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Dilek YAKAR

SEV İlköğretim Okulları
Eğitim Koordinatörü

ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ
2013-2014 öğrenim yılına tüm İlköğretim Kurumlarımız yeni eğitim alanlarına kavuşmuş olarak
başladılar. Beylerbeyi Kampusü’nde idari birimlerin yerleştiği ek bina, İzmir SEV’in İngilizce
derslikleri ve Tarsus SEV’in yeni ilkokul binası, öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunuldu.
Bu senenin en heyecanlı beklentisi, SEV Amerikan Koleji’nde de hazırlıklar son aşamasına geldi;
çatı kapandı, doğramalar takıldı, örnek sınıf hazırlandı. Sizlere daha önce Üsküdar Amerikan
Lisesi eski müdürü ve SEV Amerikan Liseleri Eğitim Koordinatörü Whitman Shepard’ın yeni lisemizin
yabancı müdürü olarak atandığını duyurmuştuk. Türk müdür arayışımızın da sonlandığını, bu
pozisyona Sabancı Üniversitesi’nden “Alternatif Tarih Kitapları”, Bahçeşehir Üniversitesi’nden de
“Eğitim Yönetimi ve Süpervizyonluk” alanlarında yüksek lisans derecelerine sahip, uzun yıllar
özel okullarda hem öğretmen olarak hem de idari pozisyonlarda görev yapmış olan Sayın Elvan
Tongal’ın atandığını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Her sene, okul yılının ilk dönemi başlar başlamaz, bizleri bir heyecan sarar, Ulu Önderimize layık
bir anma töreni nasıl hazırlayacağız diye. Dile kolay, hem Atatürk’ün aramızdan ayrılış yıldönümü,
hem de bizlere emanet ettiği en büyük hediyemiz Cumhuriyet Bayramı bu dönemin içinde yer alır.
İzmir SEV İlköğretim Okulu, bu sene Cumhuriyet'in 90. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında,
geleneksel hale getirdikleri Cumhuriyet Yürüyüşü’nün yanı sıra, “Yükselen Bir Deniz: Cumhuriyet”
belgeselinin eşliğinde Can Dündar’ı konuk etti. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mustafa Kemal'in
mücadelesini coşkuyla anlatan siyah beyaz gazetelerden esinlenerek çıkardıkları “SEV'gili
Cumhuriyet” gazetesi de, geleceğe umutlu bakan SEV'in aydınlık yüzlerinin emeği ile hazırlandı.
Gelecek kadar, tarihimize ve tarihi değerlerimize sahip çıkmanın önemini kavrayan, ülkemizin
tanıtımında üstlerine düşeni yapmak bilinciyle hareket eden Üsküdar SEV’li öğrencilerimiz,
Sultanahmet Meydanı ve çevresinde gönüllü rehberlik yaptılar. Sultanahmet Camii, Ayasofya
Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı gibi tarihi mekânları anlatan kitapçıklar hazırlayıp bu
kitapçıkları turistlere dağıtan öğrencilerimiz, onlara ülkemizin tarihi ve kültürel özellikleri hakkında
kendi lisanlarında bilgi vererek bizleri gururlandırdılar.
SEV’li öğrencilerin saygılı ve sorumlu gençler olarak yetiştirilmelerine güzel bir örneği de Tarsus
SEV’in minik öğrencilerinin Tarsus Huzurevi ziyareti oluşturuyor. Huzurevi sakinleri öğrencilerimizi,
torunları ziyaretlerine gelmişcesine bağırlarına bastılar ve bir günlük de olsa mutlu bir gün
geçirdiler.
Bir başka sosyal sorumluluk projesi de, Üsküdar SEV 4. sınıf öğrencilerinin Kocamustafapaşa
Çocuk Yuvası 0-2 yaş grubundaki çocukların beslenme ve bakımla ilgili ihtiyaçlarını karşılamaları
ile gerçekleşti. Öğrencilerimiz, bu çalışma için gerekli kaynağı, çikolataya batırarak süsledikleri
muzların satışından elde ettiler.
Sosyal sorumluluk bilinci ile yaptıkları etkinlikler öğrencilerimizde girişimci ruhunu da geliştiriyor.
Bu ruhu, okulda kazandıkları beceriler, liderlik özellikleri ve yaratıcı düşünebilme yetileri
ile harmanlayan iki başarılı İzmir SEV mezunumuzun, iş hayatındaki başarılarını ilerleyen
sayfalarımızda okuyacaksınız.
Sayfaları çevirdikçe SEV öğrencilerinin daha neler yaptıklarını görecek ve bizler kadar
gururlanacaksınız.
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İZMİR SEV

Nilhan Çetinyamaç Çubuk
İzmir SEV Okul Müdürü

nıyorlar. Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerimiz, SEV Uzay
Zirvesi için Tarsus ve Üsküdar SEV’li arkadaşlarıyla Uzay
Kampı Türkiye’de buluştular. Assembly saatlerimizde,
öğrencilerimiz, alanlarında uzman konuklar ile bir araya
gelerek, öğretmenlerimizin düzenlediği sunumları ve yarışmaları izleyerek, 'Talent Show'larda yeteneklerini sergileyerek farklı deneyimler yaşadılar.

SEVGİLİ SEV AILESI,
2013-2014 akademik yılının birinci dönemini tamamladık,
tüm öğrencilerimizi ve öğretim kadromuzu verdikleri emek
ve gösterdikleri çabadan dolayı kutluyorum. Ara tatil kendimizi değerlendirmek ve ikinci yarı yıl için hedeflerimizi
gözden geçirmek için iyi bir fırsattı.

Öğrenci Birliğimizin düzenlediği yeni yıl partisinde West
Hall öğrencileri yeni yıla merhaba dedi. Yine öğrencilerimiz, geleneksel kış konserimizde bizlere müzik dolu geceler yaşattılar. Rehberlik birimimiz tarafından gerçekleştirilen
veli seminerlerinde, çocuklarımızın yaş ve gelişim özelliklerine ait konularda, velilerimizle paylaşımda bulunduk. Spor
alanında, öğrencilerimizin katıldığı 'Ata’ya Saygı' koşusunda aldığımız madalyalar bizleri gururlandırdı.

İzmir SEV’de çok hızlı ve yoğun geçen bir dönem yaşadık. Öğretim yılımıza geleneksel toplum hizmeti çalışmamız ile başladık; İlköğretim Haftası etkinliği olarak,
öğrencilerimizin ortak katılımı ile elde ettiğimiz geliri,
EÇEV aracılığıyla ihtiyacı olan altı öğrenciye burs olarak
ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Milli duygularımızın
verdiği coşkuyla Cumhuriyetimizin 90. yılını kutladık ve
Ulu Önderimiz Atatürk’ü sevgi ve saygı ile andık. Geleneklerimizi yaşattık; bayram ziyaretlerimizi yaptık, küçük
sınıflar büyük sınıfları ziyaret ederken, Aile Birliğimizin
hazırlamış olduğu bayram şekerlerinin de keyfini çıkardık. Öğrencilerimizin çalışmalarının paylaşıldığı proje
sunumları ile birçok yeni bilgiler öğrendik. 'Open House'
günlerimiz ile sınıf çalışmalarından örnekleri aileler ile
paylaştık. Öğrencilerimizin gözlemleyerek öğrenmelerini
sağlamak için akademik geziler yaptık. 8. sınıf öğrencilerimizin girdiği TEOG sınavının heyecanını yaşadık, elde
ettikleri başarılı sonuçlar ile mutlu olduk.

Eko Okul olarak bu yıl da çalışmalarımız hızla devam
ediyor. Çevreye olan duyarlılığımızın sembolü olan Yeşil
Bayrağımız, her iki yılda bir Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
tarafından yapılan denetim sonucu yenilenmektedir. Bu yıl
bayrağımızın yenilenme yılıdır, tüm okul 'tüketim alışkanlıkları' konusunda çalışıyoruz.
Okulumuzun güçlü yönlerinden biri de, sahip olduğumuz
CIS (Council of International Schools - Uluslararası Okullar
Konseyi) akreditasyondur. Eğitim kalitemizin ve standartlarımızın uluslararası platformda da onay aldığının göstergesi
olan CIS akreditasyonu, sürekli bir değerlendirme süreci
içinde olmamızı öngörüyor. Bizler de İzmir SEV’de yaptığımızı her türlü çalışmayı ve projeyi bir öğrenme fırsatı
olarak görüyor, öğrencilerimizin gelişimine katkıda olacak
her fırsatı değerlendiriyoruz.

Öğrencilerimizde global perspektif geliştirmek amacı
ile yaptığımız uluslararası projelerimize hızla başladık.
JMUN (Model Birleşmiş Milletler) takımımız, İstanbul’da
yapılan bir konferansa katıldı ve ikinci dönem Paris’te
yapılacak uluslararası toplantıya katılmak üzere hazırla-

İkinci dönem çok heyecanlı bir çalışma bizleri bekliyor.
Tüm SEV ailesine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyoruz.
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YENİ BİR YILA MERHABA
Okulumuz, 2013-2014 eğitim-öğretim
yılına, velilerimizin de katıldığı açılış
töreni ile başladı. Amfitiyatronun
sıralarını dolduran öğrencilerimiz,
yeni bir eğitim yılına başlamanın
sevinci içindeydi. Özellikle 1. sınıf
öğrencilerimizin ve ailelerinin heyecanı
görülmeye değerdi.
Kampüs Direktörümüz Todd
Cuddington, Okul Müdürümüz Nilhan
Çetinyamaç Çubuk ve SEV Lise Eğitim
Koordinatörü Whitman Shepard’ın
konuşmalarından sonra arkadaşları
adına kürsüye gelen öğrencilerimiz
yeni eğitim yılında arkadaşlarına
başarılar dilediler.
Bir sonraki gün yapılan anasınıfı açılış
törenimizde de minik öğrencilerimiz
SEV ailesi ile tanıştılar ve öğretmenleri
ile birlikte sınıflarının yolunu tuttular.
Yeni eğitim-öğretim yılında tüm
öğrencilere, eğitimcilere ve
velilerimize sağlıklı ve başarılı bir sene
geçirmelerini diliyoruz.

'HOŞ GELDİNİZ' KAHVALTISI

SEV ailesi olarak, her öğretim yılının ilk haftasında,
öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla
bir araya gelerek geleneksel 'Hoşgeldiniz Kahvaltısı’nı
yaparız. Uzun bir tatil sonrası bir araya geldiğimiz
geleneksel kahvaltımızda sohbet edip çok keyifli bir
zaman dilimi geçiririz. Sohbetlerimizde tatil anılarımızı,
yıla ilişkin hedeflerimizi, sınıfımızda ve okulumuzdaki
yenilikleri, yeni oyunların neler olduğunu paylaşırız.
Böylelikle, bizi bekleyen yeni eğitim ve öğretim yılına
birlikte hazırlanmış oluruz.
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İZMİR SEV

HUMAN BODY GEZİSİ

İzmir SEV ailesi, güzel bir pazar sabahı geleneksel Aile
Günü için okul kampüsünde bir araya geldi. Güne ilk
olarak güzel bir kahvaltı ile başlandı. Ardından öğle
yemeğindeki döner, güne damgasını vurdu. Tabii, Veysi
Bey’in harika tatlıları da afiyetle tüketildi. Yapılan çekilişler
ve müzik grubunun çaldığı şarkılar güne renk kattı. Ekim
ayında yazdan kalma güneşli ve ılık havanın herkes
keyfini sürdü. Çocuklarımız bu güzel günde çok eğlendiler.
Kendileri için kurulan oyun alanlarında birbirleri ile
kaynaşıp mutlu saatler geçirdiler. Bu neşeli organizasyonda
herkes, leziz yemekler yeme, hoş sohbet etme, çeşitli
oyunlar ve yarışmalarla eğlenme ve SEV ailesi olarak
birbirini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Bu sene 5, 6 ve 7. sınıflarımızla birlikte insan vücudunu
yakından inceleme fırsatı bulduk. İzmir Fuarı’na gelen
Human Body Sergisi’nde gerçek insan vücutlarını
öğrencilerimizle birlikte inceledik. Öğrencilerimiz organları
yakından incelediler. Özellikle bir bebeğin anne rahminde
gelişimini gösteren aşamaların olduğu kısım çok ilgi çekti.
Görsel içerikli bu sergi öğrencilerimizin bilgilenmelerini
çok olumlu etkiledi.

FELSEFE GÜNÜ

2002 yılından beri tüm dünyada etkinlik olarak organize
edilen Felsefe Günü, İzmir SEV’de, Aralık ayının ilk haftasında kutlandı. Felsefenin nasıl ortaya çıktığının ve Sokrates
felsefesinin tanıtımından sonra, yine Sokrates felsefesini
yansıtan mini bir drama sergilendi. Assembly’nin son bölümünde ise 'adalet' ve 'adil olmak' konulu bir felsefe sohbeti
gerçekleştirildi. Sohbet bölümüne 7. sınıf öğrencilerinden
bir grup katıldı. Sohbete katılan öğrenciler, mini bir felsefe
sınavı ile seçilmişti. Sohbet anında, adalet ve eşitliğin aynı
şey olup olmadığı, borç alınan şeyin ne olursa olsun geri
verilmesinin gerekip gerekmediği, düşmanlarımıza da dostlarımıza olduğumuz kadar adil olup olmadığımız, kendimize adaletsiz olup olamayacağımız gibi sorular üzerinde
görüşler alındı. Bir felsefe sohbetinde uyulması
gereken kurallar, farklı düşüncelere gösterilmesi gereken
saygı konusu vurgulanarak bir modelle tanıtılmış oldu.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu’nda, her yıl Ekim ayının
ilk haftasında Hayvanları Koruma Günü kutlanmaktadır.
2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Hayvanları
Koruma Günü'nü okulumuza konuk olarak gelen ve evcil
hayvanlara gönülden destek olan kişilerle, veterinerlerle
ve evcil hayvanlar ile birlikte kutlama şansına sahip
olduk. Bu özel günde beslenme, barınma, sağlık, sevgi ve
sürekli bakımın onlar için ne kadar önemli olduğunu ve
sorumluluklarımızı öğrendik.
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İZMİR'DE
CUMHURİYET COŞKUSU

28 Ekim 2013 Pazartesi günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programımız yapıldı.
Öğrencilerimizin sunumlarından oluşan resmi kutlama programımızda günün anlam ve öneminin
vurgulandığı çalışmalar sergilendi. 1. - 4. sınıflarımızda sınıf ve koridor süslemesi yapıldı. Hafta
boyu, 1. - 4. sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar
derslerinde hazırladıkları Cumhuriyet Sergileri
okul alanlarımızda sunuldu. 'Cumhuriyete Giden
Yol' etkinliği ile 1. - 4. sınıf öğrencilerimiz, hafta
boyunca sınıf öğretmenleri ile birlikte çalışarak,
ülkemizi Cumhuriyet'e taşıyan aşamaları oyun ile
öğrendiler.
'Cumhuriyet Defterimiz’i 1. - 4. sınıflarımız hafta
boyunca Cumhuriyet Defterimiz’e duygu ve düşüncelerini yazarak paylaşımlarda bulundular.
Bir başka çalışmamız da eko okul olarak 'Cumhuriyet Korumuz’u oluşturmaktı. Tema Vakfı ile ortak
yürütülen çalışma sonunda Kınık-Poyracık’ta SEV
ailesi olarak, 90. yıl anısına bir koru oluşturulmaya başlandı.
Bu yıl için özel olarak hazırlanan ve içinde öğrenci, öğretmen çalışmalarının bulunduğu 90. Yıl
'SEVgili Cumhuriyet Gazetemiz' yayımlandı.
23 Ekim Çarşamba günü, öğrenci ve öğretmenlerimiz, bayrağımızın renkleri olan kırmızı-beyaz
giysilerle okula gelerek bizlere cumhuriyet coşkusunu yaşattılar.
28 Ekim günü, West Hall öğrencilerimizle birlikte Mithatpaşa Caddesi üzerinde 'Cumhuriyet
Yürüyüşü'müzü gerçekleştirdik. Marşlar eşliğinde
yaptığımız yürüyüşümüzün coşkusuna Göztepe
sakinleri de ortak oldular.
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SEVGİLİ CUMHURİYET GECEMİZ

YAŞASIN CUMHURİYET!

Özel İzmir SEV İlköğretim
Okulu, Cumhuriyet
Kutlamaları kapsamında
düzenlenen 'SEVgili
Cumhuriyet' gecesinde
usta yazar, araştırmacı
gazeteci ve belgesel
yapımcısı Can Dündar’ı
ağırladı.
'Yükselen Bir Deniz:
Cumhuriyet' isimli
belgeselini velilerle ve öğrencilerle birlikte izleyen Can
Dündar, gösterim öncesi bu belgeseli yapma fikrinin nasıl
oluştuğunu, Cumhuriyet’in ilanı sürecinde yaşananları ve
araştırmaları sırasında kendisini en çok etkileyen noktaları
konuklarla paylaştı. Cumhuriyet’in bir gecede ortaya
çıkan bir fikir olmadığını söyleyen Can Dündar, özenle
düşünülmüş bir süreç sonucunda, Atatürk’ün Cumhuriyet’i
kurma hayalinin gerçek olduğunu söyleyerek, bu
süreçte her türlü yıldırma girişimine karşı Ata’nın ve fikir
arkadaşlarının çok kararlı adımlarla ilerlediğinin üzerinde
durdu.
Geceye koro gösterileri ve mizansenlerle renk katan İzmir
SEV öğrencilerini izledikten sonra gelecekten daha umutlu
olduğunu söyleyen Dündar, "Cumhuriyet’in 100. yaşında
bu öğrenciler üniversite sıralarında olacaklar.
Cumhuriyet’i bugünlerden daha da güzel şartlarda
kutlayacaklarını ümit ediyorum. Bu akşamki coşkularıyla
beni bu yoldan vazgeçmeyecekleri ve Cumhuriyet
yolunda emin adımlarla yürüyecekleri konusunda ikna
ettiler," diye konuştu. Dündar, daha sonra veliler için
kitaplarını imzaladı.
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İzmir SEV Anaokulu, Cumhuriyetimizin 90. Yılını coşkuyla kutladı. Her yıl olduğu gibi, Cumhuriyet’in 90. yılını
kutlamak için bütün öğretmen ve öğrenciler kırmızı-beyaz giyindik.
29 Ekim haftası süresince şiirler ezberledik, marşlar öğrendik. Türk bayraklı resimler yaptık. Öğrendiklerimizi
ve heyecanımızı paylaşmak için West Hall binasına
Cumhuriyet yürüşü düzenledik. Şiirlerimizi, marşlarımızı
söyleyerek dans ettik, Cumhuriyet kutlamamızı hep
birlikte yaptık. Daha sonra Emerson bahçesinde piknik
yaparak kutlamalarımıza devam ettik. Cumhuriyet
pastamızı yaptık. ‘Cumhuriyet pastasını kim kesecek’
çalışmasında oy çokluğu ile belirlediğimiz öğrencilerimiz Cumhuriyet pastamızı kesti ve kutlamamız daha da
lezzetli hale geldi. 29 Ekim günü ise tam bir bayram
havası vardı okulumuzda, en şık kıyafetlerimizi Atatürk
rozetleri ve Türk bayrakları ile süsledik. Şiirlerimizle ve
marşlarımızla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenimizi
coşkuyla gerçekleştirdik.
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CANIM ÖĞRETMENİM
Öğretmenler günü olarak kutlanan 24 Kasım, çağının çok
ötesinde bir eğitim anlayışına sahip Gazi Mustafa Kemal’e
‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği tarihtir.
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ‘Canım Öğretmenim
Sergisi'ne bu yıl da, büyük bir coşkuyla hazırlandık. 1. ve
2. sınıf öğrencilerimiz öğretmenlerinin portrelerini duygu

ve düşünceleriyle birleştirerek hazırladılar. Çocuklarımız,
öğretmenlerimize olan sevgilerini, görsel anlatımın farklı
tekniklerini bir arada kullanarak iki boyut üzerine yansıttılar.
Bir 24 Kasım’da daha başöğretmenimizi ve geleceğimize
değer katan öğretmenlerimizi sevgi ile anarak kutladık, sergi
ile çalışmalarımızı tüm SEV ailesine sunduk.

ÖĞRETMENLERİMİZ SAHNEDEYDİ

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, SEV’de bir gelenek olarak öğretmenler sahne aldılar ve farklı gösterilerle
öğrencilerimize unutulmayacak bir perfomans sergilediler. Frank Hall binamızda yapılan Öğretmenler Günü töreninde, Alper
Kalender ve Gökben Özel sunuculuğu üstlendiler. 'Öğretmenlerimiz Öğrenci Olsaydı', konulu bir drama çalışması sergilendi.
Ayrıca, moda defilesi ve dans gösterisi düzenlendi. West Hall töreninde ise zombi temasıyla okul müdür yardımcılarımız Sedef
Özyiğit ve Müjdat Ataman törenin sunuculuğunu üstlendiler. 5. - 8. sınıf öğretmenlerimiz uzun süredir çalıştıkları SEV Band ile
öğrencilerimize şarkılar söylediler. İngilizce öğretmenlerimiz de bir şarkı ve cup game ile katkı sağladılar. 'Waffel Makinesini
Kim Bozdu' filmi ile öğretmenlerimizin kamera arkası yetenekleri öğrencilerimizi etkiledi. Her iki binamızda da, Öğretmen
Olmasaydık, Hangi Mesleği Seçerdik, konulu video gösterimi yapıldı.
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10 KASIM'DA ATAMIZI ANDIK...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir SEV
Anaokulu’nun minik öğrencileri olarak
10 Kasım’da Atamızı saygıyla andık. 10
Kasım’ın içinde olduğu haftayı, Atatürk Haftası
ilan ettik. Bütün hafta boyunca sınıflarımızda,
Atamıza özel zaman ayırdık ve onu anmak için
farklı çalışmalar yaptık. Öncelikle, sınıf içinde,
bir Atatürk Köşesi oluşturduk. Oluşturduğumuz
bu köşe için kartpostallar, resimler, Atatürk
albümleri getirdik. Ayrıca, onun yanında
görmeyi çok sevdiğimiz Türk bayrağımızla da
bu köşeyi daha anlamlı hale getirdik. Köşemiz
için getirdiğimiz resimleri kullanarak çerçeveler
hazırladık, çerçevelerimize yerleştirdiğimiz
Atatürk resimlerini kırmızı- beyaz süsledik.
Öğrencilerimiz Atatürk’e olan sevgilerini
anlatan resimler yaptı ve bu resimleri Atatürk
köşemizde sergiledik. Anıtkabir’i yerinde
görüp gezemedik ama videodaki Anıtkabir’de
Atamızı ziyaret ettik. Atamız hakkında
bildiklerimize yeni bilgiler eklediğimiz sunumları
izledik. Onun için, şiirler ezberleyip, büyük
resimlerinden bir tanesini kendimiz kesip
boyadığımız çiçeklerle süsledik. 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Törenimizde ezberlediğimiz
şiirleri, şarkıları ona sunduk, hazırladığımız
çelengimizi de Atatürk resmimizin yanına
bırakarak onu hiç unutmayacağımıza söz
verdik. 10 Kasım Atatürk’ü anma törenimize tüm
velilerimizi davet ettik, büyük SEV ailesi olarak
Atamıza saygımızı gösterdik.

Onu anacağımız günün heyecanı içinde, öğrencilerimize Atatürk’e ne söylemek
istediklerini sorduk:
Maya ONATER: Bana kendi resmini çizmesini isterdim. Çünkü onun çizdiği bu resmi
çerçeveletip duvara asmak isterdim.
Alp ALHAT: Nasıl bu kadar güçlü olduğunu sormak isterdim.
Gülse TURAN: Sen benim bir tanem, çiçeğim, papatya Atatürkümsün.
Arda TENARGUN: Bize çocuk bayramı hediye ettiğin için teşekkür ederiz. Seni çok
seviyorum.
Ece ÜSTÜNKARLI: Atatürk sen bize yeni giysiler verdin, teşekkür ederiz.
SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ ATAM.

Okulumuzda yaptığımız törenlerde öğrencilerimiz,
Atatürk’ün kişilik özelliklerinin tanınmasına yönelik
etkinlikler yaptılar. Atatürk’ün yaşama bakışı, kitap
okumaya olan düşkünlüğü, ileri görüşlülüğü, ilgi
alanları ve bilinmeyen yönleri tanıtıldı. 10 Kasım
günü okulumuzda anma törenimiz vardı. Ardından
öğrencilerimiz, Ata’ya saygılarını sunmak üzere saygı
yürüyüşünde bulundular. Atatürk köşesine getirdikleri
çiçekleri koydular.
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ÇEVRE ÇALIŞMALARIMIZ

DÜŞÜNÜYORUZ VE GELİŞİYORUZ

Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu olarak, Cumhuriyetimizin
90. yılı nedeniyle, TEMA ile işbirliği içinde bir fidan dikme
kampanyası düzenledik. Ülkemizin yeşil örtüsünün devamlı
yenilenmesi, yeni orman alanlarının kazanılması amacıyla,
90. Yıl SEV Korumuzu oluşturduk. Katı atık sahalarına
yollanarak, yeryüzünde birikime yol açacak
her bir madde için toplama ve çözüm sistemleri
oluşturarak, atık fikrini ortadan kaldırma amacıyla
çalışan, Terra Cycle’ın
'Yazım Gereçleri
Toplama' kampanyasına
katıldık. Geçen yıllarda
başladığımız, 'Tane Tane
Kapakları Toplayalım, Adım
Adım Engelleri Aşalım'
konulu plastik kapak ve atık
pil toplama kampanyasına
devam ettik. SEV öğrencisi
olarak, çevre için el ele
verip daha temiz ve yeşil
bir gelecek için çalışmanın
mutluluğunu yaşadık.

Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu’nda öğrencilerimize
küçük yaşlardan itibaren düşünme kültürü aşılayabilmek
için ‘MIND LAB’ dersi yapıyoruz. Bu derslerde, çocukların
gelişme sürecine ve plan yapma, karar verme, sorunlara
çözüm bulma, mantık kullanabilme gibi becerilerine
katkıda bulunuyoruz. Oyunlarda öğrendiklerini günlük
yaşamlarında karşılaştıkları durumlarda da uygulamalarını
sağlayan bu düşünme kültürü, çocukların duygusal ve
sosyal becerilerini de geliştiriyor. Bir öğrencimiz de bu
dersle ilgili düşüncelerini şöyle paylaşıyor: "MIND LAB
dersi, çok eğlendiğim bir ders. O derse girmeden önce
meraklanıyorum. Çünkü, MIND LAB dersinde birbirinden
güzel oyunlar oynuyor, yarışmalar ve çalışmalar yapıyoruz.
Yeni teknikler, stratejilerle düşünme becerilerimizi
geliştiriyoruz. Arkadaşlarım da benim gibi bu dersi çok
seviyorlar. Yarışmalarda en yüksek puanı almak için
birbirimizi yenmeye çalışıyoruz ve en yüksek puanı alan
kişiyi tebrik ediyoruz. O derste bazen grup içinde oyunlar
oynayabiliyoruz. MIND LAB dersinde becerilerimiz
ve hayal gücümüz gelişiyor. Yaptığımız yarışmalarda
arkadaşlarımıza saygılı davranıyoruz. Birbirimizin
başarısından çok mutlu oluyoruz."

FRANSIZCADA FANTASTİK AİLE ÇALIŞMASI

Kimse ailesini seçemiyor ama biz seçtik. 6. sınıf Fransızca
dersinde, öğrencilerimiz istedikleri aile bireylerini seçtiler ve
fantastik ailelerini yarattılar. Bu kişileri arkadaşlarına anlattılar.
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ENGELSİZSİNİZ!
BU YIL İZMİR SEV İLKÖĞRETIM OKULU OLARAK, TOPLUM HİZMETİ
ÇALIŞMALARIMIZIN VE BAZAAR DAY ETKİNLİĞİNİN GELİRİNİ ENGELLİ
TAŞIMA ARACI TEMİN ETMEK İÇİN KULLANACAĞIZ.

bu etkinliklerden sonra, sporun hiçbir engel tanımadığı,
engellerin istenirse aşılabileceği gibi pek çok deneyim
yaşadıkları, empati kurdukları ve müthiş bir etkileşim içinde
oldukları, iç engellerin dış engellerden daha çok sıkıntı
yarattığı, ülkemizde ve dünyada azımsanmayacak sayıda
engelli yaşadığı, bunları sorgulamanın, çözüm üretmenin,
eyleme geçmenin ve kurum olarak katkıda bulunmanın,
bu gurur verici projelerde yer almanın öğrencilerimizi ve
bizi mutlu ettiği söylendi. Bu nedenle, okulumuzda eylem
planlarımızı yaparken, bedensel engellilere yer verdiğimizi,
bununla ilgili pek çok etkinlik ve kampanya yaptığımızı, okul
kampüsünde engelli öğrencilerle birlikte tenis turnuvaları
düzenlediğimizi, uluslararası BOCCIA turnuvalarında
öğrencilerimizle birlikte sporcuları desteklediğimizi ve
bu turnuvalarda yerimizi aldığımızı, bu yıl gerçekleştirilen
'Uluslararası Engelsiz İzmir Kongresi'ne de gereken desteği
verdiğimizi söyledik ve tüm bu etkinliklerle ilgili görselleri
izledik. Ayrıca, bu çalışmaların, Değerlerimiz ünitesinin
altbaşlıkları olan, farklılıklarımız, sevgi, saygı, işbirliği,
bütünlük, pes etmemek kavramları ile iç içe olduğunu da
belirttik.
Bu yıl, İzmir SEV İlköğretim Okulu olarak aldığımız ortak
karar ile, toplum hizmeti çalışmalarımızın ve okulumuzda
gerçekleştirilecek olan Bazaar Day etkinliğinin gelirini
engelli taşıma aracı temin etmek için kullanacağız.
Engelliler Federasyonu ile işbirliği içinde çalışmalarımızı
yürütmeye devam edeceğiz ve sadece 3 Aralık’ta değil tüm
zamanlarda onları hatırlamaya devam edeceğiz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde birçok etkinlik ve
toplumu bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Engellilerin ,
hayatın içinde karşılaştıkları zorluklar, mevcut sorunlar
konuşuldu, engelli bireylerin yaşayış ve yaşam haklarına
dikkat çekildi. Kendi kendine yeterlik, işlevsellik ve yaşam
gereksinimleri konusunda paylaşımlar yapıldı.
Okul Müdürümüz Nilhan Çetinyamaç ve öğretmenlerimizden
Firdevs Ersoy, Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu’nu temsilen
bu organizasyonlarda yer aldı ve davet edildikleri Yeni Asır
TV’deki Engelsiz Yaşam programının konuğu oldular.
Yaklaşık bir saat süren programda, engelli sporcularımızla
işbirliği içinde çalışmanın, el vermenin, hayatlarını
kolaylaştırmanın insanlık görevi olduğu, onlara istedikleri
yere gelmeleri hakkını vermenin, kendilerini yeterli ve mutlu
hissetmeleri için her bireyin ve kurumun üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirmesinin önemi vurgulandı.
Okulumuzda, bedensel engelli öğrencilerle birlikte,
assembly saatlerinde gerçekleştirilen sunumların ve zaman
zaman okul kampüsünde düzenlenen tenis turnuvalarının,
öğrencilerimize çok iyi örnekler oluşturduğu, öğrencilerimizin
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PROBLEM ATÖLYESİ

İşlediğimiz tüm matematik konularının uygulamalarını,
pekiştirmesini materyal destekli ve aktif katılımlı grup çalışmaları ile yürüttüğümüz matematik atölyesinde öğrencilerin
problem çözme becerilerini geliştirmek için Problem Atölyesi çalışmasına da yer verdik.
Öğrencilerimizin karşılaştıkları problemleri, sorunları çözebilmeleri için doğru stratejileri geliştirmelerini, kullanmalarını, karar verebilmelerini ve verdikleri kararları doğru uygulamalarını sağlamak üzere geliştirdiğimiz bu çalışmayı,
grup çalışması halinde uyguladık. Bu çalışmada öğrenciler,
üzerinde çalışacakları problemleri öğretmenlerinden aldılar. Gruplar, kendi içinde görev dağılımı yaparak, problem
çözme basamaklarını yerine getirdiler. Problemin kendi
cümleleriyle yeniden ifade edilmesi, bizden istenenin belirlenmesi, çözüme götürecek ipuçlarının tespiti, matematik
atölyesi materyalleri ile problemin görsel haline getirilmesi
ve şema ile tahtada gösterilmesi basamaklarının yerine
getirilmesiyle diğer gruplara sunumlar yapıldı. Sunumları
izleyen öğrencilerin eleştirileri, katkıları, yorumları alınarak
değerlendirme süreci de tamamlanmış oldu.

YAŞASIN ÇOCUK HAKLARI!

Çocuk Hakları, kanunen veya
ahlaki olarak dünya üzerindeki
tüm çocukların doğuştan sahip
olduğu, eğitim, sağlık, barınma,
fiziksel, psikolojik korunma
gibi haklarının hepsini birden
tanımlamakta kullanılan evrensel
kavramdır. Çocuk Hakları,
çocuklarımızın geleceğe sağlıklı,
başarılı, güvenli adımlarla
yürümeleri için vardır.
Bunun için;
• Her çocuk eğitim almalıdır.
• Hiç kimse çocukları çalıştırmamalıdır.
• Çocukların düşüncelerine saygı gösterilmelidir.
• Her çocuğun sonsuz sevgiye ihtiyacı vardır.
• Oyun oynamaya ihtiyacı vardır.
• Kendisini güvende hissetmeye ihtiyacı vardır.
• Hastalandığında doktora gidebilme imkânı olmalıdır.
• Her çocuğun mutlu bir yuvaya ihtiyacı vardır.
• Sağlıklı beslenmeye ihtiyacı vardır.
• Her çocuğun özgür olma hakkı vardır.
Özel İzmir SEV İlkokulu olarak Dünya Çocuk Hakları
kapsamında, müzik, görsel sanatlar, satranç ve
yaratıcı drama derslerinin yer aldığı disiplinlerarası bir
çalışma gerçekleştirdik. Çalışma kapsamında 2. sınıf
öğrencilerimiz ile sloganlar oluşturduk. Oluşturduğumuz
sloganları, pankart haline getirerek okulumuzda yürüyüş
gerçekleştirdik. Müzik dersinde, öğrenilen şarkıları
seslendirdik. Okulumuza gelen misafirlerimize haklarımızı
hatırlatmak için okulumuzu süsledik. Haklarımız ile ilgili
video hazırladık.
Dün doğup bugün büyüyen, yarını büyütecek olan nesiller
olan çocuklarımızın, geleceğin kahramanlarının Dünya
Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

SATRANÇ TAŞLARI DİLE GELDİ...

Geleneksel ‘Taşların Dili’ etkinliğimiz beğeniyle izlendi.
1. sınıflarımız, satranç derslerinde taşların hareketlerini
öğrendikten sonra, müzik derslerinde bir şarkıyla
pekiştirdiler. Ardından, görsel sanatlar dersinde de
en sevdikleri taşın tacını ve kostümünü yaparak, orta
alan etkinliğinde satranç şarkısını taşların hareketlerini
göstererek sundular.
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KODLAMA SAATİ

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN’LA ŞİİR SEVGİSİ

Herkes bilgisayar programı
yazmayı, programlamayı
öğrenebilir. 4. sınıf
öğrencilerimiz 9-15 Aralık
2013 haftasında ABD’de
gerçekleştirilen 'The Hour of
Code' etkinliğine katıldılar.
Bu etkinliğin amacı, dünyanın her tarafından kişileri, yaşa
bakmaksızın bir saat kadar bilgisayar programı yazma
ile tanıştırmaktı. Öğrencilerimiz Facebook şirketinin
kurucusu Mark Zuckerberg’in yönlendirmesi ile Angry Birds
ortamında ilk programlarını yazdılar.

Bu dönem 6. sınıflarımızla ünlü şair Ümit Yaşar
Oğuzcan ve şiirleriyle ilgili etkileyici bir çalışma
yaptık. Bu çalışmada,
Ümit Yaşar Oğuzcan’ın
şair kimliğini ve şiirlerini
büyük bir keyifle inceleme ve seslendirme fırsatı
bulduk. Birbirinden güzel şiirleriyle şiirin büyülü
dünyasına girdik. Bu
sayede öğrencilerimiz,
hem bir şiirin nasıl ele
alınacağını, hem de
nasıl yorumlanacağını
öğrenmiş oldular.
Öğrencilerimiz önce
Ümit Yaşar Oğuzcan’ı
araştırdılar. Kendilerine verilen şiirleri ezberlediler. Sınıfta
şiirleri doğru vurgu ve tonlamayla nasıl okumaları gerektiğini öğrendiler. Daha sonra kütüphanedeki çok amaçlı
salonda bir şiir dinletisi gerçekleştirdiler. Bu dinletide her
öğrenci, kendi şiirini mikrofonla okudu. Öğrenciler şiirlerini
okurken her sınıftan birkaç kişi arkadaşlarına gitar çalarak
fon müziği oluşturdu. Okul Müdürümüz Nilhan Çetinyamaç
Çubuk, Akademik Koordinatörümüz Nilay Sutaş ve Türkçe
öğretmenlerimizden Berna Arıcan, İngilizce öğretmenlerimizden Evelyn Sebik dinletimize birer şiirle katılırken, bazı
öğretmenlerimiz de izleyici olarak öğrencilerimize destek
verdiler. Şiirlerin ardından, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan’a
ait olan 'Bir Gece Ansızın Gelebilirim' şarkısını Türk Sanat
Müziği ve rock uygulaması olarak söyleyip bu güzel dinletiyi sonlandırdılar. Arkalarında eşsiz bir deneyim ve keyif
bırakarak yeni bir şairi incelemeye koyuldular.

YENİ OKUL YILINA YENİ MOTİVASYON

İzmir SEV eğitim kadrosu, yeni bir öğrenim sezonu
açılırken, aramıza yeni katılan üyelerimizi daha iyi
tanımak ve ortak etkinlikler düzenleyerek iyi bir takım
olmanın farkındalığını artırmak amacıyla, 21-22 Eylül'de
Gümüldür Denizatı Tesisleri’nde bir oryantasyon kampına
katıldı. Farklı stratejik oyunların oynandığı bu kampta
öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlarımız, beraber iş yapıp,
üretip, paylaşımda bulundular. Tüm eğitim kadromuzun bir
araya geldiği bu iki günde büyük SEV ailesi yeni döneme
gülümseyerek başladı.

MİKROFON, KÜRSÜ VE BİZ

Topluluk önünde konuşma sunusu hazırlamak için üçüncü sınıflar, 'Mikrofon Kürsü ve Biz'
etkinliği yaptı. Birinci adım olarak kütüphanede kaynak taraması yapıldı. Ünlü kişilerin
konuşma örnekleri incelendi. Konuşma kurallarının anlatıldığı videolar izlendi. Konuşma
kuralları belirlendi. Sınıf olarak bir konu seçildi ve o konuya ait anahtar kelimeler belirlendi.
Konuşma konusunun planı hazırlandı ve konuşmalar yazıldı. Öğrencilere verilen üçer dakikalık
süre içinde, oditoryumda cam kürsü ve mikrofon kullanılarak dinleyiciler karşısında sunumlarını
gerçekleştirdiler. Sunumlarını görsel materyallerle desteklediler. Böylece, topluluk önünde
konuşmanın ilk ciddi adımlarını atmış oldular. O kadar heyecanlıydılar ki… Sanki hepsi ünlü
birer konuşmacıydı.
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DEĞERLER EĞİTİMİ
Özel İzmir SEV ilköğretim Okulu’nun hedeflerinden
biri, öğrencilere bireysel gelişimlerini destekleyecek ve
bireylerarası ilişkilerini etkin kılacak beceriler kazandırmaktır.
Bu hedef doğrultusunda, okulumuzda, değerler eğitimine yer
verilmektedir. Projenin ilk adımında öğrencilere, değerlerin
anlamı, hayatımızdaki önemi ve yıl boyunca ele alınacak
değerler ile ilgili seviye bazında sunumlar yapılmıştır.
Değerlerin tanımından sonra öğrencilere konu ile ilgili
videolar izlettirilerek yıl boyunca ele alınacak değerlerin
neler olabileceği sorulmuştur. İzmir SEV’de, sevgi genel
başlığı altında, Anasınıfı ve 1. sınıflarımızda saygı, sorumluluk
ve sabır, 2. - 4. sınıflarımızda ise birlik - bütünlük, sabır,
dürüstlük ve uzlaşma (hoşgörü ve barış) değerleri eğitimine
böylelikle başlanmıştır. İkinci aşamada, sınıf ve branş
öğretmenlerimizle değerleri oluşturan ana kavramların neler
olduğu paylaşılarak, örnek etkinlik çalışmaları hakkında
bilgi aktarımında bulunulmuştur. Öğretmenlerle yapılan
çalışmada ayrıca, projenin disiplinlerarası çalışmalarla
desteklenmesinin önemi de vurgulanmıştır. Projenin üçüncü
aşamasında öğrenciler, öğretmenlerinin değerler ile ilgili
bilgi aktarımdan sonra, öykü yazma, şiir, drama, slogan,
afiş gibi yöntemlerle kendi ürünlerini oluşturarak bir alt
seviyedeki öğrencilere sunum yapmışlardır. Değerlerimiz,
yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan etkinliklerimiz ile yıl
boyunca gerçekleştirilecektir. Amaç, çocukların etkinlikler

sürecinde konuyu tanımlamasını,
yaşamdaki önemini örneklerle
incelemesini, konu hakkında düşünüp
tartışmasını, fikirlerini arkadaşları
ve öğretmenleriyle paylaşmasını
ve bu değeri içselleştirmesini,
davranışlarında uygulamasını
sağlamaktır.

KEMERALTI'NDAN İZMİR SEV GEÇTİ

İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri olarak, her yıl
geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Kemeraltı
gezisini bu yıl da başarıyla tamamladık. Gezimizde
öğrencilerimiz Kemeraltı'nın önemli tarihsel
mekânlarını tanıdılar. Kemeraltı'nın tarihsel dokusu ve
sokakları, öğrencileri çok heyecanlardırdı. Macuncu,
turşucu, takıcı, kahveci gibi farklı meslekleri tanıma
şansı da bulan öğrencilerimiz, esnafla röportaj yapıp
Kemeraltı'nın nabzını bizzat tuttular.
SAAT KULESİ
2. Abdülhamit’in tahta çıkışının yıldönümü
Saat kulesinin doğum günü
Harika bir mimari, eşsiz biçimi
Beni hep kendimden alıyor güzelliği
Martılar uçuşur etrafında
Çarşının havası var burada
Saat kulesi hep orada
Zamanı gösteriyor bana.
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FARKLI BAKIŞ AÇISIYLA ETNOGRAFYA MÜZESİ
3. sınıf öğrencileri, meslekler konusunu işlerken unutulmaya
yüz tutmuş meslekleri de incelediler. Eski meslekler ile
günümüz arasında bağlantı kurmaya çalıştılar. Bu bağlantıyı
kurmak için İzmir Etnografya Müzesi’nde sergilenen
mesleklerden yararlandılar.
Öğrenciler, gezi sırasında çevrelerinde çok sık görmedikleri
meslekleri tanıdılar. Bu meslekleri icra edenlerin ne şartlar
altında çalıştığını, hangi araç gereçleri kullandığını
incelediler; harcanan zamanı ve çıkardığı ürün sayısı

arasındaki ilişkiyi sorguladılar. Eski zamanda kullanılan
araç gereçlerin ve çevrelerindeki eşyaların çoğunun, bizim
zamanımızda özelliklerinin daha geliştiğini fark ettiler.
Öğrenciler, yıllar geçtikçe teknolojinin ilerlediği, birçok
yeniliğin olduğu, sanayinin geliştiği ve bazı mesleklerin
teknolojiye yenildiği, bazılarının az da olsa devam ettiğini,
bazılarının da yapılış şeklinin değiştiği sonucuna vardılar.
Bundan 20 yıl sonra hangi mesleklerin teknolojiye yenik
düşebileceği hakkında yorumlar yaptılar.

ATA’YA SAYGI KOŞUSU

Minik Kızlar
Minik Erkekler
Küçük Kızlar
Küçük Erkekler
Yıldız Kızlar

(800 m) 2. Irmak OCAK, 3. Defne KATIRCI
(1000 m) 7. Efe ARPAZ, 10. Cem ÖZGENER
(1200 m) 7. Eda GÖNEN, 8. Petek AY
(1500 m) 3. Cem ERTEKİN
(2000 m) 5. Bade YILMAZ
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Konak İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün düzenlediği
'15. Ata'ya Saygı Koşusu'na
Minikler, Küçükler ve Yıldızlar
kategorisinde kız ve erkek toplam
23 öğrencilerimizle katıldık.
Konak İlçesi'ne bağlı 12 lise,
14 ortaokul ve 12 ilkokuldan
toplam 1300 öğrencinin
katıldığı bu organizasyonda,
tüm öğrencilerimiz okulumuzu
başarıyla temsil ederek katılım
madalyası aldı. Kategorilerinde
ilk 10 dereceye giren
öğrencilere ayrıca, sıralama
madalyası verilen 'Ata'ya Saygı
Koşusu'nda yanda adları yazılı
öğrencilerimiz madalya almaya
hak kazandılar.
Öğrencilerimizi ve emeği geçen
öğretmenlerimizi kutluyoruz.
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SANAT
TERİMLERİ

PAUL KLEE
‘ALTIN BALIKLAR’
SERGİSİ

2. sınıflar ile
görsel sanatlar
dersinde palet,
fırça, tonlama,
guaj boya
gibi terimlerin
anlamlarını öğrendik. Seçmiş olduğumuz bir rengin 6 farklı
tonunu palet üzerinde oluşturduk. Oluşturduğumuz her bir
tonlamayı dondurma topuna benzeterek, külahların üzerine
yerleştirdik. Ortaya, oldukça lezzetli ve bir o kadar da
keyifli bir çalışma çıktı.

3. sınıf öğrencilerimiz, ünlü İsviçreli ressam Paul Klee
ile ilgili 4 haftalık bir proje gerçekleştirdiler. Ressamı
tanımak ve tanıtıp anlatmak için farklı bir yol seçen
3. sınıflarımız, ‘Paul Klee Sev’ isimli bir Facebook
profili oluşturdular. Ressam hakkında edinilen bilgiler
ve görseller, görsel sanatlar derslerinde profile
eklendi. Aynı zamanda el yapımı bir Facebook
sayfası oluşturularak, ressamın tanıtılmasına devam
edildi. Bir sonraki aşamada öğrencilerimiz, ressamın
’Altın Balıklar’ isimli tablosunu inceleyerek kendi
altın balıklarını yarattılar. Siyah dokulu karton
üzerine, canlı renklerle yapılan altın balık resimleri,
büyük beğeni topladı. 3. sınıf öğrencilerimiz, sanal
ortamda da destekledikleri bu çalışma ile hem
evrensel bir tanıtım yapmayı öğrendiler hem de
doğru ve yararlı internet kullanımı hakkında başarılı
bir girişimde bulundular.

HİÇBİR TASARIM TESADÜF DEĞİLDİR

Fen ve Teknoloji dersimizde işlenen her ünitenin ardından
öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini,
bu bilgileri kullanarak üretim ve hayatın içinde
keşif yapmalarını sağlayan performans görevleri
uygulanmaktadır.
'Maddeyi Tanıyalım' ünitesinin ardından yaptığımız
performans görevinde, öğrencilerin farklı spor dallarında
kullanılan malzeme ve giysilerin tasarımları hakkında
değerlendirmeler ve yeni tasarımlar yapmaları sağlandı.
Öncelikle öğrenciler ilgi duydukları spor dallarından
birini seçerek, bu dalda kullanılan araçları belirlediler. Bu
araçların yapımında kullanılan malzemeleri, malzemelerin
özelliklerini ve bu özelliklerin spor dalının hangi özelliğinin
dikkate alınarak seçildiğini ve tasarlandığını araştırdılar.
Windsurf, futbol, dağcılık, tenis, eskrim gibi spor dallarını
seçen öğrenciler, bu dallarda kullanılan araçların sürtünme,
dayanıklılık, esneklik, kırılganlık gibi madde özellikleri ile
karşılaştırmalarını yaparak değerlendirmelerde bulundular.
Seçilen malzeme özelliklerinden farklı özelliklere sahip
malzemeler seçilmesi durumunda nasıl sonuçlarla
karşılaşılabileceğini belirlediler.
Çalışmanın son aşamasında ise, benzer dalları seçen
öğrenciler bir araya gelerek, spor dallarına uygun yeni
tasarımlar yaparak bu tasarımları sergilediler.
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YUNAN MİTOLOJİSİ VE BAYKUŞLAR

Bu yıl İzmir SEV’de tüm seviyelerde uygulanacak olan
sanat projemiz, ‘Yunan Mitolojisi’dir. Biz de 2. sınıflar
olarak, mitolojide geçen kahramanları ve bu kahramanların
sembollerini görsel sanatlar dersinde öğrendik.
Çalışmalarımızı Frank Hall binasında, zeminden 4. kata
kadar ilerleyen merdivenlerde sergiledik.

ANA RENKLER

1. sınıflar Görsel Sanatlar dersinde ‘renk çemberi’ni
öğrenirken Mondrian’dan yola çıktılar. Mondrian, ana
renkleri keşfeden ve çalışmalarında kullanmış olan bir
ressamdır. Bizler de Mondrian’ı tanıdık, çalışmalarımızı
örümcek ağlarına benzeterek tasarladık. Tabii,
kullandığımız renkler sadece Mondrian’ın renkleriydi.
Siyah, beyaz ve ana renkler…
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Baran Pehlivan
Özel İzmir SEV
Öğrenci Birliği Başkanı

ÖĞRENCİ BİRLİĞİMİZ

Özel İzmir SEV İlköğretim Öğrenci Birliği,
öğrencilerimizin tamamının doğal üyesi
olduğu ve eşit şekilde temsil edildiği,
doğrudan demokrasiye dayanan, şeffaf,
hızlı ve etkin işleyişiyle öneriler üreterek
okulumuzun gelişimine ve yönetimine katkıda
bulunabilecekleri bir yapılanmadır.
Öğrenci Birliği, SEV İlköğretim öğrencilerinin
akademik, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkıda bulunur. Ayrıca,
öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirerek,
öğrencilere ilişkin kararlarda aktif rol almak
ve öğrenciler ile okulun birimleri arasındaki
iletişimi güçlendirerek görüş ve önerilerini okulun
ilgili birimlerine iletmek de Öğrenci Birliği’nin
görevleri arasında yer alır.
Öğrenci Birliği’nin öğrenciler ve idare arasında
köprü olması gerekir. Birliğin amacı, öğrencilere
fırsat yaratmak, sağlamak ve öğrenci kesiminin
temsilcileri olarak onlar için bir platform
oluşturmak, okulumuz öğrencilerinin gelişimini
yetenekleri doğrultusunda, en üst seviyeye
çıkarmaktır.
Bu bilinçle okulumuzu ve arkadaşlarımızı en iyi
şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz.
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ACİL DURUM EĞİTİMİ

İzmir Özel SEV İlköğretim Okulu'nun hedeflerinden biri de öğrencilere bireysel
gelişimlerini destekleyecek beceriler kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, her
öğretim yılının başında, okul idaresi tarafından verilen ‘acil durum eğitimi’ müfredatımızda yer almaktadır. K-8. sınıflarda yaş grubu özellikleri dikkate alınarak yapılandırılan seviye gruplarındaki eğitimlerde ilk olarak acil durumun ne olduğu ve
acil durum eğitiminin önemi üzerinde durulmaktadır. Eğitimin bir sonraki bölümünde
ise deprem, yangın ve yaralanma gibi acil durumlarda okul idaresine ve öğrenciye
ait sorumlulukların neler olduğu üzerinde, tek tek durularak, öğrencilere kendileri ve
başkalarının güvenlikleri açısından sorumluluklarının önemi vurgulanmaktadır. Bu
bağlamda, acil durum gerektiren olaylarda, bina boşaltımı sırasında sıraya girme,
acil çıkış oklarını takip etme, panik yapmadan hızlı adımlarla ilerleme konularının
önemi üzerinde özellikle durulmaktadır. Öğrenme topluluğunun bir bireyi olarak,
içinde bulunduğumuz gruba karşı bireysel sorumluluklarımızın bilinciyle, K-8.
sınıflarda verilen eğitimlerde öğrencilerimize bu alanda farkındalık kazandırmak,
bilgilerini yaşamlarına yansıtmak ve bu alanlarda sorumluluk almalarını sağlamak
hedeflenmektedir. Eğitim ve öğretim müfredatımızda yer alan bu eğitim, yıl içinde
yapılan haberli ve/veya habersiz acil durum tatbikatları ile de desteklenmektedir.

YERLİ MALI YURDUN MALI

Anasınıflarımız ve 2.sınıflar, 9-13 Aralık haftasında, Tutum
Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı kutladılar. Tutumlu insanın
sadece kendi eşyalarını değil, toplumda ortak kullanılan
elektrik, su, doğalgaz gibi maddeleri de verimli bir şekilde
kullandığını, boş yere fazladan harcamalardan kaçınmak
gerektiğini tartıştılar. Okulda kullandığımız okula ait
veya arkadaşlarımıza ait eşyaları da özenle ve dikkatli
kullanmamız gerektiğine, boşa kullanılan her kaynağın
toplumun her kesimine zarar verdiği gibi kendimize de
zarar verdiğine karar verdiler. Zamanımızı da boşa
geçirmememiz, faydalı işlerle değerlendirmemiz gerektiği
sonucuna ulaştılar. Bu hafta içinde Tutum, Yatırım ve Türk
Malları hakkında bilgiler verildi, şiirler okundu, konuşmalar
yapıldı. Kendi ülkemizde yetişen değişik yiyecekler sınıfa
getirilerek tanıtıldı ve beraberce afiyetle yenildi. Ve yıllardır
kullanılan o cümle bu sene yeniden tekrarlandı: Yerli Malı
Yurdun Malı, Herkes Onu Kullanmalı!

YENİ OKUL YILINDA, ATA'NIN HUZURUNDA!
Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri, yeni
eğitim öğretim yılına Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı.
Müdür Yardımcıları Müjdat Ataman, Özlem Gürler ve
sorumlu öğretmenlerinin liderliğinde Ankara’ya giden Özel
İzmir SEV İlköğretim Okulu öğrencileri, öncelikle Anıtkabir’i
gezdi. Öğrenciler, daha sonra, görevli askerlerin eşliğinde
mozoleye çelenk koydu. Arkadaşları adına duygularını
ifade eden 6. sınıf öğrencisi Elif Çığırgil, "Sevgili Atam,
bugün senin huzurunda bu yazıyı yazarken seni ve senin
bizim için yaptıklarını düşünüyorum. Senin gibi bir lidere
sahip olmanın gururunu yaşıyorum. Bize bıraktığın emaneti
ne pahasına olursa olsun her zaman koruyacağız. Huzur
içinde yat. Biz, her zaman senin yolunda olacağız," diyerek
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
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BESLENME:

ORGANİK... DOĞAL...
SAF… HANGİSİ?
Son on yılda yukarıdaki kelimeleri, yiyeceklerimizin üzerinde giderek daha fazla görmeye başladık. Hatta ekolojik, köy ürünü,
iyi tarım gibi yenilerini de yanlarına ekledik. Öyle bir noktaya
geldik ki, kelimelere baksak etrafımızda her biri bir sağlık deposu olan yiyeceklerden başka hiçbir şey olmadığına inanmamız
gerekecek. Öte yandan, ambalajlar değişse de bu bol iddialı
ürünler için yapılan tarımda, kullanılan üretim tesislerinde ve
üretim yöntemlerinde hiçbir değişiklik yok. Neyin ne olduğunu
anlamak için hepimizin ufak bir kılavuza ihtiyacı var. İstedik ki
bu konuda doğru bilinen yanlışları aydınlatabilelim.

Organik Ürün: Diğer bir adı da ekolojik üründür. Bu ibarenin
bir ürünün üzerinde kullanılması ancak Organik Tarım Yönetmeliğ'nin belirttiği koşullar dahilinde tarım yapılması ve bağımsız
bir denetim şirketi tarafından onay verilmesi durumunda
mümkündür. Kontrolleri sıkı bir şekilde yapılmakta ve yerleşmiş
yöntemler ile yürütülmektedir. Organik tarım ülkemizde 1980’lerin başında ihracat odaklı başlamış, 2000’li yılların başında ise
iç piyasada satışlar başlamıştır. Organik tarımdaki tüm ürünler
sertifikalandırılmaktadır. Sertifikaya sahip olmayan ürünlerin
organik ibaresi ile satılması suç sayılmaktadır.

Köy Ürünleri: Özellikle Ege Bölgesi’nde kulağa çok hoş gelen bu
tanımlamanın esasında hiçbir geçerliliği yok. Öncelikle herhangi
bir denetim ve ön şarta gerek olmadan kullanılabilen bir tanım.
Ayrıca şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, tarımsal
üretim zaten köylerde yapılır ve hepimizin kaçınmaya çalıştığı
tarımsal ilaç kullanımı, hayvansal antibiyotikler ve GDO da
doğal olarak köylülerin kullandığı şeylerdir.
Bu nedenle, bir gıda için köy ürünü demek bir araba için fabrika
ürünü demek gibidir. Doğru ama bize hiçbir şey anlatmayan bir
terimdir.

Gördüğünüz gibi, sık duyduğumuz bu kelimeler arasında en güvenilebilir olan, gerek uyması gerektiği kurallar, gerekse bu kuralların denetiminin sıkılığı ile organik tarımdır. Peki, bir ürünün
organik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Esasında bu konuda çok
basit bir yöntem mevcuttur. Paketli ürünlerin hepsinin üzerinde
Tarım Bakanlığı’nın organik logosu mevcuttur. Bu logoyu içeren
ürünlerin bağımsız kuruluşlar tarafından denetlendiğinden ve
organik tarımın kurallarına uyduğundan emin olabiliriz. Tezgahlarda satılan taze meyve ve sebze gibi ambalajsız ürünlerde ise
mutlaka satıcıdan ürünün sertifikasını görmeyi talep etmeliyiz.
Bu ürünlere erişimimiz ise giderek kolaylaşmakta. Bundan birkaç
sene öncesine kadar sadece özel 'organik dükkânlarda' bulunurken, bugün market raflarında, organik semt pazarlarında ya
da köşe başındaki şarküteride organik ürünler bulmak giderek
mümkün oluyor.
Bu açıdan bir güzel haberi de İzmir okullarımızdan verebiliriz.
İzmir Amerikan Koleji mezunlarımızdan Ozan Ertem’in kurduğu
OTS şirketi ve mutfağımızın yıllardan beri vazgeçilmezi Veysi Usta’nın ortak çalışması sayesinde ACI ve İzmir SEV'deki öğrenciler organik besinler ile beslenmeye başlıyorlar. İlk denemelerine
2013 baharında başlanan bu süreç
ile 2013-2014 eğitim yılında mutfağa giren gıdaların organik olması
için çalışmalar devam ediyor. Hedef
ise mutfakta kullanılan malzemelerde organik gıdaların miktarını her
geçen gün artırmak.

Doğal, Saf, Katkısız Ürünler: Ağırlıklı olarak birer pazarlama
yöntemidirler. Kullanımları herhangi bir yasa veya yönetmelikle
kontrol edilmemektedir. Katkısız terimi genelde ürünün işleme
sürecinde bir koruyucu veya özellik değiştirici madde katılmadığını ifade etmektedir, ancak hammadde ile ilgili herhangi bir
iddiada bulunmamaktadır. Yani katkısız sucukta kullanılan et
yine antibiyotik ve GDO’lu yem kalıntıları ile dolu olabilir.
İyi Tarım Ürünü: Ülkemizde bilinirlik açısından nispeten daha
kısa bir geçmişe sahip olan, özellikle market zincirlerinin sık sık telafuz
ettiği bir terimdir. Özünde standart
tarımsal ilaçların, antibiyotiklerin
vs. kullanımını engellemeyen, ancak
düzenleyen bir tarım yöntemidir.
Örneğin, insan sağlığı için zararlı
ilaçlara izin vermekte, ancak
ilaçlama ve hasat arasında belirli
bir süre beklemeyi öngörmektedir.
Kurallara uyulduğunun denetimi
bağımsız şirketlerce yapılmaktadır. Denetim mekanizmaları ve
kuruluşları ise yeni yeni oturmaya
başlamaktadır.

Umuyoruz ki yaşadığımız bilgi
kirliliğini biraz giderebilmişizdir.
Zira eğer bedenlerimizi temiz
tutacaksak, doğru bilgiler ile karar
vermek hepimiz için önemli. Sağlıklı
kararlar, sağlıklı hayatlar yaşamamız dileğiyle.
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ÖZEL İZMİR SEV İLKÖĞRETİM
OKULU’NDAN 2002 YILINDA
MEZUN OLAN TÜRKMEN
TÜRKMENOĞLU VE CİVAN
SÖZKESEN, MEZUN OLDUKLARI
OKULA BU KEZ TÜM DÜNYA
TARAFINDAN İLGİYLE TAKİP
EDİLEN ÜRÜNLERİNİ VE TÜRK
MALI KULLANMANIN ÖNEMİNİ
ANLATMAYA GELDİLER.

İZMİR SEV MEZUNLARINDAN
DİNLENMEYİ ENGELLEYEN KILIF
Yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın öneminin
vurgulandığı 'Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası' boyunca
birçok etkinlik gerçekleştiren Özel İzmir SEV İlköğretim
Okulu, son olarak iki başarılı mezununu ağırladı. 2002
yılında, Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu’ndan 'ilk mezun
grubu' olarak mezun olduktan sonra lise eğitimlerine İzmir
Amerikan Koleji'nde devam eden Türkmen Türkmenoğlu ve
Civan Sözkesen, ilk olarak, yurtiçi ve yurtdışındaki prestijli
üniversitelerde tamamladıkları eğitimleri sonrasında, okul
arkadaşlıklarını iş arkadaşlığına nasıl taşıdıklarını anlattılar.
Üniversiteden mezun olduktan sonra kurdukları T&C
inovasyon şirketinde ürettikleri radyasyonu önleyici ve
sinyal kesici kılıflar sayesinde, cep telefonlarının yaydığı
elekromanyetik dalgaların sağlığımıza olan olumsuz etkisini
minimuma düşürdüklerini ve cep telefonlarının dinlenmesini
önlediklerini belirten Türkmenoğlu, "Amerika'da Silikon
Vadisi'nde birçok yatırımcı ve teknoloji devi var. Oradaki
telekomünikasyon ve aksesuarlarla ilgilenen firmalar
bizimle iletişime geçti. Ama biz Türk sermayesi ve Türk
mühendisliği ile yola devam edeceğimizi söyledik.
TÜBİTAK da yanımızda. Bu işi Türk kimliği altında dünyaya
yaymayı düşünüyoruz," dedi.
En büyük müşterilerden birinin ordu olduğunu belirten
Sözkesen de, ürünlerinin TBMM Yasadışı Dinlemeleri
Araştırma Komisyonu'nun da dikkatini çektiğini ve
komisyona davet edildiklerini, üyelere dinlenmenin püf

noktalarını ve nasıl önleneceğini anlattıklarını sözlerine
ekledi.
Daha 25 yaşında edindikleri bu önemli başarılarında
okullarının büyük rolünün olduğunu söyleyen iki genç
işadamı, "Buradaki kulüp ve komite çalışmalarında ve
yaptığımız değişik projelerde elde ettiğimiz beceriler,
liderlik özellikleri, yaratıcı düşünebilme yetileri, ürünlerimizi
tasarlarken en büyük sermayemizdi. Sizler de bu sıraların
kıymetini bilin, geleceğin ürünlerine Türk adını yazdırın,"
dediler. Öğrencilerin ilgiyle dinledikleri konuşma sonunda
Okul Müdürü Nilhan Çetinyamaç Çubuk ve Öğrenci Birliği
Başkanı Baran Pehlivan, konuklarına teşekkür ederek birer
plaket takdim ettiler.
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GÖRSEL OKUMA ÇALIŞMALARIMIZ
İzmir SEV olarak, görsel okuma derslerinde, ikinci sınıf
öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini
geliştirme, kendi kaynaklarını ve yaratıcılıklarını fark
etmelerini sağlama, görsel mesajların anlamlarını
yorumlama, anlama, değerlendirme, ayrıca estetik
ve görsel öğelere bakış açılarını
güçlendirmelerine fırsat verecek etkinliklere
ve çalışmalara mümkün olduğunca yer
verdik. Öğrenciler verilen bir kelime,
cümle ya da paragraftan anladıklarını
canlandırdılar, görsellerle anlattılar. Duygu,
düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve
sembollerle görselleştirdiler.
Yazmanın insanı geliştiren ve çoğaltan
eylemlerden bir tanesi olduğunun
farkında olmanın bilinciyle, görsel
okuma ve yaratıcı yazma konusunda,
öğrencilerimizin ilginç fikirler ve yaratıcı

düşünceler ortaya çıkarmaları amacıyla cornell, fikir
yaprağı, sandviç tekniği, altı şapka ile düşünme tekniği,
raft, zihin haritaları vb. tekniklerini uyguladık. Okunan bir
metinden akıllarında kalanları not almalarını ve bu nota
uygun soru cümleleri üretmelerini, fikir yaprağından yola
çıkarak ve yaratıcılıklarını kullanarak ürettikleri
kelimelerden bir paragraflık yazı ya da öykü
yazmalarını, seçilen bir kelimeden beyin fırtınası
ile somut bir nesneye ulaşmalarını, ulaşılan
nesne hakkında özgün farklı fikirler üretmelerini
istedik. Resimlerden, karikatürlerden yola
çıkarak ilginç fikirlere ulaşmalarını, resimde ya
da karikatürde verilmeye çalışılan mesajın neler
olabileceğini tartıştık ve bütün bu tecrübelerini
yaşamın farklı alanlarında kullanabilmelerini,
farklı bakış açılarına ulaşmalarını, yaratıcı
düşünme ve yazma becerilerini geliştirmelerini
hedefledik.

eğitim-öğretim

OKUMANIN BÜYÜLÜ DÜNYASI

Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencileri olarak, Türkçe
derslerinde, güdümlü kitaplarımızdan La Fontaine’den Karga ile Tilki
ve Cırcır Böceği ile Karınca kitabını okuduk. Kitabın bölümlerini, oluş
sırasına uygun olarak, film şeridi etkinliği ile sıraladık. Okuduğumuz
kitabı tanıtmak amacıyla raf etkinliği yaptık. Bizlere verilmiş olan
çalışma seçeneklerinden kendi seçtiğimiz türe (mektup, şiir, şarkı sözü,
öykü vb.) uygun biçimde çalışmalarımızı hazırlayıp arkadaşlarımızla
paylaştık. İkinci olarak, Behiç Ak’ın yazdığı Bizim Tombiş Hiç Taştan
Anlamıyor kitabını paylaşımcı okuma ile okuduk. Kitabımız ile ilgili
ile afişler tasarlayıp paylaştık. Cornell (Küçük adımlar ile not tutma
tekniğini) öğrendik. Okuduğumuz kitaptan bir bölümü bu tekniğe uygun
olarak özetledik. Düzenli kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek için,
kitap değişim programındaki kitapları okuyup kitap tanıtım ürünlerimizi
paylaşarak farklı kitaplar tanıdık. En gerçek dostlarımız olan kitaplarla
okumanın büyülü dünyasına yolculuk etmenin mutluluğunu yaşadık.
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KARŞIYAKA OPERA VE TİYATRO SAHNESİ

Karşıyaka Opera ve Tiyatro Sahnesi, Özel İzmir
SEV İlköğretim Okulu'nun 1. sınıf öğrencilerini
ağırladı. Öğrencilerimiz bu ziyaretin birinci
aşamasında bir konser ve bir oyun seyirciyle
buluşmadan önce ne tür hazırlıklar yapılır ve
bu hazırlıklarda kimler görev alır, sorularının
yanıtlarını öğrendiler.
Gezinin ikinci aşamasında ise öğrencilerimiz,
yetkililerinin açıklamaları eşliğinde makyajkostüm odalarını, kulis, fuaye ve sahneyi
incelediler.
Öğrencilerin en çok ilgilerini çeken şey ise,
orkestra çukuruydu. Sunum sonrası orkestra
çukuruna inerek, oradaki çalgıları yakından
görmek ve bilgilenmek de ayrı bir deneyim oldu.

HABERLER
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UZAY
KAMPINDA
SEV ZİRVESİ
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Gaziemir Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan Uzay Kampı
Türkiye’de düzenlenen SEV Zirvesi’nde, üç SEV okulundan
öğrenciler her yıl, üç gün devam eden bir eğitim
sürecinden geçiyorlar.
Zirvede 7. sınıf müfredatında yer alan “Dünya ve Evren”
ünitesi kapsamında yer alan konuları içeren etkinlikler
yer alıyor. Ünite kapsamında yer alan kazanımların grup
çalışmalarıyla işlendiği özel kamp programında, SEV okulu
öğrencileri, birbirlerini tanıma, yeni arkadaşlıklar kurma
şansı buluyorlar.
7. sınıflarda geleneksel hale gelen SEV zirvesi bu yıl 1-3
Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Zirveye

İZMİR SEV

üç SEV okulundan toplam 97 öğrenci, 6 öğretmen
katıldı. Kamp süreci içerisinde gözlemevi, planetaryum,
simülatörler, Güneş Sistemi ve gezegenler, astronot
kıyafetleri, uzay teknolojileri vb. konularda konuların
uzmanları tarafından ders alan öğrenciler ve
öğretmenler sertifika alarak mezun oldular. Kampta üç
okulun öğrencilerinin hazırladığı uçuş armaları sunumları
sonrasında güneş takımının arması birinci seçildi. Yaz
döneminde renovasyon geçiren Uzay Kampı’nda yer
alan yeni eğitim alanlarında çağı yakalayan SEV
okulları, gelecek yıl 10. zirveyi düzenleme kararıyla
kamptan ayrıldı.
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İZMİR ÖZEL SEV İLKÖĞRETİM OKULU’NDA VELİ SEMİNERİ

BİRİNCİ SINIFA HAZIR OLMAK
1.SINIF VELİLERİNE ÖDEV SEMİNERİ

"İnsanlar, hayatlarının başlangıcından itibaren bilinçli ya
da bilinçsiz olarak birçok şey öğrenirler. Her çocuk, girdiği
her ortamdan aynı derecede etkilenmez. Gelişimsel olarak
hazır olması ya da olmayışı öğrenme sürecini etkileyecektir.
Akademik hayatın beklentilerini karşılayabilmek için
çocuğun bilişsel, duygusal ve ruhsal olarak hazır olması
gerekir. Hepimiz için okuma yazmayı öğrenme süreci
oldukça gerilerde kalmış bir deneyimdir. İçinde olduğumuz
o yaş diliminde her şey yolunda gitmişse, zihnimizde zor
olduğuna dair hissedişler veya anılar yoktur. Ancak, bir
sınıf arkadaşımızın derslerle neredeyse boğuşmasına, her
yapamadığında ağlamasına ya da hırçınlaşmasına mutlaka
tanıklık etmişizdir. Öğrenemeyen çocuk yoktur, ihtiyacı
doğru tanımlanmamış çocuk vardır. Çocukların öğrenme
sürecinde ihtiyacı olabilecek alanları bilmek ve gereken
desteği sunmak ebeveynlerin çocuklarının dünyasındaki
önemli görevlerinden biridir."
Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu'nda 2013-2014 eğitim
ve öğretim yılında, önceki yıllarda olduğu gibi Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından yıl boyunca
çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarına yönelik
seminerlerin verilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç
doğrultusunda, ilk seminerimiz anasınıfı ve birinci sınıf
velilerimize, 3 Ekim Perşembe günü, saat 17:00’de Frank
Hall Oditoryumu'nda İstanbul’dan gelen konuğumuz
Uzman Psikolojik Danışman Meltem Canver Kozanoğlu
tarafından, 'Birinci Sınıfa Hazır Olma' konusunda verildi.
Çocuğun eğitim hayatının ilk adımında bilişsel, sosyal ve
duygusal olarak hazır olması ve ebeveynlerin bu alanlarda
çocuklarına zamanında ve doğru yaklaşımlarda bulunması
çok önemli olduğu için ilk seminerimizin konusunu okula
hazır olma olarak belirledik.
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Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu’nda bu yıl ödev
konusunun gündeme geldiği 1. sınıf velilerimiz için, 'Ödev
Konusunda Çocuğuma Nasıl Yardımcı Olabilirim?' konulu
seminer verildi ve bu sene sıklıkla karşılarına çıkabilecek
sorunları doğru ele alma ve bu durumlara yönelik baş
etme konularında paylaşımlarda bulunuldu. Ödevin
çocukta gelişen sorumluluk duygusuna nasıl katkıları
olduğu, bu durumun akademik ve sosyal yaşama nasıl
yansıdığı üzerinde duruldu ve ödevin velilere değil,
çocuğun gelişimine katkı sağlaması amacıyla öğrencilere
verildiği vurgulandı. 1. sınıflar okul psikoloğu tarafından
verilen seminere 1. sınıf velilerinin yanı sıra öğretmen ve
idarecilerin de katılımı sağlanarak bu konudaki tutum
tutarlılığı oluşturuldu.

AKRAN ZORBALIĞINA HAYIR!

Uzun yıllardır okulumuzda, olumlu davranışların
oluşmasını sağlayan akran etkileşimini artırmak, olumsuz
davranışların ortaya çıkmasına neden olan akran
etkileşimini de ortadan kaldırmak amacıyla, ‘Akran
Zorbalığı/Bullying’ projesi yürütülmektedir. Bu amaçlar
doğrultusunda, 1. - 8. sınıflarda Elveda Zorbalık Makinesi
kitabı okutulmaktadır. Kitapta zorbalık kavramının
tanımı, türleri, nasıl başa çıkılabileceği konuları üzerinde
durulmuş ve projede geçen temel kavramlar olan,
‘yardım alma, hayır deme, olumlu davranma vb. özellikle
vurgulanmıştır. Kitabın okunması, sınıf içi tartışmalar,
çalışmalar bittikten sonra, disiplinlerarası çalışmalar
ile öğrencilerin bu konuda ürünler ortaya çıkartması
desteklenmiştir.
Akran Zorbalığı
Kötü hissedersin yapılınca,
Durmazlar sen kafana takınca,
Bulurlar seni yalnız dolaşınca,
Hayır diyelim akran zorbalığına.
Devam ederler sen yardım almayınca,
Uğraşırlar seninle her boş anında,
Sen yardım almadıkça,
Birilerine anlatmadıkça.
Nil Güvenal & Selen Göktay (6A)
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ANAOKULUMUZDA TEMAMIZ: 'DEĞİŞİM'

AĞAÇLAR PROJEMİZ
Anaokulumuzda temamız: 'Değişim'…
Acaba neler değişir? Değişim gerekli mi? Değişim için neler
gerekli? Değişim iyi bir şey mi?
Bu ve bunun gibi birçok soruya cevaplar arandı ve en
sonunda, çevremizde en çok gördüğümüz şeylerden biri
olan ağaçların da değiştiği keşfedildi ve böylelikle 'Ağaçlar'
projemiz başladı. İlk önce, ACI kampüsü ziyareti yapılarak,
bahçedeki ağaçlar incelendi. Ağaçların gövdelerindeki,
boylarındaki farklılıkların yanı sıra, yapraklarının da farklı
olduğu keşfedildi.
Ağaçların gövdelerinin uzunlukları tahmin edildi ve iplerle
ölçüldü. Sınıfa döndüğümüzde, bahçeden topladığımız
yapraklarla resimler yapıldı. Sadece o mu? Botanik bahçesine
yaptığımız gezide, farklı ağaçların yanı sıra, farklı bitki
türlerini de yakından inceleme fırsatı bulundu.
Değişen bir başka şey de yiyeceklerimizdi. Kış mevsiminde
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yediğimiz meyve ve sebzelerin neler olduğunu öğrenmek için
manava gidildi. Oradan aldığımız kış meyveleriyle meyve
salatası yapıldı ve afiyetle yenildi.
Okulumuzun marangoz atölyesi ziyaret edildi. Cüneyt Abi
bize ahşabı kesti, zımparaladı, üzerinde delikler açtı ve
bu parçaları birleştirerek bir sandalye yaptı. Sınıfa döner
dönmez, kendi mobilyalarımızı önce tasarladık, ardından da
Cüneyt Abi’den aldığımız küçük ahşap parçalarını kullanarak,
tasarladığımız mobilyaları yaptık.
Madem bu kadar çok araştırdık, öğrendik, arkadaşlarımıza
öğrendiklerimizi anlattık, ailelerimizi okula çağıralım ve
tüm bu öğrendiklerimizi onlarla da paylaşalım dedik. Tema
boyunca yaptığımız çalışmalardan örneklerin sergilendiği
'Ağaçlar' projesi sunumumuzu gerçekleştirdik. Ailelerimize
öğrendiklerimizi anlatmaktan biz, bizleri dinlemekten de
onlar çok keyif aldı doğrusu!
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BOTANİK BAHÇESİNDE 65 MİLYON YIL
ÖNCESİNE TANIKLIK ETMEK

İZMİR SEV

'NOTHING LIKE THE REAL THING!'

İngilizce derslerinde temaları işlerken kullanılan gerçek
malzemeler, çocukların dikkatlerini daha uzun süre
sürdürmelerini sağladığı gibi, öğrenmeyi de daha
kalıcı hale getirmektedir. Bunun yanı sıra, sınıfta gerçek
malzemeler kullanmak, çocuklarımızın öğrenme süreçlerini
eğlenceli de kılmaktadır.
Bu noktadan hareketle bu dönem birçok aktivite yaptık.
'Deniz Altında Yaşayan Canlılar' ünitesinde, öğrencilerimiz
mavi yatak çarşafı kullanarak deniz dalgası yaptılar ve
üzerine deniz canlılarının resim kartlarını koydular. Hayal
gücümüzü kullanarak, deniz kıyısında güneşlendiğimizi
düşledik.
'Cadılar Bayramı' ünitesinde hasır süpürgeleri dekore ettik
ve şeker poşetlerimizi süsledik.
'Oyuncaklar' ünitesinde, çocuklar oyuncak kutusundan sıra
ile oyuncak seçtiler, isim verdiler ve onları konuşturdular.

Dünyada, doğal kaynakların önemli bir bölümünü
bitkiler oluşturmaktadır. Bu kaynakları değerlendirmek ve
zarar görmelerini önlemek için birçok ülkede çalışmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı da botanik
bahçeleri ve herbaryum merkezlerinde yapılmaktadır.
Ülkemizin tek botanik bahçesi ve herbaryum merkezi,
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Botanik Kürsüleri bünyesi
içinde 1964 yılında kurulmuştur. Botanik bahçesi araştırma
ve eğitim hizmetleri verdiği gibi, ziyaretçilere bitkileri
tanıtmayı, sevdirmeyi de amaçlıyor. Botanik bahçesini
ziyaret ettiğinizde dinazorların yaşadığı dönemden
gelen Sikas ağacıyla tanışarak, buz devrinden günümüze
kendini korumayı başarmış Sığla ağacına dokunma fırsatı
yakalayabilirsiniz. Biz SEV Anaokulu öğrencileri olarak
botanik bahçesine gittik ve 65 milyon yıl önce yaşamış bu
tarihi bitkilerle tanışma fırsatı bulduk.

ÇİZGİLER KİLİM OLDU!

'SAĞLIK ELLERİMİZDE'

Anaokulu öğrencileri ile görsel sanatlar dersinde
hedefimiz, çizgiyi ve çizgi çeşitlerini öğrenmekti. Renkli
kartonlara, bazen bildiğimiz, bazen de kendimizin
ürettiği çizgi çeşitlerini renkli kalemler ile aktardık. Yan
yana getirdiğimiz kartonlar adeta bir kilime benziyordu.
Kilimimizi dokumaya başlarken kenarlarındaki püskülleri de
sicimlerden oluşturduk. Rengârenk kilimleri, anaokulumuzun
duvarlarında sergiledik.

Özel İzmir SEV Anaokulu olarak, Ekim ayında okul sağlık
birimi, müzik, sanat ve drama bölümlerinin işbirliğiyle
'Sağlık Ellerimizde' isimli bir sunum gerçekleştirdik.
Bu sunumda amacımız; çocuklara el yıkamanın önemini,
birçok hastalığı el yıkama ile önleyebileceğimizi anlatmak
ve ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiği konularında
öğrencilerimizi bilgilendirmek ve farkındalık kazandırmaktı.
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HOŞ GELDİN YENİ YIL!
Anaokulu öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerle yeni
yılı kutladılar. İngilizce derslerinde Noel Baba,
öğrencilerimizi ziyaret ederek onlara yılbaşı
şekerleri hediye etti. Yine yılbaşı kutlamaları
çerçevesinde kostümlü yılbaşı partisi yaptık ve
bu partide öğrencilerimiz kendi elleriyle yaptıkları
yeni yıl pastalarını kestiler ve afiyetle yediler.
İzmir SEV Anaokulu olarak 2014’e hazırız!
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TARSUS SEV

Pelin Çağlayan

Tarsus SEV Okul Müdürü

Yeni bir eğitim-öğretim yılına daha tüm enerjimizle girmiş
bulunmaktayız. Gücünü 125 yılı aşan köklü geçmişinden
alan ve 1997’den bu yana kaliteli eğitimiyle geleceğe yön
veren nesiller yetiştiren Özel Tarsus SEV İlkokulu olarak; yeni
başarılar peşinde koşmak için 2013-2014 eğitim-öğretim
yılına bir kez daha hep beraber 'Merhaba' dedik.
Bu eğitim ve öğretim yılı, Tarsus SEV İlkokulu için yeniliklerle
başladı. Heyecanlı bir bekleyişin ardından açılan ilkokul
yerleşkemiz, bilgi çağı teknolojisinin donanımlarıyla siz
öğrencilerimizin çağın gereklerine göre yetişmesi için özenle
hazırlandı. Görkemli bir açılışın ardından eğitim öğretime
başlayan ilkokul yerleşkemiz, sizlerin sınıfları doldurmasıyla
hayat buldu, renklendi. Değerli öğretmenlerimizin
rehberliğinde oluşturulan ürünleriniz panoları, duvarları
süsledikçe daha da değer kazandı. Bizim için büyük
mutluluk ve gurur kaynağı oldunuz. Tarsus SEV Ortaokulu
ise, eğitim-öğretim yılına değişen sınav sistemi TEOG ile hızlı
başladı. Veli etkileşim ve öğrenci bilgilendirme toplantıları,
deneme sınavları, müfredat güncelleme çalışmaları ile yeni
sisteme hızlı bir şekilde uyum sağladı. Tüm sınıf seviyelerinde
ve tüm derslerde sıklıkla yapılan değerlendirmelerle, okul
sonrası etüt çalışmaları ile akademik beklentilerin yüksek
olduğu yoğun bir eğitim yılına devam ediyoruz.

Öğrendikleriniz ve ürettikleriniz akademik çalışmalarla
sınırlı kalmadı. Toplum sorunlarına geliştirdiğiniz duyarlılıkla
her sınıf seviyesinin hazırladığı sosyal sorumluluk projeleri,
ruhumuzu tazeleyen müzik resitalleri, finale oynamaya hak
kazanan voleybol takımımız, nefes kesen basketbol maçları,
geziler, törenler, kış festivali ve daha birçok etkinlik ile her
geçen gün büyümeye ve yeteneklerimizi geliştirmeye devam
ediyoruz. Okullarımızın kurucusu Sağlık ve Eğitim Vakfı da tüm
bu çalışmalarımızı gerçekleştirebilmemiz için bizlere destek
oluyor.
Sizler okulumuz için vazgeçilmez birer değersiniz. Bizler,
sizleri bu ülkeyi ileride yönetecek bireyler olarak yetiştirmek
misyonumuz doğrultusunda, anasınıfından ilkokula ve oradan
ortaokul sıralarına taşımak için her gün özveri ve azimle
çalışıyoruz. Üzerinizde emeği geçen ve sizlere destek olan
başta anne babalarınıza, öğretmenlerinize, idarecilerinize,
sağlık ve destek personelimize, arka planda olup emeği
geçen herkese teşekkür etmeyi unutmayın. Çalışmalarınız ve
başarılarınızla bizleri gururlandırmaya devam edeceğinize
inanıyorum.
Bu sayfaları çevirdikçe çalışmalarınızı ve başarılarınızı görüp
dolu dolu geçen bir dönemi gururla hatırlayacaksınız.
Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, keyifli okumalar diliyorum.
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Charles C. Hanna
Tarsus Okulları Direktörü

2013-2014
EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINA BAŞLADIK
9 EYLÜL 2013 SABAHI SAAT 10:00'DA
GERÇEKLEŞEN AÇILIŞ TÖRENİMİZDE, SAĞLIK
EĞİTİM VAKFI LİSELER EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
WHITMAN SHEPARD, TARSUS OKULLARI
DİREKTÖRÜ CHARLES HANNA VE TARSUS SEV
OKUL MÜDÜRÜ PELİN ÇAĞLAYAN’IN BAŞARI
MESAJLARINI İLETMELERİNİN ARDINDAN
ÖĞRENCİLERİMİZ, DÖNEMİN İLK ZİLİ İLE
SINIFLARINA VELİLERİ TARAFINDAN UĞURLANDI.
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Whitman Shepard
SEV Liseler Eğitim Koordinatörü
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YENİ YERLEŞKEMİZLE
BÜYÜYORUZ
2012 YILINDA İNŞAATINA BAŞLANAN, TEKNOLOJİ VE DONANIMIYLA
TAM BİR EĞİTİM ÜSSÜ OLARAK PLANLANAN YENİ KAMPÜS,
21 EYLÜL 2013 TARİHİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.
Açılış törenine Tarsus Kaymakamı Hasan Göç, Mersin
Milletvekili Vahap Seçer, Adana Amerikan Konsolosu
John L. Espinoza, Tarsus Belediye Başkan Vekili Kerim
Tufan, Tarsus Emniyet Müdürü Yaşar Aksoy, Tarsus Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Sefa Demir, Sağlık ve Eğitim Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İlter Turan, Sağlık ve
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Aydede,
Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Ali
Cerrahoğlu, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli ve Yönetim
Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende, açılış konuşmasını yapan Tarsus Okulları
Direktörü Charles C. Hanna’nın ardından, sırasıyla SEV
Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Aydede, Sağlık ve Eğitim
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İlter Turan, Mersin
Milletvekili Vahap Seçer, Tarsus Kaymakamı Hasan
Göç tebrik ve temennilerini dile getirdi. Törende son
olarak TAC 11. sınıf IB yatılı öğrencisi Ezgigül Adanır ve
Tarsus SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Su Özkul duygu ve
düşüncelerini paylaştı. Açılışın gerçekleşmesi ile birlikte
açılış töreni kokteylle son buldu.
125 yıldır Türkiye’ye liderler yetiştiren Tarsus Amerikan
Koleji (TAC) ve 1997 yılında eğitime başlayan Tarsus
SEV İlkokulu, Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (SEV) Tarsus’ta
başlattığı inşaat projesi ile var olan kampüse ek olarak
yapılan yeni yerleşkesiyle ve öğrencilerine sunduğu
ayrıcalıklı eğitim ortamıyla kalitesini artırıyor. Yeni
yerleşke, 11.000 metrekarelik alanda modern ve çağdaş
teknolojik olanaklarla donatılarak, hem bugünün hem de
gelecekteki öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek
kaliteli bir eğitim ortamı sunuyor. İçinde spor salonu,
yemekhane, 600 kişilik konferans salonu ve kütüphane
olarak restore edilen tarihi Sadık Paşa binası bulunuyor.
Yeni kampüs ile yatılılık kapasitesi 140’a çıkan Tarsus
Amerikan Koleji, böylelikle Türkiye’nin her yerinden daha
fazla sayıda öğrenciyi kaliteli eğitimle buluşturmayı
amaçlıyor.

Prof. Dr. İlter Turan
SEV Mütevelli Heyeti Başkanı

Ceyda Aydede
SEV Yönetim Kurulu Başkanı
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DENİZ PAPAĞANI PAFİN, TARSUS SEV
ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

TARSUS SEV

Sevimli otobüsüyle 10 yıldır çocuklarla buluşan ve
bugüne kadar beş milyon çocukla tanışan Türkiye'nin ilk
ve tek gezici kitabevi Deniz Papağanı Pafin, 2- 3 Ekim
tarihlerinde, Tarsus SEV İlkokulu ve Ortaokulu yerleşkesinde
öğrencilerle buluştu. Deniz Papağanı Pafin’i ziyaret eden
SEV öğrencileri, Türk ve dünya edebiyatı’ndan özenle
seçilmiş 4 bini aşkın seçenek içinde kendi yaşlarına
ve beğenilerine uygun kitabı seçerek, pek çok eseri
kitaplıklarına taşıdılar.

OKUL ÖĞRENCİ BİRLİĞİ BAŞKANI VE
SINIF TEMSİLCİLERİ SEÇİMLE BELİRLENDİ
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ BAŞKANI / PRESIDENT
Nur Kıraç
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI / ASSISTANT
PRESIDENT
Beste Özyürekoğlu
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YEDEK BAŞKAN YARDIMCILARI/
BACKUP
Derin Yıldırım
Mert Söğütlü
SINIF TEMSİLCİLERİ / CLASS REPRESENTATIVES
5-A SINIFI TEMSİLCİSİ
Seyfi Özdokucu

7-B SINIFI TEMSİLCİSİ
Hanzade Seyrek

5-B SINIFI TEMSİLCİSİ
Ece Dinçer

7-C SINIFI TEMSİLCİSİ
Teoman Dağcı

6-A SINIFI TEMSİLCİSİ
Asilkan Öd

8-A SINIFI TEMSİLCİSİ
Selin Şengöz

6-B SINIFI TEMSİLCİSİ
Emir Emeksiz

8-B SINIFI TEMSİLCİSİ
Alinsu Aksoy

6-C SINIFI TEMSİLCİSİ
Binzet Kökçek

8-C SINIFI TEMSİLCİSİ
Osman Akkese

7-A SINIFI TEMSİLCİSİ
Ela Emilia Bacaksız

36

t

TARSUS SEV

SEV’DE OKTOBERFEST

3. SINIFLAR SORUMLULUK PROJESİ

Oktoberfest, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Ekim ayının
ilk haftasında çeşitli etkinliklerle okulumuzda kutlandı.
Öğrencilerimiz, Alman kültürünü yansıtan motiflerle
süslenmiş okul yemekhanesinde, marifetli aşçılarımızın
yaptıkları, birbirinden lezzetli Alman yemeklerini, Alman
müziği eşliğinde afiyetle yediler. Öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimiz Oktoberfest’e ait Alman giyim kültürünü
yansıtan maketlerle fotoğraf çektirdi. Bu anılarını Almanca
derslerinde yaptıkları çeşitli etkinliklerle renklendirdiler.

Yumurta, dişi hayvanların ve özellikle kuşların embriyoyu
korumak amacıyla yumurtladığı, yuvarlak ve oval şekilli
cisimdir. Memeli hayvanların vücudunda bulunan yumurta
hücresi, diğer yumurtalar gibi, hayatın başlangıcıdır; türün
devamlılığı için ilk adımdır.
Bu fikirden yola çıkarak,
yumurtalarımızı, sorumluluk
projesi ile beş gün sürecek
bir yolculuğa çıkarıyoruz.
Sorumluluk, çevre duyarlılığı
eğitimi kapsamında uygulanan
projede, öğrencilerin sosyal
olarak kabul edilebilir
davranışları öğretme, olumlu
model olma, arkadaşları
ile pozitif iletişim kurma ve
paylaşma duygusu kazanmaları öncelikle amaçlanmıştır.
Projeye ait süreci anlatan filmi http://www.youtube.com/
watch?v=uyJbHf98pg4 adresinden izleyebilirsiniz.

BİR KLASİK: NOTRE DAME’IN KAMBURU

7. sınıf Türkçe dersinde okutulan Notre Dame’ın
Kamburu adlı eserin Mersin Devlet Opera ve Balesi
tarafından sahnelenen bale prömiyerinde velilerimiz
ve öğrencilerimizle buluştuk. İnsan
sevgisi, sadakat, aşk, kıskançlık
ve kader gibi birçok temayı
içinde barındıran Victor
Hugo’nun bu ölümsüz eseri,
yazıldığı tarihten itibaren
dünya edebiyatının klasikleri
arasındaki yerini koruyor.
Türkçe ve müzik branşlarının
disiplinlerarası bir çalışması
olarak düzenlenen etkinliğe ilgi
büyük oldu.

KOSTÜM PARTİSİ

Öğrencilerimiz 31 Ekim günü her
iki kampüste düzenlenen kostüm
partisi kapsamında coştular. 5-8
sınıf düzeylerinden gönüllü olan
öğrenciler, perili evi gezerken
heyecan dolu anlar yaşadılar.
Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin
birbirinden farklı kostümleri
görülmeye değerdi. Komik
kostümler, korkutucu kostümler ve hatta zarif kostümler bile
vardı. Her bir kostüm için bu kadar detaylı uğraşıldığını
görmek etkileyiciydi. Okulumuz için gelenekselleşen bu
etkinliği öğrencilerimiz her yıl iple çekiyorlar.

37

HABERLER

SEV JR

t

TARSUS SEV

CUMHURİYET ÖZGÜRLÜK DEMEK

Cumhuriyetimizin ilanının 90. yılı, Tarsus SEV’de heyecan ve
gururla kutlandı. 4. sınıf öğrencilerimizin okudukları İstiklal Marşı
ve 3. sınıf öğrencilerimizden oluşan okul korosu izleyenlere
duygu dolu anlar yaşattı. Minik öğrencilerimizin jimnastik
gösterisi de büyük bir coşkuyla sahnelendi. Ulu Önder Atatürk’ü
ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında emeği geçen tüm
şehitlerimizi minnetle andık. Velilerimizin de yoğun katılımı ile
gerçekleşen program, 10. Yıl Marşı ile sona erdi.
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SAAT 9:04’TE ZAMAN
DURSAYDI KEŞKE

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
ölümünün 75. yıldönümünde
Tarsus SEV’de düzenlenen
törenlerle anıldı.
İlk tören, 8 Kasım Cuma günü,
oditoryumda yapıldı. Bir yastan
daha çok, onu anlamak,
fikirlerini, ilkelerini, onun bizlere
emanet ettiği manevi mirasları
tekrar tekrar hatırlamak için bir
araya gelen SEV ailesi, tören
boyunca duygu dolu anlar
yaşadı. Yoğun ilgi ve beğeniyle
sahnelenen anma töreni, velilerin
isteği üzerine 11 Kasım Pazartesi
günü tekrar sahnelendi.
İkinci tören ise 10 Kasım Pazar
günü Tarsus SEV İlkokulu
bahçesinde gerçekleştirildi.
Çelenk koyma töreni ile
başlayan tören, saat dokuzu
beş geçe siren sesi eşliğinde
Ata’ya saygı duruşu ile devam
etti. Çok sayıda velinin de
katılımıyla gerçekleştirilen anma
töreni öğrencilerin duygu ve
düşüncelerini anlatan şiirler ve
şarkıların seslendirilmesiyle sona
erdi. Türkiye’yi bir demokrasi
ülkesi haline getiren Ulu Önder’i
bir kez daha minnetle anıyoruz.

ATAMA MEKTUP VAR

Atatürk’ün 75. ölüm yıldönümü ve Atatürk
Haftası etkinlikleri kapsamında 2. sınıf
öğrencileri Atatürk’e mektup yazdılar.
Atatürk kronolojisi ve Atatürk ilkelerinden
oluşan panolar hazırladılar. Ata’ya olan
bağlılıklarını, onun yolunda güvenle
ilerlediklerini, şiirler ve şarkılarla anlattılar.
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CENNET’E ANLAMLI HEDİYE

Özel Tarsus SEV İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdikleri pasta
satışından elde ettikleri kazançla yardıma muhtaç kimselere
ulaşmaya devam ediyorlar.
Öğrenciler, haftada bir gün yaptıkları pasta satışları ile
otomatik tekerlekli sandalye alarak Cennet’in yüzünü
güldürdüler. Zayıf bacak kasları yüzünden yürüyemeyen
12 yaşındaki Cennet, parka gidebilmek için bir tekerlekli
sandalyesi olsun istiyordu. Bu dileği Tarsus SEV İlk ve
Ortaokulu öğrencilerinin 8 Kasım Cuma günü Cennet’e
hediye ettikleri otomatik sandalye ile gerçekleşti. Yardım
isteyen bir eli tutarak gülümseme nedeni olmak, gurur ve
mutluluk vericiydi. Pasta satış günümüze destek veren tüm
velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.

TARSUS SEV

İLKYARDIM BİLGİLENDİRME SUNUMU

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye
düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı
sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun
daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde,
tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut malzemelerle
yapılan ilaçsız uygulamalardır.
Zaman zaman yaşanan birtakım kazalar karşısında ilk
olarak yapmamız gerekenleri hatırlamamızın faydalı
olabileceğini düşündüğümüz için, 6.11.2013 tarihinde,
okul doktorumuz Sayın Ali Cerrahoğlu tarafından
öğretmenlerimize yönelik ‘’İlkyardım Bilgilendirme’’ sunumu
yapılmıştır. Öğretmenlerimiz, olası durumlarda doğru
müdahaleler yapabilmek için yapılan sunumu birer doktor
adayı gibi dinlediler.

BİR PROJEMİZ VAR

Tarsus SEV Ortaokulu ile İDV Özel Bilkent Okulu arasında oluşturulan okuma projesi kapsamında öğrencilerimiz, ünlü yazar
Sevim Ak’ın Sıcak Çikolatalı Yolculuklar adlı kitabını okuyup moodle üzerinden Ankara’daki arkadaşlarıyla kitap hakkındaki
fikirlerini paylaştılar. Bu doğrultuda, 14 Kasım 2013 tarihinde Ankara İDV Özel Bilkent Ortaokulu'na bir ziyaret gerçekleştirdik.
Ünlü bir yazarla tanışma ve söyleşi yapma fırsatı bulan öğrencilerimiz, aynı zamanda Bilkentli öğrencilerle etkileşime girip
yeni arkadaşlıklar kurdular. Bilkent Üniversitesi'ni de gezen öğrencilerimiz, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir
ziyarette bulundular. Okuma etkinlikleri çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu projeye, öğrencilerimizin gösterdiği yoğun ilgi
memnuniyet vericiydi. Okuma projemize, okulumuzun ev sahipliğinde Aralık ayında yaptığımız etkinliklerle devam edildi.
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BADMINTON’DA BALKAN BAŞARISI

7-10 Kasım 2013 tarihlerinde
Bodrum’da yapılan Veteranlar Balkan
Badminton Şampiyonası'na Türkiye
ile birlikte Bulgaristan, Romanya ve
Yunanistan’dan toplam 135 sporcu
katıldı. 35-39 Yaş Çift Erkekler ve
Karışık Çiftler kategorilerinde Mersin
Özel Tarsus SEV Koleji Beden Eğitimi
Öğretmeni Yüksel BAŞARAN Balkan
3’sü oldu, Türkiye Şampiyonluğu ardından Balkan
üçüncülüğü madalyasının sahibi oldu.

BAHÇEMİZ ÇÖPLÜK DEĞİLDİR

2. sınıf öğrencileri, 'Okulumu Seviyorum' konusunu işlerken
okulumuzu ve okul bahçemizi temiz tutmanın önemi üzerine
bir etkinlik gerçekleştirdiler.
Eldivenlerini taktılar, poşetlerini hazırladılar ve bahçeye
atılan çöpleri, ağaç yapraklarını güle oynaya topladılar.
Tüm öğrenciler, poşetlerini doldurmanın gayret ve çabası
içerisindeydiler. Yüzlerinde, yaptıkları işin ne kadar
önemli ve ciddi bir iş olduğunu belirtir ifadelerle temizliği
sonlandırdılar.
Öğrenciler, temiz bir çevrede yaşamanın sağlığımız için
ne kadar önemli olduğunu hatırlatırken, yaptıkları etkinliğin
diğer öğrencilere de örnek olacağını söylediler. Sağlık ve
temizlikle ilgili yaptıkları afişleri, sloganları okul bahçemize

Burcu Ünsal

asarak etkinliklerini sonlandırdılar.

ÖĞRETMENLİK GELECEĞE DOKUNUŞTUR

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, anasınıfı öğrencilerinin şiirleri ve 2.
sınıf öğrencilerinin oratoryosu ile devam etti. Ardından
öğretmenlerin çocukluk fotoğraflarından oluşturularak
hazırlanan slayt gösterisi ve 7. sınıf öğrencilerinin
hazırladıkları ‘Öğretmenimsin Sen’ adlı video klip
programa renk kattı. Son olarak, öğretmenlerden oluşan
okul korosu, seslendirdiği İngilizce ve Türkçe şarkılarla
izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Koronun seslendirdiği
‘59 SEV Adam’ adlı şarkı büyük beğeni gördü. Çocukların
geleceğinin şekillenmesinde çok önemli rolü olan tüm
öğretmenlerin bu özel günü kutlu olsun!

3. SINIFLAR FABRİKA GEZİSİ

Tarsus SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, ’Okul Heyecanım’
teması içerisinde yer alan doğal ve sağlıklı beslenme
ile bilinçli tüketici konuları kapsamında, Okyay Helva
Fabrikası'na gezi düzenlediler. Bu gezide, tarladan
soframıza kadar gelen tahin, helva ve pekmez gibi
doğal besinlerin üretim, paketleme ve pazarlamaya
hazırlanış aşamalarını yerinde inceleyerek, teorik olarak
öğrendiklerini yaşayarak pekiştirdirdiler.
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TARSUS SEV

GELECEĞİN
YILDIZ RAKETİ
TUNA KAAN AYMAN

42

2006 yılında spor hayatına başlayan ve bugüne kadar
pek çok turnuvada derece alan Özel Tarsus SEV Ortaokulu
8. sınıf öğrencisi Tuna Kaan Ayman, 2013 yılında
yurtiçinde ondan fazla turnuvada şampiyon oldu, dünyaca
ünlü pek çok tenis akademisinin düzenlediği turnuvada
final oynama hakkını elde etti.
USTA (United States Tenis Academy) ve Tennis Europe
(Avrupa Tenis Birliği) kayıtlı sporcusu olan öğrencimiz,
2014 yılı Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek
üzere, 21-25 Kasım tarihleri arasında Türkiye Tenis
Federasyonu tarafından organize edilen ve Türkiye’nin en
iyi sekiz tenisçisi sıralamasına giren öğrencimiz,
14 yaş milli takım kampına katıldı. Bu büyük başarısından
ötürü sevgili öğrencimiz Tuna Kaan Ayman'ı tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

t

TARSUS SEV ÖĞRENCİLERİ
UZAY KAMPI TÜRKİYE’DE
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Öğrencilerimiz,
1-3 Kasım 2013 tarihleri
arasında, dünyadaki üç
uzay kampından biri olan
İzmir’deki Uzay Kampı
Türkiye’yi, Üsküdar ve İzmir
SEV öğrencileri ile birlikte
ziyaret ettiler. İki günlük
‘Yıldızlar ve Gezegen
Macerası’ programına
katılan öğrencilerimiz, NASA
tarafından hazırlanan uzay
bilimleri alanında eğitim
alırken, astronot simülatörleri
ile takım çalışmasına ve
liderlik becerilerine yönelik
bilgiler öğrenip, uzay
teknolojisi ile tanıştılar.
Öğrencilerimiz, 7. sınıf
Fen ve Teknoloji dersinde
öğrenecekleri ‘Güneş Sistemi
ve Ötesi, Uzay Bilmecesi’
ünitesinde geçen konuları
yaşayarak gözlemleme fırsatı
edindiler.
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DAVID EVANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ
SEMİNERİ

ARTIK OKUYORUZ

Birinci sınıflarımız, 'Seslerin Yolculuğu' serüvenini
tamamladılar. Seslerden oluşan elma yap-bozunu boyayıp
29 harfi bitirdiler. Seçkin yazarların birbirinden güzel
hikâyelerini okuyarak kendi masallarını da yazmaya
başladılar. Şimdi de, ‘’Artık biz de okuyup yazıyoruz,’’
diyebilmenin haklı gururunu yaşıyorlar.

Cambridge Üniversitesi mezunu, National Geographic
Yayınevi yazarı ve eğitmen David Evans, Tarsus SEV
İlköğretim Okulu’nu ikinci kez ziyaret etti. Tarsus SEV,
11 Aralık Çarşamba günü bölge okullarındaki tüm İngilizce
öğretmenlerinin davetli olduğu 'İngilizcenin Sesleri'
konulu seminere ev sahipliği yaptı. David Evans, seslerin
yazım dilleri arasında nasıl değiştiğini, işitsel ve vokal
egzersizlerle açıklayarak dinleyicileri etkiledi.
Ayrıca, aksan farklılığı ve telaffuzun diller üzerindeki
etkisine de değinerek, Türkçe ve İngilizce arasındaki
benzerlik ve farklılıklara dikkat çekti. Evans’ın keyifli
sunumu katılımcıların gönüllü paylaşımlarıyla daha da
renklendi. David Evans’ın tecrubesi ve keyifli aktarımı
tüm katılımcıların seminerden memnun ayrılmasını sağladı.

BİR YÖNERGE BİN FİKİR

MİNİKLER ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Üzerine bol, paçalı siyah bir pantolon, mavi, sarı, pembe
renklerde yuvarlak desenlerden oluşan bir gömlek giymiş,
kırmızı burunlu, kocaman gözlü bir palyaçoyu gözünüzde
nasıl canlandırırsınız? Peki bu palyaçonun resmini çizecek
olsanız, nasıl çizerdiniz? Üçüncü sınıf öğrencilerimiz
yukarıdaki yönergelere uyarak, birbirinden güzel
çalışmalarla betimleme konusunu eğlenerek öğrendiler.

Özel Tarsus SEV İlkokulu’nun Minik Badminton Takımı,
geçtiğimiz yıl okullarına götürdükleri Mersin üçüncülük
kupasının yanına şampiyonluk kupasını eklemeyi planlıyor.
Antrenmanlarda, öğrencilerin gözlerindeki heyecan,
sergiledikleri büyük özveri, istek ve hırs şampiyonluk
hedefine ne kadar kilitlendiklerini gösteriyor. Badmintonun
miniklerine şampiyonluk yolunda başarılar dileriz.
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KASIM AYI VELİ ETKİLEŞİM TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FEN SEVEN DÖRTLER

Her ay velilerimizle buluştuğumuz veli etkileşim toplantıları
kapsamında, Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve
Rehberlik Birimi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Oğuzhan
Kırdök tarafından 5 Kasım 2013 tarihinde saat 14:00’da
gerçekleştirilen, 'Bilinçli Aile, Mutlu Yaşam' konu başlığında
yapılan toplantıya ilgi gösteren velilerimize teşekkür ederiz.

Öğrencilerimiz, ‘Fen SEVen Dörtler’ başlığı altında
hazırladıkları deneyleri sınıfta sundular. Çocuklarımız,
karışımlar konusu kapsamında hazırladıkları meyve
salatasıyla, hem öğrendiler, hem de ziyafetin tadını
çıkardılar.

ÇOCUK HAKLARI KARİKATÜR SERGİSİ

20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları Günü nedeniyle
okulumuzun 8. sınıf
velilerinden, Mersin
Üniversitesi Adli Tıp
Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Sayın
Halis Dokgöz, yurtiçi
ve yurtdışında, pek
çok kez sergilediği
’Çocuk Hakları’ konulu
karikatürlerini bizlerle de
paylaştı.
Okul Aile Birliği
Başkanı Av. Sayın
Tülay Can, sergi
açılışında öğrencileri
çocuk hakları konusunda hukuksal yönden bilgilendirerek,
haklarını bilmeden koruyamayacaklarını söyledi. Okul
Müdürü Sayın Pelin Çağlayan, böylesi bir çalışmayı
okulumuzda öğrencilerimizle paylaştığı için Sayın Halis
Dokgöz’e teşekkür etti. Açılış sonrası öğrencilerle yapılan
atölye çalışmasında, karikatüre ilgi duyan çocuklar, Sayın
Halis Dokgöz’le çizim çalışması yapma fırsatı buldular.

YAŞAMDAN FOTOĞRAF KARELERİ

Profesyonel fotoğraf sanatçısı Rıfat Gürbüz, öğrencilerimize
fotoğrafçılık üzerine bir sunum yaptı.
Fotoğrafçılıkta her şeyden önce ışığın esas unsur
olarak kullanıldığından bahseden Gürbüz, daha sonra
öğrencilerle birlikte birkaç deneme çekimi yaptı. Gürbüz,
sunumunda, fotoğrafçılığın diğer temel esaslarına da
değindikten sonra ilginç fotoğraflardan oluşan bir slayt
gösterisi izletti. Sanatçı son olarak öğrencilerin sorularını
yanıtladı.
SEV Okul Aile Birliği’ne bu güzel organizasyon için, Rıfat
Gürbüz’e sunumundan ötürü teşekkür ederiz.

45

HABERLER

SEV JR

t

TARSUS SEV

SEV ÖĞRENCİLERİNDEN KISA FİLM

Kısa film kulübü öğrencileri, ‘Aşı korkusu yaşayan bir
çocuğun yaşadıkları’ konulu bir kısa film tasarladılar.
Özgün senaryosu kulüp öğrencilerince oluşturulan filmin
çekimleri, iki haftalık sürede tamamlandı. Birer senarist,
yönetmen ve oyuncu olma arzusunu yaşayan çocuklarımız
ilk yapıtlarına ‘Aşı Korkusu’ adını verdiler.

MIND LAB VELİ TANITIMI

ATATÜRK BU TRENLE GELDİ

‘Okul Yolu’ konusunu işlerken çevremizdeki ulaşım
araçlarını gözlemlemek, sınıflandırmak, hareket yerlerini
incelemek için Tarsus Otogarı ve Tarsus İstasyonu’na gezi
yapıldı.
Görevlilerden bilgi alındı, öğrenciler merak ettikleri
konularla ilgili sorular sordular. 2.sınıf öğrencileri,
Atatürk’ün yolculuk yaptığı treni görünce çok
heyecanlandılar. Gezi dönüşü, taşıtlarla ilgili şiirler okundu,
hikayeler yazıldı, bilmeceler soruldu, çocukların icat etmek
istedikleri taşıtların resimleri yapıldı.
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24 Aralık 2013‘te, yeni bina Mind Lab laboratuvarında,
anasınıfından 5. sınıf seviyesine kadar olan velilerimize
Mind Lab danışmanımız Şeyma Topuz tarafından tanıtım
yapıldı. Uygulamanın, çocukların yaşam ve düşünme
becerilerine katkısını Mind Lab misyonuna uygun olarak,
deneyimleyerek, öğrenen velilerimiz, çocuklarının böyle
bir eğitim alıyor olmasından duydukları memnuniyeti dile
getirdiler. Okulumuzda geçen eğitim öğretim döneminde
uygulamaya başlanan Mind Lab Metodu, yaşam ve
düşünme becerilerinin eğitimi ve gelişimini sağlayan
bir sistemdir. Mind Lab Metodu’nun temelinde en etkin
öğrenme yolunun; daha fazlasının istendiği, hızlı ve
otantik deneyimlerden geçtiği gerçeği yatmaktadır. 'Oyun
Oynama' deneyimi bu duruma en mükemmel örnektir.
Eğlendirici, meşgul edici ve heyecan vericidir. Dolayısı
ile daha fazla oynama ve katılım isteği yaratır. En az
bunun kadar önemlisi, düşünce ve yaşam becerilerinin
uygulanması ve denenmesi için oyunların çok uygun bir
zemin yaratmasıdır. Mind Lab Grubu'nun eğitim felsefesini,
ünlü filozof Eflatun'un (Platon) aşağıdaki sözleri çok net bir
biçimde dile getirmektedir:
"Çocuklar zor ile değil, oynayarak öğrenmelidirler."
"Bir kişiyi bir saatlik oyun içinde, bir yıllık sohbetten daha
fazla tanırsınız."

t
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SEV ORYANTİRİNG KULÜBÜ
AKTAR ORMANI’NDA

ORYANTİRİNG NEDİR?

Bir outdoor sporu olan oryantiring, koşarak veya yürüyerek, harita ve pusula yardımı
ile kontrol noktalarına en kısa zamanda ulaşmayı ve tamamlamayı hedefleyen
bir doğa sporudur. Sadece öğrencilere ve küçük gruplara değil, yediden yetmişe
her kesime hitap eden oryantiring etkinlikleri, okulumuz bünyesinde çalışmalarına
devam etmektedir. Türkiye’de ve uluslararası organizasyonlara katılımlar sağlanacak,
öğrencileri aileleri ile birlikte hafta sonlarını daha keyifli hale getirecek etkinliklerle
devam edilecektir. Okulumuzda, Oryantiring Kulübü, olarak sınıf çalışmalarımız, dış
sahada çalışmalarımız ve ormanlık alanlar ile şehiriçi alanlarındaki çalışmalarımız,
kulüp çalışmaları devam etmektedir. Mersin Oryantiring yetkilisi Feryal Muştu,
okulumuzdaki etkinliklerde öğrencilerimizle çalışmalar yaparak okulumuza yardımcı
olmaktadır.

Tarsus SEV Ortaokulu Oryantiring Kulübü öğrencileri,
Mersin Erdemli’de, Aktar Ormanı’nda yapılan parkura
katıldılar. 6. sınıf öğrencilerinden Ongun Manav, Tuvana
Yalçın, Emre Devette, Batuhan Okyay, İsmail Parlak ve
Mersin, Tarsus ve Adana oryantiring ekiplerinin katıldığı
etkinlikte, harita ile yön bularak, belli noktalardaki şifreleri
ellerindeki haritalara yerleştirdiler. Parkuru bir saat 35
dakikada tamamlayabildiler. Öğrencilerimiz, ellerindeki
harita ve ipuçlarından yaralanarak, yaratıcı düşünerek,
fiziksel özelliklerini de kullanarak, heyecan dolu bir gün
geçirdiler.

VELİ ETKİLEŞİM TOPLANTISI

Her ay, velilerimizle buluştuğumuz, veli etkileşim
toplantılarının üçüncüsü 'Kaygı' konu başlığı altında
gerçekleşti. Psikiyatrist Sabri Yurdakul ve Klinik Psikolog
Göksu Telmaç, kaygı konusunda, velilerimiz ile paylaşımda
bulundular. Ayrıca konuşmacılar öğretmenlerimize, ‘Sınıf
Yönetimi’ konusunda seminer verdiler. Seminer programına
katılım gösteren velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür
ederiz.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI

12 -18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutumlu
olmak, yatırım yapmak ve Türk mallarını tercih etmek
hakkında bilgi verildi. Anasınıfı öğrencilerimiz şiirler okudu,
skeçler ve oyunlar oynadı. Tutumlu olmanın önemi belirtildi.
Anasınıfı olarak eğlenceli bir gün geçirdik.
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MÜZİK RESİTALİ

20 Aralık 2013 tarihinde sahnelenen
müzik resitali, Tarsus SEV Ortaokulu 7.
ve 8. sınıflardan öğrencilerin katılımıyla
gerçekleşti. Resitalde, piyano, piyanovokal ve keman performansları sergilendi.
'Ritm-i SEV Cup Game Ritim Grubu'
dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
Son olarak sahneye çıkan orkestralar ve
şarkılar dinleyicilerden büyük alkış aldı.

TARSUS SEV’İN MİNİK
YETENEKLERİ

6 Aralık 2013 tarihinde, Tarsus SEV
Okulları anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri
tarafından piyano resitali ve mini
bir konser gerçekleştirildi. Minikler,
büyüklerine ve arkadaşlarına yeteneklerini
sergiledi. Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri,
hazırladıkları İngilizce ve Türkçe şarkıları
koro halinde seslendirdiler. Birbirinden
eğlenceli şarkılarla, dinleyicilere keyifli
dakikalar yaşatan minik yeteneklerin
piyano resitalleriyle program sona erdi.
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SIRA BENDE ETKİNLİĞİ

Anasınıfı velilerimiz, okula gelerek sınıf ortamında
öğrencilerimizle beraber, eğitici, eğlenceli etkinliklerde
bulundular. Velilerimiz kurabiye yapımı, meslek tanıtımı,
yoga gibi birçok etkinlik yaparak, bizlerle beraber güzel
bir gün geçirdiler.

SEV’İN PRENSESLERİ MERSİN FİNALLERİNDE

SEV Kız Voleybol Takımı, 17 Aralık 2013 tarihinde Tarsus
Spor Salonu’nda, Toros Koleji ile yapılan Yıldız Kız
voleybol müsabakasını 2-1 kazanarak, Mersin’de yapılacak
finallere gitmeye hak kazandı. Filenin prensesleri birlik,
beraberlik ve centilmenlikle oynayarak iyi bir takım örneği
sergilediler ve izleyenlerin gönüllerindeki yerlerini aldılar.

5. SINIFLAR TAKVİM PROJESİ

Bu yıl, 5. sınıf öğrencilerimiz ailelerine, yeni yıl hediyesi
vermek üzere takvim tasarladılar. Takvimler, her öğrenci
için özel olarak tasarlandı. Mrs. Şendoğan ve Ms. Jimenez
takvimin oluşumu için öğrencilere rehberlik ettiler. 2013
yılında edindikleri en büyük tecrübe neydi? 2013 yılının
en zor bölümü neydi? Bu yılda yaşadıkları en güzel şeyler
nelerdi?’ gibi soruları kendilerince yanıtlayıp 2014 yılı
için hedeflerini ve beklentilerini dile getirdiler. Bunların
dışında, akrostiş şiirler, en sevdikleri ay, en güzel yaz
tatilleri gibi bölümlerin yer aldığı proje bir aya yakın
bir sürede hazırlandı. Öğrencilerin kendi ürünleriyle ve
resimleriyle oluşturdukları takvim, onlar için en büyük yeni
yıl hediyesiydi.

SEV’İN SULTANLARI HIZLI BAŞLADI

04 Aralık 2013 tarihinde, Tarsus Spor Salonu’nda yapılan
Okullar Arası Yıldız Kız voleybol müsabakasında, Namık
Kemal Ortaokulu ile karşılaşan SEV Yıldız Kız Voleybol
Takımı, setleri 25-18 ve 25-22’lik skorlarla 2-0 kazanarak
turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Turnuvada, grubunda
ilk iki sırayı alacak olan takımlar, bir üst gruba kalacaklar.
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YAZARIMIZLA BULUŞTUK

20 Aralık Cuma günü ‘’Aferin Çocuk’’ kitabının yazarı
Utku Erişik’i okulumuzda ağırladık. Dördüncü sınıf
öğrencilerimizle yaptığı söyleşinin ardından Atatürk ilke
ve inkılaplarından, Atatürk’ün okumaya duyduğu ilgiden
bahseden yazar, kitabının içeriğini de çocuklarımızla
paylaştı. Öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği söyleşi
sorularla son buldu.

TARSUS SEV’DE WINTER FESTIVAL

Tarsus SEV İngilizce Bölümü’nün organize ettiği ve
geleneksel bir etkinlik haline gelen 'Winter Festival'
süresince öğrencilerimiz İngilizce öğretmenleri eşliğinde,
yeni yıl temalı şarkılar, kar küresi ve kart, takvim vb. sınıf
içi etkinliklerle yeni yıl heyecanını yaşamaya başladılar.
Winter Festival bu yıl da, 24 Aralık‘ta 5.- 8. sınıflar,
26 Aralık’ta anasınıfı ve 4. sınıflar için düzenlenen
coşkulu yeni yıl partisiyle sona erdi. Yeni Yıl Partisi’nde
öğrencilerimiz yılbaşı renkleri olan kırmızı yeşil kıyafetler
giydiler. Parti için okulumuza gelen DJ ve profesyonel
dansçılar ve pamuk şekeri ikramıyla birlikte animatörler
öğrencilerimize unutulmaz bir parti yaşattı. 2013-2014
Okul Aile Birliği’nin tüm üyelerine verdikleri destek için
teşekkür ediyoruz.

LÜKÜS HAYAT’I İZLEDİK

12 Kasım 2013 tarihinde SEV ailesi, Mersin Devlet Opera
ve Bale Sanatçıları tarafından sahnelenen Lüküs Hayat
Opereti’nde, Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde buluştu.
Cemal Reşit Rey’in bestelediği operetlerden biri olan
ve ilk defa Cumhuriyetimizin 10. yıl kutlamalarının
yapıldığı 1933 yılında sahnelenen Lüküs Hayat Opereti’ni
çok sayıda öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici izledi.
Büyük beğeniyle izlenen müzikalin sonunda, Tarsus
SEV öğrencileri sanatçılara çiçeklerini sundu. Özel
Tarsus SEV Okul Müdürü Pelin Çağlayan, Atatürk’ü
anma etkinlikleri dolayısıyla böyle bir buluşma etkinliği
düzenlediklerini ifade etti. Atatürk’ün, sanatı çağdaş
medeniyetler seviyesine ulaşmanın ön koşullarından biri
olarak gördüğünü, sanatın sevilip gelişmesi için çok çaba
harcadığını söyledi. Çağlayan, sanata ve sanatçıya
duydukları saygıyı göstermek amacıyla, SEV ailesi olarak
burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

YARDIM MELEKLERİ

Dördüncü sınıf öğrencilerimizden Eda Su Gürpınar, Selin
Kısacık ve Güneş Tuğcu, başlattıkları, 'Bizlerde Olan
Onlarda Yok’ adlı yardım kampanyasında özveriyle
çalıştılar. Öğrencilerimiz tüm öğrenciler tarafından
toplanan oyuncak, kıyafet ve kitapları ihtiyacı olan bir
başka çocukla paylaşabilmenin mutluluğunu yaşadılar.
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YENİ YIL KUTLAMALARI

ANAOKULU
ÖĞRENCİLERİ,
2013 YILINA
PATLAMIŞ MISIR VE
PİJAMA PARTİSİYLE
VEDA ETTİ.
ÖĞRENCİLERİMİZ
PİJAMA
PARTİSİNDE ÇEŞİTLİ
YARIŞMALARA
KATILARAK
HEYECANLI VE
EĞLENCELİ BİR GÜN
GEÇİRDİ.
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MİNİK SEV’LİLERİN HUZUREVİ ZİYARETİ

Tarsus SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, değerler eğitimi
‘saygı’ teması kapsamında, Tarsus Huzurevi'ni ziyaret
ettiler. Huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutlayan ve onlara
hediyeler getiren öğrenciler, birlikte hoş vakit geçirdiler.
Öğrenciler, yaşlılarla, nine torun, dede torun gibi sohbet
ederken, saygı göstermenin önemini yaşayarak gördüler.
Öğrenciler, merak ettikleri soruları sorarak huzurevi
müdüründen bilgi aldılar. Ziyaretin sonunda çekilen hatıra
fotoğraflarıyla bugünü unutulmaz kıldılar. Öğrenciler,
huzurevini tekrar ziyaret etmeye söz verip ayrıldılar.

SEV KIŞ PARTİSİ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri, kış mevsimi ve yeni
yılın gelişini SEV Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen bir
parti ile kutladılar. Öğrencilerimiz, bir yandan pizzalarını
yerken, bir yandan da hareketli şarkılar eşliğinde dans
ettiler. Partide profesyonel dansçıların yapmış olduğu
gösteri de izlemeye değerdi. Bu eğlenceli etkinlik için SEV
Okul Aile Birliği’ne teşekkür eder, yeni yılınızı kutlarız.
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Minik okurlara...
NE OKUSAK DIYE DÜŞÜNENLER IÇIN
REDHOUSE KIDZ’DEN YEPYENI VE
BIRBIRINDEN EĞLENCELI KITAPLAR!
BURCU ÜNSAL / Editör, Redhouse Yayınları

BOB İLE BARRY’NİN AY MACERALARI:
KAYBOLAN AY

Bob ile Barry’nin Ay Maceraları serisinin ilk kitabı olan
Kaybolan Ay, okuyucuyu galakside kısa ve eğlenceli bir
yolculuğa çıkarıyor. Kitabın yazarı Simon Bartram, daha
önce Redhouse Kidz tarafından yayımlanan resimli kitap
Ay’daki Adam ile okuyucuların karşısına çıkmıştı. Bartram
bu defa, sekiz yaş üstündeki çocuklar için yazdığı kısa
romanlardan oluşan Bob ile Barry’nin Ay Maceraları ile
okuyuculara sesleniyor.
Ay’daki Adam Bob her sabah saat altıda kalkıp kahvaltısını
ettikten sonra roketine atlayıp Ay’daki işine giden ve
uzaylılara hiç ama hiç inanmayan bir astronottur. Kaybolan
Ay’da çalışkan astronotumuzun en sevdiği sihirbaz şehre
gelir. Ama Muhteşem Alakazamo isimli bu sihirbaz,
gösterisinde Ay’ı kaybedince Bob ve onun tuhaf görünüşlü
köpeği Barry bir anda işsiz kalırlar. Böylece Bob’un
yeniden Ay’ı bulması gerekir ve bunu yapmak için sadece
bir haftası vardır.
Sürükleyici bir dili olan ve kısa bölümlerden oluşan
Kaybolan Ay, roman okumaya yeni başlayan çocuklar
için çok uygun. Üstelik çok yakında raflarda yerini alacak
serinin devam kitaplarında da sevgili astronotumuzun
başına daha bir sürü felaket gelecekmiş...

SIRADIŞI CANLILAR

Sürrealist ressam Salvador Dali’nin evinde bir dev
karıncayiyen beslediğini biliyor muydunuz? Peki, cam
kurbağaların şeffaf derilerinden karaciğerlerinin,
akciğerlerinin ve hatta bazen kalplerinin bile göründüğünü
duymuş muydunuz? İşte Sıradışı Canlılar, okuyuculara
50 tane birbirinden ilginç canlıyla ilgili bu ve bunun gibi
bilgiler sunuyor. Bu canlıların görünüşleri o kadar tuhaf ki,
dünya üzerinde var olan, gerçek hayvanlar değil de bir
masaldan fırlamış, hayal ürünü hayvanlar sanabilirsiniz.
Kitabın yazarı Michael Hearst, hayvanları 'bilindik' ve
'sıradışı' olarak iki kategoriye ayırıyor ve bu tarz kitaplarda
alışık olduğumuz ansiklopedik dilin yerine, gayet akıcı ve
esprili bir dille bize bu 50 canlıyı tanıtıyor.
İçeriğinin yanı sıra göz alıcı tasarımıyla da dikkat çeken
bu kitapta, taklitçi ahtapot, uçan yılan, bezelye kurbağa
ve yıldız burunlu köstebek gibi daha nice ismini bile ilk kez
duyacağınız hayvan sizi bekliyor.
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TEMPLETON İKİZLERİ PERDE ARKASINDA

İkisi de birbirinden akıllı ve parlak fikirli olan Templeton ikizleri Abigail ve
John, serinini ikinci kitabı olan Templeton İkizleri Perde Arkasında kitabında
yepyeni bir maceranın ortasına düşüyorlar. Yaratıcı ve tuhaf isimli icatlarıyla
tanınan ikizlerin babası Profesör Elton Templeton, bu kitapta bambaşka bir
üniversitede işe başlar. Profesör, Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi
adındaki bu üniversite için tiyatrolarda kullanılabilecek bir icat geliştirir.
Ama Profesör’e fena halde kafayı takmış olan Dean kardeşler, her şeyi
berbat etmek için yine ortaya çıkarlar. Böylece Abigail ve John’un bir an
önce parlak zekâlarını kullanarak Profesör’ün icadını kurtarması gerekir.
Templeton İkizleri serisinin en az konusu kadar dikkati çeken bir diğer
özelliği de geveze Anlatıcı’sı. Yani bize öyküyü anlatmak zorunda olan
ve bunu yaparken bir yandan da okuyuculara ufak bilgiler veren, kendi
anılarından bir şeyler anlatan ve hatta bir bölümde bize bir yemek tarifi
bile veren kişi oluyor bu Anlatıcı. Bu bakımdan, alıştığımız romanların
aksine, okuyucuya yazarla karşı karşıya oturup sohbet ediyormuş hissi veren
Templeton İkizleri, farklı bir okuma deneyimi yaşamak isteyen sekiz yaş üstü
çocuklar için eğlenceli bir seri.

SENİN PARAN!

Para ister istemez bir şekilde hayatımıza giriyor ve bir kez
hayatımıza girdikten sonra da 'tasarruf', 'para biriktirme',
'para harcama' gibi konuları da beraberinde getiriyor.
Para konusu büyükler için bile bu kadar kafa karıştırıcıyken,
henüz matematiği yeni öğrenmekte olan küçük çocuklar
için iyice içinden çıkılmaz bir konu haline gelebiliyor.
Senin Paran! serisi bir resimli kitap dizisi olarak 5 yaş
ve üzerindeki çocuklar için para konusunu dört kitapta
anlatıyor. Serideki kitaplar: Para Nedir?, Paramla Neler
Yapabilirim?, Paramı Nasıl Harcarım?, Paramı Nasıl
Biriktiririm?
Seride para kavramı dört başlık altında ve oldukça basit
bir şekilde ele alınıyor. Öncelikle madeni ya da kâğıt para
şeklinde iki tür para olduğu ve üstünde sayılar ve şekiller
olduğu anlatılarak paranın nasıl göründüğü çocuklara
tanıtılıyor. Ardından, paramızı harcarken 'ihtiyaçlar' ve
'isteklerin' ne gibi bir rol oynadığı anlatılıyor. Paranı
sadece kendin için harcayabileceğin gibi, başkalarıyla
da paylaşabileceğine dikkat çekiliyor. Bunun dışında,
çocuklara 'banka kartı' ve 'mevduat hesabı' gibi yabancı
kavramlar gösteriliyor.
Her kitabın sonunda yer alan etkinlikler bölümü de
serinin diğer bir güzel yanı. Böylece anne babalar ya da
öğretmenler kitapta öğretilen konularla ilgili çocuklarla
oyun oynayabiliyorlar. Mesela bu etkinliklerde, bir liranın
başından geçenleri anlatacakları bir öykü yazabiliyor
ya da bir kumbara tasarlayabiliyorlar. Bu seri, özellikle
anne babaların çocuklarına para konusunu anlatabilmesi
için çok faydalı bir kılavuz.

REDHOUSE ATASÖZÜ
KARTLARI

Çocuklar için atasözleri, kafa
karıştırıcı ve zor bir konu olabiliyor.
Redhouse Atasözü Kartları’nda
Türkçe atasözleri komik resimlerle,
bir oyun gibi çocuklara sunuluyor.
Her kartın ön yüzünde, atasözünün
sözcük anlamına uygun olarak
çizilmiş bir görsel var. Mesela,
'Balık baştan kokar' atasözü için gerçekten pis kokulu
bir balığı elinde tutan bir adamın resmini görüyoruz.
Böylece çocukların görsel olarak atasözlerini akıllarında
tutmaları da mümkün olabiliyor. Kartların arka yüzünde ise,
atasözünün tanımı ve tanıma uygun bir öykü yer alıyor.
Redhouse Atasözü Kartları’nı resimleyen Nuran Balcı
Özekçin’in suluboya illüstrasyonları da kuşaktan kuşağa
aktarılarak gelen atasözlerinin geleneksel tadını destekler
nitelikte. Atasözlerini kolayca öğrenmek ve bunu bir oyun
haline getirmek isteyenler için eşsiz bir kaynak!
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Arzu Özçetin

Üsküdar SEV Okul Müdürü

SEVGILI ÖĞRENCILER, SAYIN VELI VE
ÖĞRETMENLERIMIZ,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atamızı Anma
Törenlerini, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi,
saygı ve özlemle anarak ve ilkelerinden sapmayacağımıza
bir kez daha söz vererek coşku ile gerçekleştirdik.
'Yaratıcılığımızı kullanmadan, doğru düşünmeyi ve yapıcı
eleştirmeyi bilmeden ilerleyemeyiz', görüşünden yola
çıkarak anasınıfı itibari ile Mind Lab Metodu’nu entegre
ettiğimiz ve programlarımıza eklediğimiz yaratıcılık
ve eleştirel düşünme dersleri, öğrencilerimiz açısından
hem yaşayarak öğrenme, hem keyifli ders yapma hem
de öğrendiğini yaşam becerilerine adapte edebilme
duygusunu yaşatmaktadır. Diğer yandan, normal akademik
işleyişimiz ve haftalık programlarımız içerisine entegre
ettiğimiz yaratıcı drama, dans, satranç dersleri de bu
öğretimsel yolculukta öğrencilerimizi daha zenginleştiren
ve donanımlı kılan katkılar olmuştur. 5., 6., 7. ve 8.
sınıflarımızda uyguladığımız ve verim aldığımız okul sonrası
etüt çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.
Üsküdar SEV’in misyonu ile bağlantılı olarak sosyal
projelerimize büyük hızla başladık ve öğrencilerimizin
organize ettiği pek çok sosyal projeye imza attık.
Yurtiçi gezilerimize devam ederken, yurtdışı eğitsel
gezilerimizin planlamalarını tamamladık ve 2. dönem
içerisinde hayata geçirmek üzere heyecanla bekliyoruz.
Bunlar daha bir yarıyılda hayata geçirdiklerimiz...
Yılın sonunda, bir eğitim öğretim yılı boyunca, hep birlikte
başardıklarımızı yine buradan paylaşmak umudu ile...
Yeni yılın sağlık, huzur, keyif ve başarı getirmesi dileğiyle...
Sevgi ve saygılarımla.

2013-2014 eğitim ve ğretim yılına büyük sevinç, heyecan
ve umutlarla başladık. 2014 yılına yeni girdiğimiz ve bir
dönemi bitirmeye hazırlandığımız şu haftalarda, geriye dönüp
baktığımda, bir önceki yılın kapanış töreni ve yaz tatiline
girişimiz hâlâ gözümün önünde. 2013 yılı mezunlarımızı
gururla uğurladığımız mezuniyet töreni capcanlı hayalimde.
Sonra sımsıcak ve keyif dolu bir yaz tatili, okul açılış töreni
derken, bir de bakıyorum ki koskoca bir eğitim dönemi sona
ermek üzere...
Önümde duran takvime bakarken, "4,5 ay içerisinde hep
birlikte ne çok şey yapmışız," diye de aklımdan geçirmeden
edemiyorum. Bir taraftan ”biz ne zaman yaptık tüm bunları,“
derken, iki öğrenci giriyor ofis kapısından içeri, yazıma
onlarla sohbet etmek için ara verdiğimde, pırıl pırıl parlayan
gözlerine baktığımda ve onlardaki heyecanı gördüğümde,
”Tabi ki canım, bu çocuklardaki heyecen, zekâ ve pozitif
enerji ile her şey yapılır ve başarılır,“ diyorum kendi kendime.
Ara verdiğim yazıma devam edeyim derken teneffüs zili
çalıyor, “Öğrenci birliği toplantısı nerede, bugün okuldan
sonra basketbol çalışması var mı, öğretmenim bugün hangi
konuyu işliyoruz?” diye soran ve koşuşan öğrencilerin seslerini
duyduğumda bir önceki görüşüm pekişmiş oluyor.
Üsküdar SEV öğrencilerinde bu güven ve kıvılcım varken,
başaramayacağımız hiçbir şey yok eğitim-öğretim adına.
Bir dönem boyunca gerçekleştirdiğimiz akademik ve sosyal
çalışmalarımıza şöyle bir göz attığımızda:
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VE OKUL
AÇILDI...
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA, TÜM
ÖĞRENCİLERİMİZE VE ÖĞRETMENLERİMİZE SAĞLIK,
MUTLULUK VE BAŞARI DİLEYEREK, TÖRENLE BAŞLADIK.
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CUMHURIYET BAYRAMI

ÜSKÜDAR SEV

Cumhuriyetimizin 90. yılını coşkulu bir törenle kutladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet yönetim biçiminin değerini,
bize bu önemli değeri verenleri saygıyla andık. Törende, Cumhuriyet kavramının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için
taşıdığı anlam, bir barkovizyon gösterisiyle perdeye yansıdı. 6. sınıf öğrencilerimizden oluşan bir söz korosu, Cahit Külebi’nin
dizeleriyle duygu dolu dakikalar yaşatırken, Kurtuluş Savaşı görüntüleri bu dizelere eşlik etti. Resim Bölümü’nün düzenlediği
“Cumhuriyet” konulu afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirildikten sonra, okul koromuzun seslendirdiği
birbirinden güzel şarkılarla törenimiz sona erdi. Okulumuz öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından Cumhuriyet Bayramı
bir birlik beraberlik bayramı olarak da yaşandı. Üsküdar SEV İlköğretim Okulu, 29 Ekim Salı günü hep birlikte Bağdat
Caddesi’nde Cumhuriyet için yürüdü.

ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

Bizi bugünlere taşıyan Atamızı sevgi ve saygıyla andık. Yokluğunu bir kez daha
içimizde hissettik. Çamlıca ve Beylerbeyi Kampüsleri birlikte hazırlanıp öğretmen,
öğrenci ve velilerle,v Çamlıca Kampüsü toplantı salonumuzda Atamıza yaraşır bir
anma töreni düzenledik. Tören sonunda velilerin olumlu geri dönüşleri bizi mutlu
etti. Atamızın yokluğunu bir kez daha içimizde hissettik.
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OKULA BAŞLADIK

Anasınıfı öğrencileri olarak, okulumuza başlamayı heyecanla
bekliyorduk. Okulumuzdaki ilk günümüzde, sınıf öğretmenlerimiz
ve arkadaşlarımızla tanıştık, tanışma oyunları oynadık.
Okulumuzun açılış gününde ise güne törenle başladık ve tören
sonrası sınıflarımıza giderek ilk dersimizi yaptık.

DUYGU SANDVİÇİ

PİJAMA PARTİSİ

‘Duygularımız’ konusu ile ilgili birçok drama, sanat
etkinliği, hikâye oluşturma çalışması gibi faaliyetler yaptık,
ama yaptığımız etkinlikler içerisinde en keyiflisi, ‘duygu
sandviçleri’ idi. Öğretmenlerimizin verdiği malzemelerimizi
tost ekmeklerinin üzerine istediğimiz gibi yerleştirdik.
Kimimiz mutlu yüzler yaptı, kimimiz üzgün, kimimiz şaşkın,
kimimiz kızgın. Yaptığımız sandviçleri arkadaşlarımıza
gösterdik, yaptığımız duyguyu bulmalarını istedik ve
sonrasında sandviçlerimizi afiyetle yedik.

Pijama partisi için günler öncesinden en sevdiğimiz
pijamamızı, yumuşak oyuncağımızı hazırlamış,
bekliyorduk. O sabah kimimiz pijamalarıyla çıktı evden,
kimimiz okula gelir gelmez giydi pijamalarını. Bütün gün
okulda pijamalarımızla dolaştık, birbirimize en sevdiğimiz
yumuşacık oyuncaklarımızı tanıttık, oyuncaklarımıza sarılıp
öğretmenlerimizden masallar dinledik. Mısır patlatıp
afiyetle yedik, dans ettik, oyunlar oynadık.
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FOTO ÇİZGİLER ATÖLYE ÇALIŞMASI

ÜSKÜDAR SEV

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

İstanbul Modern’e yaptığımız gezide, önce Erol
Akyavaş’ın ‘Foto Çizgiler’ sergisini gezdik. Ardından
atölye çalışmasına katılarak, resmi çizgi ve noktalarla
farklılaştırma tekniğini öğrendik.

Cumhuriyet Bayramımızı, bu yıl büyük bir coşkuyla
kutladık. Okulumuzu bayraklarla, spor salonumuzu kırmızıbeyaz renklerle süsledik. O gün, kırmızı-beyaz kıyafetlerle
okula geldik ve hep birlikte fotoğraf çektirdik. Daha sonra
spor salonuna indik, Cumhuriyet şarkıları söyledik, sınıfça
ezberlediğimiz şiirleri okuduk. Yaşasın Cumhuriyet!

İTFAİYE GEZİMİZ

Anasınıfımızdaki ilk gezimizi Doğancılar İtfaiyesi’ne yaptık.
Orada bizi karşılayan itfaiyeciler, yaptıkları iş, görevleri ve
kullandıkları malzemeler ile ilgili bize birçok bilgi verdiler,
giysilerini ve itfaiye araçlarını tanıttılar. Biz, itfaiyecileri
sadece yangın söndürür zannediyorduk ama meğer ne
kadar farklı görevleri de varmış. Geziden döndüğümüzde
artık acil durumlarda ne yapmamız gerektiğini daha iyi
biliyorduk.

ATAMIZI ANIYORUZ

Atatürk Haftası’nda Atamızı birçok farklı etkinlikle andık.
Sınıfça Atatürk şiirleri topladık ve ezberledik. Evden
getirdiğimiz Atatürk resimlerimizi arkadaşlarımıza tanıttık,
sınıf panolarımızı oluşturduk, çeşitli teknikler kullanarak
Atatürk resimleri yaptık. Atamızı saygı ve şükranla
anıyoruz.

SONBAHAR MEVSİMİNİ UĞURLADIK

HİJYEN EĞİTİMİ

Sonbahar mevsimini yaptığımız çok eğlenceli bir parti ile
uğurladık. Sonbahar renklerinde giyinerek okula geldik,
kurumuş yaprak taçları yaptık, okulumuzun bahçesinden
topladığımız yapraklarla yarışmalı oyunlar oynadık.

4. sınıflar, okul doktorumuz Sema Gülle’den hijyen eğitimi
aldı. Okul doktorumuz Sema Gülle sağlığın ilk şartının
temizlik olduğunu gösterdi.
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BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABA GÜNÜ

Çok sevdiğimiz büyüklerimizi okulumuza davet ettik. Bizim
için okulumuza gelen büyükanne ve büyükbabalarımıza,
Türkçe ve İngilizce şarkılar söyledik, sınıfımızı ve
arkadaşlarımızı tanıttık, çeşitli ikramlarda bulunduk, onlar
için diktiğimiz çiçekleri hediye ettik. Büyüklerimizi çok
seviyoruz.

BESTECİ BANU KANIBELLİ’Yİ KONUK ETTİK

Şarkılarını çok sevdiğimiz ve sınıfta sık sık şarkılarını söylediğimiz çocuk şarkıları bestecisi Banu Kanıbelli’yi okulumuzda konuk
etmek bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Banu Hanım gitarıyla geldi, şarkılarını nasıl yazdığını anlattı ve "Duygular"
şarkısını birlikte söyledik.
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TOMBALA OYUNU

Kendi tombala
kartlarımızı yapıp
oyun kurduk. Özel
Üsküdar SEV İlkokulu
birinci sınıf öğrencileri,
Türkçe dersinde, kendi
hazırladıkları tombala
kartlarıyla oynadılar.
Gruplar halinde
oynanan oyunda
öğrenciler, torbadan
seçilen kelimeleri sıra ile
okudular ve kartlarında
buldular. Öğrendikleri
seslere ait kelimelerden oluşan oyunu hazırlamak ve sonra
gruplar halinde oynamak çok eğlenceliydi.

SAYMA ÇALIŞMALARI

Okulumuz birinci sınıf öğrencileri, farklı materyaller
kullanarak, yüz içinde birer ve onar ritmik sayma çalışması
yaptı.

DENİZ MÜZESİ GEZİMİZ

CÜMLE OLUŞTURMA

Ekim ayında Deniz Müzesi’ne bir gezi düzenledik. Saltanat
kayıklarını gezdik, gemilerde kullanılan malzemeleri,
eskiden gemicilerin yollarını bulmak için kullandıkları
haritaları, pusulaları, gemi maketlerini, savaşları ve
denizcileri anlatan ünlü ressamların yaptıkları resimleri
inceledik. Denizcilikle ilgili yeni bilgiler öğrendik.

Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı cümleler kurduk.
Özel Üsküdar SEV İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, Türkçe
dersinde, karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı
cümleler kurarak metinler oluşturdular. Oluşan metinleri sıra
ile okuyarak cümlelerin anlamları üzerinde durdular.
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TUTUM, YATIRIM VE YERLİ MALLARI HAFTASI

2. sınıflar olarak, 12 Aralık 2013 Perşembe günü, ‘Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası’nı, sınıflarımızda yaptığımız çeşitli
etkinliklerle kutladık. Tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemini kavradık.

MATEMATİĞİN RENKLİ
DÜNYASI

Matematiğin renkli dünyasını
keşfettik. 2. sınıf öğrencileri 25 Eylül
2013 Çarşamba günü Rahmi Koç
Müzesi’nde, ‘Matematiğin Renkli
Dünyası’ adlı atölye çalışmasında,
çeşitli deneylerle, önemli matematik
bilgilerini öğrenme şansını yakaladılar.

FLORYA ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ GEZİSİ

Florya Atatürk Deniz Köşkü’nü ziyaret ettik. 11 Kasım
2013 Cuma günü 2. sınıf öğrencileri, Atamızın bir
zamanlar yazlık ev olarak kullandığı Florya Atatürk
Deniz Köşkü'nü ziyaret ettiler.
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YUMURTAYI KOYDUK
MAKİNEYE

FABRİKAYI GEZDİK, ÜRETİMİ GÖRDÜK

3. sınıflar olarak, 9-11 Aralık 2013 tarihleri arasında, Arçelik
Fabrikası’na gittik. Bu gezimizde, üretimden tüketime, bir
ürünün oluşumunu gözlemeyi hedefledik. Arçelik Fabrikası’na
yaptığımız gezi çok eğlenceli ve çok eğitici oldu. Çeşitli
malzemelerin bir araya getirilerek nasıl bir makineye
dönüştüğünü yaşayarak gözlemledik. Bu üretim sırasında,
çalışanların sarf ettikleri emeği de gözlemleme fırsatı bulduk.
Ayrıca, 3. sınıflar olarak, bir gezi sırasında grup olarak
hareket etmenin önemini anlamış olduk.

YAĞMUR MAKİNESİ

3.sınıflar olarak, Pes Etmeyen
Tavuk adlı güdümlü kitabımızı
büyük bir keyifle okuduk.
Okuduğumuz kitaptan
esinlendik, okulumuzun
bahçesindeki kümesteki
hayvanları izledik. Kitabın
kahramanı Tavuk Hilda’nın
aile kurma isteğinden
hareketle, biz de kendi civcivlerimize sahip olmayı
hedefledik. Büyük bir istekle kitabımızı okuduk, 3’ler
adına Emre Mehri Cihan tarafından okulumuza hediye
edilen kuluçka makinesinde civcivlerimizi çıkardık. SEV
civcivlerini bütün Beylerbeyi öğrencileri sahiplendi ve
çok sevdi.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORUZ: ŞÖVALYE

3. sınıflar olarak, bu dönemde yaptığımız deneylerle,
hem öğrendik hem de çok eğlendik. Bu deneylerden biri
de, yağmur oluşumunu kavramaktı. Su döngüsünü ve
doğada suların kaybolmadığını öğrenmiş olduk.

Proje dersimizde yaratıcılığımızı da kullanarak projeler
yapıp uyguluyoruz. ‘Şövalye’ konulu projemiz sayesinde
geçmiş dönemin kültürünü tanıyarak, hayatta bize lazım
olacak çok güzel kazanımlar edindik.
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BİR DESTANDIR MUSTAFA KEMAL

ÜSKÜDAR SEV

SONBAHAR ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU

Okulumuz 4. sınıf öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü anma
etkinlikleri kapsamında, Çamlıca Kampüsü Oditoryum
Salonu’nda, öğrenci velilerine yaptıkları sunumda, Yüce
Atamızı, Ayşe Yamaç’ın Bir Destandır Mustafa Kemal
kitabındaki şiirlerle andılar.

26 Ekim 2013 tarihinde, Robert Kolej’in ev sahipliği yaptığı
Sonbahar Öğretmen Sempozyumu’nda, Fen Bölümü’nden
4. sınıflar, İngilizce Fen-Matematik dersi öğretmenimiz
Julie Facine, ‘Fen ve Teknoloji Dersinde iPad Kullanımı’ adlı
sunumuyla okulumuzu başarı ile temsil etti.

POSTER YARIŞMASI

2-6 Aralık 2013 tarihleri arasında ‘Sigara Sağlığa
Zararlıdır’ poster yarışması düzenlendi. 5. sınıflar arasında
düzenlenen yarışmada, Fen Bölümü tarafından yapılan
ilk elemeyi geçen dokuz poster arasından, tüm okulun
katılımıyla gerçekleşen oylama sonucuna göre, aşağıda
adları yazılı olan öğrencilerimiz ilk üçe girerek kitapla
ödüllendirildiler: 1. Eylül Galimidi, 5D 2. Zeynep Aytekin
5A, 3. Oğuz Kaan Aydın 5A.

SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ

Sosyal sorumluluk projesi olarak, 4. sınıflar çikolatalı
muz yaparak satışını gerçekleştirdiler. Elde edilen gelirle
Kocamustafapaşa Çocuk Yuvası 0-2 yaş grubundaki
çocukların beslenme ve bakımla ilgili ihtiyaçları karşılandı.
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MEZUNIYET
TÖRENI
2013 mezunlarımızı, Üsküdar Amerikan Lisesi'nin tarihi
atmosferinde gerçekleşen güzel bir törenle geleceklerine
uğurladık. Törende hazır bulunan öğretmenlerimiz ve
velilerimiz, mezunlarımızın heyecanını paylaşırken duygu dolu
anlar yaşandı. Okul Müdürümüz Arzu Özçetin, mezunlara
yönelik konuşmasında, öğrencilerimizin Özel SEV İlköğretim
Okulu'nda aldıkları eğitimin, onları yaşamda yetkin bireyler
kılacağına vurgu yaptı. Pek çok seçkin konuğun bulunduğu
gecede, Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Prof.
Dr. Sedefhan Oğuz konuşmasıyla öğrencilerimizi yaşama,
geleceğe dair yüreklendirdi. Törenin ardından gerçekleşen
resepsiyonla gece sona erdi. Mezunlarımıza sağlık ve başarı
dolu bir gelecek diliyoruz.
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ÜSKÜDAR SEV

OKTOBERFEST ZAMANI

ALMANCA NOEL

Öğrencilerimiz, Almanca derslerinde, bir yandan neşeli kitap
ayraçları ve rengarenk yeni yıl kartları hazırlarken, bir yandan
da Almanya’da Noel hakkında bilgiler edindiler.

YENİ YIL

6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle, Fransızca dersinde,
yeni yıl çalışmaları yapıldı. Öğrenciler, ailelerine veya
sevdikleri bir arkadaşlarına yeni yıl kartı yazarak
dileklerde bulundular. Ayrıca, kendilerine Fransa’daki
Noel ve yeni yıl kutlamaları hakkında bilgiler verildi.
Öğrenciler keyifli bir ders geçirdiler.

Oktoberfest, Almanya’nın Münih kentinde, 1810
yılından bu yana, her yıl Eylül ayının son günleri
ve Ekim ayının ilk günlerinde düzenlenen
dünyanın en büyük halk festivallerinden biridir.
Ülke, bu festival döneminde, yerli turist kadar,
dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı
turistlerin akınına uğrar. Okulumuzda bir
gelenek haline gelen Üsküdar SEV Oktoberfest
günümüzde, yemekhanemizin hazırladığı Alman
spesiyallerinden oluşan leziz menü§ herkesin
iştahını kabarttı. Spor salonumuzda, eğlence
istasyonlarda oynanan oyunlar, öğrencilerimizin
stres atıp güzel vakit geçirmelerine yardımcı
oldu.
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SÖYLEŞİ: TÜLİN KOZİKOĞLU

Tülin Kozikoğlu bizimleydi. 1. sınıf öğrencilerimiz Lili ve
Yedi Çocuğu serisinin yazarı Tülin Kozikoğlu ile tanıştılar.
Dondurma Yok mu Peli? kitabını okuyan Kozikoğlu, bu
eğlenceli kitabı okurken, büyümemiz, sağlıklı olabilmemiz
için tüm besinlerden yememiz gerektiğinin üstünde durdu.
Okunan kitabın ardından, hep birlikte sınıf dondurmamızı
oluşturduk. Söyleşinin en keyifli yanı ise, bizi bir sürprizin
bekliyor olmasıydı: DONDURMAAAAAAAA..!

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI GEZİSİ

Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla Koç Üniversitesi
Kütüphanesi’ne gezi düzenledik. Çamlıca ve Beylerbeyi
kampüslerinden 32 öğrencimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz
gezide, kütüphane çalışanlarının hazırlamış olduğu
kütüphane hakkındaki sunumu izledik, kütüphaneyi gezdik,
ilgimizi çeken konular hakkında yetkililere sorular sorduk.
En çok ilgimizi çeken, kapalı sistem kitaplığı oldu. Raylar
üstünde hareket eden kitap dolapları bizi çok şaşırttı. Özel
çalışma odalarını, çocuklar için hazırlanmış okuma köşesini
de çok beğendik. Çikolata ikramının güzelliğiyle birlikte
özel bir gün geçirmiş olduk. Bize ev sahipliği yapan Koç
Üniversitesi Kütüphanesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

SÖYLEŞİ: SARA
ŞAHİNKANAT

Okuduğumuz Üç
Kedi Bir Dilek
kitabının yazarı Sara
Şahinkanat bizimleydi.
Devler ülkesinden
getirdiği kocamaaan
Üç Kedi Bir Dilek kitabının sayfalarını çevirirken bile
zorlanan yazarımızla birlikte kitabı değerlendirdik, sorular
sorduk, kitapla ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Sara
Şahinkanat’ın bizim için getirdiği kedi maskelerini boyamak
çok zevkliydi. Söyleşinin sonunda kedi olup miyavlamak da
bir o kadar eğlenceliydi.

OKULUMUZDA KİTAP FUARI

Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nın dünyada ve ülkemizde,
10-16 Kasım tarihleri arasında kutlanması nedeniyle
okulumuzda belirtilen tarihler arasında kitap fuarı kuruldu.
Çeşitli yayınevleri renkli ve eğlenceli yayınlarıyla fuarda
yerlerini aldılar.
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ORTAÇAĞ
AVRUPASI GEZİSİ
3. sınıf öğrencilerimiz, 26- 27 Eylül 2013 tarihlerinde, Levent
Kanyon AVM’de kurulmuş olan ‘Ortaçağ Avrupası’ gezisine
katıldılar. İngilizce Language Arts dersinde okudukları Robin
Hood kitabındaki karakterleri ve Ortaçağ Avrupa’sının yaşam
tarzını, döneme ait kostümler giyerek ve aktiviteler yaparak
deneyimleme şansını yakaladılar ve okul dışında keyifli vakit
geçirdiler.
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HOLOCAUST SURVIVOR, MAGDA WEISS

The 8th grade English students read the novel called
Number the Stars by Lois Lowry. The book was a very
touching book that guided us all through humanity, hope,
friendship and courage which grew stronger during WWII
in Denmark. It also talks about the super sacrificial efforts
to rescue the Danish Jews from the massacre they could
face if they were not taken to the neutral Sweden.
Through our studies, we all learned
many things related with the topic;
the details of the war, the Holocaust
as a shameful example of man’s
inhumanity to man, the rescue efforts
in many European countries etc. At
this point, it is important to mention
how lucky we were to have had
the Social Studies teacher Ferhan
Demirkaya who reached us across
the Atlantic Ocean and arranged the wonderful interview
she had with the lovely 89-year-old Hungarian Holocaust
survivor Magda Weiss. In order to show our appreciation
of this great work, the 8th graders came together in groups
of two sections at a time . They formed the shape of a
heart. In addition to that, individual students’ photos and
speeches were added to a little movie. The movie was
edited and sent to Magda Weiss.

BEYLERBEYİ KAMPÜSÜ’NDE
CADILAR BAYRAMI

Beylerbeyi Kampüsü 1-4. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce
öğretmenleri ile birlikte 31 Ekim Cadılar Bayramı’nı coşkulu
aktivitelerle kutladılar. Siyah-turuncu renklerden oluşan
kıyafetleri, değişik maske ve kostümleriyle unutulmaz bir
gün yaşadılar. Öğrencilerin bir bölümü, balonda ayrı
ayrı oluşturulmuş istasyonlarda yüz boyaması yaptırırken,
diğerleri müzik eşliğinde sandalye kapmaca, süpürge yarışı
oynadılar, fener tasarladılar ve yün yumaklarıyla örümcek
ağı yaptılar. Program bitiminde sınıflarına giderken cadı
temalı kurabiyelerini afiyetle yediler.

CHARACTERIZATION

Grade 7 students have
been working on character
traits. They began by
drawing sketches of the
different personalities in
the novel The Devil and
His Boy. The students then
started writing descriptive
paragraphs about the
characters from the novel.
Finally, the students put
them all together into
their My Characterization
Books. / Desi Nicodemus

UNESCO DÜNYA MİRASLARI SUNUMU

Dünya Mirasları Gezginleri Derneği üyeleri,
öğrencilerimize UNESCO Dünya Mirasları ile ilgili bilgiler
verdiler. Tüm 4. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce bilgisayar
dersinde sürdürülen UNESCO 'Sürdürülebilir Kalkınma'
projesi kapsamında, UNESCO Dünya Mirasları Gezginleri
Derneği üyeleri tarafından, Çamlıca Kampüsümüzde
düzenlenen söyleşiye katıldılar. Dünyadaki ve ülkemizdeki
dünya mirasları hakkında bilgiler edinip bu yerlerin
korunmasıyla ilgili neler yapabileceğimiz hakkında
fikirlerini geliştirdiler. Öğrencilerimiz bu söyleşinin sonunda,
dünya mirası koruyucusu olup sertifikalarını aldılar.

71

HABERLER

SEV JR

ü

ÜSKÜDAR SEV

RECIPES2013: BUDDING YOUNG CHEFS

Seventh grade teachers at Üsküdar SEV have discovered that many of their students are talented chefs. As part of a unit
on food in their Close-Up course book, students prepared a variety of recipes and shared them with their classmates. Each
student was required to make a presentation that detailed how their dish was prepared, its ingredients and its history. In the
process students studied descriptive writing and sensory details and also learned a variety of food related vocabulary. Classes
overflowed with cupcakes, cookies, and treats as our budding young chefs showed that they were well up to the task of not
only delivering delicious goodies but also communicating clearly how they were made.

SUMMER LEARNING

The school year began with a bang as Üsküdar SEV hosted
a summer school for its new transfer students. The goal
of the summer school was to welcome our new students,
orient them to the school program, make them familiar with
the school campus, and to build their confidence when
speaking and using English. The two week long academy
culminated with a shadow puppet theater where students
produced a riveting drama complete with a devilish
villain and courageous hero. There was also a miniOlympics where students competed in a variety of fun but
challenging games that required both mental and physical
dexterity. All the teachers agreed that our new students
make a great addition to our SEV family.

WORLD BOOK

Students have been
learning how to use
World Book Web
in the library. The
World Book Web is
a collection of online
research tools that
include encyclopedia
articles, pictures, etc.
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SABANCI MÜZESİ ANISH KAPOOR SERGİSİ

MR. MCMULEN ATÖLYE ÇALIŞMASI

Resim öğretmenimiz Mr. McMulen, geçtiğimiz yıl
olduğu gibi bu yıl da ENKA Okulları’nın davetlisi idi.
Anaokulundaki atölye çalışmasının, sevimli öğrenciler ve
öğretmenimiz için çok eğitici ve eğlenceli geçtiği görülüyor.

BARIŞ TEMALI POSTER YARIŞMASI

Lions Kulübü T-118 yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşen
‘Barış’ konulu poster yarışmasında İstanbul 2.si seçilen
eserin sahibi öğrencimiz Nur Yemişçi’ye sertifika ve
ödülünü, Okul Müdürümüz Sayın Arzu Özçetin teslim etti.

CUMHURİYET BAYRAMI YARIŞMASI
4B sınıfından
Eda Şenel,
Cumhuriyet’in
90. Yılı
nedeniyle İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün
düzenlediği
resim
yarışmasında
4. olarak
okulumuzu başarıyla temsil etti.

4. sınıf öğrencilerimiz, Sabancı Müzesi’nde Anish Kapoor
sergisini gezerken, sanatçı ve eserleri hakkında resim
öğretmenleri Mr. McMulen’dan bilgi aldılar. Çağdaş bir
heykeltıraş tanımanın mutluluğunu yaşadılar.
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DÜŞÜNME BECERİLERİ
VE YARATICILIK
ÜSKÜDAR SEV ÇAMLICA KAMPÜSÜ’NDE 6. SINIF ÖĞRENCILERI, ‘DÜŞÜNME BECERILERI’
DERSINDE IÇLERINDEKI YARATICILIĞI GÖSTERME VE GELIŞTIRME OLANAĞI BULUYORLAR.
5. SINIF ÖĞRENCILERI DE MIND LAB DERSI ILE STRATEJIK PLANLAMAYI VE DÜŞÜNMEYI
ÖĞRENIYORLAR. DUYGU SAĞIROĞLU / ÜSKÜDAR SEV DÜŞÜNME BECERILERI ÖĞRETMENI
Yaratıcılık, kişinin kendini anlatmasının değişik yollarından
biridir. Yaratıcılık, aynı zamanda öğrenmenin en önemli
boyutlarından biridir. Üsküdar SEV Ortaokulu Rehberlik
Servisi olarak, bizler de, eğitimi farklılaştırmak için
öğrenmenin önemli bir boyutu olan yaratıcılığı ‘Düşünme
Becerileri’ dersi içinde öğrencilerimize sunmaktayız. Yeri
geldiğinde, ünlü düşünür ya da sanatçılardan esinlenerek,
üst bilişsel çakralarımızı açıyoruz, yeri geliyor tamamen
farklılaşıyoruz.
Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, herkesten
farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme
yeteneğidir. Başka bir deyişle, yaratıcılık, herkesin gördüğü
şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir.
Yaratıcılık, günlük olaylara ve nesnelere, herkesten farklı
bakabilmek ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmektir.
Yaratıcılık, olağan, günlük şeylerin özel olmasını, özel
şeylerin de daha çok günlük hayata girip doğal şeyler
olmasını sağlar.
Dersimizin bir amacı da, öğrencilerimize herkesin
gördüğünü görmelerini, ancak daha önce hiç kimsenin
düşünmediğini düşünmelerini ve daha önce hiç kimsenin
yapmaya kalkışmadığını yapma cesaretini, erdemini ve
sorumluluğunu öğretmektir.

öğrenme biçimlerinin farkında olmalarına ve kendi
öğrenmelerini yönlendirmelerine bağlıdır. Öğrenme
stratejileri bireyin kendi kendisine öğrenmesini kolaylaştıran
yaklaşımlardan her biridir. Öğrenme stratejileri yineleme,
anlamlandırma, örgütleme, anlamayı izleme, duyuşsal
stratejiler olarak sınıflandırabilir.
Biz de 5. sınıflar ile yaptığımız mind lab dersiyle stratejik
düşünme ve planlama çalışmaları yaparak, kendi öğrenme
biçimlerinin farkında olmalarına yardımcı oluyoruz.
"İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin.
Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve
yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün."
General George S. Patton

ETKILI ÖĞRENME
Okullarda öğrencilere belli disiplinlerin temel kavram ve
ilkeleri öğretilirken öğrenme stratejileri de öğretilmelidir.
Bunun eğitimde noksan bırakılması, kendi kendine
öğrenmek isteyen çocukların önünde bir engel oluşturabilir.
Öğrencilerin kendi oluşturdukları strateji ile öğrenmeye
başlaması demek, bilginin öğrencilerde daha uzun
süreli kalması demektir. Kendi başına öğrenen bireyler,
geleceklerini daha sağlam temeller üzerinde kurmaya
elverişlidir. Ezberci olmaz, aksine kurgulayan ve uygulayan
olurlar. Öğrencilerin başarıları, büyük ölçüde kendi
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VELİ SEMİNERİ ‘ERGENİ ANLAMAK’

Ergenin zamana ihtiyacı vardır, önce çocukluktan
çıkmak için onlardan farklılaşmak, ebeveynin sevdiklerini
sevmemek, farklı özdeşimler yapmak durumundadır. Belki
birkaç yıl sonra aynı noktaya gelecek. Sabırlı olmak
gerekir. Klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı, 22
Kasım'da Üsküdar SEV Ortaokulu'nda konuğumuz oldu.
Zabcı, velilerimize ergenlik dönemi ruhsal özellikleri,
ihtiyaçları ve anne baba tutumları hakkında bilgi verdi,
soruları cevapladı. Seminerde ergenlik döneminin yeni bir
kimlik oluşturma, ‘anne babanın küçük çocuğu’ olmaktan
uzaklaşma dönemi olduğunu anlatan Zabcı, aşırı kontrolün
ergenlikte öfke yaratacağını, ergenin ‘hayır' derken
pasivite’ye direndiğini ve farklılaşmak, uzaklaşmak, yeni
bir kimlik oluşturmak için agresif tutumlar gösterdiğini
aktardı. Özgüvenin temelinin özgürlük hissi olduğunu
anlatan Zabcı, kumanda gibi yönetilen, müdahale edilen,
çocukların yanında destek olmadığı zamanlarda kendilerini
güçsüz hissedeceğini, bu durumun akademik performansa
da yansıyabileceğini belirtti.

LİSE TANITIM GEZİLERİ

8. sınıf öğrencilerimizi üst eğitim kurumları hakkında
bilgilendirmek amacıyla, Aralık ayında lise tanıtım
gezileri düzenlendi. Öğrencilerimiz Robert Kolej ve
Üsküdar Amerikan Lisesi’ne farklı tarihlerde ziyaretler
gerçekleştirdiler.

YENİ LİSE GİRİŞ SİSTEMİ TEOG SEMİNERİ

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERE SEVGİ SELİ

'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve Lise
Tercihleri' başlıklı konferansımız, 23 Ekim 2013 tarihinde
Psikolojik Danışman ve Kariyer Planlama Uzmanı Oktay
Aydın tarafından, Çamlıca Kampüsümüzde velilerimize ve
8. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak gerçekleştirildi.

Rehberlik Servisi ve Resim Bölümü işbirliği ile tüm
ortaokul öğrencileri, Öğretmenler Günü'ne özel kartlar
hazırladı, Öğrenci Birliği üyeleri de bu kartlardan panolar
hazırladılar.
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MAGNET VE KİTAP AYRACI TASARLADIK

ÜSKÜDAR SEV

İNKILAP AĞACIMIZ

Güzel Ülkem için magnet, Zengin Kültürümüz için kitap
ayracı hazırladık. 5. sınıf öğrencilerimiz, Ekim ayının son
haftası, sosyal bilgiler dersinde Güzel Ülkem ve Zengin
Kültürümüz konularında öğrendiklerini yaratıcılıkları
ile birleştirerek magnet ve kitap ayracı hazırladılar.
Çalışmanın amacı, öğrencilerimizin Güzel Ülkem
konusunda öğrendikleri, ülkemizde sahip olduğumuz tarihi
eserler ile doğal güzelliklerimizi ayırt etmelerini ve bunların
ülkemiz açısından önemini kavramalarını sağlamaktı.
Zengin Kültürümüz konusunda öğrendikleri, ülkemizin
kültürel değerlerini, figürlerini, özelliklerini, kitaplarında
kullanabilecekleri ayraçlarda şekillendirdiler. Bu çalışma
ile öğrencilerimizin kültürümüzü tanımalarını sağladık.
Öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparken, seyahatlerinde
aldıkları magnetleri, kültürümüze ait öğelerle ilgili bilgileri
ve figürleri incelediler. Çalışmanın sonrasında ise,
öğrencilerimiz ülkemizde bulunan tarihi eserler ve doğal
güzellikleri görmeye gitmek istediklerini, kültürel değerlere
daha ilgili, bilinçli ve dikkatli yaklaştıklarını belirttiler.

Atatürk’ün 6 ilkesi, ağacımızın dallarını oluştururken,
yapraklar da bu ilkeler doğrultusunda yapılan inkılapları
temsil etti. 5. sınıflarımız, Sosyal Bilgiler dersinde
‘Atatürk’ü Anlamak’ konusunda öğrendikleri Atatürk İlke
ve İnkılaplarını kartondan yaptıkları bir ağaç üzerinde
sınıflarında sergilediler. Hazırladıkları ağacın 6 dalı
Atatürk ilkelerini temsil ederken, yapraklar da her bir ilke
doğrultusunda yapılan inkılapları oluşturdular. Yapraklara
yazdıkları inkılapları ilgili olduğu ilkenin bulunduğu dala
yapıştırdılar. Öğrencilerimiz Atatürk ilkeleri ile inkılaplarını
eğlenceli bir şekilde eşleştirmeyi öğrenirlerken, ağaçların
yapraklarının sonbahar renklerini taşıdıkları gözlerden
kaçmayan bir detaydı. Bu etkinlik ile öğrencilerimiz çağdaş
modern Türkiye için Atatürk’ün yapmış olduğu çalışmaları
öğrenirlerken, günümüz ile karşılaştırma imkânı da
bulduklarını dile getirdiler.

PANORAMA 1453 FETİH MÜZESİ GEZİSİ

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Panorama
1453 Fetih Müzesi’ne gittiler. Okulumuz Sosyal Bilgiler
Bölümü’nün düzenlediği organizasyonda ğrencilerimiz,
ünite konuları ile bağlantılı olarak İstanbul’un fethi ile ilgili
bilgileri üç boyutlu olarak incelediler. Müze ziyaretinin
ardından, aynı bölgede yer alan Türki Cumhuriyetlere
ait kültür evlerini ve çadırları ziyaret ettiler. Bu ziyaretleri
sırasında, diğer Türk devletleri ile ortak olan kültür
unsurlarını incelediler.

6. SINIFLARARASI BİLGİ YARIŞMASI

Özel Üsküdar Sev Ortaokulu Sosyal Bilgiler Bölümü'nün
organize ettiği yarışmada, öğrenciler hem eğlendiler hem
yarıştılar. Yarışmada hem yarışan öğrencilerimiz, hem
de izleyicilerimiz çok heyecanlandılar. Yarışma sonunda
öğrencilerimize ödülleri, Okul Müdiremiz Arzu Özçetin
tarafından takdim edildi.
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SERKAN AKA VE AYŞE PINAR KÖPRÜCÜ İLE SÖYLEŞI

3. sınıf öğrencilerimiz Ay Tutulması kitabının yazarları Serkan Aka ve
Ayşe Pınar Köprücü ile tanıştılar. Birlikte kitap yazmanın kolaylıklarını ve
zorluklarını anlatan yazarlarımız kitabın ilk önce resimlerini yaptıklarını,
daha sonra resimlerin üzerinden öykülerini oluşturduklarını anlattılar.
Ay Tutulması kitabı ile ilgili yaptığımız çalışmaları inceleyen ve çok
beğenen yazarlarımız, söyleşi sonunda kitaplarımızı imzaladı. Yeni bir
kitap yazma hazırlığında olduğunu öğrendiğimiz yazarlarımızın yeni
kitaplarını heyecanla bekliyoruz. Öğrencilerimizin ısrarı üzerine belki de
güneş tutulması ile ilgili kitap da yazabilirler. Kim bilir?

3. SINIFLAR JURASSIC
LAND’DE

ÇEVRE KOLEJİ DUBLAJ
YARIŞMASI

Üsküdar SEV 3. sınıf
öğrencileri İngilizce
Language Arts dersinde
okudukları The Outing ve
The Land of the Dinosaurs
kitaplarıyla ilgili olarak 18
Aralık tarihinde İstanbul
Forum AVM'deki Jurassic
Land'i ziyaret ettiler.
70 dinozorun birebir replikasını görüp, dinozor çağının tüm
özelliklerinin anlatıldığı müzeyi gezdikten sonra, Türkiye'nin
en büyük 4 boyutlu - 6 efektli sinemasında eğlenirken,
laboratuvar ve bilim merkezlerinde nasıl çalıştığını
öğrenme imkânı buldular. Dinozor yumurtalarını, çalışma
atölyelerinde boyamaktan büyük keyif aldılar. Milyonlarca
yıl öncesine ait dinozor yumurtaları, iskeletleri ve hareketli
görsellerin sergilendiği mekânda birbirinden heyacanlı
deneyimler yaşadılar.

Üsküdar SEV Ortaokulu
6. sınıf öğrencileri, Çevre
Koleji dublaj yarışmasında
okulumuzu başarıyla temsil
etti. Üsküdar SEV Ortaokulu
6. sınıf öğrencilerinden
İris Kuruca, Valeria Ökke,
Alp Çırnaz ve Sarp
İskenderoğlu, 14 Aralık’ta, Çevre Koleji’nde düzenlenen
dublaj yarışmasında okulumuzu başarıyla temsil ettiler.
Yarışmaya, İngilizce öğretmenleri Şebnem Yılmaz ve Duygu
Korhan Ülkümen gözetiminde hazırlanan öğrencilerimiz, The
Hobbit filminin iki dakikalık bir bölümünü farklı bir diyalogla
değiştirerek sundular ve izleyicilerden büyük alkış aldılar.

AVUSTURYA KONSOLOSUNU AĞIRLADIK

Uluslararası projeler kapsamında
öğrencilerin akademik başarısının yanı
sıra, dünya vatandaşı olarak yetişmesi
için yeni bir girişimde bulunduk.
Konsolos ve Avusturya Kültür Ofisi
Müdürü Mag. Doris Danler okulu
ziyaret edip öğrenciler ile bir söyleşi
yaptı. Okul bünyesinde, farklı kültürleri
tanıma projesi çevresinde, Avusturya
ile başlayan ülke tanıtımı serisi için görsel materyallerin dışında,
derslerde Avusturyalı müzisyenler, ressamlar, yazarlar, ülkenin
coğrafi özellikleri ve bilim adamları temaları işlendi. Öğrenciler,
ders aralarında, sabit CD çalarlardan Avusturyalı müzisyenlerin
eserlerini dinleme imkânı bulduğu gibi, teneffüs aralarında bu
sanatçıların eserleri çalındı. Avusturya’ya ait yöresel tatlar da
öğrencilere sunuldu. Ayrıca Nisan ayında, Resim Bölümü’nün
önderliğinde, Viyana’da bir sergi açacaklar ve Avusturya kültürünü
yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Bu esnada Viyana’da bulunan
bir okul ziyaret edilip kardeş okul projesi gerçekleştirilecek. Bu yıl
için tanıtılacak diğer ülkeler, İngiltere, İtaya ve İspanya olacak.

BEYLERBEYI
KAMPÜSÜ’NDE KIŞ
FESTIVALI

Beylerbeyi Kampüsü 1-4.
sınıf öğrencilerimiz, İngilizce
öğretmenleri ile birlikte 24
Aralık günü 'Kış Festivali'ni
coşkulu aktivitelerle
kutladılar. Beyaz-kırmızı- yeşil
renklerden oluşan kıyafetleri
ve yılbaşı aksesuarları ile
keyifli bir gün geçirdiler. Gün içinde, her sınıf İngilizce
dersinde kış ve yeni yıl temalı aktiviteler yaptılar. Öğle
teneffüsünde de tüm öğrenciler, İngilizce öğretmenleri
eşliğinde şarkılar söyleyip dans ettiler. Program bitiminde
sınıflarına giderken baston şekerlerini afiyetle yediler.

77

HABERLER

SEV JR

ü

78

ÜSKÜDAR SEV

ü

ÜSKÜDAR SEV

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu olarak, 4 Ekim
2013 tarihinde Sultanahmet Meydanı ve
çevresinde öğrencilerimiz gönüllü rehberlik
yaptılar. Özel Üsküdar Sev Ortaokulu olarak,
insanların tarihe olan ilgisini artırmak, kendi
tarihlerine ve kültürlerine sahip çıkmalarını
sağlamak ve aynı zamanda tarihi konularda
diğer insanları bilgilendirerek, ülkemizin
tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla
bir proje gerçekleştirmeye karar verdik.
Öğrencilerimiz bu projede, Sultanahmet
Camii, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı
ve Topkapı Sarayı gibi tarihi mekânları
anlatan kitapçıklar hazırladılar. Bu
hazırladıkları kitapçıkları turistlere dağıttılar
ve onlara ülkemizin tarihi ve kültürel
özellikleri hakkında bilgiler vererek gönüllü
olarak rehberlik yaptılar. Toplum olarak tarihe
ve tarihi değerlere sahip çıkmanın ne kadar
önemli olduğunu ve ülkemizin tanıtımında
bizlere de iş düştüğünü unutmamalıyız. Bu
projenin sloganı her şeyi açık bir şekilde
anlatıyor.
Tarihi sevmeli, ona sahip çıkmalı, onu
tanıtmalı ve genç nesillere bunu aktarmalıyız.
Ayrıca, kültür başkentinden olimpiyat
oyunları adaylığına kadar birçok uluslararası
organizasyona ev sahipliği yapan ya da
yapmak isteyen İstanbul’un tarihini, kültürünü
ve yaşadığı coğrafyayı bilen ve bilgilerini
yabancı dillerde de ifade edebilen gençlere
duyulan ihtiyacı düşünüldüğünde, bu projenin
ne kadar önemli olduğu bir kat daha
anlaşılacaktır.
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KARDEŞ OKULUMUZA DESTEK

Okulumuz Sosyal Bilgiler Bölümü’nün planladığı ‘Kardeş
Okulumuza Destek Oluyoruz’ konulu sosyal yardım projesi
7 Kasım’da gerçekleştirildi. Projenin amacı, öğrencilerimizi
çevresine duyarlı ve paylaşımcı bireyler olarak
yetiştirmekti. Bu proje ile öğrencilerimiz, kendilerine ait
kırtasiye malzemelerinin bir kısmını kardeş okulumuzdaki
arkadaşları için ayırdılar. Öğrencilerimizin hazırladıkları
kitap, defter, silgi, kalem vb. gibi kırtasiye malzemeleri
kolileri, 12 öğrencimizle birlikte kardeş okulumuza
götürüldü. Burada öğrencilerimiz Üsküdar Hilmiçelikoğlu
İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilerle tanıştılar ve kaynaştılar.
Öğrencilerimiz okula döndüklerinde sınıflarda kardeş
okulumuz ve öğrenciler hakkındaki izlenimlerini paylaştılar.
Bu projede yer almaktan duydukları mutluluğu anlattılar.

AKIL OYUNLARI
‘VAR MISIN AKILLIM?’ YARIŞMASINA
KATILARAK GÜZEL ZAMAN GEÇIRDIK.
OKULUMUZU GURURLA TEMSIL ETTIK.

YABANCI DİLDE ORTAK DUVAR GAZETESİ

SPECTACULAR CLASSICS KONSERİNDEYDİK…

SEV Çamlıca Kampüsü, 26 Eylül 2013 tarihinde, 20122013 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında çıkarılan
‘Bir sihirli değneğim olsaydı’ konulu Vakıf Okulları
Yabancı Dilde Ortak Duvar Gazetesi’nin değerlendirme
toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya İngilizce
öğretmenimiz Şebnem Yılmaz, 2. Yabancı Diller
Bölüm Başkanımız Belma Demirhan ile 8. sınıf
öğrencilerimizden Doğa Gökalan ve Kaan Özdemir
başkanlık etti.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte katıldığımız
Spectacular Classics konserinde dünyanın en popüler
müzik eserlerini Londra Senfoni Orkestrası’ndan dinleyerek,
heyecan verici ışık, rengârenk lazer ve havai fişek
gösterileri eşliğinde harikulade bir akşam geçirdik. Zorlu
Performans Sanatları Merkezi'nde izlediğimiz bu şahane
gösteri sonrasında, aynı merkezde düzenlenecek Cats ve
Notre Dame De Paris müzikallerine de katılma kararı aldık.
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UZAY KAMPI GEZİSİ
1-2-3 KASIM 2013 TARIHLERINDE, İZMIR
EGE SERBEST BÖLGESI GAZIEMIR’DE
BULUNAN UZAY KAMPI’NA, AKADEMIK
KOORDINATÖRÜMÜZ GÜRCAN
AVCU, FEN VE TEKNOLOJI DERSI
ÖĞRETMENLERIMIZDEN GÜLER GÜNEŞ VE
BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMENLERIMIZDEN
ERCAN DOĞRUKUL EŞLIĞINDE BIR GRUP
7. SINIF ÖĞRENCISI ILE KATILDIK. İZMIR,
TARSUS VE ÜSKÜDAR SEV OKULLARI 7. SINIF
ÖĞRENCILERINI BULUŞTURAN BU ETKINLIK,
7. SINIFLARIN MÜFREDATINDA YER ALAN
UZAY ÜNITESININ INTERAKTIF EĞITIMLERLE
ZENGINLEŞTIRILMESINE OLANAK SAĞLADI.
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ÜSKÜDAR SEV'DE SPOR

OKUL KAYAK TAKIMI KARA
ANTRENMANINDA
OKULUMUZUN KAYAK TAKIMI IDDIALI
OLDUĞU 2013-2014 YARIŞ SEZONUNA
YOĞUN KARA ANTRENMANLARIYLA
HAZIRLANIYOR.

SATRANÇ BAŞARISI
ÇAĞIL IRMAK ARDA, KÜÇÜKLER
KATEGORISINDE 7 MAÇTA 6 GALIBIYET,
1 BERABERLIK SONUCUNDA BIRINCI
ILE AYNI PUANI ALARAK ISTANBUL 2.'SI
OLMUŞTUR.
SINIFLARARASI
TURNUVALAR
SINIFLARARASI BASKETBOL VE
FUTBOL TURNUVALARI IDDIALI
MAÇLARA SAHNE OLUYOR VE TÜM
HEYECANIYLA DEVAM EDIYOR.

ESKRİM İL BİRİNCİLİĞİ
ESKRIM TAKIMIMIZDAN 7. SINIF
ÖĞRENCIMIZ İMRE İŞMEN, IL
BIRINCILIĞIYLE OKULUMUZU
BAŞARIYLA TEMSIL ETMIŞTIR.
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