEV’de Kodlama 
Maker Haftası ve İzmir SEV’de Kodlama Saati etkinlikleriyle öğrencilerimiz 
teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirdiler. 
Teknoloji her ne kadar hayatımızın bir parçası haline gelse de kitapların 
her zaman ayrı bir yeri var. Yazarlarla söyleşiler, kitap fuarları, 
kütüphane etkinliklerimiz dönem boyunca devam etti. Üsküdar SEV 4. 
sınıf öğrencilerimiz anasınıfındaki kardeşlerine kitap okudular, İzmir SEV 
öğrencilerimiz özenle kitap ayraçları tasarladılar, Tarsus SEV öğrencileri 
Kızılay ile ortaklaşa “Her Öğrenciden Bir Kitap” yardım projesine imza 
attılar. 
Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak öğrencilerimizin müfredat dışı etkinliklere, 
sosyal sorumluluk projelerine, zengin seçmeli ders ve kulüp etkinliklerine, 
sportif ve kültürel faaliyetlere, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmalarını 
destekliyoruz. Tüm okullarımızdaki eğitimi zenginleştirecek, öğrenmeyi 
daha zevkli hale getirecek ve kolaylaştıracak, araştırmayı, analiz etmeyi 
destekleyecek bilişim teknolojisi araçlarına ve altyapısına yatırım yapıp 
onları geleceğe hazırlıyoruz.
Okulumuzdaki faaliyetleri, başarıları, öğrencilerimizin birinci dönemde 
neler yaptığını sizlerle paylaştığımız dergimiz SEV Junior’la sizleri baş başa 
bırakıyor, ikinci dönemde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. 

Binnur KARADEMİR
SEV Genel Müdürü
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HAYVAN HAKLARINI 
KORUYORUZ 
4 Ekim Hayvan Hakları Haftası nedeniyle HAYTAP’tan 
(Hayvan Hakları Federasyonu) İzmir Eğitim Koordinatörü 
Gülgün Hamamcıoğlu 
ve Genç HAYTAP 
Genel Koordinatörü 
Fırat Özgül ortaokul 
öğrencilerimiz ile bir 
araya geldi. Doğa 
ve hayvan sevgisi, 
hayvan hakları ve 
hayvanların yaşam 
alanları hakkında bilgi veren yetkililer, öğrencilerin aktif 
katılım gösterdiği bir sunum yaptılar ve öğrencilerimizin 
sorularını yanıtladılar.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ 
ŞENLİĞİMİZ
Çocuklar arasında ortak duyguların oluşması amacıyla 
Birleşmiş Milletler 
Örgütü’nün, 1954 yılında 
oybirliği ile ekim ayının 
ilk pazartesi gününü 
ilan ettiği ‘Dünya Çocuk 
Günü’nü tüm anaokulu 
öğrencilerimizin 
katılımıyla okulumuzda 
coşkuyla kutladık. 
Yaratıcı drama ve spor 
öğretmenlerimizin ortaklaşa planladığı bu etkinliğimizde 
sesler masalı, top taşıma ve paraşüt oyunu ile 
öğrencilerimiz çok eğlenceli zaman geçirdi.

DENGELİ BESLENME SEMİNERİ
‘SEV’de İyilik Sağlık’ çalışmalarımız kapsamında, Ege 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Beslenme Bilimleri 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef 
Nehir El, öğrencilerimiz ile 
buluştu ve ‘Sağlıklı ve Dengeli 
Beslenme’nin  önemi hakkında 
bilgiler verdi. 

BAKLİYAT YILI ETKİNLİKLERİ
Birleşmiş Milletler (BM) 68. Genel Kurulu’nda, 2016 yılını 
Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY) olarak duyurdu. FAO 
(Food and Agriculture Org.) ve Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Organizasyonu 
liderliğinde, Uluslararası 
Bakliyat yılı boyunca tüm 
dünyada sürdürülebilir 
besin üretimi için bakliyatın 
beslenmeye olumlu katkıları 
konusunda farkındalık 
yaratılması hedefleniyor... İzmir SEV'de, bitkisel proteinlerin 
önemine tüm dünyada dikkat çekmek ve farkındalık 
yaratmak fikrinden yola çıkıldı. Tüm okulumuzda farkındalık 
çalışmaları yapıldı. Özel İzmir SEV Ortaokulu'nda bir proje 
fuarı gerçekleştirildi.

HAYVANLARI SEVİYORUZ 
KORUYORUZ 
İlkokulumuzda, Hayvanları 
Koruma gününü tek bir 
günle sınırlı tutmayıp, bir 
hafta boyunca konu ile ilgili 
çeşitli etkinlikler düzenledik. 
2. sınıf İngilizce öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin 
hazırladıkları ve İngilizce olarak sundukları etkinliklerimize 
tüm İlkokul öğrencilerimiz katıldı. Hafta boyu süren 
etkinliklerimiz içerisinde; Hayvan Haklarının Farkındayız 
Etkinliği ve Hayvan Hakları için Ses Çıkar etkinlikleri vardı. 
SEV Radyosu da etkinlik için yayındaydı. 1. sınıflar kitap 

ayraçları hazırladılar. 
1.-4. sınıfların 
Hayvanları Koruma 
Haftası, Kütüphane 
Etkinlikleri arasında yer 
aldı.
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YAZIYORUM ÖYLEYSE VARIM
Özel İzmir SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencilerimiz “Sağlıklı 

Besleniyorum” adlı 
kitabın yazarı Defne 
Ongun Müminoğlu ile 
buluştular. Okudukları 
kitabın yazarı ile 
buluşmanın heyecanını 
yaşayan 2. sınıf 
öğrencilerimiz, merak 

ettikleri soruları Defne Ongun’a sordular. Ongun, 
bir kitabın nasıl ortaya çıktığını, bir yazarın kitabını 
nasıl kurguladığını anlatan videoyu öğrencilerimiz 
ile paylaştı. Defne Ongun’dan yazdığı kitaplar ve bir 
kitabın içeriğinin nasıl belirlendiği konularında bilgi 

İZMİR SEV SATRANÇ 
TURNUVASI 15 YAŞINDA 
Okulumuzda her sene geleneksel olarak düzenlenen SEV 
Satranç Turnuvası’nın 15.si, öğrencilerimizin yoğun katılımı 
ile gerçekleşti. Üç kategoride düzenlenen turnuvada 
satranç sporu ile uğraşan tüm SEV’li öğrenciler mücadele 
heyecanını doyasıya 
yaşadı. Milli takım 
eski antrenörü G.M. 
Vasukov’un “Satranç 
büyük hayatın küçük bir 
modelidir” sözünden 
yola çıkarak, satranç 
sporunu, eğitim sisteminin bir parçası haline getiren İzmir 
SEV, öğrencileri turnuva heyecanıyla tanıştırdı. Okul içi 
satranç turnuvası Süper Minikler (1. ve 2. sınıflar), Minikler 
(3. ve 4. sınıflar) ve Yıldızlar (5.,6.,7. ve 8. sınıflar) olmak 
üzere üç ayrı kategoride düzenlendi. Turnuva sonunda 
her kategoride dereceye giren ilk 8 kişiye; ayrıca her 
kategoriden en iyi bayan sporcuya madalya verildi. 

aldılar. Bilgilendirme sonrası öğrencilerimiz yaratıcı 
hikâyeleri düşünme, kendi kitaplarının tasarımını yapma 
ve içerik yazmak fırsatı  buldular. 2. sınıf öğrencilerimizin 
keyifli buluşması, Defne Ongun’un “Sağlıklı Besleniyorum” 
adlı kitabını imzalaması ile son buldu.

SEV CUMHURİYET KOŞUSU 
19 YAŞINDA
Okulumuzun ilk yıllarından bugüne, her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen SEV 
Cumhuriyet Koşusu'nu 
gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimize 
cumhuriyetin önemini 
ve kazandırdıklarını 
benimsetmek amacıyla 
beden eğitimi 
derslerinde yapılan 
yarışlarda seçilen 
öğrencilerimiz, kendi 
yaş gruplarında final 
koşularına katıldılar. 
Arkadaşlarının 
büyük alkış 
ve tezahüratları ile koşan öğrenciler, yarış sonunda 
arkadaşları ile sevinçlerini paylaştılar. 
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İZMİR SEV’DE 
CUMHURİYET COŞKUSU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu 
Cumhuriyetimizin 93. yılını okulumuzda hafta boyunca 
büyük bir coşkuyla kutladık. Özel İzmir SEV İlkokulu’nda,  
kutlama haftası etkinliklerimize “Kulağıma Fısılda” 
adlı etkinlikle başladık. Öğrencilerimiz; cumhuriyetle 
ilgili önemli bilgileri bu oyun içinde tekrar etme 
fırsatı buldu. Öğrencilerimizin ürünlerinden oluşan 
“Cumhuriyet Coşkusu” konulu resim sergisi büyük 
beğeni topladı. Hafta boyunca her sınıf düzeyinde; 
“Cumhuriyet Koşusu” etkinliği ve “Cumhuriyet Partisi” 
yapıldı. “Cumhuriyete Giden Yol” çalışması sonunda 
öğrencilerimiz sertifikalarını aldılar. Cumhuriyet Bayramı 
Kutlamalarımızda; cimnastik gösterisi, halk oyunları, 
şiir dinletisi, yeniliklerin canlandırılması, koro sunumunu 
ve cumhuriyete kavuşma sürecini anlatan videoyu 
içeren törenimizi yine marşlar eşliğinde “Cumhuriyet 
Pastası”nı keserek tamamladık. Ayrıca öğrencilerimiz 
her sınıf düzeyinde sınıflarında akademik çalışmalar 

yaptılar. Özel İzmir SEV Ortaokulu’nda kutlamalarımız, 
öğrencilerimizin kurguladığı SEVRadyo Cumhuriyet 
Bayramı Özel Yayını ve bina süslemeleri ile başladı.  6., 7. 
ve 8. sınıf öğrencilerimiz haftanın ilk gününden başlayarak, 
29 Ekim törenine provalar ile hazırlandılar. 
Öğlen etkinliklerinde oluşturdukları “Cumhuriyet 
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HALLOWEEN ETKİNLİKLERİ
Özel İzmir SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerimiz 
kültürel farkındalık programımız kapsamında 
Balloon Court’da Halloween ile ilgili istasyon 
çalışması yaptılar. Bu çalışmanın amacı 
öğrencilerimizde 
diğer kültürlerde 
kutlanan festivaller 
ve bayramlarla ilgili 
farkındalık yaratarak, 
onların farklı kültürleri 
yakından tanımalarını 
ve onlara hoşgörüyle 
bakmalarını  
sağlamaktır. 
Öğrencilerimiz 
bu projeye korku 
türünde öyküler 
yazarak başladılar 
ve Halloween’in 
kutlandığı ülkelerde 
gerçekleştirilen otantik Halloween aktiviteleriyle 
devam ettiler. Maske ve mumyalama yarışmaları, 
yüzen simitler, sallanan elmalar, canavar bowlingi 
gibi aktiviteleri gerçekleştiren öğrencilerimiz, çok 
keyifli vakit geçirdiler.

CAHİT ARF MATEMATİK 
BAHÇESİNİ AÇTIK 
İzmir SEV’de öğrencilerimiz farklı öğrenme ortamlarını 
kullanarak, öğreniyorlar. Öğrencilerimizin matematik 
derslerini yaptıkları ve ünlü matematikçi Cahit Arf’ın 
adını taşıyan bahçe dersliği öğrencilerimizin ve 
öğretmenlerimizin katıldığı bir törenle açıldı. 

Zinciri”, hep birlikte, cumhuriyet ile ilgili kavramları 
hatırlamaları ve anlamlarını aralarında konuşmaları 
için öğrencilerimize olanak sağladı. Anaokulu 
öğrencilerimiz bayraklarıyla West Hall’a geleneksel 
ziyaretlerini gerçekleştirdiler. SEVRadyo Cumhuriyet 
Bayramı Özel Yayını ile yine SEV öğrencileri ile 
buluştu. Her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı 
coşkusunu anasınıfından sekizinci sınıfa kadar tüm  
İzmir SEV öğrencileri tek yürek olarak Amfi Tiyatro’da 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde  marşlar 
ve şarkılar söyleyerek yaşadılar. Amacımız tüm 
öğrencilerimizin Ata’mızı anlamalarını, cumhuriyet 
yönetimini tanımalarını, bu yönetimin bizlere sağladığı 
değerlerin farkında olmalarını ve cumhuriyetin 
getirdiği kazanımlara sahip çıkmanın yollarını fark 
etmelerini sağlamaktı. Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bizlere armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız kutlu olsun!
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BABY DOLPHINS 
PROGRAMI
Anaokulumuzda Kırmızı Sınıf öğrencileri 
aileleriyle, dört hafta süren “Baby 
Dolphins” programına katıldılar. Program 
suyun içinde çocuğun geleceği için zemin 
yaratmak amacıyla tasarlanan “Birthlight 
metodu” ile çocuğun ve ebeveynin birlikte 
katıldığı ve deneyimlediği bir etkinlikti. 
Erken yaşta yüzmeyi öğrenen çocuklar bireysel ve fiziksel beceriler geliştirmeye çok daha yatkın 
oluyorlar. Baby Dolphin programımız öğrencilerimiz ve velilerimiz için farklı bir deneyim oldu.

Eylülün ilk haftasıydı, anaokulu öğrencilerimiz ile kampüs 
bahçesinden geçiyorduk, öğrenciler etrafa bakarak 
“Ormana geldik” demişlerdi, o zaman bu yorumlara 
çok gülmüştük. Bu yürüyüş sırasında küçücük bedenlerini 
kocaman ağaçların arasında konumlandırırken onlar böyle 
hissetmişlerdi. Aslında haksız da değillerdi. Orman Sınıfı 
programını uygulamaya karar verdiğimizde, gerçekten 
bahçemizin zenginliklerini farklı gözle değerlendirme 
fırsatı bulup, ne kadar şanslı olduğumuzu düşündük 
ve öğrencilerin kampüsü ormana benzetmelerini 
gülümseyerek hatırladık. İzmir SEV Anaokulu’nda Kırmızı 
Sınıf öğrencileriyle, toplam 5 hafta süren ‘’Orman Sınıfı’’ 
programını uyguladık. Kampüs bahçemizde bulunan 
küçük koruluklar bu çalışmalar için çok uygundu. 
Çalışma alanlarını istasyon diye isimlendirdik. İstasyon 
isimlerini grup oylaması yaparak belirledik. Bu programı 
uygulamamızın temel amaçları arasında; öğrencilerimizin 

İZMİR SEV’DE ORMAN SINIfI: DOğAYI KucAKLAMAK…
doğa ile olan bağlarını güçlendirme, doğaya karşı ilgi 
ve merak duygusu uyandırma, duyularını kullanarak 
farklı bakış açısı kazanma vardı. Tabi keyif almayı da 
unutmadık ve en çok keyif almayı istedik. Sanırım bunu 
da başardık, çantalarımızı sırtımıza takıp “Ormana 

gidelim hey” şarkımızı 
yol boyunca bıkmadan 
usanmadan söyledik. 
Soğuk, yağmur, çamur 
demeden ormana gittik ve 
her defasında doğaya farklı 
bir gözle bakmayı öğrendik. 
Bahçemizde başka canlıların 
yaşadığını, onları nasıl 
koruyabileceğimizi tartıştık. 
Çeşitli çalışmalarımızı 
doğada gerçekleştirdik. 
Doğanın renkleri, kışa 
hazırlanmayan cırcır 
böcekleri ve yarattığımız 
orman canlısı çalışmalardan 
sadece bir kaçı.... İstasyonlar 
boyunca yaptığımız 
yürüyüşlerde sonbaharda 
yaprakların renklerinin 
çeşitliliğini fark ettik, 
salyangozların izlerini takip 
ettik, yağmurdan sonra 
ne kadar çoğaldıklarını 
gözledik. Erzaklarımızı 
ormanda yiyerek 

deneyimlerimizi paylaştık. Anaokulu öğrencilerimiz Orman 
Okulu programı ile doğayı sevgi ile kucakladılar. 
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“Atatürk’ün izinde yaşa!” diye başlar felsefemiz. 
Atatürk’ün izinde yürümenin aydınlık yarınlar için şart 
olduğuna, liderlik yolunda bizlere ilham verdiğine 
inanırız. Bu yüzdendir ki Atatürk ilke ve inkılaplarını 
okul kültürümüz içine her daim yansıtırız. Her yıl 
aramıza katılan yeni öğrencilerimizle Atatürk yolunda 
hızla büyüyen bir aile olmanın gururunu yaşarız hep 
yüreklerimizde. Kasım aylarında bu gurur biraz hüzünle 
buluşur. 10 Kasım... Ata’mızın aramızdan ayrıldığı, 
özlemini yüreklerimizde hissetmeye başladığımız gün...
İşte tam böyledir Kasım aylarında İzmir SEV... En küçük 
öğrencimizden, yuvadan uçmaya hazırlanan son sınıf 
öğrencilerimize, mesleğini O’nun ışığında devam ettiren 
öğretmenlerimize kadar hepimizde özlem, hüzün ve 
izinde olmanın gururuyla Ata’mızı anarız. Hafta boyu 
Atatürk fikirleriyle, anılarıyla, sözleriyle, fotoğraflarıyla 
sınıflarımızda misafirdir. O’nu konuşur, O’nu anlamaya 
çalışırız öğrencilerimizle. O’nun yolunda hedefler 
koyarız heyecanla.  Üzerinde tartışır, öğreniriz. 
Onun sadece savaş meydanlarındaki liderliğini değil; 
eğitimde de, sosyal yaşamda da, çağdaşlıkta da 
liderliğini okuruz, anlatırız. Mirasını yüceltmek, daha 
da ileriye götürmek için sabırsızlanan öğrencilerimiz en 
büyük mutluluğumuz, gururumuz olur. 10 Kasım günü 
geldiğinde tüm öğrencilerimiz ellerinde kasımpatılarıyla 
gelirler okula. Sabah törende buluşuruz tüm okul. 10 

ATA'MIZIN YOLUNDA 
SEVGİYLE

Kasım töreni ruhu bambaşkadır. Tüm 
öğrencilerimiz Ata’sının karşısına 
çıkacağı için özenli, heyecanlı... 
Önce öğretmenimizin, ardından bir 
öğrencimizin konuşmasıyla vakit 
gelir; 09.05... Siren sesleriyle saygı 

duruşunda durur ve hep birlikte, her zamankinden 
gür ve coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı’mızı söyleriz. 
Ve sonra beklenen an gelir. “Ben seni hiç görmeden 
sevdim, Sesini hiç duymadan hissettim, Yokluğun belki 
de ilk hüznümdü, Atam sana kavuşmadan özledim...” 
dizelerini hep bir ağızdan söyleyen öğrencilerimiz 
sırayla çiçeklerini Ata’larının fotoğrafı önüne bırakırlar 
ve saygıyla selamlarlar. Umudumuzu yeşerten, aydınlık 
yarınlara inancımızı güçlendiren yaşları ufak, ama 
yaptıkları, yürekleri ve duyguları Ata’larının izinde 
kocaman olan İzmir SEV öğrencileridir.  Ölümünün 
üzerinden 78 yıl geçmiş olsa da halen daha hep 
birlikte, Ata’mızın yolunda SEVgiyle yürümek bizim en 
büyük gücümüzdür.
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ANAOKULU SONBAHAR 
ETKİNLİĞİMİZ
Sonbahar mevsiminin son 
günlerinde çevremizdeki 
değişikliklere karşı bir farkındalık 
oluşturduk. Kampüs bahçesine 
yaptığımız gezimizde, 
öğrencilerimizle sonbahar 
mevsimindeki değişiklikleri 
yakından gözlemledik. 
Bahçemizde seçtiğimiz bir 
ağacın 
değişimini 
resimledik. 
Sonbahar 
mevsiminde 
ağaçlardaki 
bu değişimden 
yola çıkarak 
havada, kıyafetlerimizde ve yaşamımızdaki değişimlere 
ulaştık. Gezi sonrasında yaptığımız beyin fırtınası çalışması 
ile sonbahar mevsimi ile ilgili bilgilerimizi kategorize 
ederek, gruplama becerimizi pekiştirdik.

10 KASIM’DA 
MUSTAFA KEMAL’İN 
KAYIP SESLERİNİN İZİNDE
10 Kasım günü değerli yazarımız Mavisel Yener, “Mustafa 
Kemal’in Kayıp Seslerinin İzinde” kitabının paylaşımını 
yapmak üzere 
okulumuzdaydı. 
5. ve 6. sınıf 
öğrencilerimizin 
katıldığı 
söyleşide 
yazarımız, 
10 Kasım 
gibi anlamlı 
bir günde 
okulumuzda 
olmanın 
mutluluğunu yaşadığını belirtirken öğrencilerimizin mutlaka 
Nutuk’u okumaları gerektiğinin altını çizdi. Kitapla ilgili 
düşüncelerin paylaşıldığı söyleşide öğrencilerimizle yazar 
olabilmenin inceliklerini paylaşan yazarımız, merak edilen 
sorulara da yanıt verdi. 

OYUNCAK MÜZESİNE GEZİ
Anaokulu öğrencilerimiz, ‘Oyun ve Oyuncaklarım’ teması 

kapsamında Ümran Baradan 
Oyuncak müzesini ziyaret 
ettiler. Farklı ülkelere ait 
oyuncakları incelediğimiz 
bu gezide aynı zamanda, 
çocukların eskiden oynadıkları 
oyuncakları gördük ve 
günümüz oyuncakları ile 
karşılaştırma fırsatı yakaladık. 

YAŞAYARAK ÖĞRENME 
GEZİLERİMİZ 
Anaokulu  öğrencilerimizin yaşayarak öğrenme programı 
ve gruplama çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
gezilerimize bu hafta sağlayan manav gezimiz ile devam 
ettik. Hayatımızı kolaylaştıran gruplamaların çevremizde ne 
kadar çok olduğunu fark ettik. Manav gezimizde, meyve 
ve sebzelerin özelliklerine göre oynadığımız gruplama 
oyunları sayesinde eğlenerek öğrendik.
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4. SINIFLARIMIZ 
ETNOGRAFYA MÜZESİNDE
4. sınıf öğrencilerimiz “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi 
kapsamında Etnografya 
Müzesi gezisini 
yaptılar. Bu gezide, 
geçmiş ile günümüz 
yaşam şartlarını ve 
kültürel farklılıkları 
karşılaştırma fırsatı 
buldular.
Eski zamanların 
kentleri, el sanatları, 
giyim kuşamı, 
meslekleri ve süs 
eşyaları gibi alanlarda bilgi 
sahibi olan öğrencilerimiz müzeye 
büyük ilgi gösterdi. Gezi sonunda 
yeni bakış açıları kazanan 
öğrencilerimiz, geleceklerinde 
geçmişin izlerini taşımalarını 
sağlayacak kazanımlar elde ettiler.

MATEMATİK YARIŞMASINDA 
MADALYALAR 
Dört farklı kıtadaki 25 ülkeden 14 bin 262 öğrencinin 
katıldığı uluslararası Mathematics Without Borders 
matematik yarışmasının ilk aşaması olan Sonbahar 
Oturumları tamamlandı. İzmir SEV Ortaokulu’ndan 22 
öğrenci, Özel İzmir SEV İlkokulu’ndan 17 öğrenci, MWB 
Sonbahar oturumuna katıldı. Ortaokul sınıf seviyelerindeki 
oturumlara katılan Özel İzmir SEV Ortaokulu Mathematics 

Without 
Borders 
Takımı, 10 
altın, 4 gümüş, 
4 bronz 
madalya ve 
toplamda 18 
derece alarak 
ilk etabı 
tamamlarken, 

Özel İzmir SEV İlkokulu öğrencileri 2 altın, 2 gümüş ve 1 
bronz madalya kazandı. Öğrencilerimiz şimdi yarışmanın 
Kış oturumunda dünyanın farklı ülkelerinden yaşıtları ile 
matematik kulvarında buluşmaya hazırlanıyor. 

12. SEV ZİRVESİ 
"UZAY KAMPI TÜRKİYE"DE
Her yıl, SEV İlköğretim Kurumları’ndan öğrencilerin 
katılımı ile gerçekleşen SEV Zirvesi’nin 12.si "Uzay 
Kampı Türkiye"de 108 SEV’li öğrencinin katılımı ile 
gerçekleşti. Tarsus, İzmir ve Üsküdar SEV İlköğretim 
Kurumları öğrencileri, İzmir’de "Uzay Kampı Türkiye" 
tesislerinde buluştu, SEV Okulları için özel oluşturulan 
gruplarda, 7. sınıf fen konularından biri olan ‘Güneş 
Sistemi’, uygulamalı ve etkileşimli bir şekilde işlendi. 
SEV’li öğrenciler farklı illerden gelen arkadaşları 
ile bir arada olacak şekilde takımlara ayrılarak, 
hem birbirleriyle kaynaştı hem de uzay bilimleri ve 
teknolojileri eğitimi aldı.

2. SINIFLARIMIZ 
KÜTÜPHANE KAMPINDA
Öğrencilerimizin arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek, 
aralarındaki 
işbirliğini, 
dayanışmayı, 
takım olma 
becerilerini 
geliştirmek 
amacıyla 2. 
sınıflarımız ile 
kütüphane kampı 
düzenlendi. 
Kütüphane 
Kampında 2. sınıf öğrencilerimiz, farklı birçok etkinliğe 
katıldılar. Kamp çadırı etrafında öğrencilerimiz ailelerinin 
de katılımı, söylenen şarkılar ve yapılan danslar ile keyifli 
anlar geçirdi. Etkinlik öğrencilerimizin unutulmaz anıları 
arasında yerini aldı. 
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Algoritmik Düşünme (Programlama) dersi okulumuzda, 
ilk defa bu yıl 2. sınıflarda başlatılan, haftada bir saat 
ve bölüntülü olarak Maker Atölyesi’nde yapılan bir 
ders. Öğrenme sürecimizde tablet, dizüstü/masaüstü 
bilgisayarları, uluslararası çevrim içi platformları, akıl 
oyunları ve robotik ekipmanlarını kullanıyoruz. Algoritmik 
Düşünme (Computational Thinking) becerisi sadece 
bilgisayar bilimiyle uğraşan insanların değil hepimizin 
ihtiyacı olan bir beceridir. Bu beceriyi edinen çocukların; 

günlük yaşamlarındaki 
karmaşık problemleri 
çözme yeteneklerini, 
eleştirel düşünme ve 
yaratıcılık becerilerini 
geliştirme, problemlere 
farklı çözüm yolları 
tanımlayabilme, 
bulduğu çözümleri 
farklı problemlerde 

kullanabilme, durum ya da oluşumu A’dan Z’ye düşünüp 
burada karşılaşabileceği hatalar ya da durumları 
öngörerek buna karşı izleyebileceği hareket tarzını 
oluşturma, dünyadaki sürekli değişen ve gelişen dijital çağa 
ayak uydurabilme, kod okur-yazarlığı becerilerini geliştirme 
gibi kazanımlar hedefleniyor. 2. sınıfların Algoritmik 
Düşünme dersinde işlenen ana konu başlıklarımızı da; 
“Bilgisayarca Düşünme”, Algoritma Kavramı, Diyagramın 
Yapısı, ISTE, CSTA, NGSS, Common Core Maths 
standartları bağlantılı 6-8 yaş Kodlama müfredatı, Oyun 
Tasarımı ve Kodlamasına Giriş, Okulun IT entegrasyonunu 
desteklemek için gereken iPad aplikasyonları ve Web 2.0 
teknolojileri şeklinde sıralayabiliriz.

ALGORİTMİK DÜŞÜNME DERSİMİZ 
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DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ; 
OKUL MECLİSİ GÖREVDE...

Özel İzmir SEV İlkokulu olarak küçük yaşlardan 
itibaren öğrencilerimize seçme, seçilme ve oy kullanma 
kültürünün kazandırılması, hoşgörü, çoğulculuk bilincinin 
geliştirilmesi ve kamuoyu oluşturma kazanımlarının 
benimsetilmesi önemlidir. MEB İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği ve MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul 
Meclisleri Yönergesi doğrultusunda; İlkokulda Okul 
Meclisi kurulması çalışmaları başlatılmış, okulumuzda 
da bu yıl Okul Meclisi seçimleri gerçekleştirilmiştir. 
“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” ile 
amacımız öğrencilerimize seçme/seçilme haklarına ve 
demokrasi kültürüne yönelik bilgilerin kazandırılmasına 
ve yine katılımcı olma, iletişim kurabilme becerilerinin 
gelişimine destek vermektir. Okul paydaşlarımız olan 

öğrencilerimizin okul yönetimi 
ile fikir ve düşüncelerini daha 
çok paylaşmalarına imkan 
tanıyan bu çalışmanın süreci, 
Ekim ayında sınıf temsilcisi 
seçim çalışmaları ile başlamış 
ve başkan adaylarının 
kamuoyu oluşturma 
çalışmaları ile devam etti. Tüm 
sınıflar oylarını kullandı ve 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 
“Okul Meclisi” açıklandı. 
Okul Meclisimiz bu dönem 
toplantılarını gerçekleştirmiş 
ve çalışmalarına başladılar. 
İkinci dönem de çalışmaları 
devam edecek. Yine bu 

çalışmaya paralel olarak öğrencilerimizin kendilerini 
ifade etme, özgüvenlerini geliştirme, bir topluluğa hitap 
etme ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla her 
hafta Pazartesi ve Cuma günleri bayrak törenlerinde 
gerçekleştirilmek üzere Serbest Kürsü çalışması başlatıldı. 
Okul Meclisi üyeleri ile başlayan Serbest Kürsü 
çalışmasında öğrencilerimiz kendi belirledikleri konular 
ile ilgili hazırladıkları konuşmalarını tüm okul öğrencileri 
ile paylaşıyorlar. Tüm öğrencilerimize açık olan bu 
çalışma ikinci dönemde de devam edecek. Okul Meclisi 
ve Serbest Kürsü çalışmaları katılımcı demokrasinin 
hayata geçirilmesi açısından yürütülen son derece 
önemli iki çalışmamız olup öğrencilerimizin fikirlerinin ve 
projelerinin hayata geçirilmesine imkan tanıyor.
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YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ GEZİSİ 
Özel İzmir SEV Ortaokulu Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Görsel 
Sanatlar derslerinin disiplinler arası çalışması kapsamında, 6. 
sınıf öğrencilerimiz ile Yeşilova Höyüğü gezisi gerçekleştirdik. 
İzmir tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan bu höyük ile 
şehrimizin 8500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu öğrendik. 
Gezimize, yapılan kazılarda çıkarılan eserlerin sergilendiği 
müzeyi gezerek  başladık. Ardından kazı alanını gezip  çocuklar 
için hazırlanmış uygulama alanına geçtik. Öğrencilerimiz, 
Neolitik dönemin köy yaşamını görebilecekleri uygulama 
atölyelerinde çalıştılar. Atölyelerde öğrencilerimiz, Yeşilovalıların 
biçimlendirdiği ilk çanak çömlek bulgularının replikalarını 
denediler. Ayrıca buğdaydan un elde edip dönemin avlanma 
yöntemlerini yeniden deneyimlediler.

Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım tarihinde 
kutlanan Öğretmenler Günü, Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nda çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Hafta boyu süren etkinlikler içerisinde yer alan Hanri 
Benazus’un koleksiyonundan eşsiz karelerden oluşan Çağdaş Atatürk Fotoğrafları 
sergisi büyük ilgi gördü. Sergi kapsamında, öğrenciler Hanri Benazus ile yaptıkları 
söyleşide Başöğretmen Atatürk ile ilgili farklı bilgiler edindiler ve Atatürk’ün bugüne 
kadar hiç karşılaşmadıkları farklı fotoğraflarını gördüler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ATATÜRK FOTOĞRAFLARI
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ISABELLE MILLON 
DÜŞÜNME ATÖLYESİ
Çocuklara felsefeyi sevdiren dünyaca ünlü Fransız Filozof 
Oscar Brenifier'in çalışmalarını birlikte yürüttüğü Isabelle 
Millon ile İzmir SEV 3. sınıf öğrencilerimiz buluştu. Kaleme 
aldığı Filozof Çocuk 
Serisini okuyan 3. 
sınıf öğrencilerimiz 
Isabelle Millon ile bir 
araya geldi. Millon, 
öğrencilerimizle 
söyleşisinde 
düşünme ve kendini doğru ifade etmenin önemini anlattı. 
Öğrencilerin düşüncelerini de aldığı çalışmada, öğrencilerin 
düşüncelerindeki farklılıkları fark etmeye teşvik etti. Soruları 
ve uygulama biçimi ile hem öğrencileri hem de yetişkinleri 
şaşırtan Millon, insanoğlunun asli görevi olan ‘düşünmek’ 
üzerine görüşlerini paylaştı. 3. sınıflarla yapılan atölye 
sonrasında Isabelle Millon, veli ve öğretmenlerimiz ile 
bir araya geldi ‘Çocuklar Nasıl Düşünür?’ konusunda bir 
seminer gerçekleştirdi.

BULUT VE DİNOZOR T-REX
2. sınıf öğrencilerimizin okudukları kültür kitaplarından 
birisi olan Bulut ve Dinozor T-Rex’in yazarı Burcu Bahar, 
öğrencilerimiz ile birlikte keyifli atölyeler gerçekleştirdi. 
İzmir SEV’de her bir kültür kitabı farklı yöntem ve teknik ile 
çalışılır. Bulut ve Dinozor T-Rex kitabı da öncelikle üç hafta 
boyunca farklı çalışmalar ile incelendi. Öğrencilerimizin 
üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan 
yaratıcılık, neden sonuç döngüsü, farklı bakış açılarına 
göre değerlendirme çalışmaları ile öncelikle kitabın 
incelenmesi tamamlandı. En son adım kitabımızın yazarı 
Burcu Bahar ile tanışmak oldu. Yazarımız öğrencilerimize 
kendisinin nasıl yazar olduğunu, kitabını yaratma sürecini 
aktardı. Öğrencilerimizin kendi hikayelerini oluşturma 
sürecinden sonra Burcu Bahar’ın kitap kahramanları ile 
müzik ve dans aracılığıyla tanışma fırsatı buldular.

KULÜP VE ATÖLYE 
ÇALIŞMALARIMIZ
İzmir SEV’de öğrencilerimizin sosyal gelişimi için kulüp 
çalışmalarının önemi büyüktür. Kulüp çalışmaları, yaş 
gruplarının ihtiyaç ve özellikleri göz önüne alınarak 
hazırlanır. Okulumuzda, her öğrenci kulüp çalışmalarında 
yer alır. Öğrencilerimizin seçtiği kulüp çalışmalarına her 
sene, öğrencilerimizin ilgili alanları doğrultusunda farklı 
kulüpler ve atölye çalışmaları eklenmektedir. Bu sene açılan 
yeni kulüplerimiz öğrencilerimiz tarafından çok ilgi gördü. 
Binicilik, Yüzme, Kule ve Tramplen Atlama, Tenis, Creative 
Minds, Art Tech, Robot Programlama ve Tasarım yeni 
açılan kulüplerimiz arasında yer alıyor. Öğrencilerimizin 
kulüpler aracılığı ile ilgi duydukları alanda kendi yetenek 
ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.
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UZAY KAŞİFLERİ KULÜBÜ 
NASA PROGRAMI 
DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYOR
Uzay Kaşifleri kulübü bu yıl Londra'daki Archer 
Academy adlı okul ile birlikte NASA’nın hazırladığı 
program doğrultusunda 
çalışmalarına başladı. İlk 
görevleri Astronotların 
uzaya çıkmadan önce 
kendi ekipleri için 
oluşturdukları görev 
armalarını tasarlamak 
oldu. Bu doğrultuda 
Uzay Kampı Türkiye video konferans aracılığı ile 
“Görev arması nedir? Nasıl tasarlanır?” adlı paylaşımı 
gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz okuldan Video konferans 
sistemiyle Uzay Kampı’na bağlandılar ve hem konu 
ile ilgili paylaşımı izlediler hem de sorularını sordular. 
Öğrencilerimiz bu paylaşımdan sonra kulüpte kendi 
görev armalarını tasarlamaya başladılar. Londra’daki 
kardeş okulumuz da eş zamanlı görev armaları 
tasarladıktan sonra tekrar bir video konferans yaparak 
ürünlerini birbirlerine sunmak için buluşacaklar.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ 
İKİ ETKİNLİK
Dünya Çocuk Hakları Günü ile Dünya Çocuk Kitapları 
Haftasını birlikte kutladık. Özel İzmir SEV Ortaokulu 
İngilizce Bölümü tarafından düzenlenen Dünya Çocuk 
Hakları Günü ve Dünya Çocuk Kitapları Haftası konulu 
assembly’e, öğrencilerimiz astronot Alexander Gerst’ün, 
çocuklara daha güzel bir dünya yaratmakla ilgili uzaydan 
yolladığı mesajını ve görüntüleri içeren videosunu izleyerek 
başladı. Ardından, 7-D sınıfı öğrencilerinin çocuk haklarıyla 
ilgili İngilizce sunumunu izlediler. Sunumu takiben, 
dünyanın farklı yerlerindeki çocuk koroları tarafından 
Çocuk Hakları Günü ile dostluk ve kardeşliğin önemini 
vurgulamak amacıyla seslendirilen “Wonderful World” 
şarkısının videosu izlendi ve öğrencilerimiz şarkıya eşlik 
ettiler. Assemble’nin ikinci bölümü, İngilizce öğretmenimiz 
Rachel Gabbert’in konuşmasıyla başladı. Öğretmenimiz 
açlık, eğitim, aşı ve ilaç yetersizliği, kimliksizlik, çocuk 
işçiler, askerler ve gelinler gibi dünya çocuklarının 
yaşadıkları sorunlardan bahsettikten sonra, bu çocuklara 
göre daha şanslı çocuklar olarak onlara daha güzel bir 
dünya yaratmak için herkesin üzerine düşeni yapmasının 
önemine değindi. Bu anlamda bir fark yaratmak 
isteyen öğrencilerin öncelikle iyi bir eğitim almalarını 
söyleyerek, okumanın faydalarından bahsetti. Kütüphane 
öğretmenlerimiz Elizabeth Brouwer ve İngilizce öğretmeni 
Jordan Rhea’nin kütüphaneyi verimli kullanmayla ilgili 
hazırladıkları videoyla devam eden programımız, 5. ve 6. 
sınıf öğrencilerimizin en sevdikleri İngilizce kitaplar ve kitap 
karakterlerini içeren sunumlarıyla sona erdi.

KİTAP KURTLARI PAYLAŞIMDA
Özel İzmir SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerimizle 
yürüttüğümüz “Kitap Kurtları” projemizde ikinci 
paylaşımımızı gerçekleştirdik. Paylaşımımız, tüm 6. 
sınıf öğrencilerimizin okuduğu “Hayalbazlar Geçidi” 
üzerineydi. Öğrencilerimiz, kitabı okumadan önce 
yazarımızla buluşup ön hazırlık yapmışlardı. Kitabımızı 
bitirdikten sonra da değerli yazarımız Dilge Güney’in 
de katılımıyla gerçekleşen paylaşımımızda merak edilen 
sorular soruldu, mitoloji üzerine konuşuldu ve gündelik 
hayatla bağdaştırılan noktalara değinildi.
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NURULLAH ATAÇ 
BAHÇE DERSLİĞİMİZ AÇILDI
Öykü, roman, masal türlerindeki yapıtları, Türkçe’nin 
doğru ve iyi kullanımına ilişkin 
deneme-eleştiri kitaplarıyla 
tanınan yazar Feyza 
Hepçilingirler, Cumhuriyetimizin 
Batılı anlamda ilk  önemli eleştiri 
ve deneme yazarı Nurullah 
Ataç’ın adının verildiği bahçe 
dersliğimizin açılışını yaptı. 
Türkçeye çok emek vermiş bir yazarın adının verilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerin doğru 
Türkçe’ye dikkat çekmek için yaptıkları canlandırmaları 
izledi ve ayrılırken Türkçe’yi gençlere emanet etti.

SEV ORTAOKULU 
ÖĞRENCİLERİ ANA DİLLERİNE 
SAHİP ÇIKIYOR
“Dili doğru dürüst kullanamayan kişinin; doğru, mantıklı, 
kapsamlı bir düşüncesi yoktur. Ne kadar konuşuyor, ne kadar 
yazıyor, nasıl anlatıyorsa o kadardır kişi, daha fazlası değil. 
Çünkü düşünmeyi biçimlendiren dildir. Kimse, dil olmadan 
düşünemez.” (Feyza Hepçilingirler) 

Türkçe bölümünün  kitap yazarlarıyla öğrencilerimizi 
buluşturma çalışmaları kapsamında 7 Aralık 2016 
Çarşamba günü Feyza Hepçilingirler’i ağırladık. 7. sınıf 
öğrencilerimizin bu sene kültür kitapları arasında yer alan 
kitaplardan biri de Feyza Hepçilingirler’in 
yazdığı “Off, Dilim!” kitabıydı. Türkçenin doğru 
kullanımı üzerine kurgulanmış kitap, öğrenciler 
tarafından keyifle okundu. Öğrencilerimiz kitabı 
okuduktan sonra kitapla ilgili sorulardan oluşan 
bir irdeleme çalışması yaptılar. Ardından kendi 

belirledikleri temalar çerçevesinde anlatım bozuklukları 
olan cümleler bulup bunların doğru anlatımlarını belirlediler 
ve görsel bir sunum hazırladılar. Öğrencilerimiz kendi 
buldukları anlatımı bozuk cümlelerle grup çalışması yaparak 
kısa masallar yazdılar ve bunları sundular. Feyza Hanım, 

6. sınıflarla 40 dakika, 7. sınıflarla 40 dakika 
olmak üzere iki oturumda söyleşi gerçekleştirdi. 
Söyleşinin ardından öğrencilerimizin kitaplarını 
imzalayan yazarımız, okulumuz kampüsünde 
bulunan “Nurullah Ataç Türkçe Dersliği”nin 
açılışını yaptı.

ART-TECH KULÜBÜMÜZDEN 
YARATICI ÇALIŞMALAR
Bu sene açılan Art-Tech kulübümüzde 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerimiz sanat ve teknolojiyi bir arada kullanarak 
yaratıcı 
ürünler ortaya 
çıkarıyorlar ve 
dünyada yaygın 
bir şekilde takip 
edilen 3D çizim 
ve 3D yazıcı 
yöntemlerini 
deniyorlar. 
3D kalemler, 
somut objeler 
yaratmaya olanak 
verirken, 3D 
yazıcı teknolojisi 
ile bilgisayar 
ortamında 
modellenmiş 
bir tasarım yine 
somut objelere  dönüştürülmektedir. Öğrenciler bu atölyede 
parça-bütün ilişkisi kurarak, dijital olarak sanatsal ürün 
oluşturmanın heyecanını yaşıyorlar.
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Teknoloji atölyelerinde farklı jenerasyonlar 
buluştu. Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, 
Eğitim Teknolojileri alanında yaptığı farklı 
çalışmaları sürdürüyor. Kurum, Dünya’da 
180’den fazla ülkede gerçekleşen “Hour 
of Code” etkinlikleri haftasının kapanışını 
öğrenciler ve ailelerinin birlikte katılarak 
öğrendiği ve çeşitli sosyal etkileşimlerde 
bulunduğu teknoloji atölyelerinde üretmenin 
ve eğlenmenin keyfini yaşadığı bir haftasonu 
programı ile tamamladı. 

Aİleler çocuklArı İle bİrlİkte 
öğrendİ. 
Bu yıl ikincisi düzenlenen “İzmirSEV IT 
Enrichment Weekend” etkinliği içerisinde, eş 
zamanlı olarak yer verilen; “3D Tasarım ve 
3D Baskı (Tinkercad ve SketchUp), Hour of 
Code, Robotik Kodlama (EV3 MindStorms 
ve Sphero), GarageBand, Eğitimde Sanal 
Gerçeklik (VR Etkinliği), Makey Makey, 3D 
Kalem, Gamification, iPad Treasure Hunt” 
başlıklarıyla birçok Eğitim Teknolojileri 
Atölye çalışması gerçekleşti. 
Öğrenciler aileleriyle birlikte çeşitli 
atölyelerde hem öğrenme, hem de 
farklı teknolojileri deneme fırsatı 
yakaladı. Atölyelerde dijital dünyanın 
‘vatandaşları’ olan öğrenciler, 
teknolojiyi kullanma becerileriyle kimi 
zaman ‘dijital dünyanın göçmenleri’ 
olan ailelerine bilgi aktardılar ve 
derslerdeki deneyimlerini paylaştılar.

“teknolojİ kullAnArAk 
üretmek”
Dijital vatandaş olma yolunda edinilmesi gereken bir 
takım bilgi ve becerileri desteklemek amaçlı hazırlanan 
atölyelerde, İzmir SEV aileleri dijital dünyanın farklı 
boyutlarını keşfettiler. GarageBand atölyesinde, 
iPadlerini kullanarak kurdukları aile orkestrası ile kendi 
müziklerini tasarlarken, Kodlama atölyelerinde robotları 
programladılar. 3D Kalem ve yazıcı atölyelerinde ise, 
kendi ürünlerini tasarlayarak, ortaya çıkardılar. VR 
Etkinliğinde, farklı bir dünyaya yolculuğa çıkan aileler, 

AİLE KATILIMLI TEKNOLOJİ 
ATÖLYELERİNDE BULUŞTUK

makey makey çalışmasında programlamanın 
ilk aşamalarına adım atarken çocukları ile 
birlikte olmanın keyfini yaşadılar.

“Hour of code” 
Dünya’da 180’den fazla ülkede gerçekleşen 
“Hour of Code” etkinliklerine 4-10 Aralık 
tarihleri arasında hafta boyunca Maker 
Atölyelerinde yer veren kurum, IT Enrichment 
Weekend içerisinde Hour of Code (Kodlama 
Saati) atölyesine de yer verdi. Bu atölyede 
ise, aileler bilgisayarlarda kodlamanın 
sırrını çözme ve kodlamanın temellerini 

öğrenme fırsatı buldu.  Gün boyu eğlenmeye, üretmeye 
ve keşfetmeye yönelik hazırlanan etkinlikte öğrenciler 
bir yandan aileleriyle keyifli vakit geçirirken, eğlenerek 
öğrenme ve farklı eğitim teknolojilerini deneyimleme 
şansını da yakalamış oldu. Etkinliğe katılan İzmir SEV 
Velileri, “Çocuklarımızla kaliteli ve keyifli vakit geçirdik. 
Onların dijital dünyalarına yakınlaştık ve bugün onlarla 
birlikte biz de öğrenci olduk. Verimli ve eğlenceli bir 
cumartesi geçirdik” şeklinde görüşlerini bildirdiler.
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KİTABIN MUTFAĞINDA 
ÇALIŞIYORUZ
Kitap Kurtları projemiz kapsamında, Özel İzmir SEV 
Ortaokulu 6. sınıf seviyesinde gönüllü olan öğrencilerimizle 
gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda bir kitabın basılmadan 
önceki aşamalarında yer aldık. Öğrencilerimiz kitabı belli 
ölçütlere göre okudular.  Önce kendi aralarında, daha 
sonra öğretmenleriyle 
toplantılar yaparak 
paylaşımlarda 
bulundular. Son 
aşamada ise 
yayınevinden proje 
sorumlusuyla bir 
araya geldiler. İki 
saat süren toplantımızda öğrencilerimiz, kitapla ilgili her 
türlü fikirlerini özgürce paylaşma deneyimini yaşadılar. 
Bir eseri incelemenin, yorumlamanın keyfine varan 
öğrencilerimizden alınan dönüşlerle şekillendirilecek olan 
kitabımızı heyecanla bekliyoruz.

19. YÜZYILDA SANAT 
DOLU YOLCULUK
Özel İzmir SEV İlkokulu 1. ve 2. sınıf 
öğrencilerimiz ile görsel sanatlar dersi 
kapsamında, 19. yüzyıla ait; belgeler, 
fotoğraflar ve tabloları incelemek 
üzere Arkas Sanat Merkezi’ndeki 
"Anadolu Seyahatleri" sergisine bir gezi 
düzenledik. Anadolu'nun daha önce 
gün yüzüne çıkmamış haliyle 
tanıştık. ‘Louvre Müzesi’ 
başta olmak üzere birçok 
müzeden getirilen seyyahların 
sanat eserlerini inceleyerek 
yaşayarak öğrenmemizi 
sağlayan atölye çalışmasına 
başladık. O dönemin 
kültürünü daha iyi kavramak üzere; yer sofrasında 
geleneklerimizi yansıtan kostümler giyerek canlandırmalar 
yaptık; testilerden su içtik, halk oyunlarından örnekler 
gördük. 19. yüzyıldaki Anadolu’ya yaptığımız bu 
yolculukla; öğrencilerimizi günümüz ve o dönemin 
yaşam nesneleri arasında ilişki kurmaya yönlendirerek; 
sanata dair kültürel bilgilerimizi arttırmayı hedefledik. Bu 
izlenimlerimizle okula geri dönmek çok keyifliydi.

TÜRKAN SAYLAN FEN BAHÇE 
DERSLİĞİNİ AÇTIK

Özel İzmir SEV Ortaokulu’nda öğrenmeyi sınıfın dışına 
okul bahçemize taşımaya devam ediyoruz. Kampüsümüzün 

değerli bitki örtüsü ile 
çevrelenmiş olan Türkan 
Saylan Fen Bahçe Dersliği 
açılışımızı Prof. Dr. Teoman 
Kesercioğlu ile birlikte 
gerçekleştirdik. Bilim insanı 

Prof. Dr. Türkan Saylan’ın bilimsel çalışmalarını anmak ve 
öğrencilerimize tanıtmak amacı ile adını verdiğimiz bahçe 
dersliğimizin açılış töreninde, Fen Bilgileri  Bölümümüzün 
hazırladığı, kibritsi fenci, sıvı azot ve sabun köpüğü 
deneylerini gerçekleştirdik. 

RİTMİK CİMNASTİKTE BAŞARI
Çeşitli kategorilerde 21 ülkeden 250’den fazla 
sporcunun katıldığı Dubai 
Rhythmic Gymnastics 
Dugym Cup’a katılan 
öğrencilerimiz başarılarıyla 
gururumuz oldular. Dubai’de 
düzenlenen Dubai Rhythmic 
Gymnastics Dugym Cup’a 
lisanslı sporcusu oldukları 
Ege Cimnastik Spor Kulübü 
ile katılan öğrencilerimiz; 
5-D sınıfından Ayça Gökçe, 
2006 A kategorisinde serbest 
seride 2.’lik, çember serisinde 
1.’lik ve toplamda 2.’lik ödüllerini alırken, 2-C sınıfı 
öğrencisi Deniz Unustası, 2009 B kategorisi serbest 
seride 5.’lik ödülü aldı. Öğrencilerimizi başarıları için 
kutluyoruz.
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AFET İNAN BAHÇE 
DERSLİĞİMİZ AÇILDI
Özel İzmir SEV Ortaokulu'nda sınıf sınırlarını aşan öğretim 
yaklaşımı Cahit Arf, Nurullah Ataç, Türkan Saylan ve bu 

dönem son 
olarak da Afet 
İnan bahçe 
dersliğimizin 
açılışı ile güç 
kazandık. 
Öğrencilerimiz, 
Afet İnan ile 
ilgili bilgileri 
dinlediler, bir 

dramatizasyon çalışması ile onun düşüncelerini kavradılar 
ve bir iPad uygulamasıyla 81 ilin yerine göre isim yazma 
yarışmasıyla bahçe dersliğini keyifli bir biçimde kullandılar.

ULUSLARARASI DİJİTAL 
ÖĞRENME DANIŞMANI 
DAVID MILLER’İ AĞIRLADIK
 “21. Yüzyılda Dijital Öğrenme Becerileri” başlıklı 
sunumunu paylaşan Miller, Kuzey Amerika’da ve farklı 
ülkelerde 36 yıldır öğretmenlik yaptı. Son 10 yıldır 
Kanada’da Niagara İlçe Okul Kurulu ve Ontario Eğitim 
Bakanlığı’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanı 

olarak görevini sürdürüyor. En 
önemli 21. Yüzyıl becerileri 
olarak yaratıcılık, eleştirel 
düşünme, işbirliği yapmak ve 
kişilerarası iletişim olduğunu 
vurgulayan Miller, “Teknolojinin 
bu becerileri geliştirici bir araç 
olarak kullanılması gerektiğinin 
altını çiziyor. Uluslararası 

Dijital Öğrenme Danışmanı David Miller, öğretmenlerin 
derslerinde teknolojiyi öğrenmeyi destekleyen bir araç 
olarak kullanmasının önemine değinmiştir. Teknolojinin bir 
amaç değil araç olduğu vurgusunu yapmıştır. Okulumuzda, 
IT’nin eğitime entegrasyonu konusunda yapılan çalışmaları 
başarılı bulan David Miller, “Teknoloji tek başına hiçbir 
şeydir. Onu kullanabilme yeteneğine ve bilgisine sahip, 
teknolojiyi dersin tasarımına doğru şekilde entegre 
edebilen öğretmenlerle böyle bir entegrasyon süreci 
gerçekleşebilir” dedi.

YERLİ MALI, TUTUM VE 
YATIRIM HAFTASI
Her yıl  olduğu gibi bu yılda 2. sınıflarımız Yerli Malı 
Tutum ve Yatırım Haftası kutlamalarını gerçekleştirdiler. 
Kutlamalar kapsamında, öğrencilerimiz evlerinden 
getirdikleri ürünleri arkadaşlarıyla paylaştılar. 

Getirdikleri 
ürünlerle ilgili 
bilgileri paylaşıp 
konuyla ilgili şiirler 
okudular. Hafta 
boyunca yapılan 
çalışmalarda; 
öğrencilerimize 
tutumlu olmanın, 
yatırım yapmanın 
ve yerli malı 
kullanmanın 
önemi vurgulandı. 
Tüketilecek 
ürünlerin ülkede 
üretilen ürünlerden 
seçilmesinin 
gerekliliği 
anlatılarak, 

bilinçli tüketicilik konuları ile ilgili öğrencilerimizin 
bilinçlendirilmesi amaçlandı. 
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İNSAN HAKLARI ASSEMBLY’SİNDE 
MUHTEŞEM PERFORMANS

“Dünyayı verelim çocuklara... Hiç değilse bir günlüğüne, 
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar...”

Nazım Hikmet RAN

Özel İzmir SEV İlkokulu 3. 
sınıf koromuz Amerikan Lisesi 
İnsan Hakları Assembly’sinde 
muhteşem bir performansa 
imza attılar. Özellikle İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
insanlık için değeri, barış içinde 
yaşama kavramı gibi temaların 
vurgulandığı assembly’de sözleri 
ünlü şair Nazım Hikmet’e, 
bestesi Aras Deniz Sipahi’ye ait 
olan “Dünyayı Verelim” şarkısı 
izleyenleri büyüledi... “Herkes 
için en güzeli, ülkesinde olmaktır, 
Zulüm altında kalanların 
sığınması bir haktır” diyerek 
yetişkinlere bir ders verdiler!

AÇ TIRTIL MASALIYLA 
AİLELERİMİZLE 
BULUŞTUK
İzmir SEV Anaokulu 4 yaş grubu Kırmızı 
Sınıfı olarak, Aralık ayında aile katılımlı 
kütüphane etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
“Masallar Dünyasını Keşfediyorum” adlı 
temamızla bağlantılı olarak yaptığımız 
bu çalışmada kütüphanemizi aile ve 
öğrencilerimize açmaktan büyük keyif 
aldık. Sevgili velilerimizi, masallarla 

eğlenmek, 
hayal gücümüzü 
kullanmayı 
birlikte 
deneyimlemek 
için, okul 
kütüphanemize 

davet ettik. Öğrencilerimizle 
kütüphanemizi nasıl kullandığımıza 
yönelik bilgileri kütüphane 
öğretmelerimizden dinledik. Aç Tırtıl 
masalına yönelik, eğlenceli etkinliklerin 
yer aldığı istasyon çalışmalarımızı 
yaptık. Velilerimizi okulda öğrencilerimiz 
ile buluşturmak, kütüphanede masala 
yönelik birlikte etkinlikler yapmak 
öğrencilerimize ve velilerimize keyifli 
anlar yaşattı.

ÖYKÜLERİN İZİNDE 
SMYRNA’DAN İZMİR’E 
Sara Pardo, “Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e” kitabıyla ilgili olarak, 
Özel İzmir SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerimizle buluştu. İzmir’in 

tarihsel dönemleri 
ve kişilikleriyle 
ilgili olarak şiirli 
dramalar yapıldı. 
Öğrenciler, bir İzmir 
âşığı ile İzmir üstüne 
söyleştiler ve hangi 
yaşta olunursa 
olunsun üretken, 
yaratıcı ve sevgi 
dolu olmanın insanı 
nasıl dinç tuttuğunu 
öğrendiler.
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ZEYTİN TEMALI GEZİMİZ
İzmir SEV Anaokulu’nun bu sene birinci dönem için proje 
teması ‘Zeytin’ olarak belirlendi. Tema çerçevesinde, 
zeytin ile ilgili yapılan etkinlikler ve çalışmalara ek olarak, 
öğrendiklerimizi uygulamak ve yaşayarak öğrenmek 
için Gürel Zeytin Bahçesi’ni ziyaret ettik. Gezimizde 
zeytinyağından sabun yapım aşamalarını izledik. Plastik 
bıçaklar kullanarak zeytinleri çizdik, taşlarla zeytin kırdık 
ve zeytinleri poşetere koyup tuzlayarak tatlandırma 
yöntemlerini öğrendik. Zeytin ezmeli gözlemelerimizi yaptık 
ve bu gözlemeleri afiyetle yedik. Sınıfa döndüğünde, 
öğrencilerimiz gezide en çok dikkatini çeken bölümleri 
resimledi ve resimlerini arkadaşlarına anlatarak, 
paylaşımda bulundu.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ 
ZEYTİN PROJESİ
Özel İzmir SEV Anaokulu öğrencileri, Zeytin Projesi 
sunumlarını gerçekleştirildi. 
Beş hafta süre içerisinde 
yapılan tüm çalışmalar 
öğrenciler tarafından, 
velilerimize aktarıldı. 
Velilerimiz, öğrencilerin 
söylediği zeytin şarkısı 
ile karşılandı. 
Yapılan 
aktiviteler, detaylı 
olarak velilere 
yine öğrenciler 
tarafından 
aktarıldı.

2. SINIFLARIMIZ 
ETNOĞRAFYA MÜZESİ'NDE
Özel İzmir SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencilerimiz, “Dün 
Bugün Yarın” ünitesi kapsamında eski meslekleri incelemek 
amacıyla 
Etnografya 
Müzesi’ni 
ziyaret ettiler. 
Gezi sırasında 
endüstrileşme ile 
birlikte bugün artık 
yok olmaya yüz 
tutmuş, nalıncılık, 
tenekecilik, çömlekçilik, göz boncukçuluğu, tahta baskıcılık, 
halı dokumacılığı, urgancılık, keçecilik ve saraciye gibi 
meslekler ile İzmir’in ilk Türk eczanesini (İttihat Eczanesi) 
tanıdılar. Ayrıca Etnografya Müzesi’nde kültürümüzde 
yıllar öncesinde kullanılan eşyaları, giysileri ve araçları 
incelediler. Eski dönemlerdeki evleri nasıl olduğunu, hangi 
mesleklerin var olduğunu, yaşam şekillerini inceleyen 2. 
sınıf öğrencilerimiz gördükleri eserlerle işledikleri ünitedeki 
konuları pekiştirdiler.

BELENBAŞI KÖYÜ ZİYARETİ
Özel İzmir SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 
DI Project Outreach takımı sosyal sorumluluk alanında 
bu yıl yarışmaya katılacak. Projelerini Belenbaşı Köyü 
İlköğretim okuluyla yürütecek olan öğrencilerimiz 
Belenbaşı Köyü’nü ziyaret etti. Bu ziyaretin amacı, okulu 
tanımak, ihtiyaçları tespit etmek ve ortak yapılabilecek 
çalışmaları Belenbaşı Köyü İlköğretim okulu öğrencileriyle 
beraber belirlemekti. Geziye Buca Belediye Başkanı 
Levent Piriştina da katıldı ve belediye olarak projeye her 
konuda destek olabileceklerini belirtti.
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YAZAR YILDIRAY KARAKİYA 
İLE MASAL ATÖLYESİ
İzmir SEV Anaokulu öğrencilerimizle, çocuk kitapları yazarı 
Yıldıray Karakiya’yı okulumuzda ağırladık. Yazarımız 
anaokulu öğrencilerimizin sınıflarında birer ders misafir 
oldu ve yazdığı kitaplardan biri olan ‘Suşu ve Üçtekeri’ 
adlı kitabı öğrencilerimize okudu ve kitapları ile ilgili 
söyleşi yaptı. Söyleşi sonrasında yazarımız öğrencilerimizin 
kitaplarını imzaladı.

MİNİK MÜZİSYENLER 
ARAMIZDA
Özel İzmir SEV İlkokulu 2., 3. ve 4. sınıflarımızdan 
bir grup öğrencimiz, arkadaşlarına ve öğretmenlerine 
bir müzik ziyafeti sundular. Öğrencilerimizin bireysel 
enstrüman çalışmalarını gösterme fırsatı buldukları 
resitallerimizin ilki olan “Yeni Yıl Festivali”nde, Jingle 
Bells’den, Bach-Prelüd’e, Malaguena’dan Für Elise’ye 
çok geniş bir şarkı yelpazesi vardı. Öğrencilerimiz 
çalgı performanslarının yanı sıra dans ettiler, şarkılar 
söylediler. Resitallerimiz yıl boyunca devam edecek 
ve öğrencilerimiz performanslarını arkadaşlarıyla ve 
öğretmenleriyle paylaşmaya devam edecekler. 

MASALLARLA 
YOLCULUĞA ÇIKTIK
Yeni yılın geride kaldığı, birinci sınıflarımızın hızla okuma 
sürecine yaklaştıkları şu günlerde, çocuklarımızın sınıflarını 
ziyaret edelim, bir kış masalı anlatıp, minik kalplerini 
ısıtalım dedik. Onlar için seçtiğimiz, Sihirli Kese adlı masalı 
büyük dikkat ve keyifle dinleyen birinci sınıflar masallarla 
buluşmanın mutluluğunu yaşadılar.
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Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Kütüphane 
Koordinatörümüz Elizabeth Brouwer; okulların ve ailelerin 
bazı küçük ama etkili yöntemlerle, çocuklara kütüphane 
kültürünü ve kitap sevgisini aşılamanın mümkün olduğunu 
söylüyor. Okullardaki kütüphaneler sadece ‘kitap ödünç 
alınan’ yerler olmaktan çıkarılmalı. Eğlenceli aktivitelerle 
‘asık suratlı’ ortamlar olmaktan kurtarılmalı, 21. Yüzyılın 
çocuklarına hitap eden bir öğrenme alanı haline getirilmeli. 
Sırt çantasında her zaman bir kitap bulundurma alışkanlığı 
kazandırılmalı. Akşamları bir battaniye ve güzel bir 
atıştırmalık ile ailecek kitap okuma saati düzenlenmeli.
Dijital çağın çocuklarında kütüphane kültürü, kitap sevgisi 
oluşturmak hala mümkün. Gelişmiş ülkelerde bir yaşam 
tarzı haline gelen kütüphane alışkanlığı için okulların 
ve ailelerin uygulayabileceği birçok yöntem bulunuyor. 

ÇOCUKLARA KÜTÜPHANE 
KÜLTÜRÜ VE KİTAP SEVGİSİ 
KAZANDIRMANIN YOLLARI

“Kitaplar raflarda sergilenmek için değildir” diyen Özel 
İzmir SEV İlköğretim Kurumları Kütüphane Koordinatörümüz 
Elizabeth Brouwer; çocuklarda kütüphane kültürü 
oluşturmanın yollarını anlattı:
• Toplumda, okuma kültürünün oluşması birçok faktöre 
bağlı. Ekonomik ve kültürel faktörler, toplumda bu kültürün 
oluşmasında engel olarak gözükse de; çocukların kitap 
okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve bunu 
kendi iç denetimleri ile yapmaları sağlanabilir.
• Ailenin ve okulun kitap okumaya zorladığı çocuklar 
maalesef bu içsel denetimi sağlayamıyorlar. Kütüphaneler 
bu kültürün en önemli parçalarından biri. Okulun içerisinde 
okuma kültürünün oluşması ve geliştirilmesi için farklı birçok 
yöntem uygulanmalı. İlk adım olarak; okuma kültürünü 
oluşturmak, bir okuldaki tüm bireyleri (öğretmen, öğrenci, 
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veli, idari personel vb.) kapsayan bir grup çalışması olmalı. 

KİTAP ÖDÜNÇ ALMAK YETMEZ
• İkinci önemli nokta ise; kütüphanelerde uygulanan 
programlarda, yapılan çalışmaların ‘sürekliliği’ ile 
sağlanmasıdır. Çocuklar kütüphaneye sadece ‘kitap ödünç 
almak’ için gelirlerse, içsel denetimi az olan çocukların bu 
kültürü kazanmasını beklemek doğru olmaz.
• Mevcut kütüphane kaynakları kullanılarak, okuma 
etkinlikleri ve araştırma teknikleri uygulanmalı. Çocukların 
yaş gruplarına göre yapılan farklı etkinliklerde, 
kütüphanenin yaşamlarının bir parçası olması hedeflenmeli. 

ASIK SURATLI DEĞİL EĞLENCELİ KÜTÜPHANE
• Öğretmenlerin, kütüphane ekibiyle yapacağı işbirliği ile 
müfredatlarındaki konu başlıklarına göre, öğrencilerin sesli 
ve sessiz okuma aktivitelerine katılmasına fırsat tanınmalı. 
• Kütüphanedeki dersler, öğrenciler için eğlenceli, ilgi 
çekici ve anlamlı hale getirilmeli. Örneğin; okullardaki 
kütüphaneler, ‘Çocuklar Günü’, ‘Cumhuriyet Bayramı’ gibi 
kültürel aktivitelere ve önemli okul etkinliklerine ev sahipliği 
yapmalı. Öğrenciler, kütüphanedeki farklı materyalleri 
kullanmayı ve araştırma tekniklerini öğrenmeli. 

ÖĞRENCİLER ‘KİTAP DEDEKTİFİ’ OLMALI!
• Kütüphanede, yaş grubuna uygun “doğru kitabı bulmak” 
ile ilgili birçok aktivite yapılmalı. Kendi seviyelerine 
göre kitap seçme konusunda teşvik edilmeli; sevdikleri 
ve ilgi duydukları kitapları nasıl bulacakları öğretilmeli. 
Öğretmenler, öğrencilerin okuma seviyelerini bildikleri için, 
uygun ve doğru kitapları önermeli. Öğrenciler, onlara keyif 
veren kendi kitaplarını seçtiklerinde, bu onları gerçekten 
mutlu ediyor. Onlar için okumaları ve anlamaları zor bir 
kitabı seçmek ise okuma motivasyonlarını düşürebiliyor.

KÜTÜPHANE PROSEDÜRÜ DE 
KİTAP BAKIMI DA ÖĞRETİLMELİ
• Okullarda yapılan kütüphane aktiviteleri, her sınıfın 
seviyesine göre farklı bir şekilde planlanmalı. Ancak 
atılan her adım, kütüphane prosedürleri öğretilerek 
yapılmalı. Doğru kitap nasıl bulunur, hedef belirleme, 
edebi tür çalışmaları, kitap bakımı, araştırma, çevrimiçi 
(online), medya okur yazarlığı (dijital vatandaşlık), kitap 
konuşmaları, hikaye anlatma, kitap değerlendirmeleri 
gibi aktiviteler düzenlenmeli. Günlük kütüphane dersleri 
içerisine dram, medya, oyun, diğer ilgi çekici aktiviteler ve 
araçlar da entegre edilmeli.

21. YÜZYILIN ÇOCUKLARINA GÖRE DÜZENLENMELİ
• Kütüphaneler; 21. Yüzyıl öğrencilerinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak, teknolojiyi kullanarak farklı öğretim alanları 
yaratacak şekilde düzenlenmeli. Yaş gruplarına uygun 
araştırma teknikleri ile medya okur-yazarlığını kazandıran, 
dijital vatandaşlığın gelişmesinde destek veren bir öğrenme 
alanı haline getirilmeli. Okumanın her zaman sadece bir 
kitaptan ibaret olmadığı unutulmamalı; sesli kitaplar, elektronik 
kitaplar veya interaktif kitaplar da kütüphaneye katılmalı.

AİLECEK BİR BATTANİYE ÇEKİN BİRLİKTE OKUYUN!
Her öğrenci farklıdır. Bazı öğrencilerin kitap okumaktan 
hoşlanmamasının birçok nedeni olabilir. Ancak bazı küçük 
ama etkili yöntemlerle, her öğrenciye okumayı sevdirmek 
mümkün: 
• Okuma hedefi belirleme (Öğrencinin yaşına ve ilgi 
duyduğu alanlara göre belirlenebilir).
• Her gün okuma için en az 30 dakika ayırma.
• İnternet kullanma ve televizyon izleme süresini azaltma. 
• Her zaman yanlarında en az bir kitabı olduğundan emin 
olma (derste, sırt çantalarında, evde). 
• Akşamları eğlenceli ve rahat bir ortam oluşturarak (bir 
battaniye veya güzel bir atıştırma ile okuma için rahat bir 
yer bulma) aileleri ile kitap okuma.
Aileler ile çocukların birlikte kütüphaneyi ziyaret etmesi.
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DÜNYA ÇOCUK 
KİTAPLARI HAFTASI 
Dünya Çocuk Kitapları Haftası 
Assembly’si için Özel İzmir SEV 
İlkokulu 3.Sınıf İngilizce öğretmenleri 
Frank Hall kütüphanecileriyle beraber 
çalıştılar. Bu assembly'de okuma 
yazmanın QR kodları kullanarak  
teknolojiyle nasıl birleştirildiğini gösterip 
okumanın önemini vurguladılar. Bütün 
sene boyunca İngilizce derslerinde 

DEARTime’da 
(Drop 
Everything 
and Read) 
okudukları 
İngilizce 
kitapları, 
çektikleri 

kısa filmlerle diğer seviyelerdeki 
arkadaşlarıyla paylaştılar. Artık 
öğrenciler Frank Hall Kütüphanesi’nden 
bu kitapları alırken sadece QR 
kodlarını okutup kitap hakkında bilgi 
edinebilecekler.

ROBOTİK KULÜBÜNDE 
HİPOTERAPİ 
BİLGİLENDİRMESİ 
Özel İzmir SEV Ortaokulu 6. sınıf 
Robotik Kulübü öğrencilerimiz, bu sene 
hazırlayacakları proje ile ilgili birçok 
çalışma sürdürüyor. Araştırdıkları 
konularla ilişkili olarak öğrenciler davet 
ettikleri, Türkiye Binicilik Federasyonu, 
binicilik terapisti ve antrenörü Tulya 
Kurtulan'dan hipoterapi ile ilgili bilgi 
aldılar. Konuyla ve projeleriyle ilgili bilgi 
alışverişinde bulundular.

SMALLART V SERGİSİNDEYDİK
Özel İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri, Ege Bölgesi Görsel ve Plastik 
Sanatlar Derneği'nce gerçekleştirilen ve küratörlüğünü Serdar 
Yörük'ün üstlendiği 'Smallart V Sergisi'’ni ziyaret ettiler. Ulaşılabilir 
sanat fikri ile beşincisi düzenlenen Smallart serisi; sanat eseri 
alımını teşvik etmeyi, eser alma bilincini geliştirmeyi ve sanatçı 
ile sanatseverleri doğru ortamda, güvenilir koşullarda bir araya 
getirmeyi amaçlıyor. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 
gerçekleşen sergide öğrencilerimiz, birçok sanat disiplininden 46 
sanatçının 200'den fazla eserini izleme fırsatı elde ettiler. Özel İzmir 
SEV Ortaokulu öğrencileri, Görsel Sanatlar dersinde düzenlenen 
gezide birçok sanat disiplininden örnekleri izlediler, teknikler ve 
konular üzerinde yorumlamalar gerçekleştirdiler.
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Ortaokul ve lise düzeyinde dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin hem öğrenip hem de 
eğlenerek yarıştığı World Scholar’s Cup turnuvasının bölgesel ayağında, bu yıl da ev sahibi İzmir 
SEV İlköğretim Kurumları oldu. 77 takımın katıldığı turnuva, farklı şehirlerden gelen katılımcılarla 
renklendi. Turnuvanın bu yılki teması küreselleşen ve tek değişmeyenin değişimin kendisi olduğu 
yeni dünya düzeninde yaşamın her alanında karşılaşabileceğimiz, öngöremediğimiz ve alışkın 
olmadığımız durumların ve olayların irdelendiği Unlikely World / Öngörülemeyen Dünya idi. Bu 
temayla ilgili yaratıcı yazma çalışması ve çok çekişmeli geçen münazaralara katılan öğrenciler, 

ayrıca bilim ve teknoloji, 
sanat ve müzik, edebiyat, 
tarih ve sosyal bilimler 
alanlarında temayla 
ilgili sorulardan oluşan 
bilgi yarışmalarındaki 
zorlayıcı soruları 
cevaplamaya çalıştılar. 
Rekabetten çok takım 
çalışmasının ön planda 
olduğu bir öğrenme 
şenliği formatında 
gerçekleştirilen tüm bu 
etkinlikler esnasında tüm 
öğrenciler oldukça keyifli 
anlar yaşadılar.

İZMİR SEV’DE ‘WORLD 
SCHOLAR’S CUP COŞKUSU
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ÖĞRETMENLER 
TEACHERS’ MAKER DAY’DE
İzmir SEV'de öğretmenlerimiz, Teachers' Maker Day'de 
öğrenci oldular. Okulda öğrencilerin bilişim teknolojisi 
derslerinde ve ders dışı etkinliklerde kullandıkları 
kodlama, programlama ve tasarım amaçlı kullandıkları 
teknolojik materyalleri kullanarak programlama yapmayı, 
düşüncelerini 3 boyutlu şekillere dönüştürmeyi öğrendiler. 
Teachers' Maker Day etkinliğinde, öğretmenlerimiz, 

İLK JMUN DENEYİMİ  
Her öğrenme serüveni bir ilk adımla başlar. 6. 
sınıflarımızdan 9 öğrencimizin ilk JMUN (Junior Model 
United Nations) konferansına katılım serüveni de Ocak 
ayında Ekin Koleji’ndeki JMUN konferansıyla başladı. 
3 Gün süren konferansın teması ‘Global Inequalities / 
Küresel Eşitsizlikler’ 
idi. Konferans 
öncesi yapılan kulüp 
çalışmalarında 
öğrencilerimiz 
önce JMUN 
konferanslarının 
işleyiş süreciyle 
ilgili bilgi edindiler, 
daha sonra konferansta temsil edecekleri ülke ve 
konferans temasını kapsayan konularla ilgili araştırma 
yaparak, var olan sorunlara yaratıcı çözümler bulmaya 
çalıştılar. Bu süreçte çözüm önerilerini yazarken, kulüp 
çalışmaları esnasında öğrendikleri resmi dilde İngilizce 
yazma becerilerini, münazaralar esnasında ise konuşma 
becerilerini kullanma, eleştirel düşünme ve problem çözme 
becerilerini geliştirme fırsatını buldular. Konferans boyunca 
çok yoğun bir tempoda çalışan öğrencilerimiz, konferansın 
sonunda bu becerileri etkin bir biçimde kullanma 
hususunda kendilerine çok daha fazla güveniyorlardı. 

3D Kalem ile Tasarım, 3D Tasarım Tinkercad, Lego 
Robotunu Kodlama, Makey Makey, Arduino ve Sphero 
Akıllı Robot Topu atölyelerinde teknolojik gelişmeleri 
bizzat deneyimlediler. Atölye çalışmalarının sonunda 
öğretmenler hem keyifli zaman geçirdiklerini hem de 
ders öğretimlerine bu teknolojik araçları zevkle entegre 
edebileceklerini ifade ettiler.

‘AİLE GÜNÜ’NDE 
BİR ARAYA GELDİK
Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları tarafından her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen “SEV Family Day” 
etkinliğimizi gerçekleştirdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da, tüm “SEV”li ailelerin 
katılımıyla düzenlenen 
etkinlikte aileler tanışma 
ve birlikte etkinliklere 
katılma fırsatı yakaladı. Eko 
Okulların yıl teması olan “İyi 
Tarım Uygulamaları”ndan 
yola çıkarak etkinliğin 
teması “Çiftlik Hayatı” 
olarak belirlenmişti. 
Mahall Bomonti 
ve Fruit Made’in 
desteğiyle düzenlenen 
“Family Day” 
etkinlikleri brunch ile 
başladı. SEV’li aileler 
spor aktiviteleri, 
turnuvalar, atölye çalışmaları ve şişme oyun parkurundaki 
oyunlarla eğlenceli bir gün geçirdiler. Etkinlikler canlı müzik 
dinletisiyle son buldu.
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NEZAKET SİZİN İÇİN 
NE İFADE EDİYOR?
Nezaket hayatın her alanında, 
selamlaşmadan teşekkür etmeye, 
eleştirmekten, gülümsemeye, itiraz 
etmekten özür dilemeye  kadar her 
ayrıntıda kendini belli eden bir bakış 
açısı, hayat anlayışıdır. Nezaket, bir 
davranış biçimi olmaktan çok, bir 
düşünce biçimidir. Hayata nezaket 
gözlükleriyle bakan biri için neyi nasıl 
söylediğimizin, nasıl davrandığımızın, 
nasıl oturup kalktığımızın ötesinde 
farklı bir konu ve bir değer  olduğunun 

farkındadır. Öğrencilerimizin bu bakış 
açısı ve hayat anlayışına sahip bireyler 
olarak yetişmesi için bazı değerleri 
pekiştirme ve zaman zaman farkındalık 
etkinlikleriyle onlarla birlikte oluyoruz. 
13 Kasım Pazar gününün Dünya Nezaket 
Günü olması sebebiyle 14-20 Kasım 
haftasında bazı etkinlikler planladık. 
Öncelikle onlara  cevabını düşünmelerini 
istediğimiz 3 soru sorduk. Bu sorular 
aşağıdaki gibiydi: “insanların sana nazik 
davranmasını ister misin?”, “Sana nazik 
davranıldığında kendini nasıl hissedersin?”, 
“Peki sen başkalarına nasıl davranırsın?”. 

NEZAKET BULAŞICIDIR! HAYDİ 
SEN DE BU HAREKETE KATIL! 
Sloganıyla başladığımız etkinliklerde her güne 
bir farkındalık teması belirledik (selamlaşma, 
gülümseme, sihirli sözcükler ve yardımlaşma). Bazı 
öğretmen ve öğrencileri seçerek bu davranışları 
“bulaştırmalarını” istedik. Ayrıca öğrencilere bazı 
görevler verdik. Örneğin, “10 kişiye kapıdan 
girerken yol ver ve kapıyı tut”, “Üzgün hisseden 
bir arkadaşına nasıl olduğunu ve onun için ne 

yapabileceğini sor”, “Yalnız kalan bir arkadaşını 
öğle yemeğine birlikte gitmeyi teklif et” gibi. Daha 
sonra yerine getirdikleri bu görevleri ve yaptıkları 
başka nezaket davranışlarını “Nezaket Duvarı”na 
yazdılar. 13 Kasım Dünya Nezaket Günü’nde 
ailelerimizin de dikkatini çekebilmek için bir iyilik 
listesi hazırladık ve bu listeden bir iyilik seçip 
çocuklarıyla birlikte gerçekleştirmelerini istedik. Bir 
de “Nezaket Kuralları Listesi” hazırladık ki, okulda, 
evde listeleri gördükçe bu değeri hatırlayabilsinler.
Nezaket, insanın içindeki iyiliği uyandırıcı bir işleve 
sahiptir. Nezaket nezaketi doğurur. İyilik ve nezaket 
dolu günler dileriz.



H
A

B
E
R

L
E
R

34

sev jr

İZMİR SEVi

‘Barış ve dostluk anlayışı erken yaşlarda kazanılır’ 
ilkesinden yola çıkan Özel İzmir SEV İlköğretim 
Kurumları’nda öğrencilerden oluşan Barış Komitemiz 
kuruldu. ‘Sevgi ve dostluk okuldan başlamalı’ diyen 
öğrencilerimiz, ‘Okulda Barış’ sloganıyla çalışmalar 
yapıyor. Dünyanın barıştan giderek uzaklaştığı 
günümüzde; okulda barış köşeleri hazırlayan, çocuk 
haklarıyla ilgili çalışmalar yapan öğrencilerimiz, 
geleceğin barış güvercinleri olarak yarınlarımız adına 
umut veriyor. Etkin barışçıl çözüm anlayışının ve 
kültürünün oluşturulması, erken yaşlardan başlayan 
ve yaşam boyu süren bir eğitim anlayışı gerektiriyor. 
Bu ilkeden yola çıkarak okulumuzda, barış ve dostluk 
kavramlarını pekiştirmek amacıyla okul programlarına 
entegre edilen çeşitli çalışmalar, projeler ve etkinlikler 
hayata geçiriliyor. Sadece akademik başarıya odaklı 
olmayan Özel İzmir SEV İlkokulu; geleceğin büyüklerini, 
toplumsal ihtiyaçlara duyarlı, demokrasi bilincine 
sahip, barış ve dostluk kavramlarını özümsemiş bireyler 
olmaları için çalışmalar yürütüyor. Sınıflarda demokratik 
bir süreçle arkadaşları tarafından gizli oylama ile 
seçilen Barış Komitesi temsilcileri, okulda barış ortamını 
sağlamak adına, sınıf arkadaşlarından aldıkları 
önerileri komiteye getiriyor. Öneriler doğrultusunda 
“Okulda Barış” sloganıyla yola çıkan öğrencilerimiz; 
barış bayrakları ve barış sloganları hazırlama, 

OKULDA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ!

akrostiş şiirler yazma ve 
okulda barış konulu poster 
çalışmaları ile tüm seviyelerde 
çalışmalarına devam ediyor. 
Tüm çalışmaları kendileri 
planlayan öğrencilerimizin yıl 
boyunca yapmayı hedefledikleri 
çalışmalar arasında; okulda 
barış köşeleri hazırlama, 
çocuk hakları ile ilgili 
çalışmalar yapma, çatışma 
çözme becerileri, uzlaşma, 
arabuluculuk çalışmaları 
ve bu çalışmaların okulda 
yaygınlaştırılması hedefleri 
bulunuyor. 
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TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARIMIZ
Yıl boyunca sürecek olan bu çalışmaların diğer halkasını 
ise küçük yaştan itibaren çocuklara toplumsal duyarlılık 
kazandırmak amacıyla yapılan toplum hizmetleri oluşturuyor. 
Toplum hizmetleri ile küçük yaşlardan başlayarak 
öğrencilerimizin toplumsal gereksinimlerin farkında olmaları 
amaçlanır. Her öğretim yılında farklı toplum hizmeti projeleri 
hayata geçiriliyor. Toplum hizmeti çalışmalarında yapılan 
maddi yardımlar önemli olmakla beraber, temel olarak 
öğrencilere bu süreci yaşatmak hedeflenir. Onların bu 
konuda farkındalık kazanarak düşünmeleri, ihtiyaçları tespit 
etmeleri, plan yapmaları ve yaratıcılıklarını kullanarak kaynak 
yaratmaları sağlanıyor. Öğrencilerin emekleri ve çabalarıyla 
gerçekleşen toplum hizmetleri projelerinde öğretmenlerimiz 
de etkin rol alıyor. İzmir SEV öğrencilerinin hayata geçirdiği 
toplum hizmetleri arasında, sokak hayvanlarına yardım ve 
mama kabı hazırlama kampanyası, geri dönüşüm çalışmaları, 
kitap ve kırtasiye yardımları, akran desteği çalışmaları, e-atık 
geri dönüşüm projesi, doğada kuşlara yer açın projesi gibi 
projeler yer alıyor.
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HEDEFİMİZE DOĞRU 
YOLA ÇIKTIK
İzmir SEV Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin 
“Başarmak İçin” programı kapsamında, her sınıf 
kademesinde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. İlkokulun son 
sınıfını okuyan ve seneye ortaokula geçecek olan 4. sınıf 
öğrencilerimiz ile program 
kapsamında hedef koyma 
çalışmaları yapılıyor. 
Öğrencilerimizin hedef 
belirleme çalışmaları 
kapsamında, dördüncü 
sınıf öğrencilerimizle 
rehberlik derslerinde 
doğru hedef belirlemenin önemi, hedefin kriterleri, başarılı 
olabilmek için hedef koymadan önce kendini tanıma 
başlıklarında içerikler işlendi. Ardından tüm bu hedef 
belirleme çalışma aşamalarının ve yapılabileceklerin 
açıklandığı “Hedef Belirleme Kitapçığı” oluşturuldu.  
Türkçe dersi ile birlikte yürütülen bir süreç paylaşımında 
öğrencilerimize kitapçıkların kullanımı ile ilgili de bilgi 
aktarıldı. “Hedef kitapçığı” doğrultusunda öğrencimizin 
belirlediği hedeflere yönelik olarak yıl boyunca takip ve 
değerlendirme çalışmaları devam edecek.

AZALT, YENİDEN KULLAN, 
GERİ DÖNÜŞTÜR!
4. Sınıf öğrencilerimiz hazırlamış oldukları "The 
Environmental Show" isimli gösteri ile "Çevre" konusuna 
dikkat çektiler. 
Öğrencilerimiz 
bilgilendirici ve eğlenceli 
olan gösteride, “Reduce, 
reuse, recycle (azalt, 
yeniden kullan, geri 
dönüştür)” içeriklerinde 
bizlere önemli mesajlar 
verdiler. İngilizce 
derslerinde öğrendikleri 
bilgileri ve sayısal verileri 
bizlere aktarırken ve 
“Bu dünyada yaşamı 
sürdürebilmek için 
çevremizi korumalıyız” gibi 
ciddi bir mesajı aktarırken 
şarkıları ve danslarıyla renk kattılar.

8. SINIFLARIMIZIN İNGİLİZCE 
TİYATRO GÖSTERİSİ
İzmir SEV 8. sınıf öğrencileri TEOG sınavından sonra farklı 
bir heyecan yaşadılar ve “Wooing Wed Widing Hood” 
adlı oyunu arkadaşlarına 
ve ailelerine sergilemek 
için çalışmaya başladılar. 
Beş hafta süren bu yoğun 
çalışma döneminin 
başında yapılan seçmelere 
katılan öğrencilerimiz, 
rol dağıtımından sonra 
rollerini 
ezberken, 
rol yapma 
ve konuşma 
becerilerini 
geliştirmeye 
yönelik 
çalışmalar da 
yaptılar. Bu 
arada oyuna 
entegre ettiğimiz TEOG kelime listesinde bulunan 100 
den fazla kelimeyi de tekrar etme olanağını buldular. 
Gösteriler esnasında da başarılı performanslarıyla herkesin 
beğenisini kazandılar.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN 
TİYATRO GÖSTERİSİ
Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Özel İzmir SEV İlkokulu 
3. ve 4. sınıf Tiyatro Kulübü öğrencileri arkadaşlarına 
hazırladıkları “Ev Halkı Neden Mutsuz?” isimli tiyatro 
gösterisini sundular. Bu gösteri ile hem  arkadaşlarını nasıl 
tasarruf yapmaları konusunda bilinçlendirdiler hem de 
dönemi eğlenceli bir şekilde bitirmelerini sağladılar.
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GELENEKSEL KIŞ 
KONSERLERİMİZ
Geleneksel Kış Konserlerimiz Özel İzmir SEV Ortaokulu 
5. sınıf öğrencilerinin ve Özel İzmir SEV İlkokulu 2 ve 3. 
sınıf öğrencilerinin koro performansları ile gerçekleşti. 5. 
sınıf öğrencilerimiz, bir dönem boyunca gerçekleştirdikleri 
müzik kültürü ve koro çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 
İngilizce 
ve Türkçe 
repertuarı 
sundukları 
konserle, 
velilerimize 
keyifli ve müzik 
dolu bir akşam 
yaşattılar. 
2 ve 3. sınıf 
öğrencilerimiz 
ise, çocuk şarkılarından türkülere, müzikallerden pop 
şarkılarına geniş bir repertuarda söyledikleri şarkılarla 
ayakta alkışlandı. Her sene olduğu gibi bu sene 
de  Geleneksel Kış Konserlerimiz büyük bir coşku ile 
gerçekleştirdi. 

‘SANAT BİZİM 
ARKADAŞIMIZ’ ETKİNLİĞİ
İlkokul döneminde ailelerin okul sürecinde yer almaları ve 
okul ortamına katkıda bulunmaları çocukların gelişimini 
pek çok açıdan destekler. Bu düşünceden yola çıkarak 
yıl içerisinde okulumuzda veli katılımlı bir çok etkinlik 
gerçekleştirmekteyiz. 1. sınıf öğrencileri ve velilerimizle 
gerçekleştirdiğimiz “Sanat Bizim Arkadaşımız” etkinliğinde 
altı farklı atölyede 
öğrencilerimiz 
velileriyle çalışmalar 
yaptılar. “3 Boyutlu 
Kalemler ile 
Kağıttan Gerçeğe”, 
“Dokuma Tekniği”, 
”Masal Anlatıcılığı”, 
“Beethoven 
Nasıl Duyuyor?”, 
“Engelleri Geç, Resmi Tamamla”, “İçimdeki Ritim” isimli 
atölyelerden oluşan sanat etkinliğimizde velilerimiz 
okulumuzda verilen sanat eğitimi örneklerini çocuklarıyla 
birlikte deneyimlediler ve güzel anılarla okuldan ayrıldılar.

GERİ DÖNÜŞTÜR, DOĞAYI KORU!
Biz bir Eko-Okuluz… Okulumuzda öğrencilerimizin 
çevre bilincini geliştirmek, önemli hedeflerimizden 
biridir. Bu amaç doğrultusunda, 2. sınıf öğrencilerimiz 
geri dönüşüm konulu bir çalışma yaptılar. Türkçe 
derslerinde; “Poşetto” kitabını işleyen öğrencilerimiz, 
hem çevre bilinci kazandı, hem de neden sonuç 
ilişkisi kurma, hikaye haritası oluşturma, olay 
sıralama, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiler. İki 
haftanın sonunda; kendi tasarımları olan oyuncaklarla 
bir sergi açtılar ve okuldaki diğer arkadaşlarını 
bilgilendiren bir sunum yaptılar. Bilgilendirici 
sunumlar, kısa animasyonlar ve geri dönüşüm 
materyalleri ile oluşturulan defilenin yer aldığı sunum, 
büyük ilgi uyandırdı.

MİNİK BİLİM KAHRAMANLARI
Bilim Kahramanları Derneği tarafından ‘Minik Bilim 
Kahramanları Buluşuyor’ adı altında her yıl düzenlenen 

‘Junior FIRST LEGO League 
Fuarı'nın İzmir’de ev sahipliğini 
Özel İzmir SEV İlkokulu yaptı. 
6-9 yaş arası çocukların bilim 
ve mühendislik alanlarında 
ilgisini çekmek ve gelişimlerini 
sağlamak amacıyla düzenlenen 

etkinlik, İzmir, Bursa, 
Denizli, Manisa ve 
Mersin’den katılan 
farklı okulların 
öğrencisi minik bilim 
kahramanlarını 
buluşturdu. Bu yılki 
teması “Hayvanların 
Çılgın Dünyası” olan 

fuarlara dünyada 41 ülkeden 11.500 kişi katılıyor.
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DİSİPLİNLERARASI 
SPOR ÇALIŞMALARI
İzmir SEV’de Beden Eğitimi derslerimizde çeşitli 
disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, 
1. sınıf öğrencilerimizin harfleri öğreniyorum konusunda 
beden eğitimi dersimizde bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlik 
içeriğinde takım çalışması, alan farkındalığı ve yaparak 
yaşayarak öğrenme vardı. Etkinliğin amacı ise öğrencilerin 
bütünsel gelişimini sağlamak ve eğlenerek öğrenmekte 
oldukları harfleri, vücutlarını kullanarak yapmalarını ve 
öğrenmelerini desteklemek, pekiştirmekti.

İZMİR SEV ÖĞRETMENLERİ 
İLKYARDIM EĞİTİMİNDE

İzmir SEV 
öğretmenleri 
ve 
yöneticileri 
İlkyardım 
eğitimde 
buluştu. İlkyardım Yönetmeliği'ne 
göre yapılan eğitim, ilk yardım 
teknikleri uzmanlar tarafından 
anlatılarak uygulamalı 
şekilde gösterildi. Katılımcı 
olan öğretmenlerimiz ve 

yöneticilerimiz iki gün sürecek olan eğitim sonunda 
Sağlık Bakanlığı Onaylı İlkyardım sertifikası aldılar.

SEV’LE YEŞERMEK
2006 yılından beri Eko Okullar üyesi 
olan okulumuzda, öğrencilerimizin 
çevre bilincini geliştirmek için 
yaptığımız aktiviteler devam ediyor. 
Özel İzmir SEV İlkokulu 1-4. sınıf 
öğrencileri ve öğretmenleri ağaçlar 
için bir araya geldi. Ağaçların 
yararlarını hatırladılar. Karbon ayak 
izinin anlamı ve insanlar olarak 
çevreye verdiğimiz zarar üzerine 
bilgilendiler. Güzel bir gelecek 
için, hepimizin ağaç dikmesi 
gerektiğinin vurgulandığı sunumda, 
fidan bağışı kampanyası duyuruldu. Ege Orman Vakfı 
işbirliği ile gerçekleşecek bağış kampanyası, okulumuzda 

yapılacak “ağaç” konulu etkinliklerle desteklenecek. 
“Gelecek kuşaklar orman yok demesin...” diye hep birlikte 
çalışıyoruz.
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Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Beden Eğitimi ve Spor çalışmaları, 
öğrencinin bütüncül eğitiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Öğrenciler 
oyun ve fiziki etkinliklere katılırken fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel 
özelliklerini geliştirme ve bunlara bağlı sağlığını iyileştirme fırsatlarını elde 
ediyor. Bu nedenle, öğrencilerde anaokulundan itibaren oyun ve fiziki 

etkinliklere düzenli katılım alışkanlığı geliştirme, hareket 
becerilerini arttırma ve bunlara bağlı bilgi birikimini 
edinme, genel eğitimimizin önemli hedeflerinden 
biridir. Bu hedefleri destekleyen derslerimizin yanı sıra 
okul sonrası spor çalışmaları da yapılıyor. Farklı yaş 
kategorilerinde 6 branşta toplam 14 yarışmacı spor 
takımı, 3 branşta 5 farklı seviyede alt yapı grupları, 

aralarında binicilik, kule ve tramplen atlama, 
step-aerobik, yüzme ve tenis gibi sporların 
da olduğu 15 farklı branşta spor kulüplerimiz 
çalışmalarını sürdürüyorlar. Spor kulüplerimiz 
ve altyapı çalışmalarımıza katılımdan özellikle 
hareket yetkinliği ve aktif ve sağlıklı yaşam 

alışkanlıklarının altyapısının oluşturulması beklenir. Anaokulundan temel spor 
becerilerinin ele alınmaya başlanmasındaki amaç, ortaokul ve lise çağlarında 
öğrencilerde gelişen hareket becerileri ile birlikte, giderek önemi artan daha 
karmaşık oyun stratejileri ve taktikleri için bir altyapı oluşturmaktır.   

“Yaşam BoYu Spor, Spor Dolu SEV”
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Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları 
alanlarında uzman, yenilikçi ve güçlü eğitim 
kadrosu ile yeni eğitim-öğretim yılına hazırdı.

GÜÇLÜ KADROMUZLA 
YENİ EĞİTİM YILINA 
"MERHABA" DEDİK

10 KASIM TÖRENİ
Kurtuluş Savaşı’mızın öncüsü 
ve Cumhuriyet’imizin kurucusu, 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ölümünün 78. yılında 
çeşitli etkinliklerle andık. 
Saat 9.05’te okul bahçesinde 
düzenlenen törenin ardından 
öğrencilerimiz Atatürk büstüne 
çiçek bırakıp anı defterine duygu 
ve düşüncelerini yazdılar. Daha 
sonra oditoryumda sahnelenen 
gösteride ise Atatürk’ün son 
günlerine dair anılar canlandırıldı, 
okul korosu Atatürk şarkıları 
seslendirdi. Gösteride 4. 
sınıf öğrencilerimiz, zeybek 
performansları ile sahneyi 
renklendirdiler. Bütün dünya 
ulusları tarafından saygınlıkla 
anılan Ulu Önder’imize bir kez 
daha şükranlarımızı sunuyoruz.

CUMHURİYET       ÖZGÜRLÜK DEMEK
TARSUS SEVi
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Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturan ve bireyi 
yurttaş konumuna yükselten Cumhuriyet’in ilanının 93. 
yıl dönümü okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Oldukça coşkulu geçen kutlamalarda Türkçe ve İngilizce 
şiirler okundu, dans gösterileri yapıldı, filmler izletildi. 
İstiklal Marşı oratoryo olarak seslendirilirken Atatürk’ün 

CUMHURİYET       ÖZGÜRLÜK DEMEK
29 Ekim konuşması öğrenciler tarafından canlandırıldı. 
Okul koromuz günün anlam ve önemine uygun şarkılar 
söylerken kendilerine Mersin Devlet Opera ve Balesi 
sanatçıları enstrümanlarıyla eşlik ettiler. Özel Tarsus SEV 
İlköğretim Kurumları olarak, Cumhuriyet Bayramı’nızı 
içtenlikle kutlarız.

TARSUS SEVi
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OKUL AİLE BİRLİĞİ 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLAMASI
Özel Tarsus SEV Ortaokul ve İlkokul 
Okul Aile Birliği, öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Günü’nü kutladı. 
Günün anısına bir pasta kesilerek 
öğretmenlerimize 
emekleri ve çalışmaları 
için teşekkür edildi. Okul 
Aile Birliğimize bu ince 
davranışları için teşekkür 
ederiz.

ÖĞRETMENLİK 
GELECEĞE DOKUNUŞTUR
“Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı, 
yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir 
milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.”
M. KeMal atatürK
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen 
seçildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü, okulumuzda çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Öğretmenlik mesleğine yönelik duygu ve 
düşüncelerin yer aldığı  bir konuşma  ile başlayan program, 
ilkokul öğrencilerinin şiirleri ve öğrencilerinin oratoryosu 
ile devam etti. Ardından öğrencilerin öğretmenleri için 
hazırladığı sürpriz video programa renk kattı. Son olarak 
okul korosu, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere coşkulu anlar 
yaşattı. Çocukların geleceğinin şekillenmesinde çok önemli 
rolü olan tüm öğretmenlerin bu özel günü kutlu olsun!

TARSUS SEV 
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA 
İLK DERS ZİLİ ÇALDI
Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulları, 5  Eylül Pazartesi günü 
yapılan açılış töreni ile heyecanla bekleyen öğrencilerine 
kapılarını açtı. Açılış töreninde Özel Tarsus SEV İlkokulu 
Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu, 
Özel Tarsus SEV Ortaokulu Müdürü 
Ayfer Aydın ve Tarsus Okulları 
Direktörü Andrew Leathwood 
yaptıkları konuşmalarda okulumuzun 
misyon ve hedeflerine uygun olarak 
yürütülen eğitim çalışmalarına 
değindiler. İlköğretim okulu mezunu 
Arda Yıldırım ve ortaokul mezunu 
Beste Özyürekoğlu, yaptıkları konuşmalarda duygu ve 
düşüncelerini öğrencilerimizle paylaştılar. 2015-2016 
öğretim yılı okul birincisi Beyza Bolat, öğrencilerimize 
video mesajla seslendi. Program kapsamında gösterilen 
tanıtım videolarında ise geçtiğimiz yıldan akılda kalanlara 
yer verildi. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm veli, öğrenci ve 
öğretmenlerimize başarılar dileriz.

TARSUS SEVi
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ANASINIFI VE 1. SINIFLAR 
ORYANTASYON PROGRAMI
Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumlarında 2016 - 2017 
eğitim ve öğretim yılı 
1 Eylül’de Ana sınıfı ve 
1. sınıfların oryantasyon 
programı ile başladı. Okula 
başlamanın heyecanını 
yaşayan öğrencilerimiz 
için keyifli bir program 
hazırlandı. Aynı zamanda 
rehberlik servisimiz 
tarafından velilerimize 
“Çocuğum okula hazır mı?” adlı sunum yapıldı.

EĞLENCELİ BİLİMLER DERSİ
Özel Tarsus SEV ilkokul öğrencileri müfredata uyumlu 
şekilde hazırlanmış deneylerle bilimin sıra dışı dünyasını 
eğlenerek yaşıyorlar. Öğrencilerimiz büyük bir heyecan 
yaşadıkları bu derste gözlemliyor, araştırıyor ve yaparak 
yaşayarak öğrenmenin keyfini tadıyorlar.

GÜNLERDEN PICASSO
Anasınıfı öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde yaptıkları 
Picasso sergisi büyük ilgi gördü. Tarsus SEV Ana sınıfı 
öğrencileri görsel sanatlar dersinde, Picasso ile tanıştılar. 
Görsel Sanatlar dersinde Picasso’yu tanıtan bir sunum 
izledikten sonra Picasso’nun hayatını hep beraber beyin 
fırtınası yoluyla pekiştiren ana sınıfı öğrencileri Picasso 
görsellerinden oluşturdukları kolaj çalışmalarını fuaye 
alanında bir sergi ile taçlandırdılar.
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SIRA SENDE
Ana sınıfı velilerimiz, öğrencilerimizin sınıf ortamına 
gelerek eğlenceli ve eğitici aktivitelerde çocuklarına 
eşlik ettiler. Kelebekler sınıfı çikolata yapımını öğrenerek 
eğlenceli zaman geçirdi. Aynı zamanda minik şefler 
olmanın heyecanı ile kendi çikolatalarını yaptılar. 
Uğurböcekleri sınıfı minik elleriyle saksılara çiçeklerini 
ekerek bitki yetiştirme sorumluluğunu üstlendiler.

POTO’NUN 
YOLCULUĞU 
Ana sınıfı öğrencilerimiz, yaratıcı 
drama dersinde Feridun Oral’ın 
Küçük Ayının Uzun Yolculuğu 
kitabını canlandırdılar ve çok 
eğlendiler.

1. SINIFLAR 
OKUL MÜDÜRÜ 
ZİYARETİ
Özel Tarsus SEV ilkokulu 
1.sınıf öğrencileri 
Okul Müdürü Çiğdem 
Özyürekoğlu'nu ziyaret etti.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında 
çok büyük bir yer tuttuğu muhakkak. Bu önemli ihtiyacın 
bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine birçok olumsuz 
etkiyi de beraberinde getirecek. Enerjinin gereği kadar 
ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için 3 .sınıf 
öğrencilerimiz, pankartlar hazırlayarak sloganlarla Enerji 
Tasarrufu Haftası'nı kutladı.

VAHŞİ HAYVANLARI 
KEŞFEDİYORUZ

2. sınıf öğrencileri, Hayvanları Koruma Günü’nde, Tarsus 
Hayvanat Bahçesi’ne gezi düzenlediler.  
110 dönümlük arazi üzerine kurulu, 
bölgenin en büyük hayvanat bahçesini 
gezen öğrencilerimiz; büyük hayvan 
barınaklarını, akvaryumları yakından 
inceleme fırsatı buldular. Değişik kuş 
türleri, yılanlar, geyikler, kaplanlar ve 
maymunlar öğrencilerimizi oldukça 
heyecanlandırdı. Öğrencilerimiz vahşi 
hayvanları gözlemleyip bilgi sahibi 
olmaktan çok keyif aldılar.
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İLKOKUL KIŞ FESTİVALİ
Özel Tarsus SEV 
öğrencileri, 26 
Aralık Pazartesi 
günü yabancı diller 
bölümü tarafından 
düzenlenen kış 
festivalinde buluştu. 
A-4 sınıf seviyeleri 
oditoryumda 
Santa adlı oyunu 
izleyip heceleme 
yarışmasına 
katıldılar. Öğrenciler 
Jingle Bell Rock, 
Santa Claus is 
Coming to Town 
gibi geleneksel 
yeni yıl şarkılarını 
söyleyerek yeni 
yıl coşkusunu 
yaşadılar. 
Oditoryumdaki 
etkinlikler 
öğrencilerin 
dans şöleniyle 
son buldu. 
Festivalin ikinci 
bölümüne; 
büyük kardan 
adam üzerindeki 
deliklere kar 
topu atma, ayakkabı kutularından yapılan kayaklar ile 
yarış, penguen lobutları ile bowling, kaleci Santa  ve yeni 
yıl ağaçlarına çember atma gibi parkur oyunları büyük 
renk kattı. Gün boyu süren birbirinden güzel etkinliklerle 
tam bir festival havası yaşayan öğrenciler, bu güzel günün 
bitmesini hiç istemediler.

İLKOKUL MİNİ KİTAP FUARI
Adana’daki TÜYAP kitap fuarıyla bağlantılı olarak 
geleneksel Tarsus SEV Kitap Şenliği Haftası kapsamında 
okulumuzda 
küçük çaplı 
bir kitap fuarı 
düzenlendi. 
Birbirinden 
güzel 
kitapların 
sergilendiği 
fuar, 
öğrencilerimiz 
tarafından büyük ilgi gördü. Çeşitli sınıf seviyelerinde 
gerçekleştirdiğimiz yazar etkinlikleriyle, öğrencilerimiz 
okudukları kitaplarla ilgili atölye çalışması yaptılar. 
Kitaplarını, yazarlara imzalatan öğrencilerimizin mutluluğu 
gözlerinden okunuyordu.

ROBOTİK TAKIMIMIZ 
TURNUVADAN 
2 ÖDÜLLE DÖNDÜ
4-5 Şubat tarihlerinde İstanbul Yeditepe üniversitesinde 
düzenlenen FLL Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvasında 
Tarsus SEV İlkokulu Robotik Kulübü öğrencileri 2 ödül 
birden aldı. Helping 
Animals with Techno adıyla 
turnuvaya katılan takımımız 
“Bilim Kahramanları 
Buluşuyor/FIRST LEGO 
League (FLL) İstanbul 
Yerel Turnuvası Duyarlı 
Profesyonellik Ödülü”nü 
kazandı. Ayrıca takım 
koçlarımız Mustafa ve 
Özlem Uzunağaç “Aslan 
Koç” ödülüne layık görüldü. 
Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League 
(FLL) turnuvalarının amacı, gençlere bilim ve teknolojiyi 
sevdirirken, onların sosyal sorumluluklarının farkında olan, 
takım çalışması yapabilen, çevresindekilere, doğaya, 
topluma duyarlı birer birey olmalarına katkıda bulunuyor. 
Sezon boyunca öğrencilerimiz bir taraftan; “hayvanlar: 
yaşam ortaklarımız” temalı bir proje ürettiler, diğer taraftan 
tasarladıkları ve programladıkları robotlarla, temayla ilgili 
görevleri çözdüler.
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KARDEŞ OKULUMUZA 
ÖĞRENCİLERİMİZDEN  
SÜRPRİZ ZİYARET
28 Kasım 2016 Pazartesi günü 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerimizden bir grup Tarsus Bolatlı Köyündeki Bolatlı 
İlkokulu’nu ziyaret ettiler. Köy yolu, tarlaların içinden geçen 
yollar, okulun bahçesinde oynayan çocukları görmek ve 
kardeş okulumuzdaki arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok 
keyif aldılar. Birlikte yapacakları bir çok proje üzerinde 
konuşma fırsatı buldular. Öğrencilerimiz Tarsus SEV İlkokulu 
Okul Aile Birliği’nin hazırladığı hediyeleri  Bolatlı Köyü 
İlkokulu Müdürüne teslim ettiler. Okuldan yeni projelerde 
görüşmek üzere ayrıldılar.

KIZILAY HAFTASI
29 Ekim – 04 Kasım tarihleri arası ülkemizde Kızılay 
Haftası olarak kutlanır. Okulumuz 2. sınıf öğretmenleri 
ve öğrencileri Tarsus Kızılay Şube Başkanlığı ile iletişime 
geçerek Türk Kızılay’ının tanıtımını okulda gerçekleşen 
bir etkinlikle yaptılar. 
Şube başkanlığından 
Nuran Ataç 
Kızılay’ın tarihçesini 
ve yaptıklarını 
öğrencilerimize 
aktardı. 2. sınıf 
öğrencileri Kızılay 
ile ilgili şiirler 
okudu. Okulumuz Kızılay ile ortak bir yardım projesine 
imza attı. “Her Öğrenciden Bir Kitap” kampanyası 
öğrencilerimizden yoğun ilgi gördü. Hafta boyunca 
toplanan hikaye kitapları tarafımızdan Tarsus Kızılay 
Şube Başkanlığı’na teslim edilecek.

KİRLİ ELLER PATATES DENEYİ
El temizliğinin sağlığımıza olan etkisini gözlemlemek için 
2. sınıf öğrencileri ile “Patates Deneyi“ yaptık. Deney 
sonucunda öğrencilerimiz ile ellerimizin temiz olmasının 
önemini konuşuldu. Deneyin yapılışı ise şöyle: Bir tane 
patates soyulur ve 
ortadan ikiye bölünür. 
Patatesin yarısı yıkanarak 
tabağa koyulur ve 
kavanozla kapatılır. 
Diğer kısmını yıkamadan 
bütün çocuklar ellerinde 
gezdirir ve kirletir, o da aynı şekilde hava almayan bir 
kaba konur. Birkaç gün beklenir. Temiz patatesin rengi aynı 
dururken, kirli patates iyice kararmış olur.

KOSTÜM PARTİSİ
31 Ekim 2016 Pazartesi günü okulumuzda 5. geleneksel 
kostüm partisi düzenlendi. Öğrenciler daha önceden 
bilgilendirilerek okula yanlarında kostümleriyle geldiler. 
Gün içinde İngilizce departmanı öğretmenlerimiz ve Görsel 
sanatlar öğretmeni, Okul Aile Birliği’nin de katkısıyla 
bahçeyi ve bina girişini dekore ettiler. Öğrencilerin 
gezip eğlenecekleri istasyonlar süslendi ve organize 
edildi. Öğleden sonra öğrenciler kostümlerini giydiler ve 
sınıf öğretmenleri eşliğinde sırayla istasyonları gezerek 
oyunlar oynadılar. ‘Şaka mı, şeker mi?’ istasyonunda kese 
kağıtlarını şekerle doldurdular ve Okul Aile Birliğimizin 
sürpriz ikramlarından alma fırsatı buldular. Gün boyu çalan 
eğlenceli müzikler eşliğinde parti havasında geçen çok 
güzel bir gün yaşandı.
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ÖĞRENCİLERİMİZİN DÖNEM BOYUNCA YAPTIKLARI 
RESİM VE GÖRSEL ETKİNLİKLERİNDEN KARELER…
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DÖNEM BOYUNCA BİRÇOK MÜZİK ETKİNLİĞİ İLE 
ÖĞRENCİLER KEYİFLİ ANLAR YAŞADILAR...
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SEV’DE MEYVE ŞENLİĞİ
Özel Tarsus SEV İlkokul öğrencileri; keyifli, sağlıklı ve 
meyve dolu bir gün geçirdiler. Okul aile birliğinin büyük 
özverisiyle gerçekleştirdiği 
etkinlikte özenle hazırlanıp 
çocuklarımızın ilgisini çekecek 
şekilde tasarlanan meyveler, 
öğrencilerimize sunuldu. Gülen 
yüzlü mandalinalar, giydirilmiş 
muzlar ve C vitamini deposu 
portakal suları öğrencilerimizle 
buluştu. Öğrencilerimiz, birbirinden sevimli meyvelere 
büyük ilgi gösterdi. Beslenme alışkanlığının daha da önem 
kazandığı günümüzde Özel Tarsus SEV İlkokulu olarak 
toplum hizmetleri yararına düzenlemiş olduğumuz meyve 
satışı etkinliği 1. dönem boyunca sürecek. Okul aile 
birliğimize bu güzel etkinliği öğrencilerimize yaşattığı için 
çok teşekkür ederiz.

MİNİ ŞEFLER 
KULÜBÜ
Mini Şefler Kulübü öğrencileri 
veli katılımıyla yeni 
deneyimler ve tatlar kazandı. 
Öğrencilerimiz çok keyif aldı. 
Velimize çok teşekkür ediyoruz.

MİNİK MÜHENDİSLERİMİZ 
İŞ BAŞINDA
Tarsus SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle STEM 
yaklaşımına uygun dersler yapılıyor. Öğrencilerimiz 
öncelikle gerçek hayattan 
bir sorun belirleyip dijital 
ortamda konu ile ilgili 
araştırma yaptılar. Araştırma 
sonunda olaylara mühendis 
bakış açısıyla yaklaşarak 
verileri analiz edip inşa 
ettiler. Edindikleri bilgiler 
ile STEM laboratuvarında inşa ettikleri mekanik ürünleri 
kendi yaptıkları dayanıklılık testleri ile değerlendirip 
yeniden düzenlediler. Öğrencilerin her yönden gelişimini 
destekleyen ve onlara birçok beceri kazandıran bu eğitim 
yaklaşımında öğrenciler, hem verimli hem de eğlenceli 
derslere katılmış oldular.

MİNİK MÜHENDİSLERİMİZ 
İNŞAA EDİYOR VE KODLUYOR
Jr. Robotic Kulübü öğrencilerimiz, kendilerinde merak 
uyandıran, onları bilimin heyecanlı dünyasıyla tanıştıran, 
özgüvenlerini geliştiren ve onlara gerçek hayat projeleri ile 
heyecan verici mühendislik, teknoloji ve kodlama deneyimi 
sunan çalışmalara devam 
ediyor. Öğrencilerin üst 
düzey düşünme becerilerini, 
el-beyin koordinasyonu 
ve kendi geleceklerini 
şekillendirme potansiyellerini 
geliştirmelerine 
yardımcı olan bu kulüp 
etkinliklerinde öğrencilerimiz el becerisi ile oluşturdukları 
mekanik sistemleri, kodlama kullanarak nasıl işlevsel 
hale getirdiklerini deneyimlediler. Heyecan verici bu 
etkinliklerde öğrencilerimizin keyifleri görülmeye değerdi!

MOTORSUZ UÇAKLAR 
GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLDÜ
Tarsus SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencileri maker ruhuna uygun 
bir atölye çalışmasına katıldı. Bilgisayar bilimleri dersinde 
gerçekleştirdikleri bu çalışmada öğrencilere kağıt uçak 
yapmaları için örnek 
kağıt uçak çizimleri 
verildi. Öğrenciler bu 
çizimlerden daha iyi 
uçacağına inandıkları 
çizimi kendi uçaklarında 
uyguladılar. İsterlerse 
bu çizimlere bağlı kalmayıp istedikleri modelde uçak 
yapabilecekleri söylendi. Öğrenciler yaptıkları uçakları 
süsleyip isimleriyle birlikte kendi markalarını yazdılar. 
Çalışma sonucunda okul bahçesinde gerçekleştirilen bir 
yarışmada uçaklarını sergilediler. 
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JUNIOR ROBOTİK 
KULÜBÜ İZMİR’DEN 
KUPALARLA DÖNDÜ
Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor FLL Jr. amacı 6-10 
yaş arası çocukları araştırma ve tasarım yapmaya teşvik 
ederken, çocuklara takım çalışması ve iletişim becerileri 

kazandırmaktır. 
FLL Jr. çocukları 
erken yaşta STEM 
(Fen, Teknoloji, 
Mühendislik, 
Matematik) 
kavramı ile 
tanıştırmak 
amacıyla 
tasarlanmış bir 
programdır. 
33 ülkeden 40 
binden fazla 
öğrenci 6800'den 
fazla takım her 
yıl bu etkinliğe 
katılırlar. Tarsus 
SEV İlkokulu olarak 
bu yıl İzmir SEV 
ev sahipliğinde 
gerçekleşen 
turnuvaya katılan 
çocuklarımız 
“Parıldayan 

Yıldızlar” ve “En Harika Poster” kupalarını kazandılar. 
Çocuklarımızla gurur duyduk.

SEV KARDEŞLİĞİ
İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz hazırladıkları proje kapsamında, 
okuma saatimizde ana sınıfı öğrencilerimize kitap okudular. 
Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerimizin biraraya geldiği bu 
proje öğrencilerimiz için keyifli bir çalışma oldu.

STEM & MAKER-SEVERLER 
ATÖLYEDE BULUŞTU
Özel Tarsus SEV İlkokulu öğretmenleri STEM & MAKER 
atölyesine katıldı. STEM & Maker, öğrencilerin bilim ve 
teknoloji ile etkileşime girmesine imkan sağlayan çok yönlü 
bir etkinlik. Bu etkinliğin görevi, eğitici, merak uyandırıcı, 
heyecanlandırıcı ürünler ve sunumlar ile katılımcıların bilim, 
teknoloji, mühendislik, matematik ile diğer alanlarındaki 
ilgilerini güdülemek ve canlı tutmak. Bu atölyede 
öğretmenler straforları kırıp dökmeden istedikleri incelikte 
kolayca şekil vermenin çözümünü aradılar. Atölye sonunda 
strafora şekil verme cihazı ürettiler. Bilgisayar bilimleri 
öğretmeni ile 4. sınıf öğretmenimizin sunduğu etkinlik 
sürecinde öğretmenler, STEM & Maker hakkında aldıkları 
bilgileri etkileşimde bulunarak uygulamaya dönüştürdüler.

SÜT FABRİKASI GEZİSİ
3. sınıf öğrencileri, derste işlenen “üretimden tüketime” 
konusuyla ilgili süt fabrikasına düzenlenen geziye katıldılar. Süt 
ve süt ürünlerinin yapım aşamasını incelediler. Böylelikle bilinçli 
bir tüketici olmanın önemini daha iyi anladılar.
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MISRALARIN 
MÜZİK İLE DANSI
17 Ocak Salı günü 4. sınıf 
öğrencilerimizin sunduğu şiir dinletisi ve 
müzik resitali çok büyük beğeni topladı. 
Öğrencilerimiz şiirlerinde geçmişteki 
ve bugünkü çocukluğu anlattılar, 
mısralarında büyüklere mesaj verdiler. 
Şiirlerin arasına serpiştirilen piyano 
ezgileriyle öğrencilerimiz izleyenlere bir 
müzik şöleni de yaşattılar.  

TRAFİK VE GÜVENLİK GEZİSİ
2. sınıf öğrencilerimiz hayat bilgisi dersinde trafik ve 
yaya güvenliği konusunda öğrendiklerini pekiştirmek için 
önce kendilerine trafik işaret ve 
levhaları hazırladılar. Ardından 
öğrendiklerini gerçek hayatta 
uygulamak için trafik polisleri ile 
birlikte uygulamalar yaptılar. Trafik 
polislerine merak ettikleri soruları 
sorma fırsatı buldular. Sonrasında 
trafik güvenliğine dikkat çekmek 
için trafik levhaları ile okulda 
dolaşarak çalışmalarını okul 
toplumuyla paylaştılar.

TUTUM YATIRIM VE 
TÜRK MALLARI HAFTASI
Özel Tarsus SEV İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, “Tutum, Yatırım 
ve Türk Malları Haftası”nı coşkuyla kutladı. Günün anlam 
ve önemi anlatıldı. Güzel sözler, şiirler okundu. “Yerli 
Malı” şarkısı  söylendi. Ardından sınıflarda yerli yemiş ve 
meyvelerden oluşan kahvaltı sofrası hazırlandı. Panolar 
renk renk yerli malı posterleriyle süslendi. 

ÇOCUK YOGASI KULÜBÜ
Çocuk Yogası, çocukların yaşam enerjilerini, asanalar 
(temel duruş biçimleri) ve pranayama 
(doğru nefes alma tekniği) ile açığa 
çıkarır. Asanalar, doğa, insanlar, 
hayvanlar ve objelerden esinlenerek 
hazırlanmıştır. Çocuk yogası, klasik 
yoga duruşlarının çocuklar için uygun 
standartlara dönüştürülerek uygulandığı; 
eğlence, disiplin, kendine güven ve 
sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel 
ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler 
bütünüdür. Bu yıl okulumuz kulüp 
derslerinde 6-8 yaş grubu ile çocuk yogası 
derslerine başlamıştır. Çocuk yogasında 
eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, 
oyunlar, özel yoga müzikleri, hikayeler de yer almaktadır. 

TARSUS SEVi



sev jr
H

A
B
E
R

L
E
R

54

sev jr

AVRUPA DİL GÜNLERİ
Özel Tarsus SEV Ortaokul öğrencileri Avrupa Diller 
Günü’nü coşkuyla ve disiplinler arası çalışmalarla kutladı. 
Bu etkinliklerde amacımız öğrencilerimizi dil öğrenmenin 
önemi hakkında bilinçlendirmek, çok dilliliği ve kültürler 
arası anlayışı geliştirmede dil öğrenmenin etkisine 
dikkat çekmektir. Avrupa’nın korunması ve beslenmesi 
gereken dilsel ve kültürel 
zenginliğini geliştirmek için 
ister profesyonel ihtiyaçlar 
doğrultusunda isterse kişisel 
gelişim amacıyla hayat boyu 
dil öğrenimini teşvik etmek 
de amaçlarımız arasındadır. 
Bu kapsamda Sosyal Bilgiler 
dersinde poster, İngilizce 
derslerinde ise “Her Dilde 
Merhaba” çalışması yapıldı. 
Ayrıca kısa film ve sunumlar 
izleyen öğrenciler, Avrupa 
Dil Günü ile ilgili bilgi yarışmalarına katıldı. Etkinlikler, 
görsel sanatlar dersinde ülke isimleri ile bayrak eşleştirme 
ve müzik dersinde hangi müzik türünün hangi ülkeye ait 
olduğunu bulma gibi oyunlarla devam etti.

CAMBRIDGE SINAVLARI
Özel Tarsus SEV Ortaokul öğrencileri katıldıkları 
Cambridge sınavlarında aldıkları başarılı sonuçları 
sertifikaları ile taçlandırdılar.

TATLI KİTAP 
2. sınıf öğrencilerimiz, uluslararası pek çok ödüle sahip, 
değerler eğitiminin 
ön planda olduğu 
bir kitap olan Reçel 
Kavanozu’nu okuyup 
lezzetli bir etkinliğe 
imzalarını attılar. 
Kitapta anlatılmakta 
olan bir sorunu 
çözmek için kararlı 
ve azimli davranma, 
çevresindekilere ve 
büyüklerine örnek 
olma gibi davranışlar 
üzerinde duruldu. 
Öğrencilerimiz bu 
olumlu davranışları kitap kahramanlarını örnek alarak, 
tatlı bir öykü ile öğrendiler. Okul yemekhanesinde 
hazırlanan reçelleri, süsledikleri kavanozlarda ailelerine ve 
öğretmenlerine sundular.

TEKNOLOJİ 
SINIFLARDA 
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
5 .Sınıf öğrencileri artırılmış 
gerçeklik ile hikayelerini 
canlandırdılar.

VÜCUDUMUZU TANIYALIM
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, 
“Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesi” kapsamında Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi histoloji laboratuvarını ziyaret ettiler.
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3 Ekim 2016 Perşembe günü okulumuzda Kostüm 
Partisi düzenlendi. Parti öncesinde İngilizce bölümü 
öğretmenlerimiz birbirinden eğlenceli aktivitelerin 
gerçekleştirileceği istasyonları organize ettiler. 
Öğrencilerimiz parti kostümlerini giydikten sonra 

ORTAOKUL KOSTÜM PARTİSİ 

öğretmenleri eşliğinde bu istasyonları gezerek oyunlar 
oynadılar. ‘Perili Ev’ temalı odada heyecanlı dakikalar 
yaşadılar. Okul aile birliğimizin sürpriz ikramı olan 
şekerlerden de alma fırsatı bulan öğrencilerimiz güzel 
bir gün geçirdiler.

MATH WITHOUT BORDERS
20'den fazla ülkeden 3 bini aşkın öğrencinin katıldığı 
"MATH WITHOUT BORDERS" isimli uluslararası 
matematik yarışmasını, okulumuzdan 20 öğrencinin 
katılımıyla 26 Ekim 2016 Çarşamba günü uyguladık. 
Uluslararası platformda öğrencilerimize kendilerini 
ölçme ve dünyanın değişik yerlerinden katılan diğer 
öğrenciler ile rekabet etme imkânı vermek, okulumuzun 
vizyonunu uygulama konusunda yapmış olduğumuz 
etkinliklerden biri olmuştur. Uluslararası yarışmalara 
katılım, öğrencilerimize özgüven aşılamanın yanında, 
ilerleyen yıllarda yurtdışından elde edilebilecek 
imkânları açmak için anahtar rol oynayacaktır. 
Yaptığımız bu yarışma, "MATH WITHOUT BORDERS" 
isimli yarışmanın birinci turu idi. Sene içerisinde önceden 
duyuracağımız tarihlerde bu yarışmanın diğer turlarını da 

yapmayı planlamaktayız. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 
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OKTOBERFEST KUTLAMASI
Dünyaca ünlü bir Alman festivali olan Oktoberfest 14 Ekim 
2016 tarihinde okulumuzda kutlandı. Kutlama öncesinde okul 
yemekhanesi, festivale özgü motiflerle süslendi. Öğrenciler 
marifetli aşçılarımızın güne özel olarak hazırladığı lezzetli 
yemekleri yerken, Oktoberfest ile ilgili şarkılar dinlediler 
ve slaytlar izlediler. Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler 
Alman kültürünü yansıtan maketlerle eğlenceli dakikalar 
geçirdiler. Almanca derslerinde de gün boyu devam eden 
etkinlikler hafızalarımızda güzel anılar bıraktı.

ORTAOKUL KIŞ FESTİVALİ
Yabancı diller bölümü tarafından hazırlanan Kış Festivali 
23 Aralık Cuma günü yapıldı. Festival oditoryumda 
okul orkestrasının şarkılarının ardından okul koromuzun 
konseriyle başladı. 5 ve 6. sınıflar geleneksel bir yeni yıl 
filmi olan, ”Evde Tek Başına”yı seyrettiler. Film arasındaki 
kısa arada okul aile birliği üyeleri tarafından hazırlanan 
pastaları yediler, yeni yıl hediyelerini aldılar. Sinema 
atmosferini öğrencilere dağıtılan patlamış mısır tamamladı 
ve tüm öğrenciler zevkle filmi sonuna kadar seyrettiler. 
Bu arada 7. sınıf öğrencilerimiz macera dolu hazine avı, 
kodlama ve anlık meydan okuma etkinliklerini yaptılar. 
Öğrencilerimiz bu sayede İngilizcelerini kullanma şansı 
buldular. Okul aile birliğinin hazırladığı ve satışa sunduğu 
hediyelik eşya standını ziyaret edip alışveriş yaptılar. 

ÖĞRETİRKEN ÖĞRENİYORUZ
Tarsus SEV Ortaokulu Minik Öğretmenler Kulübü 
olarak sosyal hizmetler projelerimizde ilk adımı 
atmış bulunmaktayız. Bu kapsamda kulüp üyesi 5. 
sınıf öğrencilerimiz Tarsus Sakarya İlkokulundaki 
öğrencilerle tanışarak ilk öğretmenlik deneyimlerini 
kazandılar. Öğrencilerimiz, 2. sınıf İngilizce 
dersi kazanımlarından olan ‘Sayılar’ ve ‘Renkler’ 
konularını arkadaşlarına anlatarak görevlerini 
başarıyla tamamladılar. Tarsus Sakarya İlkokulu’ndaki 
öğrenciler küçük öğretmenlerini büyük bir heyecanla 
ve istekle dinlediler.
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ORTAOKUL RESİM VE MÜZİK DERSLERİNDE DÖNEM 
BOYUNCA BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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TEOG HEYECANI
8. sınıf öğrencilerimiz 
büyük bir heyecanla 
TEOG sınavına girdiler. 
Sınav öncesinde 
öğrencilerimiz kendileri 
için hazırlanan dilek 
kartlarını aldılar. 8. 
sınıf öğretmenlerimiz 
bu önemli günde 
öğrencilerimizi yalnız 
bırakmayarak onlara 
destek oldular. Ayrıca 
öğrenciler TEOG ile ilgili, 
velilerin duygularını ve 
düşüncelerini videoya kaydetmeleri istendi. Bu videolarla 
hazırlanan kısa film hep birlikte oditoryumda izlendi ve 
duygusal anlar yaşandı. 

TEOG SÜRPRİZİ
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
okul aile birliği TEOG sınavı 
öncesinde 8. sınıf öğrenci ve 
öğretmenlerine sürpriz yaparak 
moral verdiler. Bu güzel 
sürprizler için okul aile birliğine çok teşekkür ediyoruz.

YOUNG GURU 
ACADEMY 
LİDERLİK 
PROGRAMI
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
7. sınıf öğrencilerine YGA 
(Young Guru Academy) Liderlik 
Programı tanıtımı yapıldı.

TARSUS SEV ÖĞRENCİLERİ 
UZAY KAMPI TÜRKİYE’DE 
4-6 Kasım 2016 tarihleri arasında, dünyadaki üç 
uzay kampından biri olan İzmir’deki Uzay Kampı 
Türkiye’yi, 7. sınıf öğrencilerimiz, Üsküdar ve 
İzmir SEV öğrencileri ile ziyaret ettiler. İki günlük 
‘Gruplara Özel Yıldızlar ve Gezegen Macerası’ 
programına katılan öğrencilerimiz, NASA tarafından 
hazırlanan uzay bilimleri alanında eğitim alırken, 
astronot simülatörleri ile takım çalışmasını ve liderlik 
becerilerini geliştirmeye yönelik bilgiler öğrenip uzay 
teknolojisi ile tanıştılar. Öğrencilerimiz, 7. sınıf fen 
bilimleri dersinde öğrenecekleri ‘Güneş Sistemi ve 
Ötesi: Uzay Bilmecesi’ ünitesi hakkında yaşayarak 
gözlemleme fırsatı da edindiler. 
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MUTLULUĞUN İLK ADIMI 
SAĞLIKTIR
Eko-Okul olarak 
"Sağlıklı Yaşam" teması 
kapsamında okulumuzun 
Eko timi tarafından ağaç 
ve çiçek fidanları dikerek 
okulumuzun daha yeşil ve 
sağlıklı bir ortam olmasına katkı sağladılar. 

AL GÖTÜR OKU GETİR
“Bir çocuğun ufkunu 
genişletebilecek bir çok 
eylem vardır. 
En önemlisiyse ona kitap 
sevgisi aşılamaktır”
(JacquelIne Kennedy OnassIs) 
Öğrencilerimize kitap 
okuma sevgisi aşılamak için 
hazırladığımız kitaplığımız, 
kitapseverler tarafından 
büyük beğeni topladı. ‘Al 
Götür Oku Getir‘ sloganıyla 
başlayan projemizde 
öğrencilerimize birbirinden 

farklı kitaplar, öğrencilerin kendilerini rahat hissedebileceği 
ortam yaratılarak sunuldu. Kitap okumanın vermiş olduğu 
büyük keyfin yanı sıra istedikleri kitabı seçip okuduktan 
sonra tekrar kitaplığa bırakmaları, öğrencilerimizde 
sorumluluk ve güven duygusunu geliştirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ
Özel Tarsus 
SEV`de 
Birleşmiş 
Milletler Günü 
çerçevesinde, 
çocuklarımızın 
gözünden 
"Dünyada 
Barış Olması 
İçin Ne 
Gerekli?" 
sorusuna cevap aradık.

EĞİTİMDE E-DÖNÜŞÜM PROJE 
YARIŞMASI
Türkiye'den birçok katılımcının 
başvurduğu bu yıl İstanbul 
Üniversitesi'nde ilki düzenlenen 
Eğitimde E-Dönüşüm Proje 
Yarışması’nın "Web Tabanlı 
İçerik Geliştirme" kategorisine sosyal bilgiler 
öğretmenimiz Ruhat Can Secereli, "Can Hoca'dan 
İnciler" projesi ile katıldı. Öğretmenimiz, 
Türkiye'nin her yerinden katılımcının yer aldığı 
yarışmayı Türkiye genelinde ikinci olarak 
tamamladı. Projesini, Toplum Hizmetleri Vakfı’na 
bağışladı ve Türkiye'nin her yanından öğrenciye sosyal 
bilgiler dersini sevdirmek ve kolaylaştırmak adına ücretsiz 
olarak sunmaya devam edeceğini söyledi. Can Hoca’dan 
İnciler, yeşil ekran (green box) kullanarak hazırlanan bir 
video ders. Bu ders sözel bir ders olan sosyal bilgiler 
dersini çocukların ilgisini çekecek hâle getiren bir sistem 
ile montajlanıp hazırlanıyor. Bu sayede öğrenciler sosyal 
bilgiler dersine daha yüksek ilgi ve merak gösteriyorlar. 
Öğrenciler bu video üzerinden verilen ödevleri yapmaktan 
sıkılmıyor ve ödev konusu da eğlenceli hâle geliyor.

EKOLOJİDE KIŞ HAZIRLIKLARI
Okulumuzun Ekoloji Kulübü öğrencileri 
kışa hazırlık yaptı. Meyvelerin uzun 
süre saklanabilmesi için reçel yapılması 
gerektiğini öğrenen öğrencilerimiz çok 
sevdikleri çilekten reçel yapmayı öğrendi. 
Hazırladıkları malzemelerden reçel yapan 
öğrencilerimiz; okul müdürü Çiğdem Özyürekoğlu ve müdür 
yardımcısı Gülcan Sarı’ya da reçellerinden ikram etti.

KARDEŞ OKUL YILBAŞI PARTİSİ 
4 Ocak Çarşamba günü kardeş okul Sakarya 
İlkokulu’ndan 130 öğrenci için yeni yıl partisi düzenlendi. 
Kardeş okul öğrencilerine sihirbaz gösterisi organize 
edildi. Öğrencilere yeni yıl hediyeleri verildi ve yeni yıl 
temalı kurabiyeler yaptırıldı.
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ENGELLERİ 
KALDIRMAYA GELDİLER
Destination Imagination, Basketbol, Zumba ve Pilates 
Kulüpleri olarak 20 Aralık Salı günü okulumuzda Mezitli 
Kuyuluk Özel Eğitim Merkezi’nden 30 kişilik bir öğrenci 
ve öğretmen grubunu ağırladık. Bir sosyal sorumluluk 
projesi olan bu etkinlikte, engelli misafirlerimiz bizlere 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırladıkları 
çalışmaları sundular. Daha sonra Zumba ve Pilates Kulübü 
öğrencileri misafirlerimizle bir dans gösterisi yaptılar. 
Program, öğrencilerimizin misafir öğrencilere hediye ve 
poster takdimleri ile sona erdi. Öğrencilerin empati kurma, 
sosyal sorumluluk sahibi olma ve özgüven kazanma 
anlamında gelişimlerine hizmet eden bu anlamlı etkinlik 
unutulmaz bir an olarak hafızalara kazındı.

SEV ÖĞRETMENLERİ 
İŞ BAŞINDA
Öğrencilerini heyecanla 
bekleyen öğretmenlerimiz 
okulumuzun açılmasına 
çok az bir süre kala 
öğrencilerimiz için 
laboratuvarda iş 
başındalar. Bilimsever 
olma yolunda öğrencilerine 
her daim yeni ufuklar 
açan öğretmenlerimiz 
okul öncesi ve ilköğretim 
öğrencileri için katılmaktan 
zevk alacakları her hafta 
yeni deneylerle çevrelerindeki dünyayı keşfetmelerine 
yardımcı olacak, evde ise aileleriyle paylaşabilecekleri 
pratik bilim etkinlikleri tasarlıyorlar. Çünkü inanıyoruz ki 
kişisel gelişimine ve bilgi birikimlerine katkı sağlayacak 
bu pratik çalışmalar yeni bir şeyler öğrenmenin yanında 
eğlenmenin de en iyi yoludur.

KODLAMA HAFTASI 
ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Tüm Avrupa’da kutlanarak 27 milyon öğrenciye ulaşan EU 
Code Week Tarsus SEV İlkokulu ve Ortaokulu’nda kutlandı. 
Hafta boyunca yapılan etkinliklerde, programlamanın 
basit ve herkes tarafından yapılabilir olduğunu göstermek, 
programlama becerilerini küçük yaşta 
sevdirmek, 
programlama 
yeteneğini herkese 
edindirip günlük 
hayatlarını 
kolaylaştırmak 
ve bilgisayarları 
problem çözme 
aracı olarak 
kullanmalarını 
amaçlandı.
Tüm Avrupa’nın 
turuncu renk 
temasıyla 
hazırlandığı bu 
önemli haftayı 
Tarsus SEV de 
hazırladığı yaratıcı etkinliklerle coşkuyla kutladı. Okuldaki 
tüm öğretmenler, öğrenciler ve çalışanlar ilk önce herkesin 
ortak paydada buluştuğu turuncu kıyafetlerle okula gelerek 
birlik ve beraberliğin önemini vurguladılar. Bütün sınıflar 
kendilerine ayrılan sürede istasyonları gezdi ve sanal 
dünyada kodladıklarını gerçek dünyada deneyimleyerek 

yaptıkları işin 
ne kadar önemli 
olduğunu fark ettiler. 
Öğrenciler bu 
çalışmadan duydukları 
memnuniyeti dile 
getirirken, son derece 
keyifliydiler.

TARSUS SEVi



61

MERSİN DEVLET OPERA 
VE BALESİ’NDEN 
MUHTEŞEM KONSER
26 Aralık Pazartesi günü Tarsus SEV İlkokulu’na eğitim 
konseri için gelen Mersin Devlet Opera ve Balesi 
sanatçıları, muhteşem bir konser verdiler. Ana sınıfı,
1, 2, 3, 4. ve 5. sınıfların ilgiyle izlediği konserde, 
Ludwig Van Beethoven eserlerinden  Yemen Türküsü’ne, 
Carmen- Habarena’dan Tofiq Guliyev bestelerine 
kadar birçok şan eseri sunuldu. Öğrenciler  bu konser 
ile ses gruplarını, konser izleme kurallarını, konserde 
alkışlama zamanlamaları gibi kazanımları pekiştirdiler. 
Ayakta alkışlanan bu muhteşem şan konseri, hep beraber söylenen 10. Yıl Marşı ile sona erdi.

TARSUS SEV 
EĞİTİMDE DEĞİŞİM 
KONFERANSI’NDA
MEF Üniversitesi tarafından organize edilen Eğitimde 
Değişim Konferansları EDK16, eğitim sektörünün önde 
gelen isimleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 1400 
eğitimciyi MEF 
Üniversitesi’nde 
buluşturdu. 
Katılımcılarına 
ilham vermek, 
eğitimde 
yenilikleri 
konuşmak ve tüm 
bunları katılımcılarının keyif 
alacağı bir ortamda, eğitim 
sektöründe sinerji yaratacak 
şekilde gerçekleştirmek üzere 
tasarlanmış olan EDK16’ya 
ana okulundan yükseköğretime kadar her kademede 
görev yapan birçok eğitimci katıldı. Tarsus SEV İlkokulu 4. 
sınıf Türkçe öğretmeni ve bilgisayar bilimleri öğretmeni bu 
konferansta halkın bilim ve teknoloji ile etkileşime girmesine 
imkan sağlayan ve çok yönlü bir etkinlik olan STEM & 
Maker yaklaşımını derslerinde nasıl uyguladıklarına 
dair deneyimlerini paylaştıkları bir atölye çalışması 
gerçekleştirdiler. Atölyeye katılan tüm SEV öğretmenleri, 
atölyede çok şey öğrendiklerini ve bu bilgileri sınıflarında 
mutlaka uygulayacaklarını söylediler.

TARSUS SEV’DE YAZARLAR 
GEÇİDİ
10. Çukurova Kitap 
Fuarı ile bağlantılı 
olarak geleneksel 
hale gelen yazar 
ziyaretlerimizi 12-13 
Ocak tarihlerinde 
gerçekleştirdik. Bu 
kapsamda Türkçe üzerine yazdığı kitaplarla duayen 
haline gelen Feyza Hepçilingirler, arkeolog-yazar 
Nesibe Çakır, şiir ve çocuk kitapları ile tanıdığımız Ferda 
İzbudak Akıncı öğrencilerimizle söyleşi gerçekleştirdiler. 
Okulumuzda kurulan SEV-YAY standından misafir 
yazarlarımızın kitaplarını satın alan öğrencilerimiz, bu 
kitapları imzalatma fırsatı da buldular.
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PD EĞİTİMİ
24-25  Eylül tarihlerinde Özel Tarsus SEV 
İlk ve Ortaokul öğretmenleri Mersin Liparis 
Otel’de eğitim ve etkinliklerle dolu bir 
hafta sonu yaşadılar. 24 Eylül Cumartesi 
günü, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim 
Üyesi  Sayın Zafer Erkoç tarafından verilen 
“Zümre & Bölüm Yönetim Organizasyonu 
ve Konsept Temelli Müfredat” konu başlıklı 
eğitimde, öğretmenlerimiz zümre ve 
bölümleri yeniden güçlendirme ve konsept 
temelli yenilenme  süreçleri ile ilgili bilgi 
aldılar. “Genetik Piyango” adlı etkinlikle 
öğretmenlerimiz, çağdaş kişilik profilleri ve 
öğretmenlik rolleri arasındaki bağlantıları 
konusunda farkındalık kazandılar. 
Öğretmenlerimiz, eğitim sonrasında spor 
ve eğlence dolu etkinliklerle yorgunluk 
attılar. 25 Eylül Pazar günü ise Tarsus 
SEV İlköğretim Okulları Rehberlik Servisi 
Psikolojik Danışmanı Eray Varol, veli-
öğretmen iletişimi konulu bir eğitim 
sunumu gerçekleştirdi. Ardından 
Rehberlik Servisi Psikolojik Danışmanları 
Meltem Yamanyılmaz, Çağrı Tekeli ve 
Kardeniz Türkmen farkındalık artırmaya 
yardımcı birtakım yaratıcı drama 
etkinliklerini uygulayarak  öğretmen 
grup dinamiklerinin güçlendirilmesine 
katkıda bulundular. Son olarak Fen 
Bilgisi Öğretmeni Gülümser Mutluoğlu 
liderliğinde maker hareketi tanıtımı 
ve elektrikli araba yapma etkinliği 
gerçekleştirildi. Böylece tüm öğretmenler, 
ceplerine koydukları yeni bilgilerle 
eğlenceli geçen iki güne veda ettiler.
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TARSUS 
SEV’İN KÜÇÜK 
ARKEOLOGLARI 

Tarsus Müzesi’nde çalışan 
arkeologlarla tanışmak için, 
onları okulumuza davet ettik. 
Onlar da bizi Tarsus Buğday 
Pazarı yakınındaki kazı alanına 
davet ettiler. Buğday Pazarı 
civarında kurtarma kazısı 
yapılıyordu. Arkeologların 
yaptıkları kazıda, eski tarihte 
yaşamış insanların buğdayları 
ve malları saklamak için 
kullandıkları kalın duvarlarla 
bölünmüş alanları ortaya 
çıkardıklarını gördük. 
Öğrenciler gördüklerinden 
çok etkilendiler. Başka kazı 
çalışmalarında görüşmek 
üzere kazı alanından ayrıldık.  
Küçük arkeologların ikinci 
durağı ise Tarsus Müzesi oldu. 
Müzede görevli arkeolog ile 
tanıştılar. Müzede yeni yerine 
taşınan tarihi eserleri arkeolog 
eşliğinde gezdiler, bilgi aldılar. 
Roma devrine ait heykeller, 
büstler gördüler. Eski Tarsus’ta 
yaşayan insanların kullandıkları 
eşyalar, takılar, halılar, kilimleri 
görünce hayret ettiler.

TMMOB MİMARLAR ODASI’NDAN ÖDÜL
Türkiye’nin en köklü okullarından Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) 137 yıllık 
tarihi kampüsünde kurulan, geçmişi ve geleceği harmanlayan mimarisiyle birçok 
ödüle layık görülen Tarsus SEV İlköğretim Kurumları, ödüllerine bir yenisini daha 
ekledi. Uluslararası bağımsız haber sitesi Tech Insider tarafından geçtiğimiz yıl 
yapılan ‘Dünyanın En Güzel 13 Okulu’ başlıklı araştırmada, Türkiye’den listeye 
giren tek okul olan Tarsus SEV’e bir ödül de Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları 
Birliği’nden (TMMOB) geldi. TMMOB; Tarsus SEV İlköğretim Kurumları’nın modern 

ve geleneksel mimariyi 
birleştirdiği binasını XV. 
Ulusal Mimarlık Ödülleri 
2016 Yılı Yapı Dalı 
Ödülü’ne layık gördü. 
Tarsus SEV’in aldığı ödül 
nedeniyle okulda bir tören 
düzenlendi. Sağlık Eğitim  
Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Ruhi Koçak Ve Okul 
Direktörümüz Andrew 

Leathwood’un da katıldığı törende TMMOB Başkanı Ömer Sakar şunları söyledi: 
“Sizlere bu ödülü vermekten onur duyarız. Bu bina ulusal mimarimize ciddi bir 
katkıdır. Mimarlar Odası olarak bu  binanın tescilini de bizler yapacağız. Artık 
binamız sanatsal bir yapı anlamı taşıyacak.”

“TARSUS’UN VE TÜRKİYE’NİN GURURU”
TMMOB’nin ödülünü almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade 
eden Tarsus SEV İlkokul Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu  şöyle konuştu: “Tarsus SEV 

İlköğretim Kurumları olarak kampüsümüzle 
ve binamızla gurur duyuyoruz. Türkiye’nin 
en köklü okullarından olan Tarsus Amerikan 
Koleji’nin tarihi kampüsünde geçmişi ve 
geleceği, modernliği ve geleneği bir arada 
buluşturuyor ve kucaklıyoruz. Bugüne kadar altı 
büyük mimari ödül alan okulumuz, geçtiğimiz 
yıl da ‘Dünyanın En Güzel 13 Okulu’ listesine 
girmişti ve hem ülkemizin hem de Tarsus’un 

gururu olmuştu. Bugün de Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’nin ödülüyle 
mutlu olduk ve gururlandık. Mimarlar Odaları Birliği’ne bizi layık gördüğü XV. 
Ulusal Mimarlık Ödülleri 2016 Yılı Yapı Dalı Ödülü için teşekkür ediyoruz.”
 
GEÇMİŞ VE GELECEK BİR ARADA
Tarsus Amerikan Koleji (TAC) ile Tarsus SEV İlköğretim Okulu’nun bulunduğu 
kampüs, geçmişi ve geleceği bir arada harmanlıyor. TAC’nin neredeyse bir buçuk 
asırlık geçmişe sahip kampüsünün karşısında kurulan Tarsus SEV’in yeni ve modern 
binası, altı büyük mimari ödül aldı. Yaklaşık 30 bin metrekarelik kampüste yer alan 
binada, TAC’nin yatakhanesi, iki okulun ortak kullandığı oditoryum, yemekhane 
ve kapalı spor salonu yer alıyor. İlköğretim okulunun binasında, ana okulundan 
dördüncü sınıfa kadar olan ilköğretim öğrencileri eğitim alırken, aynı kampüste 
bulunan diğer bina ise TAC’nin yatılı okuyan lise öğrencilerine ev sahipliği yapıyor.
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ÖĞRETMENLER YILBAŞI 
RESEPSİYONU
Tarsus SEV İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri 
yılbaşı resepsiyonunda bir araya gelerek yeni 
yıla merhaba dediler.

"OKULUMA BAŞLARKEN" 
KONFERANSI
Özel Tarsus SEV ilkokulu Psikolojik 
Danışmanı Meltem Yamanyılmaz, 
Anasınıfı ve 1.  sınıfların veli 
ve öğrenci oryantasyonları 
çerçevesinde anasınıfı ve 1. sınıf 
velilerine bir konferans verdi. Velilerimize okul olgunluğu 
psikolojik alt yapısı ve karşılaşabilecek zorluklar ve çözüm 
yolları konusunda bilgilendirme yapıldı. 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI 
VE NARSİZM 
12 Ekim 2016 Çarşamba günü 
saat 14.00‘te yapılan Ekim 
ayı Veli Etkileşim Toplantısı’na 
Tarsus SEV İlkokulu Psikolojik 
Danışmanı Kardeniz Türkmen ve 
Bilgisayar Öğretmeni Mustafa 
Uzunağaç tarafından  gerçekleştirilen toplantıda sosyal medya 
kullanımı ve narsizm arasındaki ilişki konusunda bilgi verildi. 

ÖFKE KONTROLÜ VE 
EBEVEYN İLİŞKİSİ 
09 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 
14.00‘te yapılan Kasım ayı Veli Etkileşim 
Toplantısı’na Dr. Oğuz Demirsoy davet 
edildi. Dr. Oğuz Demirsoy “Öfke 
Kontrolü ve  Ebeveyn İlişkisi” adlı 
konferansında çocuk ve ergenlerin yaş dönemlerine ait öfke 
kontrolü özelliklerinden ve bu konuda ebeveynin tutum ve 
davranışları konularında velilerimizi bilgilendirdi. 

İLKOKUL VE ORTAOKULDA 
BAŞARIDA AİLENİN ROLÜ 
21 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 13.30‘da yapılan 
Aralık ayı Veli Etkileşim Toplantısı’nda, Çağrı Ertekin ve 
Meltem Yamanyılmaz tarafından, “İlkokul ve Ortaokulda 

Akademik Başarıda Ailenin 
Rolü" adlı konferans verildi. 
Bu konferansta öğrencilerin 
akademik gelişimi bu 
gelişime ailenin etkisi, 
başarısızlık nedenleri ve 

olumlu aile tutumları konularında velilerimiz bilgilendirildi. 

TERÖRÜN ÇOCUK VE ERGENLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
11 Ocak 2017 Çarşamba günü 
saat 14.00‘te yapılan Ocak 
ayı Veli Etkileşim Toplantısı’nda 
Psikolog Eray Varol, “Terörün 
Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki 
Etkisi” adlı bir konferans 
verdi. Bu konferansta özellikle 
son haftalarda yaşanan 
terör olaylarının çocuk ve ergenlerin psikolojik 
yaşantılarına etkileri ve bu konuda çocuklarla nasıl 
konuşulabileceği, neler yapılabileceği konusunda 
velilerimiz bilgilendirildi.

BENİM VELİM BENİM
13 Şubat 2017 Pazartesi günü son 3 ders saatinde 8. 
sınıf öğrencilerimize “Benim Velim Benim” adlı bir etkinlik 
uygulandı. Bu etkinlik, velisiz bir veli toplantısı şeklinde 

gerçekleşti. Her bir öğrencimiz 
kendi velisi olarak öğretmenleri 
ile bire bir görüşerek geri 
bildirim aldı. Öğrencilerimizden 
görüşme sürecindeki 
değerlendirmeleri not almaları 

istendi. Bu etkinliğin en önemli amacı, öğrencilerimizin 
kendilerini ifade edebilme ve kendileri hakkında soru 
sorabilme yeteneklerinin gelişmesini desteklemek.
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Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
öğrencilerimizle 21-25 Kasım 2016 
tarihlerinde Antalya Gloria Sports 
Arena Otel'de büyük bir spor 
kampı gerçekleştirdik. 5 ve 6. sınıf 
öğrencilerimizden oluşan grubumuz, ilk 
kez ailelerinden ayrı kalarak farklı bir 
tecrübe yaşadılar. Her sporcunun sahip 
olması gereken spor bilinci, gelişim 
evreleri, beslenme türleri, antrenman 
bilgisi, disiplin ve takım mantığı gibi birçok 
kazanımı yaşayarak öğrenen çocuklarımız, 
bireysel ve grup çalışmalarında da etkin 
roller alarak özgüvenlerini destekleyen 
deneyimler yaşamış oldular. Profesyonel 
takımları ve sporcuları ağırlamak üzere 
tasarlanmış olan otelde her spor branşına 
uygun saha, malzeme ve antrenman 
ekipmanlarının bulunması kampımızın 
içeriğini zenginleştirirken öğrencilerimiz, 
ilk günden son güne kadar özel olarak 
hazırlanmış sporcu mönüleriyle beslenme 
fırsatı buldular. Sorunsuz geçen kamp 
dönemi boyunca hemen her spor dalını 
yerinde gören ve çalışma aşamalarını 
gözlemleyen öğrencilerimiz, spor 
kültürlerini geliştirmenin yanı sıra sporcu 
bilinci kazanmak adına somut bir adım 
atmış oldular.

ORTAOKUL ANTALYA 
SPOR KAMPI
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16-21 Haziran tarihleri arasında 
Avusturya’nın Klagenfurt şehrinde 
yapılan Dünya Gençlik Oyunlarına, 
Kız Voleybol Takımımız ve Erkek 
Basketbol takımlarımız, Beden 
Eğitimi Öğretmenleri Yüksel Başaran, 
Güray Aksoy eşliğinde katıldılar. 
Avrupa’nın önemli gençlik spor 
etkinlikleri arasında yer alan ve her 
yıl dünyanın dört bir yanından gelen 
sporcuları buluşturan organizasyonda 
öğrencilerimiz heyecanlı 
karşılaşmalarda yer aldı. Takımlarımız 
bu güzel deneyimi, İtalya'da Venedik 
gezisiyle tamamlayarak ülkemize 
döndüler.

TARSUS SEV AVRUPA GENÇLİK 
OYUNLARINDA YERİNİ ALDI

TARSUS SEVi
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TARSUS SEV 
BARCELONA’DAN KUPA 
VE MADALYALARLA 
DÖNDÜ
27 Haziran - 02 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında İspanya Barcelona’da 
yapılan Futbol Turnuvası'nda, U10 ve 
U12 kategorilerinde boy gösterdik. 
Avrupa’nın önemli takımlarının yer 
aldığı organizasyonda öğrencilerimiz, 
heyecanları ve hırslı mücadeleleri ile 
önemli bir tecrübe edinerek gelecek 
yıllarda dereceye girmek için ne kadar 
iddialı olduklarını gösterdiler. Barcelona 
Futbol Kulübü’nün ünlü stadı Camp Nou 
ve Port Aventura gezilerimiz ile bu turnuva 
seyahatimiz sona erdi.
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DANS BAŞARISI
Özel Tarsus SEV Ortaokulu 
7. sınıf öğrencilerimizden 
Barkın Yiğitoğlu, Türkiye Dans 
Federasyonu Latin Dansları 
Yarışması’nda 1D kategorisinde 
Türkiye üçüncüsü olarak bizleri 
gururlandırdı. Öğrencimizi 
kutlar, başarılarının devamını 
dileriz.

Okulumuz 7. sınıf 
öğrencilerinden Emir 
Terzier, 14-15 Ocak 
2017 tarihlerinde Hatay 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından organize 
edilen Anadolu Yıldızlar 
Ligi Karate Grup 
Müsabakalarında 
ikincilik elde etti. Başarılı 
çalışmalarıyla bizleri 
gururlandıran öğrencimizi 
gönülden tebrik ediyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz.

KARATEDE 
BİR BAŞARI 
DAHA

TARSUS SEVi

BİRİNCİ DÖNEM ORTAOKUL SPOR TAKIMLARIMIZ 
OKULUMUZU BAŞARIYLA TEMSİL ETTİLER

Tarsus SEV Ortaokulu 
Mersin Şampiyonu oldu.
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TARSUS SEV'DE 
TARAFTAR GÜNÜ

Okulumuzda 
"Taraftarlık ve 

Hoşgörü Günü" 
oldukça renkli 
bir atmosferde 

kutlandı. Kutlamalar 
vesilesiyle öğretmen 

ve öğrencilerimiz 
taraftarı oldukları 

takımların 
üniformaları ile 

okula gelerek gün 
boyunca birlikte 

zaman geçirdiler, 
hoşgörü ve 

anlayışın hakim 
olduğu eğlenceli 
anlar yaşadılar.
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ÜSKÜDAR SEVi

2016-2017 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENLERİ 

Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları 
2016-2017  Eğitim ve Öğretim yılını Ana 
Sınıfı, İlkokul ve Ortaokulda törenlerle 
kutladı. Sayın Saliha Aslan İlkokul Müdürü 
olarak, Sayın Ülkem Çorapcı Ortaokul 
Müdürü olarak ve Sayın Derya Bakar 
Ana Sınıfı Müdür Yardımcısı olarak tüm 
öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve 
velilerimize bu yeni ders yılında başarı 
dileklerini sunarak açılış konuşmalarını 
yaptılar. Aramıza yeni katılan öğretmen ve 
idareci arkadaşlar öğrenci ve velilerimize 
tanıtıldı. İyi bir eğitim yılı dilekleri ile 
törenlerimiz son buldu.
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29 Ekim deyince aklımıza önce bayram, bayraklar, 
sınıflarımızın süslenmesi geldi. Bayraklarımızı sınıflara, 
koridorlara özenle astık. Sonra öğretmenlerimiz 
"Cumhuriyet ne demek?” diye sordu. Önce biraz 
düşündük, sonra gözümüz öğretmenlerimizin 
elindeki hikayeye takıldı. Hikayenin adı "Orman 
Cumhuriyeti"ymiş. Ormandaki hayvanlar daha 
güvenli, daha mutlu yaşamak için bir yönetici seçmek 
istiyorlarmış ama nasıl yapacaklarını bilemiyorlarmış. 
Onlar yöneticilerini nasıl seçeceklerini düşünürken, biz 
olsak nasıl seçerdik diyerek sandık başında bulduk 
kendimizi. Önce yönetici olmak isteyen adayları tanıdık, 
hikayede, yöneticimiz olurlarsa neler yapacaklarını 
öğrendik. Düşündük, taşındık, kararlarımızı verdik. 
Sonra oy pusulalarımızı aldık elimize, perdenin arkasına 
geçip yöneticimiz olmasını istediğimiz adayı işaretledik. 
Çıktık perdenin arkasından, katladık oy pusulamızı, 
oy sandığımızın içine attık. Herkes oyunu kullanınca, 
öğretmenlerimiz birer birer açtı oyları, bize gösterdi ve 

29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

saydık. En çok oy alan aday, yönetici olarak seçilmişti. 
İşte buymuş Cumhuriyet dedik. Haklarımızı koruyan, tek 
bir kişinin değil herkesin mutluluğunu isteyen, kimseye 
haksızlık etmeyen adayı, yönetici olarak seçtik Orman 
Cumhuriyeti'ne, hem de açık ara farkla. 
Atatürk, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etmiş, 
Türkiye'de yaşayan her insan akıllıdır ve kendi yöneticisini 
kendi fikriyle seçebilir demiş. Anne ve babalarımızın, 
ülkemizin yöneticisini bizim gibi en doğru olduğuna karar 
verdiği kişiye oy vererek seçtiğini öğrendik. Atamıza 
teşekkür ettik bize bu özgürlüğü sağladığı için. 
Sıra geldi Cumhuriyet Bayramı törenimiz için çalışmalara. 
Hafta boyunca Cumhuriyet şiirleri ve şarkıları dinledik. 
Bayram töreni nasıl yapılır, saygı duruşu ne demek, 
hepsini öğrendik. Kırmızı beyaz giyinip geldik 
törenimize. Tüm sınıflar olarak tören saatinde tören 
saatinde spor salonumuzda buluştuk. Şerlerimizi keyifle 
aldık. Heyecanımızı hep hatırlayalım diye kırmızılar 
beyazlar içinde fotoğrafımızı çektirdik. Öğretmenlerimizi 
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fotoğrafımızı okulumuzun koridoruna asacaklarmış. 
Fotoğrafımıza her bakışımızda cumhuriyet coşkumuzu 

hatırlayalım, fotoğrafımızı görenler 
de coşkumuza ortak olsunlar diye. 
Törenimizde önce Ata’mızı 
saygı duruşunda sessizce andık. 
Sonra İstiklal Marşı'mızı okuduk. 
Tören konuşmamızı Mavi Yıldız 
sınıfımızın öğretmenlerinden 
Çiçek Yalçınkaya yaptı. Çiçek 
Öğretmenimiz Cumhuriyetin 
getirdiği özgürlüğü, seçim yapma 
hakkını bize veren Atamızı anlattı. 
Sonra, sesimizi herkes duysun 
diye, şiirlerimizi şevkle heyecanla 
okuduk. Hep birlikte Cumhuriyet 
şarkımızı söyledik. Cumhuriyeti 
anlatan pankartlar da yapmıştık. 
10.Yıl Marşımızla çıktık spor 
salonumuzdan sınıflarımıza doğru. 
Sıramızın önündeki arkadaşlarımız 
pankartları taşırken, hepimiz 
elimizde Türk bayraklarını 
sallıyorduk. "Yaşasın Cumhuriyet!" 
dedik hep birlikte, birlik duygusuyla, 
‘Ata’mızı saygıyla ve şükranla 
anarak. Böyle coşkuyla, böyle 
heyecanla, böyle birlik duygusuyla, 
nice 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramlarına... 
Bayramımız kutlu olsun!
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29 Ekim'de Cumhuriyet’in ne demek 
olduğunu öğrenmekle başladı Atatürk'e 
uzanan yolculuğumuz... Ormanda geçen 
bir hikayemiz vardı; bir de ormanı 
yönetmek isteyen adaylar. Biz adaylar 
hakkında kendi kararlarımızı vermiş ve 
bize göre en uygun adayı seçmiştik. Bu 
süreçte aynı zamanda seçim yapmanın 
da bir özgürlük olduğunu fark ettik. 
Mutlu okulun mutlu çocuklarıydık biz ve 
mutsuzluğu, korkuyu kabul edememiştik. 
Atatürk'ün insanların korkmamaları 
için, ülkelerinde mutlu yaşamaları 
için neler yaptığını konuştuk sonra. 
Herkes okusun, herkes öğrensin diye 
okuma yazmayı kolaylaştıracak harfler 
getirmiş. Önceden çok zormuş okuma 
yazma öğrenmek. Çok az kişi bilirmiş 
okumayı. Bu yüzden ne haklarını bilirmiş 
insanlar, ne de ülkelerinde neler olup 
bittiğini. İnsanlar okumayı kolayca 
öğrenince, bol bol kitap, gazete ve 
dergi okumuşlar. Hem yeni bilgileri 
öğrenmişler hem de kendi arkadaşlarına 
ve çocuklarına öğretmişler. Çocuklar da 
her şeyi bilerek, bilmediklerini sormaya 
korkmadan, her şeyin farkında olarak 
büyümüşler. Okullara da yenilikler 
getirmiş Atatürk. Her çocuk okuma 
yazmayı öğrenecek ki, her yenilikten 
haberleri olacak, kitapları, gazeteleri, 
dergileri okuyacaklar, bilmedikleri her 
şeyi okuyarak öğrenecekler demiş. 
Çocukların da fikirleri olduğunu, 
çocukların da dinlenilmesi gerektiğini söylemiş. Okulların 
çocukların severek gidecekleri, eğlenerek öğrenecekleri 
yerler olmasını sağlamış. Mutlu okulun mutlu çocukları 
olabildiğimiz için Atatürk'e kocaman teşekkürler ettik bunu 
öğrenince.
Atatürk'ün çocukları çok sevdiğini getirdiğimiz Atatürk 
fotoğraflarını incelerken fark ettik. Çocuklarla çekilmiş 
bir sürü fotoğrafı vardı. Keşke Atatürk yaşasaydı, O'nu 
görebilseydik diye düşünüp üzüldük. Sonra öğrendik 
ki, Atatürk ülkemizi bize, yani çocuklara emanet etmiş. 
"Büyükler dururken niye çocuklar?" diye merak ettik. 
Kendisini en iyi anlayacak olanın çocuklar olduğunu 
söylemiş. Tüm çocukların çok zeki ve tertemiz yürekli 

ATAMIZI ANLAMAK

olduğunu biliyormuş çünkü. Çocuklardan 
çok çalışkan olmalarını istemiş ve kurduğu 
cumhuriyetin ancak çok çalışkan olmakla 
yükselebileceğini inanmış. Bu konuda sadece 
çocuklara güvenmiş. Çünkü sadece çalışkan 
olan çocuklar büyüdüklerinde hem kendileri 
hem ülkeleri için bir şeyler yapma cesaretini 
gösterebilirmiş. 
İşte bunları öğrendikten sonra yazdık sınıf 
şiirlerimizi. Atatürk'ü anlatan şarkılar dinledik 
Atatürk resimlerimizle panomuzu oluştururken. 
Sabah okula gelir gelmez Atatürk büstümüze 
koyduk çiçeklerimizi Atamıza teşekkürler 
ederek. Hazırladığımız Atatürk panoları tören 
alanımızda yerlerini almışlardı 10 Kasım'da. 
Saat 9'u 5 geçe sirenleri duyduk saygı 

duruşunda. Gözlerimiz yere bakıyordu O'nu kaybetmiş 
olmanın üzüntüsüyle. Sonra İstiklal Marşı'mız başladı, 
gözlerimiz gururla bayrağımıza yükseldi marşımızı 
söylerken. Mavi Yıldız sınıfımızın öğretmenlerimizden 
Hacer Gündebahar, hafta boyu öğrendiklerimizi içeren, 
Atatürk'ü anlatan bir konuşma yaptı. Sonra her sınıf, kendi 
yazdığı şiiri okudu Atatürk sevgisi dolu heyecanıyla. "Her 
geçen gün büyüdüm, seni daha çok anladım, seni daha 
çok sevdim, çocuk kalbimle" diyerek Atatürk'e şarkımızı 
söyledik. Göremediğimize üzülmüyoruz şimdi, Atatürk'ü 
anlamanın O'nu görmekten daha önemli olduğunu, 
çocuk kalplerimizle anladık. Atamızı, her gün saygıyla ve 
minnetle anıyoruz...
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ANASINIFLARIMIZDA 
YENİ YIL ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerimiz yeni yılın gelişini heyecan ve merakla 
beklediler. Türkçe Dil Etkinlikleri’nde Yeni Yıl ve Zaman 
konusunu işlediler. Saat, gün, ay, yıl kavramları ile 
ilgili çalışmalar yaptılar, sınıflarındaki atık malzemeleri 
kullanarak zamanı gösteren araçlar oluşturdular, 2017 
yılı takvimi hazırladılar. Anne ve babaları için yeni yıl 
dileklerini içeren kartlar yaptılar ve postaladılar.

OYUNCAKSIZ GÜN
Bu uygulamadaki amacımız çocukları yapılandırılmış 
oyun ve oyuncaklardan biraz uzaklaştırmak, onların 

çeşitli nesne ve atık 
materyalleri kullanarak 
oynayabilecekleri 
oyuncaklarını 
kendilerinin de 
yapabileceklerini 
fark ettirmek, 
el becerilerinin, 
yaratıcılıklarının, 

hayal güçlerinin ve kolektif oyun ortamının gelişmesini 
sağlamak. Bu amaç ile her Çarşamba günü öğleden 
sonraki serbest oyun saatinde, sınıfımızda bulunan 
oyuncaklar yerine çocuklara arkadaşları ile birlikte 
oynayabilecekleri ortamlar yaratılıyor. 

EKO OKUL UYGULAMALARIMIZ
Ana sınıflarımızda sürdürdüğümüz Eko-Okul Projemizin 
ilk adımında sınıf sunumlarımızı gerçekleştirdik ve sınıf 
temsilcilerimizi seçtik. Daha sonra çöp ve atık kelimelerinin 
anlamını ve çöp ve atık arasında ne farklar olduğunu 
öğrendik, çöp ve atıkları 
grupladık. Geri Dönüşüm – 
Çöp - Atık kavramlarını işledik. 
Daha temiz bir dünya için 
yapabileceklerimizden yola 
çıkarak geri dönüşüm su ve 
elektriğin idareli kullanılması 
konularında öğrencilerimizle 
birlikte çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirdik. “İhtiyacımız 
Kadar Kullanalım” sloganını 
belirledik, ihtiyaçlarımız 
hakkında konuşup, 
elektrik düğmesi ve musluk 
resimleri boyayarak hem 
öğrencilerimizin bilinçlenmesi, 
hem de çevrelerini bilinçlendirmeleri konularında çalıştık. 
Çevreyi korumak, doğaya saygı noktasından hareketle 
“Çöp Cadısı” hikayesini okuduk. Sınıf geri dönüşüm 
kutularımızı oluşturduk. Bir oyuncaksız günde geri 
dönüşüm kutularımızdaki malzemeleri kullandık ve kendi 
oyuncaklarımızı ürettik. “Hayır Hiçbir Ağacı Kesemezsiniz” 
kukla oyununu izledik. “Atatürk’ün Ağaç Sevgisi” kitabını 
okuduk. Eski gazete ve dergilerden bulduğumuz resimlerle, 
artık malzemelerle kolaj yaparak afiş oluşturduk.
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ENTELEKTÜEL OKUR YAZARLIK 
Ana sınıflarımızda öğrencilerimizde sanat alanında ilgi 
uyandırmak amacıyla müzik, görsel sanatlar ve drama 
öğretmenlerimiz ile 
birlikte her ay Ayın 
Bestecisi ve Ayın 
Ressamı konularını ele 
aldığımız “Entelektüel 
Okur Yazarlık” 
programı uyguluyoruz. 
Öğrencilerimiz Ekim 
ayında Kandinsky 
ve Osman Hamdi’yi, 
Kasım ayında 
Leonardo da Vinci’yi, Aralık ayında ise Abidin Dino’yu 
tanıdılar, çalışmalarını incelediler ve farklı tekniklerle 
resimler yaptılar. Carl Orff, Mozart ve Beethoven’i tanıdılar, 
bestelerini ay boyunca dinlediler. 

GÜNE HALKA DANSIYLA 
“MERHABA” DİYORUZ
Yeni bir yıl, yeni bir sınıf, yeni öğretmenler ve yeni 
arkadaşlar... İlk günlerimiz biraz heyecanla, çoğu zaman 
da merakla geçti. Eylül ayını bitirirken; önce kendimizi 
tanıttık, sonra arkadaşlarımızla tanıştık, okulumuza da, 
öğretmenlerimize de 
alıştık. Birlikte bir grup 
oluşturduğumuzu fark 
ettik. O halde, okulca 
bir grup oyunu için 
‘hazırız’ dedik. Ekim 
ayıyla birlikte okuldaki 
günlerimize Orff 
etkinliğiyle yani "Halka 
Dansı"mızla başlıyoruz. 
Okulumuzun 
koridorlarında 
buluşuyoruz sabahları. 
Yan sınıfımız da 
karşı sınıfımız da 
halka dansımız için 
koridordaki yerlerini 
alıyorlar. Müzik başlıyor ve uyumlu adımlarımızla, birbirini 
takip eden hareketlerimizle, günümüze "birliktelik" 
duygumuzla başlıyoruz. Tüm heyecanımızla karşılıyoruz 
günü. Keyifle ve sağlıkla birlikte olduğumuz nice güzel 
günlere...

iPAD DERSLERİMİZ
Ana sınıflarımızda Fen ve Matematik 
derslerinde ele aldığımız konular 
ile Okuma-Yazmaya Hazırlık 
Çalışmalarında geliştirmeyi 
hedeflediğimiz kazanımlara yönelik 

çalışmalarımızı, 
bu hedefe yönelik 
seçtiğimiz iPad 
uygulamaları ile 
zenginleştirmekteyiz.  
Öğrencilerimiz 
farklı olanı 
bulma, eşleştirme, 

benzer olanları bulma, 
tamamlayan şekli 
tahmin etme, örüntü, 
hafıza, akıl yürütme 
ve dikkat alanlarına 
yönelik uygulamalarda 
öğretmenleri tarafından 

belirlenen çalışmaları yaptılar. Velilerimiz her ay sonu 
gönderilen bültenler aracılığıyla okulumuzda hangi 
uygulamaların kullanıldığını takip edebilmektedir.

ANASINIFLARIMIZDA İNSAN 
HAKLARI VE DEMOKRASİ 
Ana sınıflarımızda İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası 

konusu, hafta 
boyunca Türkçe 
ve Drama 
derslerinde işlendi. 
Öğrencilerimiz 
temel hak ve 
özgürlüklerimizi 
öğrendiler, afişler 
hazırladılar ve 
hazırladıkları 
afişlerle diğer 
sınıfları ziyaret 
ettiler. Velimiz 
Avukat Sn. Ulya 
Duran ana 
sınıflarımıza konuk 
oldu ve İnsan 

Haklarını ve sorumluluklarını anlattı. Kendisine paylaşımları 
için teşekkür ediyoruz.
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KONUĞUMUZ BANU KANIBELLİ
Sabah okula geldiğimizde, oyun oynarken konularımızla 
ilgili şarkılar dinlemeyi çok seviyoruz. Mesela; 
"Duygularımız", "Hayvanlar Benim Dostum", "Büyük 

Solucan Yarışması" 
şarkılarını severek dinliyoruz 
sınıflarımızda. "Kim Söylüyor 
Bu Şarkıları, Kimin Sesi Bu?" 
diye sordu öğretmenlerimiz, 
"Kim olabilir acaba?" 
diyerek düşünmeye başladık 
hemen. Biz düşünürken, 

kapımız çalındı, biri geldi sınıfımıza elinde gitarıyla. Banu 
Kanıbelli'ymiş gelen, severek dinlediğimiz şarkıları o 
söylüyormuş. Çok heyecanlandık kendisini elinde gitarıyla 
sevdiğimiz şarkıları söylerken görünce. Şarkı söylerken de, 
konuşurken de bizi kucaklayan sesini dinlemekten çok keyif 
aldık. Banu Abla gitarıyla çaldı, biz de şarkıları söyledik.

“PLANLAMA”DAN KODLAMAYA
Kodlama diğer adıyla programlama belirli şartlara ve 
düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü 
anlamına geliyor. Ana sınıflarımızda öğrencilerimiz güne 

günü planlayarak, adım adım ne 
yapacaklarını konuşarak başlıyorlar, 
sınıflarındaki tablodan günün akışını 
takip ediyorlar. Günü planlamanın 
ardından etkinliklerini planlıyor, 
çalışmalarında yönergeyi uygulamak 
için strateji geliştiriyor, karar alıyor 
ve uyguluyorlar. Sistematik düşünme, 
problem çözme, olaylar arasındaki 
ilişkileri görme, yaratıcı düşünme ve 
strateji geliştirmeye yönelik etkinliklerle 

ne yaptıklarının farkında olan, problemi tanımlayan, karar 
alabilen bireyler olarak yetişiyorlar.

ÇOCUĞUN SOSYAL-DUYGUSAL 
GELİŞİMİ VE ÖĞRENME
Uzm. Psk. Danışman Meltem C. Kozanoğlu tarafından 

Üsküdar SEV Ana Sınıfı Velilerine 
“1. sınıfa Hazır Olma: Öğrenme ve 
Ruhsallık Alanı” konusunda seminer 
verilmiştir. Anne ve babaların 
katkıları ile seminerde öğrenme 
hayatıyla ilişkilerin belirleyiciliği 
üzerinde paylaşımda bulunulmuştur.

KÜÇÜK KART OYUNLARI 
Balon sınıfı öğrencilerimiz bu hafta kart oyunları oynamayı 
öğrendiler. Miss Sarah öğretmen yardımı olmadan mini 

kartlarla nasıl oynamaları 
gerektiğini öğrencilere 
öğretti. Öğrencilerimiz küçük 
gruplar içinde her öğrenci 
söz hakkı alarak diğerlerine 
gözlerini kapatmalarını 
söyledi. Diğer öğrencilerin 
gözleri kapalıyken “öğretmen” 

rolündeki öğrenci, 
kartlardan birini seçip 
altına daha küçük olan 
başka bir kartı sakladı. 
Daha sonra diğerlerine 
gözlerini açmalarını ve 
sırayla saklanan kartı 
bulmaya çalışmalarını 

söyledi. Öğrencilerimiz mini kartlarla oynadığımız bu 
oyundan büyük keyif aldılar.

AĞABEYLER, ABLALAR KİTAP 
OKUYOR
Her hafta Üsküdar Amerikan 
Lisesi’nden bir öğrencimiz 
Anasınıfı kütüphanesinden 
aldığı kitabı balon sınıfı 
öğrencilerimize okuyor. 
Kendilerine örnekler 
oluşturan ağabey ve ablaların  da bir zamanlar onlar gibi 
küçük birer çocuk olduklarını ve İngilizceyi seneler içinde 
ne kadar güzel öğrendiklerini görmek öğrencilerimize çok 
olumlu ve yapıcı bir örnek oluşturuyor.
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10 KASIM İLKOKUL TÖRENİ
Atamızı, 
okulumuz 3. ve 4. 
sınıf öğrencileri 
tarafından 
hazırlanmış 
törende, saygı ve 
sevgi ile andık. 
Bu anlamlı anma 
haftasında, Ulu 
Önder Atatürk’ün 
ülkemiz ve ulusumuz için yaptıkları ve liderlik özellikleri 
üzerinde düşünme ve konuşma fırsatı bulduk.

4. SINIFLAR 
10 KASIM ŞİİR DİNLETİSİ 
Her yıl 4. sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 10 

Kasım Şiir 
Dinletisi, bu yıl 
da unutulmaz 
anlar yaşattı. 
Yazar Ayşe 
Yamaç’ın “Bir 
Destandır Mustafa 
Kemal” adlı 
eserinin hayat 
bulduğu gecede, 

öğrencilerimiz kitaptaki şiirleri okudular. Öğrencilerimizin 
şiir dinletisinin sonunda söyledikleri şarkılar, tüm izleyiciler 
için duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Atamızı, 
ölümünün 78. yılında saygı ve sevgi ile andık.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI
“Beyaz Bayrak” sertifikalı olan ve “Beslenme Dostu 
Okul” projesinin tüm etaplarını adım adım takip edip, 
“Hareketli Yaşam” felsefesini ön plana çıkaran Özel 
Üsküdar SEV İlkokulu olarak, okulumuz spor alanında 

yetenekli öğrencilerimiz için onlara 
fırsatlar sunmak, başarılarını 
değerlendirebilmek amacıyla 
satranç, masa tenisi, voleybol ve 
basketbol branşlarında seçmeler 
yapılmış ve sonucunda 2., 3. ve 4. 
sınıf öğrencilerimiz 24 Ekim 2016 

Pazartesi günü itibariyle alt yapı hazırlık ve minik takım 
antrenmanlarına başlamıştır.

YAZAR AYDOĞAN YAVAŞLI 
İLE SÖYLEŞİ
2. sınıf öğrencilerimiz “Deniz Yurt Gezisinde” kitabının 
yazarı Aydoğan Yavaşlı ile buluştular. “Deniz Yurt 
Gezisinde” kitabıyla ülkemizin tarihi yerlerini ve doğal 
güzelliklerini öğrenen öğrencilerimiz merak ettikleri soruları 
yazara sordular. Öğrencilerimiz aralık ayı boyunca 

“Deniz Yurt 
Gezisinde” 
kitabıyla ilgili 
etkinlikleri 
yapmaya 
devam ederek 
ülkemizin 
güzellikleri 
hakkında bilgi 
toplamayı 
sürdürecekler.

ATIK MALZEMELERİ 
ÇALGIYA DÖNÜŞTÜRDÜK 
1.ve 2. sınıf öğrencilerimiz müzik derslerinde atık 
malzemeleri kullanarak kendi çalgılarını yarattılar. Pet 

şişe ve kağıt bardaklardan 
“marakas” yaptılar. “Yarattığı 
çalgıyı müzikli oyunlarda 
kullandılar.” Şarkılara  
marakaslarıyla eşlik ettiler. Bu 
eğlenceli çalışma sonucunda, 
çevreye duyarlı SEV 
öğrencilerimiz geri kazanım 

konusunda bilinçlenerek doğaya katkı sağlamış oldular. 
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ÇİKOLATALARIMIZ 
2. SINIF ÇALIŞMASI
2. sınıf İngilizce kütüphane derslerimizde “Chocolatina” 

isimli hikayeyi okuduk. 
Öğrencilerimiz 
konuyla ilgili birçok 
sıfat öğrendiler. 
Sonrasında çeşitli sanat 
malzemeleri kullanarak 
kendi çikolatalarını 
tasarladılar. 
Öğrencilerimiz, keyif 

alarak tasarladıkları çikolatalarının lezzetli göründüklerini 
düşünüyorlar.

2. VE 3. SINIFLAR 
DİYABET GÜNÜ
14 Kasım "Dünya Diyabet Günü" nedeniyle 
öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak amacıyla 
diyetisyen Nilay Coşkun ile kütüphanede seminer yaptık. 

Toplumda giderek artan 
diyabetle ilgili bilgilendirici 
sunumda, farkındalığın 
dengeli beslenme ve 
egzersizle başladığını 2. 
ve 3. sınıf öğrencilerimize 
aktardık.  Çalışmanın 
sonunda “Beslenme dostu 
okul” olarak, doğaya ve 

sağlığa destek bilinciyle, çözüm ortaklarımızdan Scolarest 
firması ile birlikte öğrencilerimize fesleğen, turp, nane, 
marul tohumları ile süslenmiş kurşun kalem hediye ettik.

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI
Her yıl Kasım ayının ikinci haftası kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası, 7 Kasım 
2016 Pazartesi günü “Dünya Çocuk Edebiyatının Tarihçesi” adlı sunumla başladı. 
Öğretmenlerimizden Haydar Arslan ve Sevgi Çoban bir konuşma yaptılar. Aynı gün 
yazar Aytül Akal 1. sınıf öğrencilerimizle birlikteydi. Yazarı yakından tanıma imkanı 
bulan öğrencilerimiz, okudukları “Ne Yiyelim?” adlı kitabı ile ilgili  sorular yönelttiler, 
söyleşi sonunda kitaplarını imzalattılar. Bu özel hafta için oluşturulan proje kapsamında 
öğrencilerimiz “Kitap ve Çocuk” konulu sloganlar bulup afişler hazırladılar. Hazırlanan 
afişler, tüm hafta boyunca okul koridorlarımızı süsledi. Yine Dünya Çocuk Kitapları Haftası vesilesiyle, 8-9-10 Kasım 2016 
tarihlerinde okulumuzda seçkin yayınevlerinin yayınlarından oluşan kitap stantları açıldı. 

EKO OKULLAR PROGRAMI
Özel Üsküdar SEV İlkokulu olarak anasınıfımızın da 

içinde olduğu bir çalışma ile 
EKO-OKUL olma yolunda 
ilk adımımızı attık ve 
başvuru sürecimizi başlattık. 
Geleceğimiz için dünyamızın 
daha yaşanabilir hale gelmesi 
adına, bu tür projelerle çevre 
duyarlılığına ve farkındalığına 

sahip, bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hafta 
boyunca öğrencilerimize konuyla ilgili sunumlar yaptık. 
Artık hazırız! Şimdi eyleme geçme zamanı!

KLASİK MÜZİK YOLCULUĞUMUZ
1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz müzik derslerinde Klasik Müzik 
bestecilerinden W. A. Mozart ve L. V. Beethoven’ı tanıdılar. 
Besteciler ile ilgili bilgi edindiler ve eserlerini dinlediler. 
Her iki bestecinin de Mehter Müziği’nden esinlenerek 
besteledikleri Türk marşlarına, “Sınıf çalgılarıyla dinlediği ve 
söylediği müziğe eşlik eder” kazanımı ile bağlantılı olarak  
davul ve teflerle eşlik ettiler. Bu çalışmanın sonucunda 
öğrencilerimiz klasik müzik bestecilerini tanıyıp eserlerini 
dinleyerek müzik beğeni ve kültürlerini geliştirdiler.
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10-11 Aralık 2016 tarihlerin MEF Üniversitesi’nde 
gerçekleşen Eğitimde Değişim Konferansı’na 
öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle katıldık. 
Alanında uzman pek çok eğitimciyle bir araya 
gelme, atölyelere ve panellere katılma fırsatı bulduk. 
Okulumuzu temsilen sunum yapan sınıf öğretmenimiz 
Fulya Temiz, “Oyunlaştırma” ile ilgili yaptığı 
sunumla, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kendisine 
çok teşekkür ederiz.

İLKOKUL EĞİTİMDE DEĞİŞİM KONFERANSI

4. SINIF EMOJİ 
HİKAYE YAZMA AKTİVİTESİ 

4. sınıf öğrencilerimiz 
İngilizce Main Course 
dersinde emojilerle paragraf 
yazma çalışması yaptılar. 
Paragraflarında geçmiş zamanı 
kullanarak, verilen emojiler 
ile yaratıcılıklarını da kullanıp 
birer hikaye yazdılar. Daha 
sonra yazdıkları hikayeleri 
arkadaşları ile paylaşıp sınıf 
kapılarına astılar. 

GERİ DöNÜşÜM AKVARYuMu
2.sınıf öğrencileri İngilizce Language Arts dersinde 
Ringo Starr’ın yazdığı “Ahtapotun Bahçesi” adlı 
kitabı okuduktan sonra, kendi sınıflarına ait geri 
dönüşüm akvaryumlarını tasarladılar. Öğrenciler, geri 
dönüşüm kağıtlarına basılmış farklı deniz canlılarını 
kesip boyadılar. Sonra dağıtılan atık kağıtları farklı 
renklerle boyayıp  buruşturdular ve  taş şekline soktular. 
Bütün parçalar tamamlanınca, öğrenciler gurur ile 
akvaryumlarını sınıf içinde sergilediler.
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PLANETARYUM GEZİSİ
3. sınıf öğrencilerimiz İngilizce Language Arts dersi 
kapsamında okudukları “Red Planet” isimli kitapta işlenen 
konuları pekiştirmek; galaksi, güneş sistemi, gezegenler, 
uzay terimleri, yıldızlar, astronomi ve astronotlar 

hakkında bilgilendirilmek 
amacıyla 21 ve 22  Aralık 
tarihlerinde  Darüşşafaka 
Planetaryumu’na 
düzenlenen geziye 
katıldılar. Planetaryumda 
öğrencilerimizi karşılayan 
astronom Büşra 

Gürbak, Samanyolu galaksisi ve gezegenler hakkında 
öğrencilerimiz ile söyleşi yaptı. Öğrencilerimiz de 
bildiklerini arkadaşları ile paylaştı. Söyleşinin sonunda 
“Nasıl astronot olunur?” konulu bir çizgi film izletildi. 
Büyük bir merakla filmi izleyen öğrencilerimiz sonrasında 
uzay ile ilgili merak ettikleri soruları astronoma sordular 
ve kitap karakterlerinin maceralarını gözlemleme şansı 
yakaladılar. Gerçekçi bir uzay deneyimi yaşayan 
öğrencilerimiz, eğitici ve eğlenceli bu gezi sonrasında 
mutlu bir şekilde okula geri döndüler.

DÜZENSİZ FİİLLER 
HAFIZA OYUNU 
4. sınıf öğrencilerimiz 
İngilizce Main Course 
dersinde öğrendikleri 
düzensiz fiilleri hafıza 
oyunu oynayarak 
pekiştirdiler. Eşler halinde 
oynadıkları oyunda 
hem eğlendiler hem de 
hafızalarını güçlendirdiler.

DÜZENSİZ FİİLLER BULMACA 
ÇALIŞMASI 
4. sınıf öğrencilerimiz 
İngilizce Main Course 
dersinde öğrendikleri 
düzensiz fiilleri grup 
çalışması yaparak tekrar 
ettiler. 

3. SINIFLAR YAZAR 
SÖYLEŞİSİNDE…

“Kayıp Sözcükler” 
adlı kitabın yazarı 
Gülsüm Cengiz ile 
keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 
Misafirimizin 
yazarlık 
sürecindeki 
anılarını ve 
kitapları yazarken 

neler hissettiğini öğrenme fırsatı bulduk. Merak ettiklerimizi 
sorduk, kitaplarımızı imzalattık.

HALLOWEEN KUTLAMASI
1.-4. sınıf öğrencilerimiz, Cadılar Bayramı’nı İngilizce 
öğretmenleri ile birlikte 31 Ekim Pazartesi günü ders 

içi etkinliklerle 
kutladılar. 1. 
sınıflar, farklı 
şekillerle balkabağı 
oluştururken Cadılar 
Bayramı temalı 
şarkılar söyleyip 
dans ettiler. 2. 
sınıflar “Professor 
Puffendorf’s Secret 
Potion” kitabını 

okuyup kendi cadı iksirlerini yarattılar.  3. sınıflar kendi 
Cadılar Bayramı maceralarını yazarken, 4. sınıflar 
“Happy Halooween” hikayesini okuduktan sonra kendi 
akrostik şiirlerini oluşturdular. Ayrıca, fen laboratuvarında 
bir cadı kazanını andıran deney masasında “salgı” 
deneyi yaptılar.
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2. ADIM PROGRAMI 
ÇALIŞTAYI
Üsküdar SEV İlkokulu eğitimcileri Seçil 
Akaygün ve Suzi Levi Mizrahi’nin koçluğunda 
04 Kasım 2016 Cuma, tüm gün boyunca 
süren “2. Adım Programı” çalıştayına 
katıldılar. Çocuklar duygularını ifade 
edebildikçe, karşısındaki kişinin duygusunu 
anlayabildikçe problem çözmenin ilk adımını 
atmış oluyorlar. Karşısındaki kişinin verdiği 
mesajı yorumlayabilen çocuk problem 
yaratan durumlarda uygun çözümleri 
bulabiliyor, dürtülerini kontrol etmeyi 
öğreniyor, oto-kontrolünü sağlayabildikçe 
birey olma yolunda ilerliyor ve kendisine 
olan güveni gelişiyor. Bu zincir onu, okul 
başarısını artırmaya kadar götürüyor. Çünkü 
sosyal-duygusal gelişim, zihinsel gelişimi 
de destekliyor. Sosyal-duygusal gelişimini 
uygun şekilde sürdüren çocukların olduğu 
ortamlarda; çocuklar kendilerini kontrol 

edebildikleri, empati kurabildikleri ve problemlere uygun çözümler bulabildikleri için olası 
anlaşmazlıklar önlenmiş; daha az fiziksel ve duygusal şiddet içeren ortamlar yaratılmış 
oluyor… İkinci Adım Programı, çocukların okulla ilk tanıştığı andan itibaren empati kurma, 
dürtü kontrolü, problem çözme ve öfke yönetimi becerilerinin gelişmesine yardımcı olarak 
onları eğitim hayatına sosyal-duygusal açıdan donanımlı olarak hazırlıyor. Farkındalığı 
yüksek, kendini kontrol edebilen ve sağlıklı iletişim kurabilen çocuklar yetiştirebilmek için 
ilk adım eğitim… Bunu başarmak için okulda öğretmenlere bu desteği sağlayacak olan 

2. ADIM İLE SINIFTA 
EMPATİ VE DUYGULAR 
Yıl boyunca, rehber öğretmenlerimizin desteği ile 
sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak olan ‘2. 
Adım Sosyal Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti 
Önleme Programı’ kapsamında ilk hafta Empati, ikinci 
hafta ise Tercihler ve Çelişen Duygular derslerini 
işledik. Empati dersinde duygularımızın ne kadar 
çeşitli olduğunu ve aynı durum karşısında herkesin 
farklı duygular hissedebileceğini canlandırma 
yoluyla öğrencilerimize anlatmaya çalıştık. Tercihler 
ve Çelişen Duygular dersinde ise aynı anda birden 
çok duyguyu bir arada hissedebileceğimizi ve 
bunun bazen bizi sorumluluk alarak karar vermeye 
yönlendirebileceğini konuştuk. Ayrıca duygularımızın 
ve bunun yarattığı etkinin zaman içinde değiştiğini 
örneklerle anlatmaya çalıştık. 



85

İNCİ EVİNER 
RETROSPEKTİFİ SERGİSİ
Üsküdar SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri 15 Kasım 2016 
Salı günü Görsel Sanatlar dersi kapsamında İnci Eviner 

Retrospektifi Eğitimi gezisinde; 
duygu, düşünce ve izlenimlerini 
çeşitli görsel sanat teknikleriyle 
ifade etmenin yollarını kavrayıp 
örnek olarak gösterilen sanat 
çalışmalarını yorumladılar. 
İstanbul Modern’in düzenlediği 
İnci Eviner Retrospektifi, 
sanatçının 1980’li yıllardan 

günümüze uzanan yaratım sürecini bir araya getirip, 
Eviner’in desenden resme, videodan yerleştirmeye, 
fotoğraftan heykele uzanan zengin ifade arayışının gelişim 
ve dönüşümünü görünür kılıyor.

ÜSKÜDAR SEVi

JURASSIC LAND GEZİSİ
3. sınıf öğrencileri İngilizce Language Arts dersinde 
okudukları "The Outing" ve "The Land of the Dinosaurs" 
kitaplarıyla ilgili olarak 19 ve 20 Ekim tarihlerinde 
İstanbul Forum AVM'deki Jurassic Land'i ziyaret ettiler. 70 
dinozorun birebir replikasını görüp, dinozor çağının tüm 

özelliklerinin anlatıldığı müzeyi 
gezdikten sonra laboratuvar ve 
bilim merkezlerinde dinozorların 
gelişimini öğrenme imkanı 
buldular. Okudukları kitaplardaki 
terimlerle ilişki kurma fırsatı 

yakaladılar. Küçük paleontologlar olarak fosil ve yumurta  
kazı çalışması yapmaktan büyük keyif aldılar. Milyonlarca 
yıl öncesine ait dinozor yumurtaları, iskeletleri ve hareketli 
görsellerin sergilendiği mekanda birbirinden heyecanlı 
deneyimler yasadılar. Arkeoloji çalışmalarını birer 
sertifikayla belgelediler.

YAŞADIĞIM ŞEHRİ 
TANIYORUM: 'İSTANBUL'
6 Ekim İstanbul'un kurtuluşuymuş, öğretmenlerimiz okula 
gelirken İstanbul fotoğrafları getirmemizi istedi. Evde 
annelerimizle, 
babalarımızla İstanbul 
fotoğraflarına baktık, 
beğendiklerimizi seçtik, 
elimizde fotoğraflarımızla 
okula geldik. Ve tabi 
aklımızda sorular: 
"İstanbul'un kurtuluşu 
ne demek? Neden 
kurtuldu İstanbul? 
O zamanlar kimler 
yaşıyordu İstanbul'da?" 
Önce öğretmenlerimizden 
dinledik İstanbul'u, sorularımızı 
yanıtladılar, merakımız iyice 
arttı ve İstanbul'un sembollerini 
konuştuk sonra. Sadece 
dinleyip, izleyip öğrenmek yetmedi bize, bu sembolleri bir 
de bizim gözümüzden görün istedik. Yıldız sınıfları olarak 
birer İstanbul sembolü seçtik ve seçtiğimiz sembolleri sınıfça 
hazırladık. Herkes görsün dedik bizim İstanbul'umuzu, 
okulumuzun girişine astık çalışmalarımızı. Balon sınıfları 
olarak da, bir İstanbul sembolü seçtik ve hepimiz portfolyo 
dosyamıza koymak için kendi ellerimizle hazırladık İstanbul 

sembolümüzü. İstanbul o kadar büyük, o 
kadar güzel bir şehirmiş ki; anladık bu iş 
bir günde bitmeyecek. Nirva Abla koştu 
yardımımıza, meraklı sorularımızı yanıtlamak 
için. Nirva Abla, okulumuzun bölüm 
asistanı ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi 
Yüksek Lisans mezunuymuş. "Size İstanbul'u 
anlatabilirim; videolarla, fotoğraflarla 
İstanbul'u, İstanbul'un tarihi eserlerini 

gösterebilirim" dedi. Çok sevindik bu teklife, heyecanla kabul 
ettik. "İstanbul çok büyük bir şehir, tek bir gün bize yetmez. 
Her ay sınıfınıza bir gün konuk olarak geleyim, her ay yeni 
bir eser tanıyalım ister misiniz?" dedi. Bayıldık bu fikre; konuk 
ağırlamayı da, İstanbul'u dinlemeyi de çok sevdik çünkü. Her ay 
yeni bir konuyla konuğumuz olacak, söz verdi, anlaştık. Ekim’de 
Anadolu ve Rumeli Hisarı'nı anlattı bize, Kasım’da Galata 
Kulesi’ni, Aralık’ta Ayasofya’yı. İkinci dönemde ise Topkapı 
Sarayı’nı, Mimar Sinan ve eserlerini, Dolmabahçe Sarayı’nı 
ve en son Yıldız Sarayı’nı anlatacak. Heyecanla, merakla 
bekliyoruz Nirva Abla'nın bir sonraki ziyaretini...



H
A

B
E
R

L
E
R

86

sev jr

KANDINSKY TREES
12-16 Aralık haftasında, 4. sınıf öğrencilerimiz Görsel 
Sanatlar dersi kapsamında “Kandinsky Ağaçları” yaptılar. 
Wassily Kandinsky, 
1866-1944 yılları 
arasında yaşamış olup 
döneminin ilk soyut 
sanat eserlerinden 
birini resmetmiş ünlü 
bir Rus ressamdır. 
İlham kaynağı olarak 
Kandinsky'nin Eş Merkezli Çemberlerle Kare Kesitler (1913) 
isimli eserini kullanarak öğrenciler kendi renkli ağaçlarını 
yarattılar. Bu etkinlik, renk teorisi üzerine çalışmamızı 
tamamladı ve öğrencilerin birincil, ikincil, sıcak, serin ve 
tamamlayıcı renk anlayışını birleştirdi.

ÜSKÜDAR SEVi

KODLAMA MAKER HAFTASI
5-11 Aralık 2016 tarihleri arasında, ilkokuldaki 

öğrencilerimizle birlikte 
“Kodlama ve Maker 
Haftası”nı coşkuyla kutladık. 
Çeşitli etkinlikler yoluyla 
algoritmik düşünmenin ne 
demek olduğunu, kodlama 
ile nasıl ilişkilendirildiğini, 
kodlamanın ne demek 
olduğunu ve kodlama 
yapmayı bilmenin günlük 

yaşantımızdaki önemini öğrenme fırsatı bulduk.

GELECEĞİN MODACILARI 
İŞBAŞINDA
Üsküdar SEV İlkokulu olarak 
öğrencilerimiz, amaçları arasında 
hayal gücü ve  fikirleri ürüne 
dönüştürebilmek, moda ve tasarımda 
hünerlerini göstermek olan “Moda 
Tasarım Kulübü”müzde, farklı 
malzemeler kullanarak yaratıcılıklarını 
ön plana çıkarıp, el becerilerini 
geliştiriyorlar. Artık malzemelerin 
günlük yaşantıda işlevsel hale gelebileceğini görerek,  el 
becerilerine tasarım yeteneklerine ekleyip, özgün ürünler 
üretmenin zevkine varıyorlar.

MONSIEUR LAZHAR
Üsküdar SEV İlkokulu öğretmenleri olarak tatil öncesinde 
eğitimle ilgili “Monsieur Lazhar” adlı filmi izledik. Filmler, 
her ne kadar başkalarının 
hayatıyla ilgili gibi görünse de 
kalbimizde, zihnimizde olanlarla 
mutlaka ortak noktaları buluşturur 
ve birlikte film izlemek ortak 
değerlerin oluşmasına yardımcı 
olur. 2011 Yılı Kanada yapımı 
olan “Monsieur Lazhar” filmi; bir 
eğitimcinin öğrencilerin psikolojisini 
koruma adına iletişimi, anlatma 
ve dinlemeyi iyileştirici bir araç olarak kullanmasını 
anlatıyor. Filmde  geçen önemli bir cümle hepimizi etkiledi: 
“Sınıf adeta ev gibidir, içinde arkadaşlık, emek ve saygı 
vardır.” Okul bir ev gibidir, öğretmenler olarak birlikte film 
izleyerek evimizi daha da bir güzelleştirdik. 

MUM ATÖLYESİ
Yeni yılın heyecanını 
yaşamaya başladık! 
5-8-9 Aralık 2016 
tarihlerinde; 2., 3. 
ve dördüncü sınıf 
öğrencilerimizle, 
Görsel Sanatlar dersi 
kapsamında, “Atölye Mum Yap” tan gelen eğitmenler 
eşliğinde yeni yıl mumlarımızı yaptık. 

ÖĞRETMENLERİMİZ 
PAYLAŞIYOR
15 Aralık Perşembe günü öğretmenlerimiz paylaşımlı 
olarak okudukları Carol Ann Tomlinson'ın "Öğrenci 
Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim" kitabından 
ilk beş bölümü sundular. Farklılaştırılmış eğitimin temel 

mantığı, öğeleri, 
sınıflarda farklılaştırılmış 
eğitim yaklaşımından 
yola çıkarak neler 
yapılabileceği üzerine 
düşünme, sorgulama 
ve meslektaş sohbeti 
yapma fırsatı buldular.
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ÖĞRENCİ MECLİSİ
Üsküdar SEV İlkokulu’nda her sınıftan öğrencilerin belirlediği iki 
temsilcinin katılımıyla Öğrenci Meclisi ilk toplantısı yapıldı. Bu 
toplantıda öğrenciler, sınıf arkadaşlarının belirttiği istekleri ifade 
ettiler. Belirtilen istekler tüm öğrencilerin fikirleriyle değerlendirildi 
ve bazı kararlar alındı. Öğrencilerimizin tüm tartışmalarda, 
demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan saygı ve katılımcılık 
duygularıyla görüşlerini paylaştığı gözlemlendi. Sınıf temsilcilerinden 
oluşan Öğrenci Birliği’nin ikinci toplantısı 09 Aralık 2016 Cuma günü 
yapıldı. Okul dilek kutusuna atılan dilekler öğrenci birliği başkan 
ve yardımcısı tarafından açıldı, duyuruldu ve temsilcilerin onayına sunuldu. 
Öğrencilerimiz toplantıda, "Sınıf Dilek Kutuları"na arkadaşlarının attığı dilekleri 
de paylaştılar. Öğrenci Meclisi Başkanı Melis Özmen başkanlık seçimlerinden 
önce yapacağını söylediği konularla ilgili okul idaresi ile yaptığı görüşmeyi 
açıkladı: Kutlamalarla birlikte serbest kıyafet günü ayda iki gün gibi oluyor, 
bayramlar öğrencilerin katkıları ile daha coşkulu kutlanacak, bahçede ekim 
alanı oluşturulacak, kick-boks kulübü bu yıl gündeme alınabilecek. Heyecanlı 
tartışmaların ve değerlendirmelerin geçtiği toplantılarımıza devam edeceğiz.

PASTA TASARIMI BİZİM İŞİMİZ!
Üsküdar SEV İlkokulu olarak öğrencilerimiz, amaçları 
arasında hayata farklı bakış açısı geliştirmek,  göz, 
düşünce ve beden koordinasyonunu sağlamak, 3 boyutlu 
çalışmaları farklı açıdan değerlendirmek ve görsel 

biçimlendirmeye yönelik 
uygulamalar yapmak olan 
“Pasta Tasarım Kulübü”müzde 
hayal gücü ve yaratıcılıklarını 
farklı  alanlarda (mutfak /
pasta yapımı) yansıtmayı 
öğreniyorlar, bunları yaparken 
hem sosyalleşiyorlar hem de 
özgüven kazanarak ortaya 
değişik lezzetler çıkarmanın 
zevkine varıyorlar.

SEV PD EVENT İLKOKUL
10 Aralık Cumartesi günü Üsküdar SEV İlkokulu İngilizce 
ve Eğitim Teknolojileri öğretmenleri Üsküdar Amerikan 

Lisesi’nin ev sahipliği 
yaptığı mesleki gelişim 
etkinliğinde bir araya 
geldiler. “21. Yüzyıl 
eğitiminde teknolojinin 
öğretimi geliştirmedeki 
yeri ve önemi” adlı 
konferansın misafir 

konuşmacısı IT ve 
Dijital Öğrenim 
Danışmanı, 
Kanadalı David 
Tallach Miller’ın 
teknolojinin 
eğitime nasıl 
entegre edilmesi 
gerektiğini içeren 
sunumundan sonra 
öğretmenlerimiz, 

on beş sunumun arasından seçtiklerine katıldılar. Tüm 
öğretmenlerin değerli paylaşımlar yaptığı ve fikirler 
edindiği günde, İngilizce öğretmenimiz Tanya Şahin zengin 
içerikli sunumuyla okulumuzu gururla temsil etti. Kendisine 
teşekkür ediyoruz.
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POINTS OF YOU KOÇLUK OYUNU
Özel Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları idareci ve rehberlik 
ekibi, 2 Kasım 2016 Çarşamba tüm gün boyunca Raquel 
Habib'in koçluğunda, hayatımıza dair birçok konuyu oyun 

yoluyla ele alan, bakış açımızı 
genişletip, olumsuz olanları 
değiştirebilme esnekliğini 
sağlayan ve bunun yöntemlerini 
okulumuzdaki uygulamalarla 
zenginleştirebileceğimiz 
"Points of You Koçluk Oyunu" 
çalıştayına katıldı.

RAHMİ KOÇ MÜZESİ 
MATEMATİK DÜNYASI ATÖLYESİ
Rahmi Koç Müzesi Matematik Dünyası Atölyesi 

gezimizde, Hayat 
Bilgisi dersi kapsamında 
“Ulaşım araçlarıyla 
yolculuk ederken 
güvenlik kurallarına 
uyar.” Matematik dersi 
kapsamında, “Günlük 
hayatta kullanılan basit 
cisimleri, özelliklerine göre 
sınıflandırır.” “Geometrik 
cisimlerle şekilleri 
ilişkilendirir” kazanımlarını 
pekiştirdik.  Rehberlerimiz 
eşliğinde matematik 
atölyesindeki istasyonlarda 
eğlenerek öğrenmenin 
keyfini çıkardık. 

SANTRAL İSTANBUL GEZİSİ: 
KİM BİLİM İNSANIDIR? 
4. sınıf öğrencileri, 5 karma gruba ayrılarak hafta boyunca 

gittikleri bu gezide, Viyana ZOOM 
Çocuk Müzesi iş birliği ile hazırlanan 
ve 2013-14 eğitim döneminden bu 
yana yürütülmekte olan “Kim Bilim 
İnsanıdır?” programına katıldılar. 
Çocuklar, araştırma yapmanın 
heyecan verici bir şey olduğunu ve 
bilim insanlarının bazı özelliklere 

sahip olmaları gerekmekle birlikte herkesin bilim insanı olma 
potansiyeli taşıdığını anlamalarını ve farklı bilim alanlarıyla 
tanışmalarını amaçlayan interaktif bir atölye çalışmasını 
deneyimleme fırsatı buldular.

DÜNYADAKİ OKULLAR
Kurumumuzun en önemli misyon ilkelerinden olan evrensellik 
ilkesine bağlı olarak 4. sınıf İngilizce öğretmenlerimiz 
Hollanda’da bulunan Wolfert College ile iletişime geçti. 

Wolfert College bir XPO (Extra 
Proje Bazlı Eğitim) sürdüren 
bir okuldur. Öğrencilerimiz 
Language Arts iPad derslerinde 
okullarını tanıtmak amacıyla 
oluşturdukları iMovie’leri 
Hollandalı öğrencilerle 
paylaşmak istediler. Bu 

teklifimiz Wolfert College tarafından memnuniyetle 
karşılandı ve öğrencilerimizin hazırladıkları projeleri XPO 
derslerine ekleyeceklerini belirttiler. 12- 16 Aralık haftasında 
tamamlanan videolar googledocs aracılığıyla Wolfert 
College’daki öğretmenlere gönderildi.
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2. SINIF ÖĞRENCİLERİ TEK 
YÜREK OLUP KİTAP OKUYOR!
Kitap okumak konusunda öğrencilerin iç motivasyonunu 
geliştirmek, ailelerin çocukları kitap okumaya teşvik 
etmelerini sağlamak ve öğrencilere, kendilerinin okulun 

bir parçası olduğunu, okuldaki 
öğretmenleri ve arkadaşlarıyla 
bir aile olduklarını hissettirmek 
amacıyla; ikinci sınıf öğrencileri 
ve öğretmenleri, evde her akşam 
saat 19.00-20.00 saatleri arasını 
kitap okuyarak geçiyorlar. Sınıf 
arkadaşlarının, öğretmenlerinin 
hatta tüm ikinci sınıf öğrencilerinin 
o saatte kitap okuduğunu bilen 
öğrencilerimiz, kitaplarını 
ellerine alarak okuma yapıyorlar. 

Öğrencilerimiz bu sırada evde bulunan her bireyin (anne, 
baba, yardımcı, anneanne, dede, misafir…) kendisi ile 
birlikte okuma yapmasını sağlıyor. 

YILBAŞI TUZ HAMURU SÜSLERİ
19-23 Aralık haftası boyunca, 4. sınıf öğrencilerimiz 
İngilizce Görsel Sanatlar dersinde  "Yılbaşı Tuz Hamuru 

Süsleri" yarattılar. 
Öncelikle, tuz hamuru 
süslemelerini sadece 
üç maddeyi (hamur, tuz 
ve su) kullanarak nasıl 
yapacaklarını ve fırında 
nasıl pişireceklerini 
öğrendiler. Daha sonra, 

her öğrenci boyamak için en sevdiği süslemeyi seçti. 
Öğrencilerimiz, yaratıcılıklarını gösterme fırsatı buldukları 
bu Amerikan yeni yıl geleneğini öğrenirken çok eğlendiler.

“YAPBOZUN PARÇALARIYIZ” 
SORUMLULUK PROJESI

Öğrencilerimize sorumluluk bilinci 
kazandırmak üzere geçen yıl 
başladığımız “Yapbozun Parçalarıyız” 
adlı projemize bu yıl devam ediyoruz. 
Bir bütünün parçası olduğunun farkına 
varmak, bütünün tamamlanabilmesi 
için her bir parçanın üzerine düşen 
sorumluluklarının olduğunu bilmesi, 
öğrencilerimizin sahip olmasını 
beklediğimiz kazanımlar arasındadır. 

Bu amaç doğrultusunda sınıf ve okul sorumluluklarımızı 
öğrencilerimizle birlikte belirledik.  Her öğrencinin 
kendisine ait, yerine getirmekle yükümlü olduğu bir 
sorumluluğu bulunur. Böylece öğrenciler sorumluluklarıyla 
beraber takım olmanın keyfini yaşarlar. 

YOUNG LEARNERS EXAM 
ATÖLYE ÇALIŞMASI

13 Aralık Salı günü Üsküdar SEV İlkokulu İngilizce 
öğretmenleri, 3 Haziran 2017 Cumartesi günü 4. sınıf 
öğrencilerinin alacağı Cambridge Flyers sınavı ile ilgili 
atölye çalışmasına katıldılar. İnteraktif çalışmaların 
yapıldığı günde öğretmenlerimiz pratik fikirlerle eski 
bilgilerini de tazeleme fırsatı yakaladılar.
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İLKOKUL YENİ ÖĞRENCİ 
ORYANTASYONU

Üsküdar SEV İlkokulu’na bu yıl başlayacak olan 2., 3. ve 
4. sınıf öğrencileri, kendileri için hazırlanmış olan üç yarım 
günlük program doğrultusunda, okula ve öğretmenlere 
alışma süreci yaşadılar. Sınıf, İngilizce, Resim, Müzik, 
Drama ve Beden Eğitimi öğretmenleri ile tanıştılar. Birlikte 
eğlenceli ve eğitici dersler yaptılar. Çeşitli şarkılar ve 
oyunlar öğrendiler. Üçüncü günün sonunda başarılarını 
dondurma yiyerek kutladılar ve sertifikalarla belgelediler. 

TUTUM, YATIRIM VE 
TÜRK MALLARI HAFTASI
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olması 
sebebiyle 2. sınıf öğrencileri, Türkiye’de yetiştirilen 
ve üretilen ürünleri araştırdılar. Edindikleri 
önemli bilgilerden yola çıkarak öğretmenleri 
ile tanıtıcı kartlar hazırladılar. 3. ve 4. sınıfları 
ziyaret ederek onlara, ülkemizde üretilen ürünleri 
tüketmenin ülke ekonomisi açısından önemini 
hatırlattılar. Tutumlu olmak için, paramızı, 
malımızı, eşyalarımızı ve zamanımızı gerektiği 
gibi korumak ve dikkatli kullanmak gerektiğini 
anlattılar. 2.sınıf öğrencilerimizin sosyal sorumluluk 
bilinci çerçevesinde yaptıkları bu sunumları 3 
ve 4.sınıflardaki arkadaşları ilgiyle dinlediler. 
2. sınıflar ayrıca, 14 Aralık Çarşamba günü 
evlerinden sınıfa getirdikleri, Türkiye’de yetiştirilen 
meyve ve kuru yemişleri arkadaşları ile paylaşarak 
hep  birlikte keyifle yediler. Bu sırada tutumlu 
olmak ve geleceğe yatırım yapmak konuları 
üzerinde de sohbet ettiler.
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ÖZEL ÜSKÜDAR SEV 
ORTAOKULU TÖRENLERİ

İSTANBUL’UN KURTULUŞU
Geçmişi uzak tarihlere uzanan güzel şehrimiz 
İstanbul’un işgalden kurtuluşunu her 6 Ekim’de 
olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutladık. 
Kurtuluş Savaşı’nın önemli adımlarından 
birini oluşturan bu tarihte hem ülkemizin 
hem de yaşadığımızın kentin öneminin bir kez daha ayırdına vardık. 
Okulumuzda gerçekleşen törende İstanbul’un dünden bugününe bakıldı; 
şiirler ve şarkılarla güzelliklerine değinildi.

CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu 93.yılında coşkulu bir 
törenle kutladık. 29 Ekim günü 
6.sınıflarımızın okudukları duygu 
yüklü şiirler ve şarkılar günü 
güzelleştirdi. Ulu Önder Atatürk’ün 
büyük emanetine sahip çıkma 
sözünü bir kez daha verdik.

10 KASIM
Büyük önder Atatürk’ü sonsuzluğa 
intikal etmesinin 78. yılında 
saygıyla andık. Onun ülkemiz için 
yaptıklarını anıp onun izinden 
daima gideceğimizi bir kez daha 
yineledik bu 10 Kasım’da da. 5. 
sınıftaki öğrencilerimizin hazırladığı anma programında konuşmalara, 
şiirlere ve Atatürk’ün sevdiği şarkılara yer verildi. 

EGE ERİM İLE 
KAYIP ŞEYLER ÜLKESİNDE
Kayıp Şeyler Ülkesinde isimli romanı büyük bir iştahla 
okuyan 5. sınıflarımız kitabın yazarı Ege Erim’le keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdiler. Söyleşide hem kitaba dair 
konuştular hem de yaratım süreciyle ilgili meraklarını 
giderdiler.



H
A

B
E
R

L
E
R

92

sev jr

ÜSKÜDAR SEVi

IŞIK ÖĞÜTÇÜ 
İLE ORHAN 
KEMAL
Orhan Kemal’in kendi 
hayatından pek çok iz 
barındıran romanı ‘Baba 
Evi’ 7. sınıflarımız tarafından 

okundu. Yazarın oğlu Işık Öğütçü, öğrencilerimizi gerek 
Orhan Kemal’in edebiyatıyla ilgili gerekse de büyük 
yazarın hayatına ilişkin bilgilendirdi.

KRALİÇEYİ KURTARMAK
QR HAZİNE AVI 
Matematik derslerinde ilk hedefimiz matematiğin eğlenceli 
ve sürükleyici yanını güncel hayatımızdan örnekler ile 
öğrencilerimize göstermek. 5. sınıf öğrencilerimiz Vladimir 
Tumanov’un “Kraliçeyi Kurtarmak” isimli serüven dolu 
kitabını okuduktan sonra, hazırladığımız bulmacalarla 
okulun içinde bir hazine avına çıktılar.

DOKUNULABİLİR 
MATEMATİK
Goethe Enstitüsü işbirliği ile 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Dokunulabilir 
Matematik Eğitim Programı’na 
beşinci sınıf öğrencilerimizle 
katıldık. Öğrencilerimiz hayatın 
içinden örneklerle matematik 
sevgilerini artırdılar.

MATHEMATICS WITHOUT 
BORDERS’TA YENİ BAŞARILAR 
23 öğrencimiz ile katıldığımız yarışmanın Sonbahar 
ayağında öğrencilerimiz okulumuzu başarı ile temsil 
ettiler. 5. sınıf öğrencilerimizden Mina Atak altın madalya, 
Ömer Şukal ve Ahmet Can Karaaslan gümüş madalya, 
Derin Seymen ve Ali Kaan Narin bronz madalya, 6. sınıf 
öğrencilerimizden Eren Panayırcı ve Bilgehan Tütüncü 
altın madalya, Ece Tanrıöver gümüş madalya, 7. sınıf 
öğrencilerimizden Adnan Sarper ve Recai Efe Sunay gümüş 
madalya ve 8. sınıf öğrencilerimizden Yasemin Şukal gümüş 
madalya kazandılar. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Kış 
basamağı için çalışmalarımız devam etmektedir.

UZAY ZİRVESİNDE BULUŞMA
Üsküdar SEV Fen Bölümü olarak, 4-5-6 Kasım 2016 
tarihlerinde İzmir, Tarsus ve Üsküdar SEV, 7. sınıf 

öğrencilerini buluşturan 
İzmir Uzay Kampı 
gezisine 63 öğrencimizle 
katıldık. Geziye 7. 
ve 8. sınıflar Müdür 
Yardımcımız Emrah 
Bozkurt Fen Bilimleri 
öğretmenimiz Güler 
Güneş, Beden Eğitimi 
Öğretmenimiz Ercan 
Doğrukul ve Bilgisayar 
Öğretmenimiz İhsan 
Karakaş eşlik ettiler. 
Bu etkinlik öğrencilerin 

uzay konusunu keyifli bir şekilde pekiştirmelerini 
sağlarken kardeş okul öğrencileriyle de tanışma ve 
kaynaşma  olanağı sundu.
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GENEL KÜLTÜR BİLGİ 
YARIŞMASI YAPTIK 
Sosyal Bilgiler Bölümü olarak 9 Aralık 2016 tarihinde 5. 
sınıflararası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması düzenledik. 
Özel Üsküdar SEV Ortaokulu Sosyal Bilgiler Bölümü 
olarak organize ettiğimiz bu yarışmada, öğrencilerimiz 

hem eğlendiler hem yarıştılar. Yarışmaya katılan 
öğrencilerimiz kadar sınıflarını destekleyen öğrencilerimiz 
de çok heyecanlandılar. Yarışma sonunda, kazanan 
öğrencilerimize ödüllerini Müdür Yardımcımız Gürcan 
Avcu, tüm katılım gösteren yarışmacılarımıza sertifikalarını 
ise 5. sınıflar Akademik Koordinatörümüz Işıl Gündüz verdi. 
Yarışmayı kazanan  5-A sınıfını tebrik ediyoruz.

DÜNYAYI ÜÇ BOYUTLU 
KEŞFEDİYORUZ
6. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilgiler dersinde, 
yeryüzünde yaşam ünitesinde yer alan Dünya’da 
ve Türkiye’de görülen iklimler konusu ile ilgili olarak  
üç boyutlu gözlükleri kullandılar. Dünya’daki ve 
ülkemizdeki farklı yerleri sanal alemde keşfetme 
imkanı bulan öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiler.

360 DERECE GÖRSELLERLE  
İKLİMLER
7. sınıflar Sosyal Bilgiler 
dersinde  Dünya’nın 
birçok yerinde görülen 
farklı iklim özelliklerini 
VR gözlüklerle inceledi. 
Uygarlıkların kurulması 
ve yerleşmeyi etkileyen 
faktörler içerisinde yer 
alan iklim ve yerşekilleri 
ile ilgili 360˚ görseller izlendi. Öğrenciler, farklı ikim 
tiplerinin insanların yaşantıları üzerine etkilerini, iklimlerin 
birbirlerinden farklı özelliklerini VR gözlüklerle pekiştirme 
imkanı buldular.

7. SINIFLARARASI GENEL 
KÜLTÜR VE BİLGİ YARIŞMASI
Özel Üsküdar Sev Ortaokulu Sosyal Bilgiler Bölümünün 
düzenlediği 7. sınıflararası Genel Kültür ve Bilgi 
Yarışması’nda öğrenciler hem eğlendi hem yarıştılar. 
Yarışmada hem yarışan öğrencilerimiz hem de 
izleyicilerimiz çok heyecanlandılar. Yarışmanın kazananı 
7/D sınıfı oldu. 7/D sınıfı adına Lal Burhanoğlu, Christopher 
Kaan Caudwell ve İrem Gabay yarıştılar. Yarışmaya 
seyirci öğrenciler de Ipad ve cep telefonları ile katıldılar. 
Seyircilerin galibi ise 7/B sınıfından Irmak Oğur oldu. 
Yarışma sonunda öğrencilere ödülleri müdür yardımcısı 
Emrah Bozkurt, katılım sertifikaları akademik koordinatör 
Melih Ertunç  tarafından takdim edildi.
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OKTOBERFEST’DE EĞLENDİK
‘Biz Oktoberfest’ e gidemiyorsak Oktoberfest bize gelir’ 

dedik ve Ekim ayının son 
haftası ortaokulumuzda 
Alman bayramı olarak 
bilinen Oktoberfest etkinliğini 
gerçekleştirdik. Gün boyunca 
Alman kültürünü biraz daha 
detaylı öğrendik, kılıktan kılığa 
girdik, fotoğraflar çektirdik, 
poster yarışmaları yaptık ve 
bol bol yedik, içtik, ama en 
önemlisi o gün çok eğlendik. 

İKİ YABANCI DİLDEN 
SUNUMLAR 
Üsküdar SEV Ortaokulu 
olarak, 22 Ekim 2016 
Cumartesi günü, 20. 
Sonbahar Öğretmenler 
Konferansı’nda okulumuz 
adına İkinci Yabancı Dil 
bölümünden Fransızca 
öğretmeni Seher Yırgal ve İspanyolca öğretmeni Nohra 
Çebi, Fransızca ve İspanyolca dillerinde sunum yaptılar. 

İKİNCİ YABANCI DİL 
DERSLERİNDE AKTİVİTELER
6., 7. ve 8. sınıflarda 
yeni yıl aktiviteleri 
yapıldı. Öğrenciler 
yaratıcıklarını 
kullanarak yaptıkları 
yeni yıl temalı 
çalışmaları sevdiklerine 
hediye etme fırsatı 
buldular. Bunun 
yanı sıra, Almanca, 
İspanyolca ve 
Fransızca şarkılar 
dinletildi ve yeni yılın 
bu ülkelerde kutlanma 
şekli hakkında 
konuşuldu. 

AKROSTİŞ
6. sınıf öğrencileri İspanyol 
alfabesini öğrendiler ve daha 
sonra isimleri ile Akrostiş aktivitesi 
yaptılar. Bu çalışma sırasında, 
hem yeni kelimeler öğrendiler, 
hem de çok eğlendiler.

‘MAGOSTO’
8 Aralık Perşembe günü Okulumuzda  “Magosto”  Kestane 
Festivali’ni kutladık. Magosto, İspanya’nın kuzeyinde her 

yıl kutlanan geleneksel 
bir festivaldir. Bu 
festival genel olarak 
‘castanyera’, (köylü 
kıyafeti giymiş yaşlı bir 
kadın) figürüyle tasvir 
edilir. Bu yaşlı kadının 
başı örtülüdür ve 
sokakta satmak üzere 
bir masanın arkasında 
oturarak kestane pişirir. 
Magosto kutlamasında, 
İspanyolca dersi 
öğrencileri festival ile 
ilgili şarkılar söylediler, 
şiirler okudular ve 
gün ile ilgili videolar 

seyrettiler. Ayrıca öğrenciler festival süresince, yaptıkları 
posterlerle okulu süslediler.

TEKERLEME
İspanyolca dersinde, 6. sınıf öğrencileri, tekerleme 
çalışması yaptılar. Bu çalışmayı evde de aileleri ile 
beraber yapıp 
videoya çektiler, 
ortaya çok eğlenceli 
görüntüler çıktı. 
Öğrenciler ve 
aileleri bu aktif 
çalışma sayesinde 
çok eğlendiler. Aynı 
çalışma, TEOG 
öncesi 8. sınıf öğrencileriyle sınıf ortamında yapıldı. 
Öğrenciler, bu çalışma sırasında, biraz olsun sınav 
stresinden uzaklaşıp eğlendiler.
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YABANCI DİLDE 
DUVAR GAZETESİ
Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileriyle, Yabancı Dilde 
Duvar Gazetemizin 1. dönem çalışmaları için IELEV Özel 
125. Yıl Ortaokulu’nda gerçekleşen toplantıya katıldık. 
Bu yılın duvar gazetesi konuları belirlendi: 1. Dönem 
için “Gözlüklerim” 2. Dönem için “Ayna” başlıklı konular 
seçildi. Öğrencilerimiz Almanca, Fransızca, İspanyolca 
ve İngilizce olarak ürünler hazırladı. Öğrencilerimizin 
hazırladığı bu ürünler IELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu’na 
gönderildi. Duvar gazetesi ile, öğrencilerin öğrendikleri 
dilde farklı çalışmalar oluşturmaları, diğer vakıf 
okullardan akranlarıyla buluşup, farklı konularda fikir 
alış-verişi yapabilmeleri amaçlandı.

TECHNOLOGY IN THE 
CLASSROOM
Our students were born with technology. As teachers 
and parents we can remember a time before smart 
phones, the internet and personal computers. It is 
important we all recognize this generation of student 
sees the world differently from previous generations. 
Traditional methods of 
learning are still important. 
It is essential for a student 
to be encouraged to read 
regularly. Nonetheless 
teachers need adapt to 
new ways of learning. 
Using the Smartboard 
is now an everyday fact 
at Üsküdar SEV. We’d 
be lost without it. IPads 
are another tool that we 
commonly see every day. 
This year we used our IPads in grade 6 Language Arts 
to create the unwritten Chapter 11 of Stone Fox. We 
stayed connected with the past by brainstorming and 
writing our story into our notebooks. Afterward we 
drew some pictures to put pictures to our ideas. Finally 
we created a movie of our Chapter 11 with our IPads.  
We were able  to integrate old and new into our class. 
It is important to keep students motivated by using 
new technology in the classroom. 

İNGİLİZCE 
DRAMA 
2016-2017 öğretim 
yılı başında, 6. sınıflar 
haftada bir gün split ders 
olarak gördükleri İngilizce 
drama derslerinde, yaşam 
becerilerini geliştirecek 

drama aktiviteleri yapıyor, oyunlar oynuyorlar. Bazı 
aktivitelerde, drama odasındaki kostümleri kullanan 
öğrenciler, yaratıcılıkları, oyunculuk yetenekleri ile 
hayranlık uyandırırken, çok da eğleniyorlar. 

MIDDLE SCHOOL 
GRADE 5 TALENT SHOW
The stars came out throughout the month of November here at 
SEV as our 5th grade students competed in class talent shows. 
Fifth grade Main Course students prepared for their roles as 

contestants, judges, hosts 
and technical support in 
the week leading up to 
the event. Contestants 
practiced their acts, judges 
agreed on their criteria, 

hosts rehearsed their introductions and technical support 
planned the filming and editing of the event. All in all it was 
a success and allowed each student to shine brightly, all the 
while putting their excellent English skills to good use.
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6. SINIFLARDAN 
WINTER FESTIVAL
2016-2017 öğretim yılında, 6. sınıflar, İngilizce drama, 
Trestle Arts Masks derslerinde, Londra Trestle Arts Kültür 
Merkezi’nden satın alınmış maskeleri kullanma tekniklerini 

öğreniyorlar.
İngilizce dersinde 
Trestle Arts 
Masks’ı seçen 
17 öğrenci, 23 
Ocak 2016 Cuma 
günü, Çamlıca 
Oditoryum’da  
kış festivalinin 
sunuculuğunu da 
üstlendi.  Winter 

Festival isimli 10 dakikalık oyunla festivali açan 6. sınıf 
öğrencileri, izleyenlere eğlenceli vakit geçirttiler.

YENİ YIL ETKİNLİĞİNDEYDİK 
23 Aralık 2016 tarihinde, Çamlıca Oditoryumda yeni 
yıl etkinliği çerçevesinde kış festivali kutlandı. Trestle Arts 
Maskelerini kullanan 17 kişilik 6’ıncı sınıf öğrencileri, 10 
dakikalık Winter Festival isimli oyunla açılışı ve etkinliğe 

ev sahipliği yaptılar. 
5 ve 6. sınıfların kış 
şiirleri yarışmasında ilk 
beşe giren öğrencilerin 
şiirlerini okumalarının 
ardından Spelling Bee 
yarışmaları yapıldı. 
Programın sonunda, 
müzik bölümünün 

yeni yıl orkestrası izleyenlere birbirinden güzel parçalar 
dinlettiler. Görev alan tüm öğrencileri, onları ilgiyle 
ve saygılı bir şekilde izleyen öğrencilerimizi ve emeği 
geçenleri kutlarız.

İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ
2016-2017 öğretim yılında başında, 5. ve 6. sınıflar 
İngilizce drama kulübünün 29 öğrencisi, haftada bir 

gün  kulüp saatinde, Çamlıca 
Oditoryum’da Wizard Of Oz 
isimli oyuna hazırlanıyor. Her 
hafta düzenli olarak, okul 
sonrası drama çalışmaları 
yapıyorlar. Oyun 6 Haziran 
2017 tarihinde, Üsküdar SEV 
Ortaokulu’nda oditoryumda 
sahnelenecek. 

DÜNYA YAZARLARINI TANIDIK 
“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kutlama etkinlikleri 
kapsamında, Çamlıca Kampüsü’nde kitap fuarı kuruldu. 
Öğrenciler dünya yazarlarının kitaplarıyla buluşturuldu. 
Çeşitli yayın evlerinin kitaplarıyla kurulan kitap fuarından 
öğrencilerimiz,  öğretmenlerimiz ve velilerimiz yeni 
yayınlardan kitaplar seçtiler.

YILBAŞI KURABİYELERİ 
EŞLİĞİNDE KİTAP OKUDUK

2016 Aralık ayında, 
kütüphane dersinde, 
Cynthia Ryland’ın Henry 
and Mudge and a Very 
Merry Christmas isimli 
kitabı okundu. Hikayeyle 
bağlantılı olarak, dersten 
sonra, öğrencilere yılbaşı 
kurabiyesi dağıtıldı. 
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OZ BÜYÜCÜSÜ 
HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKTİ 

Ekim ayında, kütüphane 
dersinde, altıncı sınıflara, 
Joyce K. Kessel’in 
Halloween isimli kitabı 
okundu. Halloween için 
hazırlanan, Oz Büyücüsü 
temalı köşe, öğrencilerin 
ve okuldaki herkesin 
büyük ilgisini çekti. RESİM YARIŞMASI

‘A Celebration of Peace’ temalı uluslararası afiş 
yarışmasında okulumuzu 6B den Elif Özvanlıgil ve  
Duru Ekren, 7D den Christopher Kaan Caudwell, 8E 
den Deniz Uğurlu başarıyla temsil etmiş, Elif Özvanlıgil 
İstanbul 1.si olmuştur.

MUM YAPMADA FARKLI 
TASARIMLAR 
Öğrencilerimiz mum yapma tekniğini öğrenirlerken, farklı 
dizaynlara ulaşan tasarımlar onlarda büyük heyecan ve 
sevince dönüştü. Bu çalışmadan elde edilen gelirin sokak 
hayvanları yararına kullanılacak olması öğrencilerimizi 
ayrıca mutlu etti. 

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ HEDİYESİ
7. sınıf resim kulübü öğrencilerimiz 
Öğretmenler Günü hediyesi olarak, 
öğretmenleri Mete Cirit eşliğinde, jel mum 
kadehler hazırladılar. Büyük bir heyecanla 
hediyelerini öğretmenlerine dağıttılar.

VAKIF OKULLARI 
DUVAR GAZETESİ
“Vakıf Okulları Duvar Gazetesi”nin “Gelecek Treni” adını 
taşıyan son sayısı, Duvar Gazetesi Kulübü öğrencilerinin 
emekleriyle hayata geçti.

GILGAMIŞ 
DESTANI
Gılgamış’ı okuyan 
6. sınıflarımız 
bu ünlü destanın 
büyüsüyle 
‘arkadaşlık’, 
‘ölümsüzlük’, 
‘hayatın anlamı’ 
gibi konulara 
yakından bakarak 
yaratıcı yazılar 
ortaya koydular.
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8. SINIFLAR GRUP 
ÇALIŞMALARI
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak 8. 
sınıf öğrencilerimize yönelik “Dikkat Becerilerimizi 
Güçlendiriyoruz” ve “Duygularınızın Farkında mısınız?” 
konulu iki farklı grup çalışması başlattık. Bu grup 
çalışmaları ile öğrencilerimizin dikkat becerilerini ve 
hafızalarını güçlendirmek; duyguları ile ilgili farkındalık 
kazandırmak, stresle başa çıkmalarını kolaylaştırmak 
hedefleniyor.

TEOG BİLGİLENDİRME 
SEMİNERİ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak 19 Ekim 
2016 tarihinde 8. sınıf öğrencilerimizin “TEOG Sınavı” ve 
“Sınav Kaygısı” hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak 
amacıyla “TEOG Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. 19-
20 Ekim 2016 tarihlerinde ise, 8.sınıf velilerimize yönelik 
“TEOG Sınavı” ve “Sınava Hazırlık Sürecinde Anne 
Babalar Olarak Çocuklarımıza Nasıl Destek Olabiliriz?” 
konulu seminer düzenlendi.

“EĞİTİRKEN FARKINDA 
OLMADIKLARIMIZ”  
Yeni bir eğitim yılına başlarken, önce kendimizi 
eğitiyoruz. Doç. Dr. Azmi Varan’ın 2 günlük eğitiminde, 
kişilik gelişimi ve ego durumlarının bakış açımızı nasıl 

şekillendirdiği 
ve algıların sınıf 
ortamına nasıl 
yansıdığıyla 
ilgili çalışarak  
farkındalık 
kazandık. 

GÜVENLİ İNTERNET HAFTASI
Özel Üsküdar SEV Ortaokulu 5.ve 6. sınıf öğrencileri 
5 – 9 Aralık 2016 tarihleri arasını Dijital Farkındalık, 
Güvenli İnternet Haftası olarak kutlayarak çeşitli etkinliklere 
ev sahipliği yaptılar. Eğitim Teknolojileri ve Rehberlik 

ve Psikolojik 
Danışmanlık 
Bölümleri’nin ortak 
organize ettikleri 
haftada okulun 
her köşesine 
güvenli internet 

kullanımı ile ilgili posterler asıldı, panolar hazırlandı. Tüm 
5. ve 6. sınıf öğrencilerimize konuyla ilgili seminerler 
verilerek farkındalıklarının artması sağlandı. Ayrıca 
veli görüşmelerine gelen değerli velilerimize broşürler 
dağıtılarak konu ile ilgili bilgi verildi.

İLETİŞİM BİR ANAHTARDIR
Kasım ayında Sosyal Bilgiler dersinde Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Bölümü ile ortak müfredat çalışması  
yürütülerek “iletişim” konusuna değinildi.  Bu çalışmada 
7. sınıf öğrencilerimizle, yaşadıkları sorunları ve çözüm 
yollarını “iletişim” konusunu temel alarak konuştuk. 
Öğrencilerimiz kendi 
deneyimlerinden yola çıkarak 
akranlarıyla yaşadıkları 
bazı sorunları dile getirdiler; 
onlarla birlikte uygun baş etme 
yöntemleri ve çözüm yolları 
üzerinde çalıştık. 
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12 Ekim 2016 Çarşamba günü Öğrenci Meclisi Başkan ve Başkan Yardımcısı 
seçimleri yapıldı. Başkanlık için 8. sınıflardan  4 aday, başkan yardımcılığı için 
ise 5. sınıflardan 14 aday yarıştı. Tüm öğrenciler, önce adayların kendilerini 
tanıtan ve yıl içinde yapmak istediklerini anlatan sunumlarını  izlediler, daha 
sonra katlarda kurulan sandıklarda oylarını kullanarak seçimlere katıldılar. 
Seçim Kurulu oyların sayımını yaparak günün sonunda sonuçları duyurdu. 

ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKAN 
VE BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİMLERİ
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KENDİ KİTAP 
AYRACIMI YAPIYORUM!

Düşünme Becerileri dersinde 
6. sınıf düzeyinde yapılan 
yaratıcılık etkinliğinde, elimizdeki 
materyalleri kullanarak, 
“Yeni Yıl” temalı kitap ayracı 
tasarladık. Sürdürülebilir 
kalkınmayı konu alan ders 
içeriğinde, esnek düşünme 
becerisini öğrencilerimize 

aşıladık. Bütün öğrencilerimiz 40 dakika içinde yaparak ve 
yaşayarak öğrendiği bilgiler eşliğinde, bir ürün geliştirdiler.

XI. ULUSLARARASI MIND LAB 
DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Düşünme Becerileri Dersi kapsamında, okul takımımızın 
Yunanistan’da katıldığı XI. Mind 
Lab Dünya Turnuvası’nda “Octi 
Oyunu” dalında öğrencimiz Selim 
Mamak 3.lük ödülü kazandı. 
Öğrencimizi tebrik ediyoruz. 
Ayrıca okulumuzu ve ülkemizi 
dünya turnuvasında temsil eden 
Christopher Kaan Caudwell, Ege Güven ve Mehmet Uğur 
İkiışık isimli öğrencilerimizi kutluyoruz.

“NEDEN ÖĞRENİYORUZ?” 
VE “HAYATA İYİLİK KAT” 
SINIF ÇALIŞMALARI
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak,  5. sınıf 
öğrencilerimizle “Neden Öğreniyoruz?” ve “Hayata İyilik 
Kat!” temalı sınıf çalışmaları yaptık.  Önce, ‘nasıl daha 
iyi öğrenebiliriz?’i öğrenme stilleri üzerinden konuşarak 

öğrencilerimizin akademik 
becerileriyle ilgili farkındalık 
kazanmasını hedefledik. Daha 
sonra da “öğrenmek bizi 
nasıl iyi insan yapar?”, “İyi 
insan nasıl davranır?” temalı 
sorularla akıl haritası tekniğini 
kullanarak çağrışımlar ürettik.

OPTİK KODLAMA VE TEST 
ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 
Kasım ayında, 5. sınıf öğrencilerimiz, katılacakları ilk 
TEOG denemelerinden önce Psikolojik Danışmanımız ve 
Akademik Koordinatörümüz tarafından deneme sınavlarına 

nasıl çalışabilecekleri 
ve sınav esnasında 
nasıl daha başarılı 
olabilecekleriyle ilgili 
sınıflarda bilgilendirildiler. 
6., 7. ve 8. sınıflarda 
da öğrencilerimiz, 

Psikolojik Danışmanları tarafından optik kodlama ile ilgili 
bilgilendirildiler ve deneme sınavlarında başarılarını 
artırmak için önerilerden faydalandılar. Deneme sınavları 
öncesi, öğrencilerimizin heyecanlarını paylaştık ve merak 
ettikleri soruları beraberce yanıtladık.

ZAMANLA YARIŞIYORUM!
Düşünme becerileri dersinde 6. sınıf düzeyinde Pass 
Teorisi çalışmaları kapsamında , kronometre tutularak 
dikkat çalışmaları yapılıyor. Çalışma sayesinde, sınavlarda 
öğrencilerin dikkat kaynaklı  hata paylarının azaltılması 
hedefleniyor. 

POSTER VE 
AJANDA 
ÇALIŞMALARI 
Öğrencilerimizin organizasyon ve 
planlama becerilerini geliştirmek 
için eğitsel rehberlik çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz yıl 
yapılan ve 7. sınıf öğrencilerimizin "başarıyı sağlayan çalışma 
alışkanlıkları" sorusuna verdikleri yanıtlardan yola çıkılarak 
hazırlanan pano çalışması bu yıl okulun çeşitli alanlarında 
poster formatına dönüştürülerek sergilendi. Buna ek olarak, 
2016-2017 öğrenci ajandalarında da öğrencilerimiz kendi 
çalışmalarını görme fırsatı buldular. 
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SINAVLARDA 
BEN 
7. sınıf öğrencilerimizin 
yazılı ya da sözlü 
sınavlarda neler 
hissettiklerini anlamak; 
sınav tutumlarının 
performanslarına nasıl yansıdığını konuşabilmek ve 
farkındalık yaratmak amacıyla Aralık ayında bir grup 
çalışması düzenlendi. 

YENİ KAYITLARA KUTLAMA
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak, Okula 
uyum/oryantasyon çalışmaları 
kapsamında 5.,6., 7. ve 8. 
sınıflarda okulumuza yeni gelen 
öğrencilerimize yönelik, “ilk ayı 
tamamlama etkinliği” düzenledik. 
Öğrencilerimize özel olarak 
hazırlanan kahvaltı eşliğinde, şube rehber öğretmenleri, 
psikolojik danışmanları, akademik koordinatörleri ve müdür 
yardımcıları tarafından sertifikalarını verdik.   

ZAMANI ETKİLİ 
KULLANMAK VE 
ORGANİZASYON 
BECERİLERİ GRUP 
ÇALIŞMASI
Aralık ayında, Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Bölümü olarak, Düşünme 
Becerileri Öğretmeni Duygu Sağıroğlu 
Güneş ile beraber 6. sınıflarla “Zamanı 
Etkili Kullanmak ve Organizasyon 
Becerileri” konulu beş oturumlu bir 
grup çalışması başlatıldı. Çalışmalar 
da öğrencilerin zamanını daha etkili 
kullanabilmesi ve organizasyon 
becerilerini geliştirebilmeleri için 
etkinlikler yapıldı. 

“İYİLİK YAP 
İYİLİK BUL” 
DEĞERLER 
ÇALIŞMASI
Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Bölümü olarak,  
6. sınıf öğrencileri için 
“İyilik Yap İyilik Bul” 
sınıf çalışmaları yapıldı. 
Öğrencilere değerlerle 
ilgili bilgi verilmiş, iyilik yapmakla ilgili video izletilip ardından sınıf içinde bir tartışma ortamı yaratıldı. 
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ORTAOKUL BASKET 
BAŞARIMIZ
Yıldız Erkek Basketbol Takımımız İl 
Birincili'ğinde üst üste 5. maçını da 
kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.  

TEOG ÖNCESİ GEVŞEME 
EGZERSİZLERİ
Sınava sayılı günler kala, öğrencilerimizin 
rahatlamalarını sağlamak amacıyla 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 
tarafından gevşeme egzersizleri, olumsuz 
düşünceyi olumlu düşünceye dönüştürme 
gibi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca 
öğrencilerimiz, müzik eşliğinde pizzalarını 
yiyerek, öğretmenleri ile birlikte keyifli 
dakikalar geçirdiler.
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