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2016 YAZ

Binnur KARADEMİR
SEV Genel Müdürü

SON DERECE BAŞARILI BİR EĞİTİM YILINI GERİDE BIRAKTIK
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) çatısı altında bulunan SEV İlköğretim Okullarımız’da
yine dopdolu bir eğitim yılını geride bıraktı ve yeni bir yıl için en az öğrencilerimiz
kadar heyecanlıyız. Okullarımızdaki faaliyetlerimizi sizlerle paylaşmak amacıyla
hazırladığımız SEV Junior’ın sayfalarını çevirmeye başladığınızda göreceğiniz gibi;
Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV’de birçok farklı alanda birbirinden renkli çalışmalar
ve etkinlikler düzenlendi. Değerli öğretmenlerimizin önderliğinde düzenlediğimiz
yaratıcı ve eğitici etkinliklere, öğrencilerimizin ve velilerimizin coşkuyla katılımı bizlerin
mutluluğunu daha da arttırdı.

SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR.
YAZ 2016, YIL 5, SAYI 10
İMTİYAZ SAHİBİ
SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI ADINA
ÇİĞDEM ÖZYÜREKOĞLU
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE
YAYIN YÖNETMENİ
NESLİHAN ÖZÜNLÜ
YAYIN DESTEK GRUBU
ESRA ZİNCİRKIRAN AYDIN (SEV)
ZEYNEP ATLAN (SEV)
ÇAĞLA ŞENGİL (SEV)
NESLİHAN ÖZÜNLÜ (TARSUS SEV)
YEŞİM DOĞAN (ÜSKÜDAR SEV)
AYDAN YAKIN (İZMİR SEV)

İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI
77 Sokak No: 45
35290 Göztepe
İzmir, Türkiye
www.sevizmir.k12.tr

SEV YAYINCILIK A.Ş.
ŞİRKET MÜDÜRÜ
BAHA SÖNMEZ
YAYINA HAZIRLAYANLAR
RESUL BUKSUR
AYDIN DEMİRER

BASKI
İMAK OFSET BASIM YAYIN TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Merkez Mh. Atatürk Cad. Göl Sk. No:1
34197 Yenibosna / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 444 62 18
Faks: +90 212 656 29 26
www.imakofset.com.tr

TEL: 0216 474 23 41-42-43-44
FAKS: 0216 474 23 45
www.redhouse.com.tr

YAYIN TÜRÜ
KURUMSAL İÇ YAYIN - ULUSAL
İLETİŞİM İÇİN
ydogan@uaa.k12.tr
ayakin@aci.k12.tr
nozunlu@tac.k12.tr

TARSUS SEV İLKÖĞRETİM OKULU
Caminur Mahallesi Cengiz Topel Cad. No:19
33440 Tarsus/Mersin
TEL: 0324 613 54 02
FAKS: 0324 613 20 01
www.sevtarsus.k12.tr

ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU
Küçükçamlıca Mahallesi Çilehane Yolu
Caddesi No: 6 34694 Küçükçamlıca/İstanbul
TEL: 0216 547 38 38
FAKS: 0216 422 60 46
www.sevuskudar.k12.tr

Üsküdar SEV’de öğrencilerimiz, yaşadığı dünyanın ve ülkenin sorunlarına duyarlı
bireyler olma hedefiyle sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ettiler. Dramadan
konsere, spor müsabakalarından JMUN ve ISTA’ya yaratıcılıklarını destekleyen birçok
etkinlikte yer aldılar. Üsküdar SEV Ortaokulu Mind Lab Takımımız, X. Mind Lab Türkiye
Finali’nde Türkiye 1.si olarak gurur halkalarımıza bir yenisini daha eklediler.
İzmir SEV’in faaliyetleri de başarıları da bu dönem sınırları aştı! Sanat tarihi
kapsamında İtalya’ya, MüzikSEV projesi için de Londra’ya gittiler. İzmir SEV’in
öğrencileri; dama, matematik, çevre ve münazara yarışmalarında uluslararası
başarılara imza atarken, jimnastik, basketbol ve badmintonda kupaları da toplayarak
Türkiye’nin gururu oldular. Bilişim teknolojisi alanında ‘tüketen’ değil ‘üreten’ bireyler
olmak amacıyla, yıl boyunca birçok farklı çalışma yürüttüler.
Uluslararası bağımsız haber sitesi Tech Insider’ın, dünya çapında yaptığı araştırma
sonucunda, ‘Dünyanın En Güzel 13 Okulu’ arasında seçtiği Tarsus SEV bir kez daha
gururumuz oldu. Spor alanındaki başarılarıyla, Fen ve Matematik fuarıyla, milli
bayramlardaki coşkulu kutlamalarıyla, narenciye kabuklarından sabun ve mum yaparak
bir atığı geri dönüşümde kullanmayı başardıkları anlamlı buluşlarıyla dolu dolu bir
eğitim dönemini daha geride bıraktılar.
Okullarımızda yukarıda saydıklarıma benzer onlarca etkinliği ve başarı öyküsünü SEV
Junior dergimizde detaylarıyla okuyabilirsiniz. Sizleri dergimizin rengarenk sayfalarıyla
baş başa bırakırken öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi başarılı çalışmalarından dolayı
kutluyor, bizlere her zaman destek olan değerli velilerimize de gönülden teşekkür
ediyorum.
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İZMİR SEV

İZMİR SEV “MÜZİKSEV” İLE
LONDRA’DA

İZMİR SEV

SEV 100 DAYS OF
SCHOOL
■ Tamara
Junkermeier

Özel İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri MüzikSEV
Projesi ile Londra’da müzik dolu bir gezi
gerçekleştirdi. Londra Apple Store’da Atölye
Çalışması ile başlayan gezi, Başkonsolosluk
ziyareti, Londra Müzik Müzesi Çalışması ve
Covent Garden’da verilen “Sound of AnatolIa”
Konseri ile son buldu.
Öğrencilerimiz “MüzikSEV projesi” kapsamında Londra
Apple Store’da Apple Eğitim Koordinatörü Marc Bernard
ile yapılan Garageband atölye çalışması sonrasında
iPad orkestrası ile bir konser verdiler. Özel İzmir SEV
Ortaokulu 5 ve 6. Sınıf öğrencileriyle gerçekleşen gezinin
en çarpıcı etkinliği Türk Başkonsolosluğu ziyaretiydi.
Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Sayın Emirhan
Yorulmazlar ile İzmir SEV öğrencileri tanışarak, sohbet
etme fırsatına sahip oldular. Öğrenciler, Londra'ya geliş
amaçlarını ve "Londra'da MüzikSEV" projesi hakkında
paylaşımda bulundular. İzmir'den getirdikleri hediyeleri
kendilerine sunup, verecekleri konsere davet ettiler.
Londra Musical Museum çalışmasında ise Müze Müdürü,
Mr. Richard Burnett İzmir SEV öğrencilerine ‘gramaphone’
ve 100 yıldan daha eski olan müzik orkestra makinaları
olan ‘Orchestrion’ aletlerini tanıttı. Verdiği çarpıcı
örneklerle, şu an kullanılan müzik çalarların ilk hallerini
ve çalışma prensiplerini aktardı. Sunumun ardından, Mr.
Richard Burnett konser salonunda sahnede 1932 yılı yapımı

We invited all SEV
students and staff
to our decorated
library for our 100th
day of school.
We asked staff
to participate by
wearing a 100
collection. We
asked classrooms
to participate by
creating a 100
collection and bring
their collection to
the library for all to view. We had 18 classes sign
up to come to the library including 5th grade reading
buddies. Students had their picture taken at the 100
Day photo booth and played 100 Day counting
games; stacking 100
boardbooks, creating
magnetic sentences
with 100 phrases, hulahooping 100 times ...
Lots of fun! We worked
with our PE and music
teachers to add physical
activity and singing.
Our music teacher wrote
a song for our event.
Our PE teacher helped
by leading and counting
exercises during the flag
ceremony.

orkestral bir çalgı olan Wurlitzel marka bir org ile bir
konser verdi. Bay Richard'ın verdiği konser sonunda
İzmir SEV öğrencileri de sahneye çıkarak, çaldıkları
enstrümanlar ile müzenin konuklarına bir konser verdiler.
“MüzikSEV” projesi kapsamında İzmir SEV öğrencileri,
6 Nisan günü Covent Garden’de “Sound of Anatolia”
konserini verdiler. Konsere Türk Başkonsolosu Emirhan
Yorulmazlar da konuk
oldu. Konserde İzmir SEV
öğrencileri 10 şarkıdan
oluşan bir repertuvar
sundular. ‘Divane Aşık Gibi’
ile başlayan konserde birçok
Anadolu ezgisi yankılandı.
Türkiye’den gelen 5 ve 6.
Sınıf öğrencileri ‘Bom Bili
Bili’, ‘Leblebi Koydum Tasa’,
‘Çökertme’, ‘Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar’,
‘Ele Güne Karşı’ ve ‘Ben böyleyim’ adlı dilden dile
dolaşan eserleri de seslendirdi. Her öğrencimizin bir
enstrüman çalarak katıldığı konserdeki şarkılara iPad
orkestrası ve halk oyunları ekibi de eşlik etti.
Geceye Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Emirhan
Yorulmazlar, Eğitim Müşavir Vekili Necip Demirci,
öğrenci velileri ve Londralılar büyük ilgi gösterdiler.
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İZMİR SEV

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI
ETKİNLİKLERİ

GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİNE
SEMİNER

Dünyada bilim ve teknoloji kavramları hızla değişmekte
ve buna ayak uydurabilmek için toplumların bireylerden
beklediği beceriler de değişmektedir.
Bilim ve teknolojideki
değişimlerden
dolayı, eğitimin
de bu değişimlere
uyum sağlaması
gerekmektedir.
Diğer yandan içinde
bulunduğumuz bilişim
çağı, öğrencilere dijital dünyada
gerekli olan kullanım becerileri
kazandırmak için teknolojiyi
eğitim ve öğretimimizin bir
parçası haline getirmeyi
kaçınılmaz kılmaktadır.
Bu doğrultuda İzmir SEV İlköğretim Kurumları olarak,
okul yaşamında öğrencilerimize, 21 yy. becerilerinden
olan “Yaşam Boyu Öğrenme” sloganıyla hareket ederek
çocuklarımızın öğrendiği, öğrenirken eğlendiği ve çeşitli
sosyal etkileşimlerde bulunduğu IT etkinliklerine yer
vermekteyiz. Bu yıl 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası
kutlamalarına okulumuz ev sahipliği yaptı. Kutlamalar
çerçevesinde İyiburnaz İlkokulu’ndan 2 sınıf, toplamda 52
kişilik 3. Sınıf öğrencisi okulumuzu 15 Mart 2016 tarihinde
ziyaret etti ve çeşitli IT etkinliklerinin yer aldığı atölyelere
katıldılar. Etkinliklerimiz eş zamanlı olarak “Makey
Makey ile Öğreniyorum,
GarageBand, Minecraft
Dünyasına Yolculuk,
Kodlama“ başlıklarıyla
dört farklı Eğitim
Teknolojileri atölye
çalışması olarak
gerçekleştirildi ve
istasyonlar şeklinde düzenlenerek tüm öğrencilerin katılımı
sağlandı.

Girişimci olmak için büyümeyi
beklemeniz gerekmiyor. Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş, İzmir
SEV İlköğretim Kurumları’nda ‘Yaratıcı
Fikir Girişimci Çocuk Semineri’ verdi.
Yaratıcı fikirlerini paylaşan İzmir
SEV öğrencileri, şimdiden
geleceğin girişimci adayları
olduklarını gösterdiler
Özel İzmir SEV İlköğretim
Kurumları, farklı bir seminere
ev sahipliği yaptı. Çocukların
da girişimci ruha sahip
olabileceklerini söyleyen
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin
Deniz Eriş, “Yaratıcı Fikir Girişimci Çocuk” Semineri ile
İzmir SEV’in konuğu oldu.
İzmir SEV öğrencilerinin aktif katılım gösterdikleri seminer
kapsamında, Doç. Dr. Engin Deniz Eriş, girişimciliğe
ilişkin temel kavramları ve sosyal girişimcilik konusunu
işledi. Doç. Dr. Eriş, sosyal inovasyon olgusunun önemini
vurguladı. İzmir SEV’li öğrencileri sosyal sorumluluk
çalışmaları ile tanıdığını belirten Doç. Dr. Eriş, geleceğin
sosyal girişimcileri olarak gördüğü İzmir SEV’li öğrencilerle
girişimcilik atölye çalışmaları da gerçekleştirdi.

İTALYA’DA RÖNESANS'A YOLCULUK

Özel İzmir SEV İlkokulu her
yıl sanat tarihi programı
kapsamında 4. sınıflarıyla
çalıştığı TarihSEV dersiyle
bu yıl bir ilki gerçekleştirdi.
TarihSEV dersinin temel
konularını oluşturan Ortaçağ
ve Rönesans tarihi bu yıl
çok özel bir araştırma ve inceleme gezisiyle zenginleşti.
Öğrenciler, derslerde sözel ve görsel olarak çalıştıkları
tüm konuları Rönesans’ın kalbi olan İtalya’da, bizzat
yerinde inceleyerek tecrübe etme fırsatı buldular. Toplam
23 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Roma, Floransa ve
Firenze turunu tamamladılar.
Floransa’da Dante’nin sokaklarını keşfeden öğrenciler
Ufizzi’de Boticelli’nin, Caravaggio’nun resimlerini görme
fırsatı buldular, Vinci kasabasında Leonardo’nun evini
ziyaret ettiler; Roma da Vatikan’la, Michelangelo’yla ve
Raphael‘le tanıştılar, Toskana’yla, Arno’yla karşılaştılar.
Beş gün süren Rönesans dönemine yolculuk öğrencilerin
önemli kazanımlar elde etmesiyle sona erdi.

“HAYALLERİNİ DESTEKLEYİN”
3-5 yaş arasının yaratıcılıkta en yüksek dönem olduğunu
belirten Doç. Dr. Eriş, ilköğretim döneminde bu potansiyeli
doğru yönlendirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.
‘Yaratıcı Fikir Girişimci Çocuk Semineri’ ile çocuklardaki
girişimcilik potansiyellerini açığa çıkartmayı hedeflediklerini
söyledi. Doç. Dr. Eriş, sözlerine şöyle devam etti:
“Çocukların hayallerini gerçekleştirmesi için onlara destek
olmalıyız. Biz yaptığımız seminer ve atölye çalışmalarıyla
bunu hedefliyoruz. Bu nedenle İzmir SEV’in böyle bir
seminere ev sahipliği yapmış olması çocukların gelişimi
açısından son derece büyük önem taşıyor.”

Atölyeler:
Makey Makey ile Öğreniyorum ➤ Makey Makey robot
oyun seti ile öğreniyorum.
GarageBand ➤ Garageband iPad uygulaması ile müzik
yapıyorum.
Minecraft Dünyasına Yolculuk ➤ Union iPad uygulaması ile
kendi resmimi Minecraft dünyasına koyuyorum.
Kodlama ➤ iPad ile kodlama yapıyorum.
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SEV JMUN’DA İKİ FARKLI KONFERANS

Ü SK Ü DA R

İzmir SEV JMUN takımı 2015-2016
eğitim öğretim yılının ikinci döneminde
iki farklı konferansa katıldı. 26
yedinci sınıf öğrencimiz 11-13 Mart
tarihleri arasında Üsküdar SEV JMUN
konferansına katıldı ve Rusya, Polonya,
Burkino Faso ve Hollanda’yı temsil
N ew Yo rk
ettiler. 22 öğrencimiz de 31 Mart-2
Nisan tarihlerinde New York’ta yapılan
Global Classrooms JMUN konferansına
katıldılar ve Pakistan’ı temsil ettiler.

BAŞARMAK İÇİN PROJEMİZ
Her çocuk başarılı olmayı ister. Özellikle ilkokulda ailesinin
ve öğretmenlerinin takdirini kazanmak, bir işi kendisinden
istenen biçimde yapabilmek her çocuğu mutlu etmektedir.
Herkesin başarılı olmak için kendi yöntemleri olsa da
başarıya giden yolda bazı ortak özelliklerden
bahsetmek mümkündür.
Psikolojik danışma ve rehberlik birimi olarak
her çocuğun kendini başarılı hissetmesini
desteklemek adına bu yıl “Başarmak
için” projemizi uygulamaya başladık.
Öğrencilerimizin başarı düzeylerini arttırmaya
yönelik belirlediğimiz 5 temel basamağı yıl
içinde rehberlik derslerinde sınıf öğretmenleri
ile eşzamanlı olarak ele aldık.
İlk olarak başarının temel taşlarından biri
olan dinleme becerisi üzerine çalıştık. Projenin
ilk aşaması olan “Etkin Dinlerim” adımında
öğrencilerimizle rehberlik derslerinde
dinleme oyunları oynadık, yönerge takibi ve
çevremizde duyduğumuz sesleri ayırt etme
çalışmaları yaptık. Öğrencilerimizin sadece
okulda değil, evde de dinleme becerilerini
geliştirmek adına sizlere evde dinleme ile ilgili
yapabileceğiniz çalışmaları içeren bir kitapçık
gönderdik.
İkinci olarak “Çalışmalarımı Planlarım” basamağını
derslerimizde işledik. Derslerimizde planlama yapmanın
önemi, planlamanın başarı üzerindeki etkisi, nasıl etkili
planlama yapılabileceği konularını öğrencilerimizle ele
almanın yanı sıra bir doğum günü planlaması yapmak, bir
gününü planlamak, okul çantasını/dolabını düzenlemek
konularında da çalışmalar yaptık. Hedef belirlemede

planlamanın öneminden yola çıkarak Türkçe dersi ile
ortak “hedef belirleme kitapçığı” hazırladık.
“Zamanı Etkin Kullanma” basamağında, geçen zamanı
doğru tahmin etme oyunları, hangi aktivitenin ne
kadar zaman aldığını sınıfça tartışma,
günlük zaman planlaması yapma ve
ajanda kullanımı çalışmaları yaparak
öğrencilerimizin zaman yönetimi becerilerini
destekledik.
“Tekrar Yaparım” basamağında
öğrencilerimizle tekrarın öğrenme üzerindeki
etkisini konuştuk ve tekrar yaparak daha iyi
öğrenebildiğimizi ve hatırladığımızı anlatan
oyunlar oynadık. Ardından, nasıl ders tekrarı
yapmaları gerektiği, derslere göre tekrar
etme yöntemleri hakkında öğrencilerimize
bilgi verdik ve öğrencilerimizin tekrar yapma
alışkanlıklarını sınıf ortamında tartıştık.
Son olarak “Yardım İsterim” basamağında
öğrencilerin dersler ve başarılı olmak
istedikleri alanlarda öğretmenlerinden,
ailelerinden ve arkadaşlarından hangi
konuda, ne zaman ve nasıl yardım
isteyebileceklerini belirledik.
Programa başlamadan önce ve program
bittikten sonra uygulanan değerlendirme ölçekleri
aracılığıyla programın etkililiğini test ettik. Her
öğrencimizin öğrenme potansiyelini en verimli şekilde
ortaya koymasını hedeflediğimiz bu programla çalışma
alışkanlıklarını yıl boyunca şekillendirmeyi ve çalışma
alışkanlıklarına yönelik öğrencilerimizin farkındalığını
arttırmayı hedefledik.
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READING IS OUR SUPER POWER!
“Reading is our super power!” was the theme for our SEV Library
Week this year. We celebrated in the library with reading fun
and games. Students explored many Super Hero books, designed
their own super hero cape and choose a super power. They also
made super hero cuffs, tackled
the super hero obstacle course
and had their photo taken flying
through the air as a super hero
with a cape. Library week was an
important event to celebrate books
and share the joy of reading!

MAKER HAREKETİNİ
DESTEKLİYORUZ

SPORDA 17 TAKIMLA
MÜCADELE ETTİK

İZMİR SEV WORLD
SCHOLAR'S CUP TAKIMLARI,
ŞAMPİYONLAR TURNUVASI İLE
YALE YOLCUSU

ve okulumuzu temsil edecekler. Dünyanın en büyük gençlik
organizasyonlarından biri olan ve elliden fazla ülkenin
takımlarının yarıştığı "World Scholar's Cup" (Dünya Bilginler
Kupası) 2007 yılından bu yana düzenleniyor. Ortaokul ve
lise düzeyinde dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin hem
öğrenip hem de eğlenerek yarıştığı turnuvanın teması bu sene
"An Imperfect World" olarak belirlenmişti. Tamamı İngilizce
olarak gerçekleşen bu turnuvada Özel
İzmir SEV Ortaokulu takımları gösterdikleri
büyük başarı ile Central Asian Global
Tournament Orta Asya ülkeler sıralamasında
ilk 10'a girdi. Turnuva sürecinde açılan
kültür fuarında, Özel İzmir SEV Ortaokul
öğrencileri ülkemizi tanıttı ve ülkemizin
bayrağını Alara Serdar taşıyarak, Türkiye'yi
gururla temsil etti.

Günümüzde çocukların gelişiminde ve
eğitiminde önemli rol oynayan 'Maker'
hareketi sayesinde çocuklar teknolojiyle
kademeli olarak bilinçli bir şekilde tanışıyor. Bu gelişime katkı
sağlayabilecek çok yararlı bir şekilde hazırlanmış olan pek
çok robot ve elektronik board kiti bulunmaktadır. Biz de İzmir
SEV İlkokulu olarak ‘Maker’ hareketine destek veriyoruz.
“Robot ve Kodlama Atölyeleri” yaparak öğrencilerimize bu
fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz. Yedi hafta süren “Makey
Makey, Makey Learning Kit ile öğreniyorum, MakeBlock
mBot Kit Robotları ve mBlock Programlama ile Öğreniyorum”
isimli atölyelerde öğrencilerimiz “Makey Makey, Makey ve
MakeBlock mBot” robot ve elektronik board kitleriyle tanışma
ve hem robot oluşturma ve hem de robot programlama
konularında deneyim sahibi olma fırsatı yakaladılar.

Minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde,basketbol,
voleybol, jimnastik, badminton, oryantiring, masa
tenisi branşlarında toplam 17 takımla tüm yıl boyunca
antremanlara
devam edip; çeşitli
başarılar kazandık.
Öğrencilerimiz; Ritmik
Jimnastik küçükler
kategorisinde Türkiye
Birinciliği, Yıldız Erkek
Oryantiring takımı olarak İzmir ikinciliği, Küçük erkek voleybol
takımı olarak İzmir üçüncülüğü, basketbol küçük erkeklerde
İzmir dördüncülüğü, Artistik Jimnastik Minik Erkekler
kategorisinde İzmir birinciliği, Minik Kızlar kategorisinde takım
dördüncülüğüyle bizi çok gururlandırdılar.

Dünya turnuvasında elli farklı ülkeden
yaklaşık 3.500 katılımcının yarıştığı 'World
Scholar's Cup' Bangkok turnuvasında
Özel İzmir SEV Ortaokulu takımları
ilk 10'a girdi. Bu başarılarıyla, Kasım
2017'de Yale Üniversitesi'nde yapılacak
olan "Şampiyonlar Turnuvası"nda
(Tournament of the Champions) ülkemizi
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HER ŞEY HASTA ÇOCUK
EVLERİ İÇİN

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nın kurulduğu günden
beri düzenlediği ve geleneksel hale gelmiş en eğlenceli
aktivitelerinden biri olan SEV Bazaar Day, öğrenci ve
velilerin
katılımıyla
kampüs
içerisinde
gerçekleşti.
Her sınıfın farklı
bir etkinlikle
eşlik ettiği
SEV Bazaar
Day’de öğrenciler kampüste kermes niteliğinde birçok
satış yaptılar ve çeşitli oyunlara katılarak gün boyunca
eğlendiler. Artık klasik hale gelmiş olan deve ile gezinti
Bazaar Day’in vazgeçilmeziydi. Gün sonunda elde edilen
tüm gelir öğrencilerin birlikte aldıkları karar doğrultusunda,
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği’nin evlerinin ihtiyaçlarının
karşılanması için kullanılacak. Tüm veli, öğrenci ve
öğretmenlerin katıldığı
çok renkli bir atmosfer
içinde gerçekleşen
etkinlikle ilgili İlkokul
Müdür Yardımcısı
Özlem Gürler, şunları
söyledi: “Toplum hizmeti
çalışmaların amacı
öğrencilerimize daha
küçük yaştan toplum
bilincini aşılamak,
toplumsal ihtiyaçların
farkındalığını sağlamak
ve yardımlaşma, işbirliği, paylaşma gibi olumlu sosyal
davranışları kazandırmaktır. Toplum hizmeti çalışmalarında
yapılan yardımlar kadar öğrencilerimizin bu süreci
yaşamasına da büyük önem veriyoruz. Bazaar Day’de
bunun çok önemli bir örneğidir” dedi.

İZMİR SEV’DE
DOLU DOLU 23 NİSAN

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin açılışının 96. Yıldönümünde 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta boyunca
süren etkinliklerle sevinç ve coşkuyla kutlandı. Kutlamalar
kapsamında, hafta boyunca konuk yazarlarla söyleşiler,
Dostluk Karnavalı, SEV Olimpiyatları, Bilgi Yarışması,
Halk Dansları Festivali ve Ülkeler temalı defile gibi farklı
içeriklerde etkinliklere yer verildi.
İzmir SEV öğrencileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında
Yeşilyurt Huzurevi’ni ziyaret ettiler. Büyükleri ile 23 Nisan
anılarını paylaşmak üzere onları ziyaret ettiler.
Acaba 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı
onlar nasıl kutlarlardı?
İçlerinde Atatürk’ü
görmüş olan var
mıydı? Bu sorular
ile Yeşilyurt
Huzurevi ziyareti
gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları öğrencilerimizin büyükleriyle
coşkularını, anılarını paylaştıkları keyifli bir gün olarak
anılarda yerini buldu.
Özel İzmir SEV İlkokulu öğrencileri, İyiburnaz İlköğretim
Okulu öğrencilerini okullarında ağırladılar. Öğrenciler,
birlikte düşünme becerilerini geliştiren strateji oyunları
oynadılar. İyiburnaz İlkokulu halk oyunları ve izci ekipleri
ve Özel İzmir SEV İlkokulu halk oyunlarının sergiledikleri
farklı yörelerden danslarla Halk Oyunları Festivali
gerçekleşti. Anaokulunda ise, 23 Nisan Çocuk Şenliği
kapsamında Neşeli İstasyonlar etkinliği ve dünya dansları
etkinlikleri ile 23 Nisan coşkusunu yaşadı.
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ENGLISH PROJECT FAIR – COURAGE AND PERSEVERANCE
The main reason why we learn a language
is to communicate our thoughts and ideas
to the speakers of that language. Language
learning is only meaningful if this objective is
accomplished. Learning the structures and the
individual components of the language is only
a stepping stone in reaching this ultimate goal.
At Izmir SEV, we provide opportunities for
our students to communicate their thought,
ideas, opinions and beliefs through meaningful
projects. Each English course customizes its
projects to allow the practice of the skills
taught and a demonstration of the achievement
of its objectives. Core English lessons focus
on projects that allow the correct usage of
vocabulary and grammar structures while
Language Arts focuses on strategies that allow
students to acquire a deeper understanding of the texts
they read and an appreciation for literature. Spoken Arts
projects allow students to hone their oral presentation
skills. Ultimately, all courses provide students with ample
opportunities to express themselves in English. This year,
we studied the theme ‘Courage and Perseverance’ in our
English lessons in grades
5-7. Our students studied
real and fictitious characters
who demonstrated courage
and perseverance in
accomplishing their goals.
Our Big Idea was that
language learning requires
courage and perseverance.
We wanted to share all our
project work that we had
completed throughout the

year in an interactive project fair with our parents so that
our students would have a chance of demonstrating their
learning and showcasing their English skills. Our English
Project Fair took place on 28th March, 2016 on our West
Hall Campus. Grades 5-7 students displayed their project
work in an interactive way by reenacting scenes from
books and skits that they wrote, reciting poetry, performing
shadow puppet theatre, teaching parents how to plant
seeds for hydroponic agriculture, quizzing parents’ English
skills with fun, interactive Kahoot games, allowing parents
to watch embedded advertisement videos prepared by
students in the QR-Jungle, inviting parents to watch Charlie
and the Chocolate
Factory remake
movies while eating
popcorn, watching
performances of
Grade 7 Greek Gods
and Goddesses
and Destination
Imagination Grade 6
Team and many more
entertaining and
inspiring displays and
presentations. Our
students were very
proud to showcase
their language skills
along with their
projects that they had
put their hearts and
souls into…
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İZMİR SEV’İN BAŞARILARI

İZMİR SEV

SINIRLARI AŞIYOR
dört takım kupası ve dört bireysel
madalya kazanıldı.

İzmir SEV İlköğretim Kurumları; hem akademik
hem de spor alanlarındaki başarılarına yenilerini
ekliyorlar. İzmir SEV’in öğrencileri; dama,
matematik, çevre ve münazara yarışmalarında
uluslararası başarılara imza atarken, jimnastik,
basketbol ve badmintonda kupaları da topladılar
ve Türkiye’nin gururu oldular.
Akademik başarısı, İngilizce programı, sosyal
etkinlikleri ve spor çalışmaları ile eğitimin seçkin
kurumları arasında yer alan Özel İzmir SEV
İlköğretim Kurumları; hem akademik, hem de spor
ve sosyal alanda başarılarına yenilerini ekliyor.
İzmir SEV’in ilk ve ortaokul öğrencileri, ulusal ve
uluslararası yarışmalarda madalyaları toplayarak,
hem Ege Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin gururu
oldular.

DAMADA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ!
İzmir SEV, sportif başarıların dışında,
hem akademik hem sosyal alanlarda
ulusal ve uluslararası başarılara imza
attı. Özel İzmir SEV Ortaokulu 6. Sınıf
öğrencisi Simay Naz Tütüncü, International
Mind Sports Association (IMSA)
tarafından gerçekleştirilen Dünya Dama
Şampiyonasında, Türk Daması kategorisinde
Dünya 3.sü olmuştur. Öğrencimiz, çalışma
ve başarıları nedeniyle ‘Türkiye Dama
Federasyonu’ndan Yılın En Değerli Sporcusu
plaketini de almaya hak kazanmıştır.
Türkiye Dama Federasyonu tarafından düzenlenen
İzmir ve Türkiye turnuvalarına ve sonrasında
Ağustos ayında Estonya’da gerçekleşen Avrupa
Dama Şampiyonası'na katılan öğrenciler başarılı
sonuçlarla döndüler. 7. Sınıf öğrencisi Simay Naz
Tütüncü, 13 yaş altı kızlar kategorisinde İzmir ve
Türkiye turnuvalarında birinci olurken, Avrupa
Dama Şampiyonası'nda da ilgili kategoride birinci
oldu. 5. Sınıf öğrencisi Ege Karatosun, 10 yaş altı
erkekler kategorisinde, katıldığı her iki branşta ikinci
olurken, Avrupa Dama Şampiyonası'nda ise üçüncü
oldu. 6. Sınıf öğrencisi Arda Benefrahim ise İzmir
turnuvasında 10 yaş altı genel kategorisi birincisi
ve Türkiye dama turnuvalarında 13 yaş altı genel
kategorisi üçüncüsü oldu.

de İzmir SEV Ortaokulu’nun oldu. Nisan ayında New
York’ta Birleşmiş Milletler’de gerçekleşen konferansta da
öğrencilerimiz okulumuzu temsil ettiler.

MATEMATİKTE MADALYALARI TOPLADILAR
Nebraska Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan
Mathematical Association of America tarafından
düzenlenen AMC-8 Matematik yarışmasında SEV
ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri, ülkelerini ve okullarını
başarıyla temsil ettiler. İzmir Gediz Üniversitesi’nde bu yıl
dünya ile eş zamanlı olarak yapılan yarışmada, İzmir SEV
öğrencileri bireysel olarak 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz
madalya kazandılar. 8. Sınıf öğrencilerimizden Atahan
Dökme, "Honor Roll" (Onur Belgesi) ve altın madalya
alırken, Berk Özcan ve Asil Poyraz Yongacı gümüş madalya,
Selin Hekimgil ise bronz madalya kazandı.
DÜNYA FİNALİNE İZMİR DAMGASI!
Bilim Kahramanları 'First Lego League Turnuvası'nda,
SEV-N takımı, ‘Gozy Çevre Maceraları Projesi’ ile Proje
Jürisi Ödülü'nün sahibi oldu ve İstanbul'da yapılan
ulusal turnuvada “En iyi Sunum” ödülü okulumuzun
oldu. Dünyanın en büyük münazara organizasyonu
olan World Scholar’s Cup yerel turnuvasında, Özel
İzmir SEV Ortaokulu öğrencilerinin tüm takımları, genel
kültürleri ve İngilizce kullanma becerileri sayesinde, en iyi
takımlar arasına girdiler. SEV öğrencileri, haziran ayında
Bangkok’ta düzenlenecek olan dünya finallerinde, Junior
kategorisinde, Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandılar.
Bireysel başarıları dışında, takım sıralamasında ikincilik
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JİMNASTİKTE TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Edirne'de gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından
okulların katıldığı Türkiye Okullararası Ritmik Jimnastik
Türkiye Şampiyonası'nda, takımdaki İzmir SEV’in
öğrencileri Zeynep Hepkorucu ve Ayça Gökçe Türkiye
Birinciliğini aldılar. İzmir Okullararası Artistik Cimnastik
İl Şampiyonasında ise minik erkekler kategorisinde
takım birinciliği, minik kızlar kategorisinde takım 4.lüğü
kupalarını kazandılar.
İzmir SEV’in küçük erkekler basketbol takımı ise İzmir
4.lüğünü alarak, Türkiye grup finallerinde okullarını ve
İzmir’i temsil ettiler.Badminton Yıldız Kız Takımı da, İl
Şampiyonası’nda İzmir 4.lüğü kupasını kazandı.
2015-2016 Sezonu İzmir Okullararası Voleybol
Şampiyonası sonucunda İzmir SEV Ortaokulu küçük
erkekler voleybol takımı 3.lük kupasını kazandı.
Özel İzmir SEV Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Deniz
Kanan, İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü tarafından 22
Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Öğretmenler
Günü Kupası”’nda 80 cm yeni biniciler kategorisinde
birinci oldu.
Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konak
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenledikleri‘17. Geleneksel
Ata’ya Saygı Koşusu’na 17 yıldır aralıksız katılan
İzmir SEV’in bu yıl 24 öğrencisi, üç kategoride, altı
takımla Atamız için koştu. Koşu sonucunda, toplamda
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23 NİSAN NEŞE
DOLUYOR İNSAN

HİDROPONİK DEDİLER, BİZİ
MERAK ETTİRDİLER!

Büyük Önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin
geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve
büyük sevginin ifadesi olarak, milli bayramımız olan 23
Nisan’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu
sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk devletinin
devamını emanet edeceğimiz yeni
Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle
yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar Türk
milleti için önemlidir. Dünyada çocuk
bayramı kutlayan ve bunu ulusal
egemenlik kavramıyla bağdaştıran
ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Bu önemli
günü hafta boyunca doyasıya
kutladık. Okulumuzda bu haftayı törenle açıp, sınıflarımızı
rengârenk süsledik. Okula dünya çocuklarının farklı
kostümlerini giyip geldik, okulumuzun bahçesine hazırlanmış
istasyonlarda yarışlar yaptık, piknikled düzenledik. Okula
kırmızı beyaz kıyafetlerle geldik. Tüm okul olarak neşe ve
coşku ile bir araya gelip bizim için çok önemli olan günü
doyasıya kutladık. Bütün dünya çocuklarının kaynaşıp
arkadaş olduğu bu önemli günde biz de tüm okul tek
yürek olduk. Bütün bu güzel duyguları bize yaşattığın için
teşekkürler büyük insan Mustafa Kemal Atatürk. Seni her
zaman sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da anaokulu kampüsümüz
içerisindeki seramızda bitki ve sebzelerimizi yetiştirildi.
Öğrencilerimiz şimdiye kadar tohumlarımızı, fidanlarımızı
hep toprağa ektiler, gelişimlerini gözlemleyip ve kaydettiler.
Kendi ektiğimiz
havuçların tadı
inanılmaz lezzetliydi.
Ama sonra Westhall
kampüsümüzde içinde
toprak olmayan bir
sera olduğu öğrenildi.
Bu seranın nasıl
olduğunu çok merak
eden öğrencilerimiz ile ziyarete gidildi. Bu serayı 7. Sınıf
öğrencileri, öğretmenleri Shawn Ward ile hazırlamışlardı.
Önce bizleri karşılayan öğretmenlerimiz Ms. Jennifer ve
Mr. Shawn’dan bu projenin hikâyesini dinlediler. Sonra
seranın içerisine girdiğimizde, bizim seramızdan farklı
olarak seranın yan duvarlarında asılı bitkileri ve boruları
fark ettiler. Çok fazla boru vardı borunun üzerindeki
deliklerdeki bitkileri çektiğimizde köklerini görülebiliyordu.
Daha sonra öğretmenlerimiz bize bu serayı neden
yaptıklarını açıkladılar. Ortaokul öğrencilerimiz, bu projeyi
hidroponik yani topraksız tarım yapılabileceğini göstermek
için yapmışlardı. Sınıfta bu gezimizden öğrencilerimizin
öğrendiği bilgiler, gördüğü bitkiler resimlendi.

DÜNYA SANAT GÜNÜ ŞENLİĞİ

Biz sanat öğretmenleri olarak, Bedri Baykam’ın 2011
yılında, Uluslararası Sanat Derneği’nin toplantısında yaptığı
öneri üzerine kabul edilen 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü
İzmir SEV Anaokulu’nda şenlik havasında kutladık. Tüm
dünyada kutlanan bu
günde bizler de hafta
boyu müzik, drama ve
resim üzerine sanatsal
etkinlikler yaptık. Üstelik
15 Nisan Leonardo da
Vinci’nin doğum günüydü.
Anaokulu öğrencilerimiz
sanat dersinde Mona Lisa tablosunu inceleyerek gizemli
gülümsemesini keşfettiler. Leonardo Da Vinci sadece bir
ressam da değildi heykel oyunu ile Da Vinci’yi daha
yakından tanıma imkânımız oldu. Leonardo da Vinci’nin
doğum gününü pasta keserek kutladık, bahçede piknik
keyfi ve ‘Mona Lisa Nerede?’ sergi açılışını yaptık, şarkılar
söyledik, heykel oyunları oynadık... Sanat dolu geçirdiğimiz
bu haftada etkinliklerimiz büyük beğeni topladı.

YIL SONU GÖSTERİLERİ

Koca bir yılı daha geride bıraktık. Bitirdik bitirmesine ama
ne kadar çok eğlendik, eğlenirken de öğrendik. Gezdik,
gördük, araştırdık, keşfettik, farkına vardık. Bütün bu
öğrendiklerimizi yıl sonu gösterisinde sizlerle paylaştık.
Yıl boyunca öğrendiğimiz temalardan yola çıkarak farklı
temaları gösterimizde canlandırdık. Çevre grubunun
sunumuyla, çevremize karşı duyarlı olmayı; ritim grubunun
sunumuyla matematik
ve ardıllık becerilerini,
ağustos böceği ve karınca
grubuyla işbirliği ve
yardımlaşmanın önemini;
İzmir grubuyla ise
yaşadığımız şehrin önemli
sembollerini vurguladık.
Öğrencilerimiz, Türkçe, İngilizce gösterileri ve Atıl
öğretmenimizle coşkulu bir koro ile şarkılarını seslendirdiler.
Gösterinin sonunda, hoş anılar ve gülen yüzler kaldı.
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KINDERGARTEN
ENGLISH
MASTERPIECES
Kindergarten English continued their second
semester in high gear. Over the course of
the time, they acquired English through
playful games, songs, and routines that
involved individual as well as team work.
To showcase their newfound language
skills, the kindergarten children put on a full
English-language musical play entitled ‘Are
You Ready?’, where they played different
jungle and forest animal students on a
school bus who keep forgetting their school
supplies. The show was topped off with a
rock-and-roll version of ‘The Wheels on the
Bus’ that had audiences applauding. In their
classrooms, the children were also busy with
several creative projects connected to
the lessons they were learning. Their
first project was creating a memorynecklace, which showcased their
personal fingerprint and name, which
they then sold at Bazaar Day. Their
second project was the Socktopus,
which was connected to their animals
lessons. Here, the students created
their own octopus out of socks and
several other pieces. Another project
students worked on were family photo
frames, where they put wooden
stick frames together, painting and

decorating them, while placing a family
photo that they had to identify using family
vocabulary. The final project was a clown
puppet, which was created in their English
full classes. Here, students colored, cut
out, and laminated clowns which they then
shared in their classrooms. These were
then used to display on Portfolio Day.

KARINCALARI YAKINDAN
TANIDIK

“Keşfetmekle başlar her şey!” mottosundan yola
çıkarak, bahçemizdeki minik dostlarımız karıncaları
daha yakından tanındık. Çalışmalara öncelikle canlı
kavramıyla başlandı. “Canlı deyince aklına neler
geliyor?” sorusuna cevaplar bulunduk. Ardından, canlılar
dünyasında çalışkanlıkları ile meşhur olan karıncalar, daha
yakından tanınmak üzere; bahçede büyüteçlerle incelendik;
karınca yuvaları bulunduk, karıncaların nasıl hareket ettiği,
neler yaptığı, nasıl göründükleri incelendik. Karıncalar ile
ilgili kitaplar okunduk, belgeseller izlendik, vücut bölümleri,

çoğalmaları ve yaşam döngüleri, aralarındaki iş bölümünü,
ekosisteme faydaları öğrendik. Öğrendiğimiz tüm bilgileri
kullanarak çeşitli matematik çalışmaları, hikaye oluşturma,
dramatizasyon, yaratıcılık ve sanat çalışmaları yaptık.
Karınca yuvaları çizildi, hamurlarla karınca kolonileri
oluşturulduk.
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SEV ANAOKULU OYUN VE
OYUNCAK MÜZESİNDEYDİ!

İZMİR SEV

1. SINIFLAR BİR TIRTILIN PEŞİNDE!

Sanat ve Drama dersi kapsamında anaokulu
öğrencilerimizle ‘Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak
Müzesi’ni ziyarete
gittik. Oyun
heykellerine
hayranlıkla bakarak
girdiğimiz müzede,
oyuncaklarımızın
geçmişten bugüne
yer alan serüvenini
gördük. Oyuncakların
kimi bize bugünü
hatırlatırken kimi hiç
bilmediğimiz yeni hayallerin
kapısını araladı. Karagöz ve
Hacivat köşesinde, geleneksel
tiyatromuza merhaba dedik
ve resimdeki oyuncağı
müzede bul oyunu oynadık.
Küçücük karışlarımızla en
büyük oyuncağı seçerken,
akıllarımızda oyuncaklarla
okulumuzun yolunu tuttuk.

MASKELER SERGİSİNİ GEZDİK

1. sınıflar ile görsel sanatlar dersinde Hıfzı Topuz’un
dünya müzelerinde eşlerine az rastlanan maske ve
heykelden oluşan 400 parçalık koleksiyonunu incelemek
üzere Folkart Sanat Galerisi’ne bir gezi düzenledik.
Maskeler, farklı Afrika kabilelerinin geleneklerinin
önemli bir parçası olmuştur. Bu maskeler çeşitli ritüeller
ve törenler ile ilişkilidir ve kabile kültürünün ayrılmaz bir
parçasıdır. Afrika kültürüne ait maskeleri galeri ortamında
inceleme fırsatı bulan öğrencilerimiz sanat dolu bir gün
daha geçirmenin keyfini yaşadılar.

ATIK YAĞI ATMA,
DÜNYAYI AĞLATMA!

Bu yıl Destination Imagination yarışmasında HOTE
Takımı, PO -Challenge da bir sosyal sorumluluk projesi
gerçekleştirdi. Atık yağların lavabolara dökülmesi ile tüm
canlıların yaşam alanlarının kirlendiği, 1 litre yağın 1
milyon temiz suyu kirlettiği ve atık yağların deniz suyunun
üstünü kapladığı için balıkların nefes alamadığını fark
edince neler yapılabileceği takım
olarak planlandı. Okulumuzda
yağ toplama kampanyası başladı.
Her yağ getiren öğrenciye HERO
Ahtapot Stiker’ı verildi. MEM
olarak ahtapotu seçen takım
üyeleri, her kolu projelerinin
basamakları olarak belirledi. Bu
projenin daha geniş bir kitleye
duyurulması için Ege Üniversitesi
TV bir ‘Kamu Spotu’ çekti.
Kamu spotu YouTube'a yüklendi.
Kuşadası’nda Destination
Imagination yarışmasına katılan
HOTE Takımı, Türkiye birincisi olarak Amerika’ya gitmeye
ve Global Finals yarışmasına katılmaya hak kazandı.
Tennessee Knoxville’de yapılan yarışmada okulunu başarı
ile temsil etti.

STARRY STARRY
NIGHT

Sarı rengi neden çok kullanır?
Resim sanatında hangi ilkeleri
gerçekleştirdi? Resimlerinde neden
her şey rüzgârda dalgalanmış
gibi görünüyor? Aklımızdaki tüm
sorulara yanıtlar bulduğumuz sanat
dersimizde Vincent Van Gogh’u
tanımak ve eserlerini incelemek
öğrencilerimizde görme, tarif
etme ve yorumlama becerilerini
geliştiriyor.
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Okumak; sadece okumak değil, anlayarak, düşünerek, tartışarak, anlam
vererek, çıkarımda bulunarak okumak…. İşte bu hedef doğrultusunda; İzmir
SEV’de 1. Sınıflar Tülin Kozikoğlu’nun yazdığı, ‘Yemeğini Arayan Tırtıl’ ve
‘Özgürlüğünü Arayan Kelebek’ kitaplarını okudular. Bu kitapları okurken
hem birçok becerinin gelişimi üzerine çalışıldı. Hem de kitap üzerine
derinlemesine düşünme ve tartışma fırsatı bulundu. Anlamlı okuma becerisine
yönelik grup ve bireysel okumalar, görselleri 3D’ye göre inceleme, hikâye
haritası oluşturma, ana düşünceyi bulma, duygu matrisi, yaratıcılık becerisinin
gelişimine yönelik olarak scamper soruları yanıtlama, veteriner ile söyleşi,
yazar ile söyleşi bu kitaplar kapsamında yapılan etkinliklerdendi.

BU YAZ SEV YELKENLERİ FORA!

CAVE ART

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları ve Arkas Spor Kulübü
işbirliği ile öğrencilerimiz
yaz aylarında farklı spor
dallarında çalışmalarını
sürdürecekler.
Öğrencilerimizin ilgisini
çeken önemli spor
branşlarından biri olan
yelken sporu ile ilgili,
Arkas Yelken Kulübü
öğrencilerimize farklı bir
sunum yaptı. Sahneye getirdikleri yelkeni öğrencilerimizin
tanımasını ve yakından görmesini sağladılar. Bazı
öğrencilerimiz sahneye gelerek yelken kullanma tecrübesini
de yaşamış oldu. Öğrencilerimiz, büyük ilgili gösterdikleri
assembly sonunda, yelken sporu ile ilgili akıllarına takılan
farklı soruları da yetkili kişilere sorma fırsatı buldular.

Görsel Sanatlar dersinin öğrenme alanlarından biri de
sanatta kültürel çalışmalardır. Bu amaçla 1.sınıflar ile
mağara dönemindeki resimleri inceledik. Tarihte bulunan
ilk resimler; ortalama 30 bin yıllık oldukları varsayılan,
1994 yılında, Fransa'nın Vallon-Pont-d'Arc bölgesinde
yer alan, Chauvet Mağarası’nda
keşfedildi. Tarih öncesi resimler, pek
çoğu mağaralarda olmak üzere,
kaya duvarlarına çizilmiş hayvan,
av sahneleri ve ellerle boyahmış
izlerden meydana gelirler. İzmir
SEV 1. Sınıf öğrencileri mağara
sanatını, doğal malzemelerden
yapılan renkleri ve mağara devri
insanlarının resimlerini incelediler.
Sanat tarihinin ilk izlerine bakarak; kendi mağara
resimlerimizi oluşturmak çok keyifliydi.

BUGÜN OYUN
TASARLARIZ, YARIN…

kullanabilmesi için tasarlanmış bir oyun geliştirme ortamıdır
ve kodlamayı eğlenceli bir şekilde öğretir. Öğrenciler kendi
oyunlarının ortamını, kurallarını, oyun karakterlerini, puan
kazanma sistemini ve daha birçok şeyi kendileri tasarladılar
ve portfolyo gününde velileriyle paylaştılar. 5. ve 6. Sınıf
öğrencileri ise program yazma mantığını ve kodlamayı Python
programlama dilini kullanarak öğrendiler. Öğrencilerimiz,
bir programlama dilini öğrenilirken ilk yazılan ve olabilecek
en basit program komutunu Python’un söz
dizimine uyarak print (“Hello World!”) olarak
yazdılar ve Python’un dünyasına girmiş oldular.
Bu dönem öğrencilerimiz karakter dizileri,
değişkenler ve koşul kavramlarını; print() ve
input() komutlarını; syntax error ile karşılaşma
ve bundan yola çıkarak hataları tespit etme ve
düzeltebilme konularına çalıştılar.

Dijital bir hayat yaşıyoruz, dolayısıyla ‘dijital beceriler’
konusuna giderek çok önem verilmeye başlandı. Kodlama
(program yazabilme, coding) becerisi bunlardan biri...
Sağlık ve Eğitim Vakfı da 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 2.
dönemde bütün ilk ve ortaokullarında (3.- 6. sınıflar arasında)
kodlama derslerini başlattı. Kodlamak,
öğrencilerin akıl yürütebilme, mantıklı
düşünme, problem çözebilme ve yaratıcılık
becerilerini geliştirir, azim ve sabır kazandırır.
Kodlama çalışmalarında 3. ve 4. Sınıf
öğrencilerimiz görsel kodlama dili Kodu Game
Lab’ı kullandılar. KODU Game Lab Microsoft
şirketinin geliştirdiği ve herkesin kolayca
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İZMİR SEV

EN İYİ BİLİMSEL YAKLAŞIM VE
EN İYİ YAPI ÖDÜLÜ

SEV’İN E-ATIKLARI
ÇÖPE GİTMEDİ

Hayal gücü, yaratıcılık
ve takım çalışması gibi
becerileri geliştirmeye
odaklanan Destination
Imagination Anlık
Görev Turnuvası, DITürk
(Hayal Gücüne Yolculuk)
organizasyonunda
8 Mayıs
Pazar günü
gerçekleştirildi.
Instant Challenge
Competition (Anlık
Görev Yarışması)
etkinliğinde,
3. Sınıflardan
“SEV’ECEN”
isimli takımımız
“En İyi Bilimsel
Yaklaşım” ödülünü, “SPACE ROCKETS” takımımız ise “En
İyi Yapı” ödülünü aldı. 1. ve 2. Sınıflarımızdan oluşan
Rising Star kategorisinde ‘Makine’ ve İngilizce olarak
sunum yapan ‘Super Powers’ isimli gruplarımız başarılı
sunumlarıyla okulumuzu temsil ettiler. Öğrencilerimizi ve
öğretmenlerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.

SEV İzmir İlkokulu FLL Robotics takımı SEV-Cycle (Demir,
Doruk, Emre, Janset, Onat, Rita, Seda, Tan, Yankı ve Yiğit)
turnuvanın bitmesine rağmen proje çalışmalarına devam
ettiler. FLL’nin bu yılki teması “Çöpe Çözüm, Çöple Çözüm”
idi. SEV-Cycle takımı
elektronik atıklar, kısaca
e-atıklar konusunda
çalışmaya karar vermişti.
E-atıklar evsel atık değildir,
onlar toprağa karıştığında
içerdikleri çok zehirli
maddelerle çevreyi
kirletirler; diğer taraftan
ise değerli metaller
içerirler ve geri dönüştürüldüğünde ekonomiye katkı sağlarlar.
Dolayısıyla e-atıklar lisanslı e-atık toplama merkezlerine
ulaştırılmalıdır. SEV-Cycle takımı okulumuzda e-atık toplama
kampanyası düzenledi, hatta Sağlık Eğitim Vakfı ve ona
bağlı bütün okulların müdürlerine de mektup göndererek
kurumlarında benzer kampanya düzenlemeye davet etti.
SEV İzmir’in atıkları çöpe gitmedi, Evciler şirketine geri
dönüşüm için teslim edildi: Bu aletler arasında 60 monitör, 54
bilgisayar kasası, 41 yazıcı, 21 klavye ve evlerden toplanan
eski cep telefonları, saç kurutma makineleri, receiver ve
benzeri elektronik küçük ev eşyaları yer alıyordu.

23 NİSAN COŞKUSU FIELD
DAY’LE DAHA DA ARTTI

KÜÇÜK MİMARLAR İŞ BAŞINDA

Matematik dersinde
geometrik şekillerin çevre ve
alan hesaplamaları yapıldı.
3. Sınıf öğrencileri kendi
mimari tasarımlarını yaparak
tasarımlarındaki bölümlerin
alanlarını ve çevrelerini
hesapladılar. Ayrıca bahçelerinin
çevresine çekilecek çit için
ödenmesi gereken para miktarını
da belirlediler. Bu sayede
geometrik şekillerin alan ve
çevrelerini hesaplarken bir
mimarın nasıl proje yaptığını ve
bir evin maliyetinin nasıl hesaplandığını fark ettiler.

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinden biri de
Field Day’di. Field Day’de farklı ülkeleri temsilen yapılan
olimpiyatlarda
öğrenciler
dayanışmanın
önemini bir kez daha
hatırladılar. Her
sınıf iki ayrı takıma
ayrılarak farklı iki
ülkeyi temsil ettiler.
32 ülkeyi temsil
eden öğrenciler
yarışmalarda birbirlerine de destek oldular. Yarışmalarda
engel atlama, bayrak yarışı, top oyunları gibi oyunlar yer
almaktaydı. Son yarışlarda heyecan doruktaydı. Öğrenciler
yarışırken öğretmenler de öğrencilerle yarışa dahil oldu.
Kurallara uygun ve birbirlerine saygılı bir şekilde yarışan
SEV öğrencileri olimpiyat ruhuna uygun davranışlarla
yarışmaları coşkuyla tamamladılar. Yarışlar bittiğinde tüm
takımlar birbirlerini tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.
SEV öğrencileri geçmişteki Field Day’lerde de olduğu gibi
Atamızı neşeyle andılar. Atamızın armağan ettiği Çocuk
Bayramı’nı coşkuyla kutladılar.

MASK PROJEMİZ

Geçmişten bugüne farklı topluluklarda farklı amaçlarla
maskeler kullanılmıştır.
Maskeler bir topluluğun
kültürü, inanışları,
sanatı, yaşantısıyla
ilgili önemli ipuçları
verir. 3. sınıf öğrencileri
Mask Projesi’yle
dünyadaki farklı
kültürleri, gelenekleri
tanırken maskelerin
tarihçesini öğrendiler. Farklı dünya kültürlerini yakından
tanıma, araştırma, günümüze etkilerini fark etme fırsatını
yakaladılar. Çok kültürlülük, kültürlerarası etkileşim,
farklılıklara saygı, hoşgörüyü de özümseyerek dünya
vatandaşı olma yolunda önemli bir yol kat etmiş oldular.

KARİKATÜRLER
HAYATTA

FEN BİLİMLERİNE KOŞUYOR,
DENEYLERLE COŞUYORUZ

4. Sınıf öğrencileri Fen Bilimleri dersinde hava, su, ışık,
vb. konularla ilgili onlara ilginç gelen deneyler seçtiler.
Yazdıkları deneylerden bir pano oluşturdular. Panoda bulunan
deneyleri okudular, içlerinden seçtiklerini arkadaşlarıyla
birlikte uyguladılar. Deneyler yapıldıkça çıkarılan sonuçlar
panoya işlendi. Bu deneylerden bazıları öğretmen eşliğinde
laboratuvarda da yapıldı. Öğrencilerin deneyleri yorumlaması
ve aynı deneyi farklı arkadaşlarıyla yapmaları onlar için
önemli bir deneyim oldu. Bu aktiviteler sırasında internet
de kullanarak bilinen materyallerle yapılan ilginç
deneylerin olduğu siteler keşfedildi. Yıl boyunca yapılan
deneylerin sonucunda öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla
farklı bakış açılarına sahip olduklarını gördüler.
Bu durum onları daha da zenginleştirdi. Bir bilim
insanı gibi düşünmenin zor ama çok keyifli olduğunu
deneyimlemiş oldular.
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2. Sınıf öğrencileri, derslerinde
iPad’leri kullanarak karikatür
oluşturma programı olan Comics
Maker’ı öğrendiler. Program
birbirinden ilginç şablonlardan
oluşuyordu.
Öğrenciler bu
şablonlardan
yararlanarak
istedikleri bir
konu hakkında
karikatürler
oluşturdular yazılarını yazdılar.
Apple TV’ler aracılığıyla tahtaya
yansıtıp arkadaşlarıyla paylaştılar.
Öğrencileri yarattıkları kahramanlar
çok ilgi çekti.
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NESNELERİ STOP
MOTION TEKNİĞİ İLE
HAREKETLENDİRDİK

BİZ DE KÜRESEL
ISINMAYA KARŞIYIZ

LABORATUVAR MACERASI

Bir sepet dolusu çeşit çeşit eşya: Toplar, kağıt bardaklar,
eski CDler, kalemler, bilgisayar mouse’ları, Lego parçaları,
zarlar, iPad’ler ve laboratuvar dolusu
cıvıl cıvıl, yaratıcı 4. Sınıf öğrencileri...
Öğrenciler stop motion tekniği
ile seçtikleri malzemelerden kısa
animasyonlar oluşturdular. Bu teknik
için bir kamera gerekir ve kameranın
karşısına nesne(ler) yerleştirilir. Nesneden
fotoğraf çekilir, sonra nesneyi biraz
hareket ettirip tekrar fotoğraf çekilir,
bu adımları birçok kere tekrarlayıp
animasyon tamamlanır. Çekilen kareler
art arda hızla oynatıldığında nesneler hareket etmiş gibi
olur. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var:
Nesneleri her seferinde çok az hareket ettirmek ve fotoğraf
çeken cihazı sabit tutmak. Öğrenciler fotoğrafları çekmek
için iPad cihazını ve Stop Motion uygulamasını kullandılar,
ardından animasyonlarını Google Drive üzerinden
laptop ortamına taşıdılar ve Windows Live Movie Maker
programını kullanarak çalışmalarını tamamladılar.

TİYATRO SEV
SEYİRCİLERİYLE BULUŞTU

Özel İzmir SEV İlkokulu 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden
oluşan Tiyatro SEV Kulübü “Into The Woods” adlı eserin
uyarlamasıyla sahne aldı. Yıl boyunca temel tiyatro ve
sahneleme eğitimlerini alan öğrenciler, öğrendiklerini
büyük bir coşku ve heyecanla bu keyifli oyunda
sergileme imkanı buldular. Orijinal hikayeye bağlı
kalarak kulübümüz öğretmenleri Alper Kalender ve
Aslı Alp tarafından uyarlaması yapılan oyunun konusu
kısaca şöyle: Ormanın cadısı tarafından kendilerine
yapılan büyüyü kaldırmaya çalışan Fırıncı ve Karısı,
bunun için masal kahramanlarının özel eşyalarını
alıp cadıya teslim etmek zorundadır. Ancak Jack ve
annesinden, Sindirella’dan, Kırmızı Başlıklı Kız’dan, Alice
ve Tavşan’dan, Hansel ve Gratel’den özel eşyalarını
almak hiç de kolay değildir. Oyunda kullanılan
dünyaca ünlü müzikallerin Türkçe sözleri de kulübün
öğretmenler tarafından yazılmış, öğrencileri tarafından
seslendirilmiştir. 22 öğrencinin büyük bir özveriyle
sahnede yarattığı bu görsel şölen, izleyenlere hem
duygusal hem de eğlenceli anlar yaşatmıştır.

YARATICI OKUMA VE ŞİİR
YAZMA ATÖLYESİ

1. Sınıf öğrencilerimiz hayat bilgisi dersinde
laboratuvarımızda pek çok eğlenceli deney yaptı.
“Elmam Kararmasın”
deneyinde tuzlu su,
sirke, zeytinyağı ve elma
dilimlerini kullandılar.
Elma dilimlerini seçilen
malzemelerin içinde
bir müddet beklettiler.
Beklerken yaptıkları
tahminle ile deney
sonucundaki gözlemlerini
karşılaştırdılar. Bu deney
ile hangi maddelerin
yiyecekler üzerindeki
kararmada etkili olduklarını öğrendiler.

İzmir SEV İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri bu yıl yaptıkları
“Doğal Denge” proje çalışması ile küresel ısınmaya karşı
olduklarını kanıtladılar. Bu dünya hepimizin ve bizden
sonra yaşayacakların diyerek işe koyuldular. Doğal
dengeyi bozan etkenler,
sera gazı etkisi ve küresel
ısınmanın olumsuz etkileri
konularında araştırma yapıp
gözlemde bulundular. Deney
yaparak kanıt topladılar.
Gezi yaparak doğayı
yakından incelediler ve
ortaya çıkan ürünlerini
de velileri ile oluşturdukları proje sergisinde paylaştılar.
Küresel ısınmaya karşı olduklarını ortaya koydular.

İZMİR SEV'İN EN KÜÇÜK
YAZARI: GÜNEŞ ÖZTARHAN

GEÇMİŞİN SAHİPLERİ İLE
BULUŞTUK

Özel İzmir SEV İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerinden
Güneş Öztarhan bir yıl boyunca pes etmeden
yürüttüğü yazım alanındaki çalışmalarının sonucunu
aldı. "Canavarlar Okulu" ismini verdiği ilk kitap
denemesini İzmir SEV Ailesi ile paylaştı. Düzenlenen
kitap tanıtım gününde arkadaşlarına ve öğretmenlerine
kitabını anlatan Güneş Öztarhan, süreçte nasıl
çalıştığını ve duygularını arkadaşları ile paylaştı ve
bu ilk denemesini arkadaşları için imzaladı. Küçük
yazarımız, bu sene boyunca yaratıcı düşünme,
olay oluş sırası, sayfa organizasyonu, zamanı etkili
kullanma, hikayede anlatım, imla-yazım kuralları,
görsel okuma becerileri üzerine çalışmalarını sürdürdü.
Kendisini kutluyor, destek veren öğretmenlerimiz okul
psikoloğumuz Gülnur Harbek'e ve Türkçe öğretmenimiz
Berna Arıcan'a desteklerinden ve katkılarından dolayı
çok teşekkür ediyoruz.

Özel İzmir SEV
İlkokulu öğrencileri
için toplum
hizmeti çalışmaları
önceliklidir. Bu yıl 4.
Sınıflarımız toplum
hizmeti çalışması olarak huzurevi ziyareti gerçekleştirmeyi
planladılar. Huzurevinde kalan büyüklerinin ihtiyaçlarını
karşılamak, onlarla bir araya gelerek sohbet etmek
ve onlara yaşamlarının bu döneminde farklı anılar
bırakmak istediler. Bu
kapsamda Gürçeşme
Zübeyde Hanım
Huzurevi sakinleri
konuklarımız oldu.
Süreçte öğrencilerimiz
öncelikle sağlıklı
gıda satışı yaparak
ihtiyaçları olan geliri elde ettiler ve huzurevi sakinleri için
hediyeler aldılar. Huzurevi sakinlerine gösterilerini sunan
öğrencilerimiz, birlikte öğle yemeği yediler. Öğrencilerimiz
huzurevi sakinlerinin yürümelerine, asansöre binmelerine
destek olarak çok özel paylaşımlarda bulundular. Anılar
paylaşıldı, nasihatlar edildi. Konuklarımız ayrı heyecanlıydı
öğrencilerimiz ayrı. Hediye paketleri verildi, teşekkürler
edildi, ziyaret gönüllerde ayrı ayrı yerlere dokundu.

1. Sınıf öğrencilerimiz bu yıl birçok kitap okudular.
Kitapları okuduktan sonra farklı etkinliklerle sınıfta anlama,
yorumlama çalışmaları yaptılar. Yılın sonunda ise; Leyla
Fonten’den Öyküler Serisi’nin, “Yemeğini Arayan Tırtıl”,
“Özgürlüğünü Arayan Kelebek” kitaplarının yazarı Tülin
Kozikoğlu ile söyleşi yapma fırsatı buldular. İki ders saati
süren, yaratıcı okuma ve şiir yazma atölyesi şeklinde
planlanan etkinlik sırasında öğrencilerimiz hem keyif aldı,
hem de birçok yeni bilgi edindi.
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YAŞASIN ARTIK OKUYORUZ
ETKİNLİKLERİ

PORTFOLYO GÜNÜ
PAYLAŞIMLARI

28 Nisan 2016 tarihinde birinci sınıflar olarak okul
sonrası kalıp “Yaşasın Artık Okuyoruz” etkinliğini
gerçekleştirdik. Etkinliğimiz farklı atölyelerde yapılmak
üzere altı istasyondan
oluşuyordu. İlk
istasyonumuz
müzik atölyesindeki
“Beethoven Etkinliği”
idi. Etkinlik dans
eşliğinde ısınma
çalışması yaptıktan
sonra gözler kapalı
bir şekilde yere yatıp öğretmenin çaldığı çanın sesini
parmaklarıyla takip etmeyle başladı. Daha sonra ritim
orkestrası ile orkestra yönetimi çalıştılar. Resim atölyesine
geçip seramikten deniz canlıları yaptılar. Dinledikleri
öykünün etkinliklerini yapmak üzere kütüphanenin yolunu
tuttular. Kütüphane etkinliklerinden sonra “Harf Yakalama
Etkinliği”ni yapmak üzere orta alana gidip müzik eşliğinde
hem kelime oluşturup, hem dans ettiler. Spor salonunda
paraşüt etkinlikleriyle oyunlar oynadılar. Çok amaçlı
salonda Disco ve Sandalye Kapmaca etkinlikleri yapıp,
hatıra çerçeveleri hazırladılar. Hem eğlenip, hem de
birlikte oyun oynamanın keyfini yaşadılar.

Özel İzmir SEV İlkokulu’nda her sınıf seviyesinde
öğrencilerimiz yıl boyunca öğrendiklerini ve edindikleri
becerilerini sergiledikleri portfolyo gününde aileleriyle
unutulmaz bir gün yaşadılar. 1.2.3.sınıflarımız
hazırladıkları portfolyo dosyalarını aileleri ile paylaştılar.
İlkokul yolculuğunu bitirip ortaokula yelken açan 4.
Sınıf öğrencilerimiz ise, önceki yıllardaki sunumlarından
farklı bir şekilde hazırlandıkları bu günde ailelerine
çeşitli sürprizler sundular. Öncelikle on ayrı istasyonda
tüm derslerden hazırladıkları çalışmalarını aileleriyle
birlikte atölye çalışmalarında
tamamlayan öğrenciler
daha sonra oditoryumda
yerlerini aldı. Çocuklarının
atölyelerdeki çalışmalarıyla
gururlu ve keyifli anlar
yaşayan aileler için bu kez
duygu dolu anlar başladı.
Anasınıfından bugüne kadar çocuklarının birçok
fotoğraflarından oluşan videoyu izleyen aileler adeta bir
zaman yolculuğuna çıktılar. SEV’de ilkokul macerasını
tamamlayan çocuklarının edindikleri bilgileri, becerileri,
deneyimleri bir kez daha gören aileler, “4. Sınıfa Veda”
pastasını kestiler. Portfolyo gününe dair öğretmenleriyle
hatıra fotoğrafları çektirerek günü sonlandıran aileler ve
öğrenciler, SEV yolculuğunda anılarına unutulmaz bir
anı daha ekleyerek evlerine döndüler.

DOĞAL DENGE PROJEMİZ

Son 10-15 yıl içinde insanlığın temel ekolojik sorunlarına bir
yenisi eklenmiştir. Bunun adı, “Küresel Isınma ve Küresel İklim
Değişimi”dir. İzmir SEV’de
güncel ve büyük bir tehlike
yaratan bu durum üzerine
disiplinlerarası bir proje
yapılmasına karar verdik.
Projemizin amacı doğal
dengenin bozulmaması
için bilinçlenmek,
çevremizdekileri
bilinçlendirmektir. Özel
İzmir SEV İlkokulu 3. Sınıf
öğrencileriyle 6-7 hafta süren projemiz boyunca doğal
çevreyi oluşturan unsurlar, doğal dengeyi bozayı etkenler,
doğal dengenin bozulmasının sonuçları, alınması gereken
önlemler üzerinde durduk. Öğrenciler bu proje sürecinde
dünyamızın içinde bulunduğu durumu fark edip, bireysel ve
toplumsal farkındalık ve sorumluluk kazandı.

YUSUF KÖKSAL İLE DÜNYA
TİYATROLAR GÜNÜ

Özel İzmir SEV Ortaokulu 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü etkinliğimiz,
Haldun Taner’in yayınladığı ulusal bildiriden bir bölümünün yer aldığı
bildirgenin okunması ile başladı. Etkinlik kapsamında “Devlet Tiyatrosu
Oyuncusu Sayın Yusuf Köksal’”ı okulumuzda konuk ettik. Türkçe Tiyatro
Kulübü’nün gerçekleştirdiği söyleşide, Yusuf Köksal, tiyatronun tarihinden söz
edip, öğrencilerimizin ilgisini çeken başka bir konuyla söyleşisine devam
etti; “Tiyatronun içinde yer alan meslekler nelerdir?” sorusuna yanıt veren
Köksal, öğrencilerimize oldukça geniş bir ufuk açtı. Söyleşinin sonunda Türkçe Tiyatro Kulübü öğrencilerimiz sahneye davet edildi
ve Yusuf Köksal’a günün anısına plaket verildi, öğrencilerimiz teşekkürlerini ünlü oyuncaya sundukları çiçeklerle dile getirdiler.

HER ÖLÜM ÇOK ERKENDİR,
HER ÖLÜM ÇOK GENÇTİR
ÇANAKKALE’DE!

8. SINIFLAR GILGAMIŞ
PARODİLERİNE FİLM ÇEKTİ

8. Sınıflar, Türkçe dersinde Gılgamış Destanı’nı okuduktan
sonra parodiler
yazdılar.
Öğrencilerin
verdiği oylarla
her sınıf için bir
parodi seçildi.
Tüm öğrenciler
rol alacak
ve çalışacak
biçimde roller ve
teknik görevler paylaştırıldı. 10 Mayıs’ta parodi filmlerinin
çekimlerine başlandı. 3 Haziran’da tüm çekimler ve montaj
tamamlandı. 6 Haziran’da, çok amaçlı salonda filmlerin
gösterimi başarıyla gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Kahramanlar
Günü’nün 101. yıl dönümünde mart ayı boyunca birçok
çalışma ve etkinlikler yapıldı. Öğrencilerimizde tarihsel
bilinci desteklemek amacıyla sosyal bilgiler ve Türkçe
öğretmenlerimizin rehberliğinde birçok çalışma yürütüldü.
“Çanakkale 1915” filmini izletmek, bu filmin ardından
farklılaştırılmış öğretim yöntemiyle öğrencilerin ürünler
oluşturmasını sağlamak, pano hazırlıkları bu çalışmalardan
bazılarıydı. Bu çok önemli tarihi gün için hazırladığımız
törenimiz; Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale’de ve 1. Dünya
Savaşı’nın diğer cehpelerinde, Kurtuluş Savaşı’mızda ve son
dönemde şehit olmuş tüm Mehmetçikler için saygı duruşu
ile başladı. Ardından İstiklal Marşımız okundu. Tören için
hazırlanan şiir ve drama gösterisinde 35 öğrenci görev aldı.
Drama bölümünü, 8. Sınıftan bir grup öğrencimiz hazırladı
ve sahneledi. Şiir korosu bölümünde ise 7. sınıflardan
öğrenciler görev aldı. Salondaki herkes üzerinde derin
duygular uyandıran gösteri “Çanakkale Geçilmez!” yazısının
açılması ile son buldu. Hazırladığımız sunum ile tarihimize
sahip çıktığımızı ve gelecek için geçmişten ders çıkarmamız
gerektiğini kez daha vurguladık.

ÇİMLENME KISA FİLM
ÇALIŞMASI

6. Sınıf Fen dersinde öğrencilerin
kontrollü deney tasarlama konusunda
becerilerini geliştirme amaçlı bir
proje gerçekleştirildi. Farklı sıvıların
çimlenme hızına etkisini gözlemlemek
için her öğrenci 3 farklı saksıda
kendi tohumunu su ve farklı sıvılar
kullanarak yetiştirmeye çalıştılar. Bu esnada süreci iPad’lerine
kaydederek kısa bir film hazırlayıp arkadaşlarına sundular.
Öğrenciler hem kendi tohumlarını yetiştirme keyfine vardılar
hem de teknolojiyi kullanarak bir sunum hazırladılar.
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ÇİNİ SANATI

“KONUŞAN KİTAPLAR” SOSYAL
SORUMLULUK PROJESİ

5. Sınıf öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Osmanlı
tarihinden günümüze kalan en özel
ve nadide miraslardan biri olan çini
sanatının inceliklerini öğrendiler.
‘Çini, toprağın pişirildikten sonra
şekil verilip kap-kacak, tabak, vazo,
sürahi vb. eşyalar üretilmesine dayalı
bir el sanatıdır. Aynı zamanda
fayans, porselen tabak, seramik gibi
eşyaların süslenmesinde kullanılan bir
yüzü sırlı, renkli dekor ve motiflerle
işlenmiş kaplama malzemesine, bu
malzemeyle işlenmiş eşyalara çini, bu süsleme işine de
çinicilik denir.’ Birçok kaynaktan bu motifleri inceleyen
öğrencilerimiz kendi karolarının üzerine desenlerini
oluşturdular. Renk, desen ve çizgiler üzerinde çalışan
öğrencilermizin ürünleri büyük beğeni topladı.

Okulumuzun gelenekselleşen etkinliklerden “Dilden Dile
Türkçe Festivali”ne katılan okullarla birlikte çok önemli bir
sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunduk. Görme engelli
öğrencilere yönelik olarak yürütülen ve altıncı senesine giren
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi önderliğinde devem eden
“Konuşan Kitaplar” projesine Dilden Dile festivalimize katılan
okulların öğrencilerine ve bizim öğrencilerimize ait öyküler

DÜŞ GÜNLÜĞÜ MASAL
YAZMA YARIŞMASI

göndererek katkıda bulunduk. Toplamda 33 öykü üniversite
tarafından pedagojik olarak incelendi. Türkçe öğretmenleri
Yeşim Şamar Yılmaz, Nihan Özcan ve ben öykülerin
redaksiyonu yaptık. Bu güzel ve çok kıymetli projeye katkı
sunmayı kabul eden tüm okullara İzmir SEV Ortaokulu
olarak ayrıca teşekkür ediyoruz. “Konuşan Kitaplar” adlı
sosyal sorumluluk projesinin ödül töreni 25 Mayıs 2016
Çarşamba günü yapıldı. Bu davete tüm okullar olarak davet
edildik. Katılımcı tüm öğrencilere teşekkür belgeleri takdim
edildi. Böyle bir projeye liderlik ettiğimiz için çok gururluyuz.

Özel İzmir SEV Ortaokulu
7. Sınıf öğrencisi Lal Barış,
"Düş Günlüğü" Masal
Yazma Yarışması'na çeşitli
okul öğrencileri tarafından
gönderilen, toplamda
217 masal arasından
seçilen eseriyle üçüncülük ödülünü aldı. Ayrıca, 5., 6. ve
7. Sınıflarımızdan on öğrencimiz başarı sertifikası alırken
okulumuz da en çok katılım sağlayan üçüncü okul olarak
bir plaket aldı.

İSPANYOLCA DERS BLOGU

İspanyolca derslerinde ünite sonrasında bilgisayar
laboratuvarına gidiyoruz.
Hazırlamış olduğumuz
blogta öğrenciler
seviyelere ayrılmış
oyunlarla eğlenerek
öğreniyorlar. Blogta şu
ana kadar öğrenilen
tüm konulara ait çeşitli
oyunlar var. Bu ders
blogu öğrenciler için çok faydalı çünkü oyunlarla soruları
farklı şekillerde sorarak pekiştirme yapabiliyorlar ve
böylece daha kalıcı olabiliyor.

FRANSIZCA DERSİ BLOGUMUZ!
Öğrencilerimiz ile yaptığımız ‘’le zoo de SEV’’ adlı
çalışmamızda,
hayvanları tanıttık
ve konuşturduk.
Fransızca ders
blog’umuzda
öğrencilerimiz
ile yaptığımız
pekiştirme
çalışmalarımızı
sizlerde kullanabilirsiniz. www.francaisev.blogspot.com
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SEV BAZAAR DAY’DEN TOPLUM
HİZMETİ’NE…

GÖREV ARMAMIZI KARDEŞ
OKULUMUZLA PAYLAŞTIK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal
sorumluluk projesi kapsamında
Bazaar Day’de tüm okul çok çalıştık.
“Birlikten kuvvet doğar” atasözünün
ispatı gibiydi tüm çalışmalar.
Danışmanlık grupları olarak çalışılan
bu özel günde en yüksek geliri elde
eden gruba teşekkür etmek için o
grubu ödüllendirmek de okulumuzun
bir geleneğidir. İzmir Hasta
Çocuk Evleri’ne katkı sağlamak
üzere emek harcanan bu seneki
Bazaar Day’in birinci, 7-B sınıfı 1.
grup öğrencilerinin oldu. Grubu oluşturan on iki öğrenci
bowling oyunuyla ödüllendirildi. İzmir Hilton Oteli’nde
öğrencilerimiz çok keyifli bir yarım gün geçirdiler.

PSSP Kulübü (Kardeş Okul Bilim Projesi) kapsamında her
yıl NASA’nın öncülüğünde belirlenen kardeş okulumuzla
paylaşımda bulunmak için Uzay kampında video
konferans gerçekleştirdik.
Bu yıl ki kardeş okulumuz
İtalya’dan idi. Dönem
boyunca her iki okulun
öğrencileri görev armalarını
tasarladı. 'Görev Arması'
uzaya çıkacak astronot
ekibinin kendi görevini
simgeleyen, sadece o gruba ait olan özgün tasarımlardı.
Biz de okulumuzda Mars’a giden ilk insanlı aracın ekibini
oluşturduğumuzu düşünerek görev armamızı tasarladık.
Öğrenciler daha sonra tasarımlarını Uzay Kampında
gerçekleştirilen video konferans sistemi ile İtalya’daki
kardeş okulumuz ile paylaştılar.

İZMİR SEV'DE BİLİM DOLU
BİR GÜN!

SEV’DE Pİ HAFTASI
ETKİNLİKLERİ

İzmir, Üsküdar ve Tarsus’ta
bulunan SEV İlköğretim
Kurumları’nın arasında
geleneksel olarak
gerçekleştirilen bir bilim
paylaşım günü olan
SEV Science Fair, bu sene Özel İzmir SEV Ortaokulu’nda
gerçekleşti. Fuarda öğrenciler yıl içinde gerçekleştirdikleri
bilimsel araştırma projelerini sunarken ayrıca çağımızın bilim
ve teknolojisiyle içi içe bir gün geçirdiler. Robotik, Maker
Atölyesi, Lego Tasarım Atölyesi ve Deney İstasyonları, SEV
Ortaokullarının öğrencileri tarafından
gün boyunca ziyaret edildi. Sekizinci
sınıf öğrencilerinin yürüttüğü deney
atölyelerinde, 5, 6 ve 7. Sınıf
öğrencileri, yaşamın içindeki kimyayı
keşfettiler. Robotik takımı SEV-N üyesi
olan öğrenciler ise gün boyunca
okul arkadaşlarına robot programlama deneyimi yaşattılar.
Tasarım ve Teknoloji atölyesinde öğrenciler Legolar ile '2116
SEV Bilim Olimpiyatları'nın kupasını tasarladılar. Beyin Sinir
ve Omurilik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Güven Çıtak yaptığı açılış
konuşmasında, beyin ve omurga sağlığını korumanın önemine
değindi. Dr. Güven Çıtak, konuşmasının içeriği ile SEV’li
öğrencilere yeni ufuklar açtı.

14 Mart Pazartesi günü başlayan
“Pi Fun Week” kapsamında tüm
hafta boyunca yaptığımız farklı
aktiviteler ile öğrencilerimiz, bireysel
ve grup çalışmaları yaptıkları
matematik dolu bir hafta geçirdiler.
Hafta etkinlikleri içerisinde; “Pi ile
kelime türetme”, “En uzun Pi’yi inşa etme” ve “Pi sayısını
çeşitli materyallerle ispat etme” etkinlikleri yer aldı. Pi
sayısının basamaklarından en uzun basamağı söyleyen
öğrencilerimiz arasından, 157 basamak ile 8. Sınıf
öğrencimiz Selin Hekimgil okulumuzun rekorunu kırdı.
Amacı; matematikle akıl yürütmenin önemi olan hafta
“Quaridor Turnavası” ile son buldu.
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Kütüphaneler Haftası
Etkinlikleri

Kütüphaneler Haftası,
farklı etkinliklerle tüm hafta
kutlandı:
Açık Havada Okuyoruz!
Kütüphaneler Haftası
etkinliklerinden biri de
okulumuzun güzel bahçe
artamında kitap okumaktı.
Yemekten sonra isteyen
öğrenciler istedikleri
kitabı alıp bahçenin
çeşitli noktalarında kitap
okudular. Bu etkinliğe
öğretmenlerimiz de katıldı.
Her Şeyi Bırak Okumaya
Bak! İkinci olarak sabah danışmanlık saatimizde yine kendi
seçtiğimiz kitaplarımızı okuduk; ancak bu etkinliğin özelliği
şuydu: Anons
sesiyle tüm okul
her şeyi bıraktı ve
15 dakika herkes
sadece kitap
okudu.
En Sevdiğim Kitap
Kahramanıyım!
Bu etkinliğimizde
de 5., 6., 7.
Sınıflar olarak
okuduğumuz kitapları düşündük ve herkes kendisini en
çok etkileyen kahramanı buldu. Salı sabahı okula o
kahraman gibi giyinip geldik. Ayrıca o kahramanın kitabı
da yanımızda olmalıydı. Hepimiz sınıflarımızda hem kitabı
hem de seçtiğimiz kahramanı tanıttık. O gün sanki onlarca
kitap okumuş gibi hissettim
kendimi.
Kitap Kafe’miz Açıldı!
Okulumuzda kantinin ön
tarafında bulunan bir oturma
alanımız vardı. Bu alan, Türkçe
öğretmenlerimiz tarafından
bir kitap kafe haline getirildi.
Öğlen aralarında burada kitap
okumak mümkün. Ayrıca birçok
aktivite için de kullanılacak olan
'Kitap Kafe' mizin açılışını okul
müdürümüz yaptı. Bu kafelerin
sayısının artmasını diliyoruz.

YAZAR BULUŞMALARIMIZ

5. Sınıf öğrencilerimiz, yıl boyunca güdümlü kitaplarımızın
yazarlarıyla buluştular. Sara Pardo ile İzmir’in tarihsel
sürecini karikatürlerle inceleyen ve canlandırma yapan
öğrencilerimiz, bu çalışmadan çok etkilendiler. Doğayla
ilgili çalışmalar yapan öğrencilerimiz, kitap kahramanımız
Muti ve yazarımız Dilge Güney ile Patenya Ormanı’nda
bir yolculuğa çıktılar. Gündelik hayatlarıyla, kitaplardaki
konuları ve olayları bağdaştıran öğrencilerimiz, sorunlara
çözüm bulmaya çalıştılar. Yazar buluşmalarımız,
öğrencilerimizin üzerinde oldukça olumlu etkiler bıraktı.

EVİM EVİM
GÜZEL EVİM
& CASA CASA
DOLCE CASA

İspanyolca dersinde, evin
bölümlerini ve İspanya’daki
ev tiplerini öğrendiler.
Bu öğrendiklerini kendi
evlerini tarif etmek için
de kullandılar ve evlerini
çizdiler, betimlemelerini
yaptılar.
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SAHNEDE “BİR TUHAF KİBARLIK BUDALASI”
2015- 2016 Eğitim ve Öğretim yılı Türkçe Tiyatro
Kulübümüz bu yıl, Fransız yazar Molière’in “Kibarlık
Budalası” adlı oyunu temel alınıp oyuna farklı bölümler
de eklenerek ortaya çıkarılan oyununu sahneledi. Bu
farklılıklar nedeniyle oyuna “Bir Tuhaf Kibarlık Budalası”
adı verildi. Müzik ve danslarla renklenen, âdeta bir
müzikale dönüşen oyunun hazırlık süreci altı ay sürdü.
Hafta içi ve hafta sonu ek çalışmalarla çok çalışan,
yorulan ama çok
da eğlenen 26
öğrenci emeklerinin
karşılığını dakikalarca
ayakta alkışlanarak
aldı. Bu çalışmanın
öğrencilerimize ses,
nefes kullanımı becerisi
kazanmak, ezber yapmak, bir karaktere bürünmek, bir
ekibin parçası olmak, sanata yakınlaşmak, özgüven
geliştirmek gibi birçok katkısı oldu. İki perdelik muhteşem
komedi oyunumuzun uyarlaması ve yönetmenliğini Türkçe
öğretmenimiz Ferah Akbaş, yardımcı yönetmenliğini
ise Türkçe öğretmenimiz Yeşim Şamar Yılmaz üstlendi.
Oyuncu kadrosunu 6. ve 7. Sınıflardan 21 öğrenci
oluşturdu. Bunun yanı sıra geçen sene Tiyatro Kulübü’nde
görevli olan 8. Sınıf öğrencilerinden Can Uzunoğlu
ve Kerem Dirin de TEOG sonrası kadroya dahil olarak
gruba güç verdi. Öğrencilerimiz, sosyal sorumluğu yüksek

bilinçleriyle hareket ederek oyunun biletlerini 10 TL’den
sattılar ve yaklaşık iki buçuk saat sahnede ter dökerek elde
ettikleri geliri Hasta Çocuk Evleri Derneği’ne bağışladılar.
Öğrencilerimizin sahneden ayrılırken söyledikleri gibi:
“Tiyatro, bizsiz kalmasın; biz, tiyatrosuz kalmayalım.”

YAŞAMA YANSIYAN SOSYAL BİLGİLER PROJESİ: BİLİMSEV
Özel İzmir SEV Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde
“Süreli Yayınları İnceliyoruz” konusu kapsamında, BilimSEV Çocuk
Dergisi isimli bir dergi hazırladılar. Öğrencilerimiz bu çalışma öncesinde
çeşitli bilim çocuk dergilerini incelediler. Bilim ve teknolojinin gelişimi
hakkında araştırma yapıp ilgilerini çeken bilgileri dipnot, kaynakça
göstererek bir dergide topladılar. Öğrencilerimiz, hazırladıkları dergi
için ‘Girişimcilik’ kazanımımız kapsamında aboneler bulup satışını
tamamladılar. Dergiden elde edilen gelir ise İzmir Hasta Çocuk Evleri’ne
bağışlandı. Toplum hizmetine bu seneki çalışmalarıyla bir kez daha
katkı sağlayan 5. Sınıf öğrencilerimizin bu başarısını okulumuz amfi
tiyatrosunda bir öğle etkinliği ile kutladık. Yine 5. Sınıf öğrencilerimizin
gitar eşliğinde hazırladıkları birbirinden güzel müzik dinletileri ile
taçlanan bu güzel süreç, öğrencilerimizin öğrendiklerini gerçek
yaşama uyarladıkları muhteşem bir deneyim olarak büyük alkış aldı ve
öğrencilerimiz ve okulumuz adına gurur kaynağı oldu.
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İZMİR SEV

EL BARCO DE NOAH

INNOSEV: ÜRETİME KATIL,
GELECEĞİMİZİ KURTAR!

Hayvanlar ünitesinde önce hayvan çeşitlerini daha sonra
da onları betimleyip, anlatmayı öğrendiler. Daha sonra çok
daha eğlenceli olan
bölümlere geçildi.
İlk çalışmamız
evdeki hayvanımız
ya da dışarıdan bir
hayvan hakkında
paragraf yazıp,
bunu resmetmekti
daha sonra ise
öğrencilerimiz
istedikleri başka bir
hayvanın resmini boyayıp onu özellikleriyle anlattılar. Bu
çalışmamızın sonucunda hep birlikte Nuh’un Gemisi’ni
tamamlamış oldular.

Özel İzmir SEV Ortaokulu 5. Sınıf öğrencilerimiz Sosyal
Bilgiler dersi ‘’Üretime Katılalım Geleceğimizi Kurtaralım’’,
“Girişimcilik” konumuz
ve ‘İnnovasyon’
temamız kapsamında
gerçekleştirdiğimiz
“İNNOSEV”
projesinde yaptıkları
ürünleri toplum hizmeti
yararına sattılar. Şenlik
havası içinde geçen
bu organizasyonda
sosyal girişimci
öğrencilerimiz hazırladıkları afiş, broşür ve reklamlar ile
atık malzemelerden geri dönüşüme katkı sağlayarak kendi
tasarladıkları ürünleri satmanın mutluluğunu yaşadılar.

İZMİR SEV

7. SINIFLAR BAHAR KONSERİ

7. Sınıf
öğrencilerimiz, hem
TEOG hazırlıkları,
hem sosyal
faaliyetler, hem
müzik çalışmalarıyla
bu sene dopdolu
bir yıl geçirdiler.
Bu yoğunluk içinde gerçekleşen geleneksel Bahar
Konserimizde sınıf orkestraları ve koro şarkıları
sunumlarıyla hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz
keyifli bir gece geçirdiler.

ULUSLARARASI GAUSS
MATEMATİK YARIŞMASI

İZMİR MÜNAZARA
ŞAMPİYONUYUZ!

Waterloo Üniversitesi tarafından yapılan Uluslararası
Gauss matematik yarışmasına her yıl olduğu gibi bu
yılda 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimiz katılmıştır. Dünyada
tüm okullarda eş zamanlı yapılan Gauss yarışmasında,
8. Sınıf öğrencilerimizden Atahan Dökme 150 tam puan
alarak altın madalya ve onur ödülüne (honor roll) layık
görülmüştür. Bartu
Ünal, Miray Çelik
ve Bartu Kıray
gümüş madalya
kazanırken; Naz
Savranoğlu,
Günce Koç, Selin
Hekimgil, Kıvanç
Madioğlu, Damla
Bilginoğulları,
Fulya Afşaroğlu,
Yosun Amaç,
Selen Göktay, Şerife Özsoy, Damla Dündar, Melis Ece
Ünal, Karya Alnıak, Koza Yılmaz, Asil Berke Köroğlu
ve Berk Özcan Bronz Madalyanın sahibi oldu. 7. Sınıf
öğrencilerimizden Deniz Güneri ve Can Aksel Kohen
Altın madalya kazanırken, Deniz Bajin, Atahan Karabey,
Melisa Dora Yıldırım, Deniz Koçak gümüş, Simay Naz
Tütüncü, Ege Aksu, Doruk Şekercioğlu ve Ege Yağcı bronz
madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Tüm
öğrencilerimizi bu önemli başarıları için kutluyoruz.

7. Sınıf öğrencilerimizden oluşan münazara takımımız
katıldıkları İzmir Ortaokullar Arası Münazara Turnuvası'nda
şampiyon oldular. Jüri başkanı eğitimci, yazar Bekir
Yurdakul tarafından öğrencilerimize madalyaları verildi.
Birincilik plaketimizi de aldık. Nasıl tartışılır, savunma
nedir, kanıt nasıl bulunur tüm bunları münazara sayesinde
öğrenen öğrencilerimiz, öğrendiklerini çok doğru bir
biçimde uygulayarak kendilerini ve okulumuzu İzmir
birincisi olarak taçlandırdılar.
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DOĞRU KULLANILDIĞINDA
ÇOĞALAN ŞEY: ZAMAN

KOZADAN KELEBEĞE HAYALLER
Yazma derslerinde okulumuzun “Değişim” temasına
yönelik çalışmalar yaptık. Değişimi en güzel sembolize
eden oluşumun
ipek böceğinin
kozadan çıkarak
kelebeğe dönüşmesi
olduğunu düşünen
öğrencilerimiz,
çalışma sembolümüzü
kelebek olarak
belirlediler. Hep
birlikte yaptıkları
kozanın içinde
hayallerini yansıtan
cümleler biriktirdiler ve
bu cümlelerden oluşan
metinler yazmaya
başladılar. Yazdıkları
metinleri büyük
bir kelebek olacak
şekilde panoya astılar. Hayal temalı yazılardan oluşan
çalışmalarını okul koridorunda sergilediler.

“Zaman ve Mekan“
teması kapsamında
zamanı doğru kullanmak
konusunda bir çalışma
başlattık. Bu çalışmada
öğrencilerimizden, verilen
yönerge doğrultusunda
“Comic Maker” adlı
aplikasyon ile zamanı
doğru kullanma ile ilgili
bir karikatür
oluşturmalarını istedik. Hikaye
basamakları planlama, tema
doğrultusunda kurgu oluşturma,
ana düşünce belirleme , öyküleyici
anlatım içinde diyalog kurma gibi
gibi kazanımlara yönelik bu grup
çalışmasıyla günümüzün en önemli
kavramlarından “zaman”ı eleştirel bir
bakış açısından ele almış olduk.
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İZMİR SEV

İZMİR SEV’DE MEZUNİYET TÖRENİ

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nın 8. Sınıf
öğrencileri kampüs alanında yer alan amfitiyatroda
düzenlenen törenle yeni bir geleceğe uğurlandı. 75
öğrencinin diploma aldığı tören duygulu anlara sahne
oldu.
Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nın ilk
mezunlarından biri olan Türkmen Türkmenoğlu’nun
konuk konuşmacı olarak katıldığı Mezuniyet töreninde,
Türkmenoğlu mezun öğrencilerle deneyimlerini ve
bilgilerini paylaştı.
Özel İzmir SEV Ortaokulu Müdürü Müfide van der
Hoeven, İzmir SEV’in öğrencilerine kazandırdığı
akademik, sosyal ve yabancı dil donanımlarıyla,
seçtikleri yolda başarılarına başarı katacakları
konusundaki inancını ifade etti. Hayatın bir “puzzle”
olduğunu tanımlayan, yeni mezunlara, ideallerine

ulaşmaları için hiç pes etmemeleri gerektiğini dile getiren
Hoeven, 2015-2016 mezunlarına “Sizleri liseye uğurlarken
en az bizlerde bıraktığınız etki kadar, sizlerde iz bırakmış
olmayı diliyoruz. Yaşamınızın devamında da şimdi olduğu
gibi bizleri gururlandıracağınızdan emin olduğumuzu
tüm meslektaşlarım adına paylaşmak istiyorum. Minicik
bireyler olarak başladığınız SEV yolculuğunuz, dünyanın
geleceği umudu genç insanlar olarak noktalanırken,
başka serüvenlere yelken açıyorsunuz. Yeni serüveninizde,
deniziniz sakin ve bereketli, rüzgârınız bol, yolunuz açık ve
güneşli olsun” sözleri ile seslendi.
Mezunların keplerini havaya fırlatmalarının ardından SEV
Marşı söylendi. Amfide biten törenin ardından veliler ve
öğrenciler okulun bahçesinde düzenlenen resepsiyona
katıldılar. Gece mezuniyet pastasının kesilmesi ve
güvercinlerin gökyüzüne uçurulması ile sona erdi.
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TARSUS SEV

TARSUS SEV’DE
23 NİSAN COŞKUSU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan
ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ata’nın
çocuklarına yakışır bir şekilde okulumuzda coşkuyla
kutlandı. İlkokul Müdürümüz Çiğdem Özyürekoğlu’nun
açılış konuşmasıyla başlayan program birbirinden güzel
gösterilerle devam etti. Günün anlam ve önemine uygun
konuşmalar yapan, şiirler okuyan öğrencilerimizin çeşitli
ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptığı dans gösterileri
izleyenlerden büyük alkış aldı. Dans gösterisi sonunda tüm
öğrencilerimizin yer aldığı okul koromuz birbirinden güzel
23 Nisan şarkılarını seslendirerek izleyenlere duygu dolu
anlar yaşattı. Gösteri sonrasında okul bahçesinde ülkeler
ile ilgili hazırladıkları panoları sergileyen öğrencilerimiz
sevgi ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya dileğiyle
rengarenk balonları gökyüzüne uçurdu. Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ata’nın çocuklarına yakışır
bir şekilde okulumuzda coşkuyla kutlandı.
Günün anlam ve önemine uygun konuşmalar yapan,

şiirler okuyan öğrencilerimizin çeşitli ülkelerin kıyafetlerini
giyerek yaptığı dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.
Dans gösterisi sonunda tüm öğrencilerimizin yer aldığı okul
koromuz birbirinden güzel 23 Nisan şarkılarını seslendirerek
izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Gösteri sonrasında okul
bahçesinde ülkeler ile ilgili hazırladıkları panoları sergileyen
öğrencilerimiz sevgi ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya
dileğiyle rengarenk balonları gökyüzüne uçurdu.
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TARSUS SEV

SAMSUN'DAN ANADOLU'YA
BİR GÜNEŞ DOĞDU

Özel Tarsus SEV Ortaokulu tarafından 17 Mayıs
Salı günü düzenlenen Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı töreni büyük ilgi gördü.
“Tarsus SEV Stüdyoları’ndan canlı olarak”
gerçekleşen tören ‘green screen’ teknolojisiyle
hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı sürecini
anlatan video ile başladı. “Atatürk’e Mektup”
yarışmasının kazananlarının açıklanmasının
ardından Tarsus SEV Pop Müzik Grubu
enstrümantal ve pop şarkılarıyla törene renk
kattılar. Tören boyunca farklı sınıf seviyelerinden
öğrenciler, sahneledikleri dans ve jimnastik
gösterileri ile izleyenleri coşturdular. 8. Sınıf
öğrencileri tarafından hazırlanıp sahnelenen
“İşaret Dili ile Gençliğe Hitabe”, törenin en
anlamlı kısmıydı. Engelliler konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla hazırlanan çalışmayı,
Yunus Emre İşitme Engelliler Okulundan misafir
öğrenciler de izlediler. Bu örnek çalışmayla,
“gençliğin engel tanımayacağı” gerçeği bir kez
daha vurgulanmış oldu.
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TARSUS SEV

TARSUS SEV

GÜLEN YÜZLERLE SEVGİ DOLU 100 GÜN

BİR DESTANDIR ÇANAKKALE
Türk tarihinin altın
sayfalarında yer alan
Çanakkale zaferinin 101.
yıl dönümü, okulumuzda
düzenlenen etkinliklerle
kutlandı. 4. Sınıf
öğrencilerinin hazırladıkları
oratorya gösterileri ile renk
kattıkları tören, Çanakkale
Savaşı’ndan kesitlerin
yer aldığı video gösterisi
ve İngilizce Öğretmeni
Geoffrey Warren’la yapılan
Çanakkale konulu röportajla
devam etti. Son olarak
okul korosu Çanakkale
şarkıları ile sahnede yer
aldı. Özel Tarsus SEV
İlköğretim Kurumları olarak,
şehitlerimizi bir kez daha
saygı ve minnetle anıyoruz.
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Tarsus SEV İlkokul öğrencilerimiz okulun
açıldığı günden 100. güne kadar sabırsızlıkla
100. gün kutlamalarını beklediler. Sevgi ve
bilgi ile geçen günlerden sonra 100. günün
keyfini hep beraber yaşadık. İlk günkü
heyecanla her gün okula geldik gittik, yeni
yeni bilgiler öğrendik, eğlendik. Bir, iki,
üç gün derken 100 gün oldu. 100 günde
100’den fazla arkadaş, 100’den fazla kelime
okuduk yazdık 100. güne kavuştuk. Yaşadığımız 100 günü
fotoğrafladık. Üzerinde 100 dikeni olan Kirpi Mina’yı
yaptık. Eş sesli olan yüz kelimesinin diğer anlamlarını
öğrendik. 100. günde 100 tane objeyle posterler
hazırladık. 100. gün coşkusunu bahçemizde ip atlayarak,

çember çevirerek, dans ederek ve resim yaparak doyasıya
kutladık. Anasınıfı öğrencilerimizin kendilerinin hazırladığı
100 tişörtleri bu güzel günümüze renk kattı. 100. gün
pastasını heyecanla kestik, afiyetle yedik. Nice 100. gün
kutlamalarını gülen gözlerle yaşamak dileklerimizle.

FEN SEV’ER DÖRTLER

Özel Tarsus SEV İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri bu yıl üçüncüsünü
gerçekleştirdiğimiz Fen SEV’er Dörtler Fen Fuarı ile bilgiye
ulaşma yolunda eğlenceli bir yolculuğa çıktılar. Büyük bir
özenle hazırladıkları projelerle bilgiyi paylaşmanın mutluluğunu
yaşarken, kendilerini dinleyenlere fen ziyafeti sundular. ‘İnsanın
varlığı sırlarla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz
sınırsız denizlerde sadece küçük bir damladır’ (John Stuart Mill).
Öğrencilerimizin sınırsız denizlerindeki damlalarını arttırmak
için bilgiye, araştırmaya, deneye yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla geleneksel hale
getirdiğimiz ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Fen SEV’er Dörtler Fen Fuarımızda,
bilgiyle, fenle, deneyle buluşmamızı gerçekleştirdik. 4. Sınıf öğrencilerimizin büyük uğraşlar
sonunda özenle hazırlamış olduğu projeler okul bahçemizde diğer öğrencilerimizin ve
velilerimizin beğenisine sunuldu. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki
mürşit ilimdir, fendir’ sözüne bağlı kalma yolunda emin adımlarla ilerleyen öğrencilerimiz,
birbirinden ilgi çekici konularla bilgiyi paylaşmanın zevkini doyasına yaşadılar.
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TARSUS SEV

“BUGZ” Müzikali

Tarsus SEV İlkokulu 2. Sınıf Öğrencilerimizin sahneye koyduğu
“Bugz” Müzikali izleyenlerden tam not aldı ve büyük beğeni topladı.
Bugz” Müzikalinde yaşlarından beklenmeyecek bir performans
sergileyen 2 .Sınıf öğrencilerimiz İngilizceleriyle de kendilerine
hayran bıraktılar. Bu renkli müzikalde farklılıklara rağmen arkadaş
olabilmenin önemli olduğunu anlatarak önemli bir mesaj da verdiler.

MATEMATİĞİ SEV’İYORUM

Tarsus SEV Ortaokulu
Dinleti Gecesi

30 Mart 2016 Perşembe günü Özel Tarsus SEV
Ortaokulunda sanat şöleni yaşandı. Yeni oditoryumda
düzenlenen ‘’Dinleti Günü’’ etkinliği kapsamında öğrenciler
ve öğretmenler dinleyicilere çok özel anlar yaşattılar.
Misafirler, Resim Öğretmenimiz Nur Boran’ın hazırladığı
sanat koridorunu inceleyerek solano girdiler.
Okulumuzun Müzik Öğretmeni Nilgün Rüstem Boz’un
önderliğindeki on sekiz minik piyanist, dünya müziğine
damga vurmuş sanatçıların eserlerini kusursuzca çaldılar.
Okulumuzun Türkçe Öğretmeni Şahin Yılmaz’ın yazdığı
şiirlere; Okul Müdürümüz Ayfer Hanım, Matematik
Öğretmenlerimiz Atilla Pirinçoğlu, Erdinç Can, Tayfun
Sevimli ve yine Türkçe bölümünden Burcu Mutlu ses verdi.
Müzikten baleye, şiirden sinemaya kadar birçok sanat
dalından örneklerin sahnelendiği bu özel gün, okul
koromuzun birbirinden güzel şarkılarıyla son buldu.

Tüm SEV okulları arasında geleneksel olarak düzenlenen
‘’SEV MAT’’ yarışması 14 Mart 2016 tarihinde
gerçekleştirildi.
5. ve 8.
Sınıfların
katıldığı
yarışmada
Tarsus SEV
Ortaokulu’nu
20 öğrenci
temsil etti.
Etkinlik,
öğrencilerin
hızlı mantık
yürütme, matematiksel düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından
yararlanabilme gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı
olmak amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, yarışma süreci
boyunca bilgilerini değerlendirirken matematik alanında
özgüven de kazanmış oldular.
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EKO TİM İŞ BAŞINDA!

TARSUS SEV

SEV OKULLARI FEN FUARI

Eko Okullar Birliği tarafından Yeşil Bayrak ödülüne sahip
olan, gurur kaynağımız Tarsus SEV İlkokulu, Eko Tim ekibi
önderliğinde “Eko
Okul” olma yolundaki
çalışmalarında durmak
bilmiyor. 2015-2016
eğitim-öğretim yılı
boyunca gerçek bir
Eko Okul ve Eko
Kampüs olma amacıyla
çalışmalara devam
eden okulumuz, dönem
boyunca bu yılın teması olan ’’Sağlıklı Yaşam’’ yönelik
çalışmalar yaptı. Sınıf içi ve dışı etkinliklerle ‘’Sağlıklı Yaşa
Mutlu Kal’’ sloganını benimseyen öğrencilerimiz çeşitli
geziler düzenleyerek, etkinlikler, çalışmalar yaparak ve
okulumuzun pek çok yerinde panolar hazırlayarak, drama
egzersizleri yaparak sağlıklı yaşam konusunda detaylı
ve eğlenceli bilgiler edindi. Eko okul çalışmalarına, gerçek
anlamda devam edecek olan okulumuz, sağlıklı yaşam
konusunda bilinçlenmiş ve daha hassas davranan bireyler
yetiştirmeye devam edecektir.

13 Mayıs 2016 günü; gelecek kuşaklara, bilgiyi ve
bilimi sevdirmek, bilimsel metodu hayatlarının her
alanında kullanmalarını sağlamak amacıyla Özel İzmir
SEV Ortaokulunda tüm SEV ailesinin katıldığı büyük bir
‘’Fen Fuarı’’
gerçekleştirildi.
Tarsus, Üsküdar
ve İzmir SEV
Okullarından
gelen öğrenciler
aynı platformda
yer alarak hem
birbirleriyle
kaynaştılar hem
de akranlarının çalışmalarını gözlemleme fırsatı buldular.
Bilimin inceliklerini ve gücünü hissetmelerini sağlayan bu
önemli gün öğrencilerimiz için özel bir deneyim oldu.
Fuara hazırlık sürecinde işbirliğine dayalı zamanlar geçiren
öğrencilerimiz yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini
kullanarak ilginç fikirlerini somutlaştırmayı başardılar. On
iki öğrencimizin kendi çabalarıyla özgün şekilde ortaya
koyduğu altı proje ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.
Ürünlerinin işlevselliğini ve amacını kendi sunumlarıyla
anlatan öğrencilerimiz, ortaya çıkardıkları çalışmaların hayata
dokunduğunu görünce çok mutlu oldular. Yaşadıkları bu özel
deneyim onların bilime olan tutkularını da artırmış oldu.

SEV Ortaokul İngilizce
Bilgi Yarışması

İngilizce etkinlikleri, okulun son haftasında da devam etti. 5
ve 6. sınıf öğrencilerimiz, düzenlenen İngilizce yarışmasında
bilgilerini kullanarak kıyasıya yarıştılar. Yarışma; kelime
üretme, kelime anlatma, ipuçlarından hareketle öğretmen
isimlerini bulma, cümle oluşturma, kulaktan kulağa ve
jeopardy gibi anlama ve konuşma becerilerine yönelik
birçok alanı ölçen etkinliklerden oluştu. Öğrencilerimiz,
yarışma boyunca eğlenerek seneyi tamamlamış oldular.

GAUSS YARIŞMASI

Gauss yarışması bu sene 26 Mayıs 2016 tarihinde
7. ve 8. Sınıflardan 20’şer öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Öğrencilerimizin problem
çözme becerilerini
artırmak ve uluslararası
platformdaki yerlerini
görmelerini sağlamak
için yapılmış keyifli bir
sınavdı. Üç farklı zorluk seviyesinde testlerden oluşan 25
soruluk sınav öğrencilerin işlem yapabilme becerisinin
yanında akıl yürütme yeteneğini de ölçmektedir.
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FEN VE MATEMATİK FESTİVALİ
Tarsus SEV Ortaokulu, Fen Bilimleri Bölümü
ve Matematik bölümlerinin ortak çalışması
sonucu hazırladıkları birbirinden güzel ve
eğitici etkinliklerin olduğu Fen-Matematik
Bilim Şenliği Günleri 23-24 Mayıs 2016
tarihlerinde gerçekleştirildi. Birbirinden güzel
etkinliklerin yapıldığı bu eğlenceli iki gün,
6. Sınıfların yaptığı münazara yarışması ile
başladı. Ardından, öğrencilere dağıtılan
etkinlik programına göre, her sınıf seviyesi
için hazırlanan istasyonlarda öğrencilerin
hazırlanan etkinlikleri ziyaret etmesi sağlandı.
Fen Bilimleri ve Matematik Bölümleri’nin ortak
olarak büyük bir özveri ile oluşturdukları
istasyonlarda, öğrencilerimize eğlenerek
öğrenme imkanı verildi. Bu istasyonlardan en
dikkat çekici olanlardan bazıları aşağıdaki
gibidir:
Fun Run Etkinliği: Her sınıf seviyesi için
oluşturulan gruplardan, öğretmenlerin
hazırladıkları 50 metrelik parkuru
tamamlamaları istendi ve her grup için
ortalama hız bulundu. Bunun sonucunda her
sınıf seviyesinin 1. Grubu seçildi.
Matematik Oyunları İstasyonu: Bir sene
boyunca Matematik öğretmenlerimizin büyük
özveri ile hazırladığı birbirinden ilginç, öğretici ve eğlenceli 11 farklı
Matematik oyunundan oluşmaktaydı. Bu oyunların her biri matematiği
eğlenceli hale getirip öğretme amacı taşımaktaydı. Bu istasyonun
içerisinde bulunan 3 boyut kulübün sene boyunca ürettiği ürünler ve
“3D printer” uygulaması da istasyon içerisinde yer almaktaydı.
5. Sınıflar için uygulanan dengeli beslenme etkinliği ile besin piramidi
etkinlik vasıtası ile öğretilmiş ve güne muhteşem bir başlangıç yapıldı.
İki gün boyunca uygulanan etkinliklerin içerisinde Sosyal Bilgiler
Bölümü’nün yardımı ile matematik ve fen bilgisi sorularından
oluşturulan “Oryantiring” etkinliği tüm sınıf seviyeleri için yapıldı. Aynı
zamanda, Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin yoğun çalışması
sonucu oluşturdukları “instant challenge” aktivitesi ile çocukların
yaratıcılıklarını kullanarak verilen bir hedefe ulaşma etkinliği
gerçekleştirildi.
İki gün boyunca süren Fen ve Matematik Festivali’nin son bölümü
yine çok eğlenceli bir yarışma ile son buldu. Bu yarışmanın içerisinde
değişik videolar ve öğrencilerimizin yaptığı Fen Bilgisi deneyleri vardı.
Bu iki gün boyunca değişik etkinlikleri oluşturmada emek veren tüm
öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Bu olağanüstü festivalin
ileriki yıllarda da olacağının müjdesini vermekten büyük bir kıvanç
duyduğumuzu ifade ediyoruz.
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ÇÖPE ÇÖPLE ÇÖZÜM

MATH WITHOUT BORDERS
YARIŞMASI

'Bilim Kahramanları Buluşuyor', 9-16 yaş arası çocuk
ve gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı
ve mühendis olarak görmelerini” sağlayan dünyada
80 ülkeden 25.000’in üzerinde takımın katıldığı FIRST
LEGO League (FLL) isimli bilimsel içerikli uluslararası
turnuvanın Türkiye ayağıdır. Turnuvaya katılacak olan
Tarsus SEV İlkokul Robotik
Kulubü öğrencilerimiz,
öğretmenlerinin rehberliğinde
turnuva masasının üzerinde
yer alan görevleri en kısa
sürede yapan bir robot
programlar ve tasarlarlar ve her sezon tüm dünyayı
ilgilendiren bir sorun ile ilgili araştırma projesi yürütürler.
Masadaki yarışmadan bağımsız olarak bir de proje ortaya
koyarlar ve sunarlar. 2015-16 etkinliğinin konusu “Çöpe
Çözüm, Çöple Çözüm”dü... Bu kapsamda öğrencilerimiz,
bölgemizin narenciye bakımından zengin bir bölge olması
açısından okulda narenciye sıkıp, okuldaki öğrencilere
ikram ettikten sonra kalan kabuk kısımlarından da
distilasyon yöntemiyle aromatik uçucu yağ elde ettiler. Bu
değerli yağı, sabun ve mum yapımında kullanarak bir atığı
geri dönüşümde kullanmış oldular.

20’den fazla ülkeden 3500’ü aşkın öğrencinin katıldığı
"MATH WITHOUT BORDERS" isimli uluslararası Matematik
yarışması, 21 öğrencinin katılımıyla 24 Mart 2016
Çarşamba günü
okulumuzda
da uygulandı.
Öğrencilerimiz,
uluslararası
platformda
kendilerini ölçme ve
dünyanın değişik
yerlerinde yaşayan
öğrenciler ile rekabet etme fırsatı buldular. Öğrencilerimiz,
ilk ayağını birinci dönem gerçekleştirdiğimiz bu yarışmanın
ikinci etabında da dünya çapında dereceler elde ettiler.
Yarışmaya katılan öğrencilerimizden: İdil Tünel kategorisinde
dünya birincisi, Defne Abalı kategorisinde dünya üçüncüsü,
Naci Kerem Heybeli kategorisinde dünya üçüncüsü, Kerem
Çekiç kategorisinde dünya üçüncüsü, olarak uluslararası
başarılar elde ettiler. Gurur kaynağımız olan öğrencilerimizi
gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TRASH TO LEGO İLE GERİ DÖNÜŞÜM
uygulamaya alındı.
Öğrencilerimiz, bu
proje ile birlikte
toplum sorununa
buldukları çözümü
Hürriyet gazetesi
aracılığı ile
Türkiye’ye duyurarak
projelerinin etki alanının ne kadar büyük olduğunu da
göstermiş oldular. Takım koçları, FLL sürecinin öğrencilerin
kişisel gelişimleri açısından çok önemli olduğunu
vurgulayarak şöyle devam ettiler: “Öğrencilerimiz,
tasarladıkları robot ile mekanik tasarım
ve kodlama eğitimini birleştirdiler. En
önemlisi takım ruhunun önemini anlayarak
birlikte çalışmanın önemini bu yaşlarda
öğrenmeye başladılar. Süreç boyunca
kazandıkları deneyimler öğrencilerimizin
en büyük ödülü oldu.” Robotik Kulübü
öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bilim
yolunda başarılarının devamını diliyoruz.

Tarsus SEV Ortaokulu Robotik Kulübü öğrencileri dönem
başından bu yana sürdürdükleri yoğun çalışmalarla “Bilim
Kahramanları Buluşuyor Kurumu önderliğindeki Uluslararası
First Lego League (FLL) turnuvasına katıldılar. Öğrencilerimiz
bu süreçte bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirme
fırsatı bularak ilgileri doğrultusunda kaliteli zamanlar
geçirdiler. Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl
12’incisi düzenlenen FLL Turnuvas’ına 58 takım katıldı.
Takımlar okullarını temsil etmek için kıyasıya mücadele
ettiler. Tarsus SEV Ortaokulu öğrencilerinden oluşan
“TRASH to LEGO” takımı tüm FLL sürecindeki yaklaşımları
ile “Çöpe Çözüm, Çöple Çözüm” teması altında bir proje
geliştirdiler. Proje, robot tasarımları ve
öz değerler kategorilerinde okullarını
başarıyla temsil ettiler. Öğrencilerimiz,
çevre kirliliğini engelleyebilen ve geri
dönüşümü sağlayan bir ‘bank’ tasarladılar.
Bu projeyle çevresel ve toplumsal
sorunlara çözüm üretmeyi amaçladılar.
Bu anlamlı proje, Tarsus Belediyesi’nin
de desteğiyle Tarsus’taki bir parkta pilot
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SÜPER BULMACA
500. PROGRAM ÖZEL YAYINI

TARSUS SEV

TARSUS SEV KOROSU
AVUSTURYA KORO
FESTİVALİ’NDE!

Geçtiğimiz Nisan ayında
Bloomberg HT kanalında
yayımlanan Süper Bulmaca
23 Nisan özel yayınına
okulumuzu temsilen
katılan Güneş Tuğcu ve
Beyza Bolat, programın
500. bölümü nedeniyle
hazırlanan özel yayınında da dilek videoları ile yer aldılar.

4., 5. ve 6. Sınıf
öğrencilerimizden oluşan Tarsus
SEV Korosu çalışmalarına
birkaç ay önce başlamasına
rağmen birçok başarıya imza
atmayı başardılar. 30 Nisan-4
Mayıs 2016 tarihleri arasında
Salzburg / Bad Ischl’de
düzenlenen ‘’Uluslararası
Koro Festivali’’nde iki kez
konser vererek okulumuzu
ve ülkemizi başarıyla temsil
ettiler. ‘’Friendship Concert’’
kategorisi küçük yaş
grubunda en beğenilen koro olarak bizleri gururlandırdılar.
Müzikle dolu birkaç gün geçirerek sanat kültürü adına ciddi
bir deneyim yaşama fırsatı bulan öğrencilerimiz, uluslararası
bir eğitmenden müzik dersi alma fırsatı da yakaladılar.
Müziğin merkezleri olan Viyana ve Salzburg’u gezdiler
ve Festival kapanış etkinliği olan ‘Choir Party’ de bütün
yorgunluklarını atarak gezilerini noktaladılar.

TEOG ŞAMPİYONLARI

Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca, 2015-2016 eğitimöğretim dönemi 1. TEOG sınavında tüm soruları doğru
yanıtlayarak
tam puan alan
altı öğrenciyi
makamında
kabul ederek
ödüllendirdi.
Okulumuzdan
Doğa Ayar,
Beyza Bolat ve
Orkun Akçalı ödül alarak bizleri gururlandırdı. Özel
Tarsus SEV Ortaokulu, Tarsus ilçesinin en başarılı altı
öğrenci arasında üç öğrenci ile yer alarak başarısını
tescillerken İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sefa Demir,
öğrencileri teker teker tebrik edip ikinci TEOG sınavı
için başarılar diledi.

TARSUS SEV’DE BAHAR ŞENLİĞİ COŞKUSU

Tarsus SEV Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Bahar Şenliği, Tarsus SEV Ailesine
coşkulu bir gün yaşattı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenliği bu yıl da
Tarsus SEV Okulları’nın velilerini, öğrencilerini ve öğretmenlerini bir araya getirdi. Tarsus
Amerikan Koleji’nin (TAC) tarihi kampüsünde düzenlenen şenliğe katılanlar doyasıya
eğlenme fırsatı buldu. Okul kampüsünü adeta panayır alanına çeviren şenliğe katılmaktan
büyük mutluluk duyduklarını ifade eden veliler, Bahar Şenliği’ni düzenleyen Tarsus SEV
Okul Aile Birliği Başkanı Aslı Gün’e ve Özel Tarsus SEV Ortaokulu Müdürü Ayfer Aydın’a
ve Özel Tarsus SEV İlkokul Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu’na teşekkür ettiler.

8. SINIF ÖĞRENCİLERİ
İSTANBUL’DAYDI

Özel Tarsus Sağlık Eğitim Vakfı Ortaokulu 8. Sınıf
öğrencileri, 4-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da bulunan
seçkin ortaöğretim kurumlarını ziyaret etti. Öğrencilerimiz
Üsküdar Amerikan Lisesi, Sağlık Eğitim Vakfı Amerikan
Lisesi, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'nin konuğu oldu.
Okul yerleşkelerini
gezen ve liseler
hakkında bilgi edinen
öğrencilerimiz,
geleceğe yönelik
adımlarını atarken
yapacakları
tercihlerin önemini
kavramış oldular.
Öğrencilerimiz, okul ziyaretlerinin yanısıra, Boğaz turu
yaptılar, Florya Akvaryum gezisi ile deniz dünyasının
büyüleyici atmosferinde dolaştılar. Okul ziyaretleri
esnasında bizimle yakından ilgilenen değerli idareci,
öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederiz.

FRANSIZCAALMANCA ÜLKE
MAKET YARIŞMASI

İstanbul’da Fransızca ve Almanca
dillerinde düzenlenen ve Türkiye’nin
her yerinden katılımcıların olduğu
‘’Ülke Maket Yarışması’’nda
tüm öğrencilerimiz sertifikalarını
alırken 7. Sınıf öğrencimiz Suden
Selçuk jüri mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.
Öğrencilerimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.
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SIRA ANASINIFI VELİLERİNDE

SEV’DE MEYVE ŞENLİĞİ

Çocuklarımızın mutluluğu
ve ailelerle ortak
yaşantımızın okul-aile
işbirliğiyle sağlanacağına
inanıyoruz.
Çocuklarımızın
gelişimine çok yönlü
katkıda bulunabilmek,
ailelerin okulumuzu
ve okul ortamımızdaki
eğitim etkinliklerimizi yakından tanıyabilmeleri ve
çocukların deneyimlerini paylaşabilmeleri amacı ile
“Aile Katılımı Sıra Sizde” adı altındaki etkinliklere yer
veriyoruz. “Sıra Sizde” etkinliğimizde anasınıfımızda
kek yapımı vardı. Velimizin yaptırdığı kekler çok
beğenildi. Yaparak, yaşayarak ve öğrenerek anasınıfı
öğrencilerimiz güzel bir gün geçirdiler.

Özel Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri keyifli, sağlıklı ve
meyve dolu bir gün geçirdiler. Okul aile birliğinin büyük
özverisiyle gerçekleştirdiği etkinlikte; özenle hazırlanıp,
çocuklarımızın ilgisini çekecek şekilde tasarlanan meyveler
öğrencilerimize sunuldu. Gülen
yüzlü mandalinalar, giydirilmiş
muzlar ve C vitamini deposu
portakal suları öğrencilerimizle
buluştu. Öğrencilerimiz,
birbirinden sevimli meyvelere
büyük ilgi gösterdi. Beslenme
alışkanlığının daha da önem
kazandığı günümüzde Özel
Tarsus SEV İlkokulu olarak toplum hizmetleri yararına
düzenlemiş olduğumuz meyve satışı etkinliği 2. dönem
boyunca sürecek. Okul Aile Birliğimize bu güzel etkinliği
öğrencilerimize yaşattığı için çok teşekkür ederiz.
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INTERVIEW AUF DEUTSCH
(ALMANCA RÖPORTAJ)

DİZELERİN EZGİLERLE
BULUŞMASI

Almanca dersi öğrencileri, öğrendiklerini pekiştirmek
ve daha kalıcı
hale getirmek
amacıyla ev
ortamında aileleri,
okul ortamında
ise Müdürümüz
Ayfer Aydın,
Müdür Yardımcımız
Gülçim Gürpınar ve Akademik Koordinatörümüz
Berna Çakın’la röportaj yaptılar. Oldukça keyifli
paylaşımların yer aldığı röportajlarda öğrencilerimiz
Almanca yeterliklerini ispatlamış oldular.

Tarsus SEV İlkokulu 4.
Sınıf öğrencileri yıl sonu
gösterisi kapsamında
şiir dinletisi ve müzik
resitalinde şairlerin
değerli dizelerini
ezgilerle buluşturarak
izleyenlere duygu
dolu anlar yaşattı.
Şiir dinletisi ve müzik
resitalini hazırlayan
öğrencilerimiz yıl
boyunca yaptıkları
çalışmaları sergilemek
üzere çalışmalarını
masalara yerleştirirken,
robotik kulübü
öğrencileri de yaptıkları
birbirinden
renkli sabunları
sergileyerek
etkinliğe renk
kattılar. Geceye
öğrencilerin
şiirleri, dansları;
öğretmenlerin
şiirleri ve
şarkıları ile
devam edildi.
Değerli velilerin de
katıldığı gecede
duygu dolu anlar
yaşanırken gece
sonunda öğrenciler
ayakta alkışlandılar.

ALMANYA BAVULUMDAKİ
KELİMELER

5., 6. ve 7. Sınıflardan
Almanca dersini alan
öğrencilerimiz, 24 Şubat
Çarşamba günü Ankara’dan
gelen Goethe Enstitüsü
eğitmenlerinin de katıldığı
“Deutschland Koffer”
etkinliğinde teorik bilgilerini
pekiştirme fırsatı buldular. Düzenlenen yarışmalarda duyu
organlarıyla eşleştirme yapıp Almanca bilgilerini kullanarak
oyunları kazanmaya çalıştılar. Erkek öğrencilerimiz futbolcu
ve arabalar konusunda, kızlarımız ise sanatçılarla ilgili
bölümlerde başarılı oldular. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan
öğrencilerden başarılı olanlar güzel ödüller kazandılar.
Bu güzel etkinliğe vermiş oldukları katkıdan dolayı Goethe
Enstitüsüne ve eğitmenlerine teşekkür ediyoruz.

DESTINATION IMAGINATION TURNUVASI

Tarsus SEV Ortaokulu Destination Imagination
Kulübü öğrencileri, 12-13 Mart tarihlerinde
Kuşadası’nda düzenlenen turnuvada
bilimsel kategoride okulumuzu temsil ettiler.
Öğrencilerimiz takım çalışması, yaratıcı
düşünme, problem çözme, sorumluluk, zaman
yönetimi gibi birçok beceriyi barındıran takım
görevleri ile göz doldurdular.
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İNGİLİZCE HAFTASI
KUTLAMALARI

TARSUS SEV

GARFIELD TARSUS SEV’DE

Tarsus SEV öğrencileri birbirinden farklı ve eğlenceli
etkinliklerle kitaplarla buluşmaya devam ediyor.
Okulumuzun bu
etkinlikteki misafiri
çocukların çok sevdiği
çizgi karakter Garfield
oldu. Güne Garfield ile
sabah sporu yaparak
başlayan öğrencilerimiz,
kumbaralarında
biriktirdikleri paralarla,
okulumuzda sergilenen
Garfield kitaplarını
satın alarak, tasarruflu
olmanın önemini
anlarken, kitap
okumanın tarifsiz
keyfini yaşadılar. Gün
boyunca Garfield ile
eğlenceli dakikalar yaşayan öğrencilerimizin mutluluğu ve
heyecanı gözlerinden okunuyordu.

Tarsus SEV öğrencileri 13-16 Haziran tarihlerinde
düzenlenen İngilizce Haftası’nı eğlenceli etkinlikler ile
kutladı. Bir dünya dili olan İngilizce’nin aynı zamanda
eğlence ve üretkenliğe
açılan bir kapı olduğunu
bir kez daha hatırlayan
öğrencilerimiz, çeşitli
aktiviteler ile hem
hoşça vakit geçirdiler
hem de yaratıcılıklarını
sergilediler. Rol
yapma aktivitelerinde
kendilerine verilen
kostümler ile çeşitli rollere
bürünürken, maske
yapımı atölyesinde renkli
maskeler ürettiler. 4 gün
süren programda her
gün başka bir aktiviteye
katılma fırsatı bulan
öğrencilerimiz, davullar ile Afrika ritimleri öğrenirken
süsledikleri çantalar ile de ne kadar yaratıcı olduklarını bir
kez daha gösterdiler. İsim şehir, hikâye çantaları, kulaktan
kulağa gibi daha bir çok aktivite ile İngilizce bilgilerini
kullanma ve geliştirme fırsatı bulan Tarsus SEV öğrencileri,
İngilizceye ne kadar önem verdiklerini bir kez daha
göstermiş oldular.

"İNATÇI KİRPİ MİNA’’ İLE
YARATICI KİTAP ETKİNLİĞİ
Kitap sevgisini minik kalplere
yaşatmak için; ‘Her yerde kitap
elde kitap’ sloganıyla çıktığımız
yolculuğa, İnatçı Kirpi Mina’yı 1.
Sınıf öğrencilerimizle buluşturarak
devam ettik. Kitabımız küçük
yaştaki çocuklarda görülen inatçılık
problemini ele alıyor. Mina pek
inatçı kişiliğiyle öne çıkıyor. Mina
giyinmesi gerektiğinde giyinmiyor, uyuması gerektiğinde
uyumuyor. Arkadaşları onu oynamaya çağırsa, kollarından
tutup çekiştirseler dahi Mina'nın bir kez inatçılığı tuttu mu
kimse onun fikrini değiştiremiyor.
Sonunda Mina’nın hayvan
arkadaşları onun inatçılığı
bırakması için harika çözüm
yolları buluyor. Biz de Mina’dan
yola çıkıp, öğrencilerimizle
patatesten kirpiler yaparken
inatçılık temasına dokunduk.
Kısacası yine hem eğlendik hem
öğrendik!

FRANCOPHONIE HAFTASI
ETKİNLİKLERİ

Fransızca konuşan vatandaşların dünyanın dört bir
yanında kutlanan ‘’Francophonie Dil Bayramı’’ her yıl
olduğu gibi bu sene de 4., 5.,
6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerimiz
tarafından büyük bir coşkuyla
kutlandı. Öğrenciler,
oditoryumda düzenlenen
etkinlikte Fransızca şarkılar
söylediler. Francophonie
hakkında hazırlanan röportajı
ve Fransızca müziklerle hazırladıkları video klipleri
izlediler. Fransız müzikleri eşliğinde geleneksel Fransız
kahvaltısı yaptılar. Ulusal Francophonie Ajansı’nın
hazırlamış olduğu Francophonie tanıtım videosunu izleyip
kültürel birikimlerini artırdılar.
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ÖĞRENCİLERDEN İNGİLİZCE
DEDEKTİFLİK KİTABI

“KIZILAY” RESİM VE
KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 7. Sınıf
öğrencileri 2015-2016 eğitim ve öğretim
yılı boyunca İngilizce derslerinde yoğun
bir şekilde yazım çalışmaları yaptılar.
Tarsus SEV’in 7. sınıfında eğitim gören
45 öğrenci, hayal güçlerini kullanarak
dedektiflik hikayeleri yazdılar. İngilizce
öğretmeni Gülden
Şendoğan bu
hikayeleri bir araya
getirerek, keyifle
okunacak bir kitap
çıkmasını sağladı.
Yayınevinde basılan
kitabın geliriyle
sosyal sorumluluk
projelerine destek olundu. Kitabın geliriyle engelliler
için akülü araç alındı ve ihtiyaç sahibi üniversite
öğrencilerine burs desteğinde bulunuldu. Öğrenciler
böylece hem İngilizce bir kitabın yazarı oldular hem de
engelliler için akülü sandalye ve üniversite öğrencilerine
burs desteği sağladılar.

Ülkemizin en büyük yardım kuruluşu Kızılay tarafından
düzenlenen şiir, resim ve
kompozisyon yarışmasında
6. Sınıf öğrencimiz İpek
Gün derece kazandı.
Mersin Kongre ve Sergi
Sarayı’nda düzenlenen ödül
töreninde okul müdürleri ve
ilgili öğretmenlere plaket,
dereceye gren öğrencilere
ise çeşitli ödüller verildi. İpek
Gün adına ödülünü velimiz Sayın Fatih Gün aldı.

HER YERDE KİTAP, HER ELDE KİTAP
Tarsus SEV ilkokulu olarak bu yıl sınırları genişletip
okumayı daha da keyifli hale getirdik. Etkinliğin amacı
okumanın sadece kütüphane ortamında olmadığını fark
eden öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını arttırarak,
ailelerinin de kitap okumaya yönelmelerini sağlayarak kitap
okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda , 18 Şubat 2016 Perşembe günü
okul bahçesine sergilediği kitapları her yaştan okuyucuyla
buluştu. Okulumuzda müdürden görevli personele kadar
tüm çalışanların ve öğrencilerin yer aldığı bu etkinlikte okul
bahçesinde öğle teneffüsü saatinde kitap okundu. Keyifle ve
kitapla geçen bu etkinliğimiz her Perşembe devam edecektir.

SEV’DE YIL SONU SEVİNCİ

KİTABIN
MUTFAĞI’NDAN

6. Sınıf öğrencilerimizin geçtiğimiz
yıl Elma Yayınevi ile ortak yürütülen
Kitabın Mutfağı projesi kapsamında
okuyup ön değerlendirmesini
yaptıkları Safranbolu Günleri adlı
kitap Köşe Bucak Safranbolu adıyla
kitapçılardaki yerini aldı. Öğrencilerimizin getirdiği
öneriler doğrultusunda değişiklikler yapılan kitapta
okulumuza da bir sayfa ayrıldı. Öğrencilerimizi başarılı
çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz.

ZORBA OLMA, KANKA OL

Kankalık Haftası’na yönelik olarak, 15 Şubat Pazartesi
günü ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Y. Eray Varol
tarafından “Zorba olma, Kanka ol” adlı sunum ve kısa film
gösterimleri gerçekleştirildi.
Ayrıca Kankalık Haftası çerçevesinde
aşağıdaki etkinlikler planlandı:
● Rehberlik servisi tarafından hazırlanan
posterlerin binalarımızda sergilenmesi,
● Her sınıf düzeyinde öğretmenlerin
en az bir dersin ilk beş veya 10
dakikasında Kankalık, arkadaşlık ve
dostluk kavramlarıyla ilgili farkındalık
yaratacak konuşmalar yapması,
● Görsel sanatlar dersinde “Kankalık”
temalı resim veya farklı etkinlikler yaptırılması,
● Beden eğitimi dersinde takım ruhu, kankalık ve
arkadaşlık temalı oyunların oynatılması,
● Rehberlik servisi tarafından “Kankalık” temalı yaratıcı
drama çalışmaların yapılması,
● Rehberlik Servisi tarafından velilere “zorbalık” temalı bir
broşürün gönderilmesi.

KİTAP KAPAĞINI TASARLA!

4. Sınıf öğrencilerimiz hayallerindeki kitap kapaklarını
tasarladılar.
Kütüphaneden
seçtikleri kitapları
inceleyerek bir kitap
kapağında neler
bulunduğuna dair
fikir sahibi oldular.
Hayallerindeki kitap
kapağını tablet
uygulamasında
tasarlayarak kitaplarını konuşturan öğrenciler kendilerini
birer yazar gibi hissettiler. Yaratıcılıklarını arttırarak
kitaplarla iç içe olmalarını sağlayan bu etkinlikle
öğrencilerin kitaplara olan ilgileri de artmış oldu.
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KİTAPLAR KONUŞUYOR

Özel Tarsus SEV İlkokulu’nda ‘Kütüphane Haftası’
etkinlikleri çerçevesinde Kitaplar Konuşuyor”
temalı kitap defilesi bu yıl ilk kez gerçekleştirildi.
Kitap okumanın ve kütüphanenin ne kadar
önemli ve değerli olduğunun anlatıldığı bu
etkinlikte öğrencilerimiz okudukları kitaplardaki
karakterleri canlandırarak kitapların sesi oldular.
Karakter canlandırmanın yanı sıra okudukları
kitapların konularına da değinen öğrencilerimiz
dinleyenlerde merak uyandırarak onları
kitap okumaya teşvik ettiler. Kitapların sihirli
yolculuğuna çıkılan bu defilede öğrencilerimiz
“Herkes Dost Der Kitap İçin” şarkısını
seslendirerek gösterilerini bitirdiler. Kitapları
diğer okullardaki arkadaşlarına tanıtmak ve
onlara sevdirmek adına öğrencilerimiz aynı
zamanda kardeş okulumuz olan Sakarya
İlkokulu’na ziyarette bulunarak okulumuzda
yaptıkları projeyi kardeşleriyle paylaştılar.
Kitap okumayı seven minik dostlar ise beğeniyle izledikleri gösteride
mutluluklarını dile getirdiler ve öğrencilerimizi misafir etmekten büyük keyif
aldılar. Öğrencilerimiz, keyifle hazırladıkları bu proje sayesinde kitap
okumaya karşı daha da istekli hale geldiler.
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Özel Tarsus SEV İlkokulu’nun kendileri küçük,
yürekleri büyük anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri 28
Mayıs Cumartesi
günü muhteşem bir
performansla yıl
sonu gösterilerini
sergilediler.
Öğrencilerimizi
daha okulun ilk
gün heyecanı
içlerindeyken,
koca bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu
öğretmenleri ve aileleriyle paylaştılar. İlkokul Okul
Müdürümüz Sayın Çiğdem Özyürekoğlu’nun
konuşmasıyla başlayan program, öğrencilerimizin
drama sokağındaki gösterisiyle devam etti.
Öğrencilerimiz, İngilizce
ve Türkçe olarak
sergiledikleri drama
performanslarıyla
izleyicilerden büyük alkış
aldılar. Birbirinden renkli
kıyafetlerle sergiledikleri
dans gösterisi bütün
izleyicileri coşturdu.
Büyük bir coşkuyla
şarkılar söylerken, Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmayarak, her
zaman onun gösterdiği yolda ilerleyeceklerine söz
verdiler. Gösteri sonunda öğretmenlerinden aldıkları
sertifikalarla, başarmanın tarifsiz gururunu yaşadılar.
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HAYDİ ORİGAMİ YAPALIM

YARATICILIK MEYDAN
OKUMADIR!

Tekrar edilen eylemlerle şematik öğrenmede konsantre
olma, dinleme, gözlemleme, verilen yönlendirmeleri takip
etme konularında
kendilerini geliştirme
fırsatı buluyorlar.
Öğrencilerimizin
estetik duygusunun
gelişmesinin
yanında sonuca
varmak için sabırlı
olma kulübümüzün
hedefleri arasında
geliyor. Origami her
şeyden önce oyundur.
Kulüpte sanatsal
bir ürün ortaya
koyan öğrenciler
kendi düşüncelerini
ve duygularını
kullanarak, eğlenerek ürün elde etmektedirler.

GÜLÜM’SEV’ LÖ’SEV’

Özel Tarsus SEV Ortaokulu, 10 Haziran 2016 Cuma
günü tam bir sanat şölenine ev sahipliği yaptı. Bu
özel programda müzik,
tiyatro, şiir gibi sanatın
birçok dalı aynı
sahnede hayat buldu.
Tamamı özgün temalar,
bir tiyatro kurgusuna
dönüştürüldü.
Tiyatronun bütün
repliklerini de yine
özgün şiirler oluşturdu.
Sanata yeni bir anlam
kazandırdığımız bu
gecede 125 öğrenci ve
on öğretmenimiz aktif rol
aldı. Tiyatro Duayenimiz
Haldun Dormen ve ünlü
oyuncu Kerem Alışık da
gönderdiği video mesajlarla
etkinliğe katkıda bulundular.
‘’GülümSEV LÖSEV’’ adıyla çıktığımız bu yolda elde
edilen gelirin tamamı LÖSEV vakfına bağışlandı.
Öğrencilerimizin tümü bu projede gönüllü olarak
çalıştı. Öğrencilerimizin akademik yönlerinin yanı
sıra sosyal farkındalıklarını göstererek bu projeye
özveriyle katkıda bulunmaları bizleri gururlandırdı.

ÖFKELİ ÖRÜMCEK RIZA

Tarsus SEV 1. sınıf öğrencileri, kitabımızın kahramanı
Rıza’nın öfkeli örümceklikten çıkarak, neşeli bir örümcek
oluşundan ve yaratıcı çözüm yolundan çok etkilendi ve
yaratıcılık dersimizde işe koyularak kendi rengarenk
örümceklerimizi yaptılar. Sadece örümcekler yaparak,
koridorları şenlendirmekle kalmadılar, örümceklerin
günümüz teknolojisinde bile taklit edilemeyen yaratıcı
ağları ile ilgili ve bu minik canlılara dair bilmediğimiz pek
çok farklı bilgiyi de öğrendiler. Araştırmalarımız sonucunda
örümceklerle ilgili
öğrendiğimiz bilgileri
paylaşmak istiyoruz:
● Sağlamlık
bakımından örümcek
ağı çelik tele
göre 2 kat daha
dayanıklıdır. Ayrıca
ne kadar uzatılırsa
uzatılsın yine eski haline dönebilir.
● Dünya üzerinde 34 bin örümcek türü vardır.
● En büyük örümcek türü Güney Amerika’da fark edilen
Goliath Trantula adlı örümcektir. Sadece bacak boyu 30
cm’ye yakındır.
● 8 bacak ve 8 göze sahip örümceklerin herhangi bir
bacağı kırılırsa yerine yenisi çıkar.
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GELECEĞİMİZİN MİMARI
ÖĞRETMENLER TARSUS SEV’DE

Tarsus SEV ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, 20 Şubat
2016 Cumartesi günü okulumuzda düzenlenen, Hayalleri
Ayarlama Enstitüsü Kurucusu Mürşide Demirkol’un, bütünü
görmek, deneyimlemek ve bağ kurmak üzerine tasarladığı,
‘’Yaratıcılık Meydan
Okumaktır!’’
eğitimine katıldılar.
Elbert Hubbard’ın,
“Bir makine,
sıradan 50 kişinin
yapabileceği
işi yapar. Sıra
dışı bir insanın
yapabileceği
işi ise hiçbir makine yapamaz” sözü doğrultusunda
daima kendilerini yenilerek, sıra dışılığı hedefleyen
öğretmenlerimiz, yaratıcılık, yaratıcı düşünme yöntem ve
teknikleri, iletişim, takım olabilmek, işbirliği üzerine çeşitli
atölye çalışmalarıyla keyifli ve bilgi dolu bir gün geçirdiler.
Bu güzel günü, aldıkları katılım belgeleriyle tamamladılar.

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenler Tarsus SEV
İlköğretim Kurumları tarafından 3’üncüsü düzenlenen
Öğretmenler
Sempozyumu’nda
Tarsus’ta buluşturdu.
“Öğren, Öğret, Aydınlat”
sloganıyla gerçekleştirilen
sempozyumda, eğitim
ve öğretimdeki farklı
uygulamaların yer aldığı
oturumlara yer verildi.
Sempozyum, okul
öncesi, İlk ve ortaokul
kademeleri öğretmenleri,
akademisyenler ve
üniversite öğrencileri
tarafından büyük bir ilgi
gördü. Sempozyuma,
konuk konuşmacı olarak Eğitim Danışmanı ve Eğitimpedia
sitesinin kurucusu Ali Koç katıldı. Sempozyumun açılış
konuşmasını yapan olan Ali Koç, ‘Güçlü Çocuklar
Yetiştirmek’ başlıklı bir konferans gerçekleştirdi. Tam bir
eğitim şöleninin yaşandığı sempozyumda, Özel Tarsus
SEV öğrencileri tarafından hazırlanan Teknoloji Koridoru
katılımcıların büyük beğenisi kazandı. Teknoloji koridoruna
katılan izleyiciler arasında yapılan çekilişle günün şanslı
katılımcıları çeşitli hediyeler kazandı.

TARSUS SEV’DE TEOG
ÇALIŞMASI

2015-2016 eğitim-öğretim yılı TEOG maratonu 27-28
Nisan tarihleri itibariyle sona erdi. 8. Sınıf öğrencilerimiz
yaklaşık sekiz ay süren yoğun bir çalışma programının
ardından TEOG sınavına girdiler. Özel olarak hazırlanan
okul programının yanı sıra, nisan ayında düzenlenen
TEOG kampı sayesinde öğrencilerimiz tekrar yapma ve
eksik oldukları noktaları tespit etme fırsatı buldular. Kamp
süresince öğrencilerimiz, spor ve sanat etkinliklerine
de katılarak
stres attılar.
Öğrencilerimiz
sınavlar
başlamadan
önce
öğretmenleriyle
birlikte bütün olumsuz duygularını bir kağıda yazdılar,
daha sonra bu kağıtlardan uçak yapıp havaya fırlattılar.
Öğretmenlerimiz, oturum aralarında da öğrencilerimizi
yalnız bırakmayarak onlara moral vermeye çalıştılar. Sınav
başarılarıyla yüzlerimizi güldüren öğrencilerimizi tebrik
eder, başarılarının devamını dileriz.

ÖĞRENMENİN EN EĞLENCELİ
YOLUDUR OYUNLAR

4. Sınıf öğrencilerimiz İnsan Hakları, Yurttaşlık ve
Demokrasi Dersi
kapsamında 'Söz
Küçüğün' adlı
kutu oyununu
oynayarak hem
keyifli zaman
geçirdiler hem
de günümüzün
en önemli
konularından olan insan haklarıyla ilgili bilgiler
edindiler. Öğrencilerimiz haklarını öğrenmenin yanı sıra
karşılaştıkları olaylar karşısında yapmaları uygun olan
davranışları da keyifli bir şekilde pekiştirmiş oldular.
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GÖNÜL ÖRGÜSÜ SEVGİ
KÖPRÜSÜ

TAC&TARSUS SEV
DÜNYANIN EN GÜZEL
13 OKULU ARASINDA!

Zor şartlar altında yaşayan çocuklara
sıcak bir yardım eli uzatmak
amacıyla hayata geçirilen Gönül
Örgüsü projesine, Tarsus SEV İlkokul
öğrencileri büyük bir ilgi gösterdi.
Duyarlı öğrencilerimiz, ihtiyacı olan
çocuklara sevgi dolu hediyeler
göndererek bu anlamlı projeye
destek verdiler. Bu hediyeyi alan
çocukların çok sevineceğini , kullandıkça üşümeyeceklerini
düşündüler. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın mutluluğunu
yaşadılar. Okulumuzda toplanan hediyeleri Tarsus Kızılay
Derneği okulumuzdan teslim alarak, öğrencilerimize bu
anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Dünyanın en güzel 13 okulu listesine Türkiye’den de bir
okul girdi! Uluslararası bağımsız haber sitesi Tech Insider,
dünya çapında yaptığı araştırma sonunda, Tarsus’taki
Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus SEV İlköğretim Okulu’nu,
‘Dünyanın En Güzel 13 Okulu’ listesinde gösterdi.
Türkiye’nin en köklü okullarından Tarsus Amerikan
Koleji’nin (TAC) 137 yıllık tarihi kampüsü, dünyanın en
güzel okulları listesine girdi. Haber, bilgi, analiz, görüş
ve yorumlara yer veren uluslararası bağımsız web sitesi
www.techinsider.io; ‘Dünyanın En Güzel 13 Okulu’
başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırmada; Avustralya'dan
Nijerya’ya, Kamboçya’dan Danimarka’ya dünyanın dört
bir yanındaki okullar süzgeçten geçirildi. Dünyadaki
binlerce okul arasında yapılan araştırmanın sonunda,
Türkiye’den Tarsus Amerikan Koleji (TAC), etkileyici
tarihi kampüsüyle listede yer aldı. Araştırma ile ilgili
Tech Insider sitesinde şu açıklama yapıldı: “Öğrenme;
uyarıcı, canlandırıcı ve ilgi çekici bir deneyimdir.
Okulların da aynı şekilde etkileyici olması gerekmez
mi? Avustralya'dan Nijerya’ya, Kamboçya’dan
Danimarka’ya dünyanın her yerinde güzel okullar
bulunabilir. Bazıları çocuklara teknolojinin inceliklerini
öğretirken, bazıları da bu deneyimden yoksun kalan
maddi durumu yetersiz çocuklara ilk kez eğitim verirler.”
En güzel okullar listesinde, Tarsus Amerikan Koleji

İŞİTME ENGELLİLER OKULU
ZİYARETİ

Müdür Yardımcımız
Gülçim Gürpınar,
Sosyal Bilgiler
Öğretmeni Ümit Alkan,
öğrencilerimiz Doğa
Atıcı, Sude Soykan,
Alpay Köksal ile
Mersin Yunus Emre
İşitme Engelliler İlköğretim Okulu’nu 12 Mayıs Engelliler
Haftası kapsamında ziyaret ettik. Yunus Emre İlköğretim
Okulu müdür ve müdür yardımcıları bizlere okulu ve
sınıfları gezdirdi, yapılan görsel sanatlar eserlerini inceletti,
TÜBİTAK Şenliği’ndeki eserlerini tanıttılar.

TARSUS SEV

VELİ ETKİLEŞİM TOPLANTILARI

(TAC) ve Tarsus SEV İlköğretim Okulu’na (TSEV) yer
veren Tech Insider, neden Tarsus’u seçtiğini ise; “Gündüz
saatlerinde TAC-TarsusSEV’in yeni kampüsü bir iş merkezi
gibi görünmekte, akşam güneş battığında ise kampüsten
sıcak turuncu bir parıltı yayılmaktadır” ifadeleriyle
açıkladı. Tarsus Amerikan Koleji ile Tarsus SEV İlköğretim
Okulu’nun bulunduğu kampüs, geçmiş ve geleceği bir
arada harmanlıyor. TAC’nin neredeyse bir buçuk asırlık
geçmişe sahip kampüsünün karşısında kurulan Tarsus
SEV’in yeni ve modern binası, altı büyük mimari ödül
aldı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda inşa edilen
binada; TAC’nin yatakhanesi, iki okulun ortak kullandığı
oditoryum, yemekhane ve kapalı spor salonu yer alıyor.
İlköğretim okulunun binasında; anaokulundan dördüncü
sınıfa kadar olan ilköğretim öğrencileri eğitim alırken, aynı
kampüste bulunan diğer bina ise TAC’nin yatılı okuyan lise
öğrencilerine ev sahipliği yapıyor.
Uluslararası web sitesi, ‘Dünyanın En Güzel 13 Okulu’
listesini ve favori okulları şöyle sıraladı:
1. Nijerya (Lagos)
2. Avusturalya (Melbourne)
3. Türkiye (Tarsus)
4. Avustralya (Niddrie)
5. İsveç (Kungsbacka)
6. Tayland (Bangkok)
7. Kamboçya
8. Singapur
9. Çin
10. Danimarka (Kopenhag)
11. Japonya (Tokyo’dan iki okul)
12. Japonya (Tokyo’dan iki okul)
13. Rusya

■

Şubat

ÇOCUK VE ERGENLERDE RUH SAĞLIĞI

24 Şubat 2016 Çarşamba günü Doç.
Dr. Psikiyatrist Özalp Ekinci tarafından
“Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığı” adlı
bir konferans düzenlendi. Velilerimizin
büyük bir ilgi ve beğeniyle dinledikleri
konferansta çocuklarda sıklıkla görülen
duygusal ve ruhsal problemler, çocukluk ve
ergenlik döneminde ruh sağlığının korunması gibi konularında
değerli bilgileri paylaşan Doç. Dr. Ekinci, böyle köklü bir
kurumda konferans verdiği için onur duyduğunu belirtti.

MART
SINAV KAYGISI VE KAYGI BOZUKLUKLARI

■

30 Mart 2016 Çarşamba günü Psikiyatrist Fuat Kırcelli
tarafından “Sınav Kaygısı ve Kaygı Bozuklukları” adlı
bir konferans düzenlendi. Velilerimizin büyük bir ilgi ve
beğeniyle dinledikleri konferansta,
Kırcelli, sınav kaygısının boyutları,
nedenleri ve sağaltım yöntemleri
konularında bilgi verdi. Ayrıca
kaygı bozukluğu tanısının hangi
durumlarda konulabileceği konularında bilgilendirme yaptı.
Velilerimiz konferansı ilgiyle izlediler.

NİSAN
HOŞÇA KAL ÇOCUKLUK MERHABA ERGENLİK
■

19 Nisan 2016 Salı günü Psikolog Eray Varol
tarafından “Hoşça Kal Çocukluk Merhaba Ergenlik”
başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi.
Özellikle ergenlik dönemi özellikleri ve
sağlıklı aile tutumları konularına değinilen
toplantıda cinsel istismardan korunma
yolları hakkında da önemli bilgiler
verildi.

SEV OKULLARI YÖNETİCİLERİ
BULUŞTU

MAYIS
“BABALARA ÖZEL”
■

25 Mayıs 2016 Çarşamba
Psikolojik Danışman/
Psikoterapist Meltem
Yamanyılmaz tarafından
“Babalara Özel” başlıklı bir
toplantı gerçekleştirildi. Özellikle
aile içi iletişimde babanın anne ve çocuk ile doğru iletişim
kurabilme yolları ile ilgili velilerimize bilgilendirme yapıldı.

4 lise, 3 ortaokul
ve 3 ilkokuldan
oluşan tüm SEV
Okulları’nın
Müdürleri Ve
Başdanışmanları
Mart ayında
TAC'de buluştular.
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VELİLER
OKULDA

Tarsus SEV
Ortaokulu olarak
yıl boyunca
yapılan çalışmaları
velilerimizle
paylaşmak üzere
düzenlediğimiz,
‘’Veliler Okulda’’
etkinliği, 4 Haziran Cumartesi günü başarıyla gerçekleşti.
2015-2016 eğitim öğretim yılı boyunca yapılan
çalışmaların kısa video gösterimi ile başlayan etkinlik,
Ritmi SEV ve Türkçe drama performansıyla devam
etti. Oditoryum fuayede bulunan görsel sanatlar resim
sergisi, velilerimiz tarafından büyük beğeni topladı. Takı
tasarım kulübü öğrencilerinin ürünleri, robotik kulübü
öğrencilerinin el yapımı sabunları, 7. Sınıf öğrencilerinin
kitap haline getirdikleri İngilizce öyküler, toplum

hizmetleri yararına satışa sunuldu. Teknoloji koridoru,
kaçış odası, math fun, fun run, English alive, perküsyon,
oryantiring, instant challenge, yaratıcı drama, Fransızca,
Almanca, İngilizce drama atölyesi gibi bilgi ve becerilerin
sunulduğu interaktif etkinliğe tüm veliler büyük bir ilgi ve
beğeni ile katıldı.

TARSUS SEV İLKOKULU
1. EĞLENCELİ ATLETİZM ŞENLİĞİ

Beden Eğitimi Bölümü’nün organize ettiği ‘Tarsus SEV 1. Eğlenceli
Atletizm Şenliği‘, 1. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla 2 Haziran
Perşembe günü TAC bahçesinde gerçekleşti. Eğlenceli Atletizm
Şenliği 20 metre koşu, Durarak Uzun Atlama, Çökmece Top Atma
Oyunu ve Bayrak Yarışı (Takım) kategorilerinde yapıldı.

TARSUS SEV’İN ANTALYA
SPOR KAMPI

Tarsus SEV Beden Eğitimi Bölümü, 03-09 Nisan
tarihleri arasında Antalya’da futbol, basketbol
ve voleybol branşlarında bir spor kampı
düzenledi. Kampa katılan öğrencilerimiz,
su oyunlarından plaj voleyboluna, darttan
aquapark’a farklı etkinliklerle dolu yoğun bir
çalışma programına dahil oldular. Böylece
stresten arınma ve sosyalleşme fırsatı bulurken
akademik çalışmalarına da ara vermeyerek her
akşam kitap
okudular, okul
ödevlerini yaptılar.
Cesaret, risk alma,
başarı duygusu,
korkuları yenme ve grup
bilincine sahip olma
gibi konularda kişisel
gelişim kazandıklarını
belirten öğrencilerimiz,
bir sonraki spor
kampını sabırsızlıkla
beklediklerini
söylediler.

BADMİNTON BAŞARILARIMIZ

TARSUS SEV’İN FUTSAL
BAŞARISI

Mersin’ de şampiyon olarak Türkiye finallerine gitmeye
hak kazanan Badminton takımımız, 19-21 Nisan 2016
tarihlerinde Karaman’da yapılan Türkiye şampiyonasında
3’üncü olarak bizleri gururlandırdılar.
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Özel Tarsus SEV
Ortaokulu FUTSAL
Küçük Erkek
Takımı, Tarsus
birincisi olarak
katıldığı Mersin İl
Şampiyonası’nda
beşincilik elde
ederek bizleri
gururlandırdı. Öğrencilerimiz özveri, istek ve azimleriyle
hayranlık uyandırırken büyük bir bir centilmenlik örneği
sergilediler. Öğrencilerimizi tebrik eder, maçlara hazırlık
süresince desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz.
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NECATİ GÜLER
ÖDÜLLERİ

TENİSTE VE KARETEDE
ŞAMPİYONLAR

Bu yıl 7’incisi verilen
Necati Güler Örnek Sporcu
Öğrenci Ödülleri’ni Tarsus
SEV’den Hasan Can Uyan ve Rana Çapar aldı.

Sadece ders notlarına ve akademik başarıya değil,
hayata odaklı eğitim veren Tarsus SEV Ortaokulu,
spor alanındaki başarılarına yenilerini ekliyor. Tarsus
SEV’in iki genç raketi Emir Şendoğan ile Halil Aydoğdu
şampiyonluk kupasını kaldırırken, karate şampiyonu Emir
Terzier de Çukurova’nın yükselen yıldızı oldu.

SABAH SPORU

Okula daha zinde başlayıp, öğrencilerimizin algılarını
açmayı hedeflediğimiz
sabah sporu ile Tarsus
SEV İlkokulu olarak
güne merhaba diyoruz.
Sabah sporu ile
derslere keyifli başlayan
öğrencilerde hem fiziksel
hem de ruhsal olumlu etkilerini gözlemlemekteyiz. Beden
eğitimi öğretmenleri eşliğinde yapılan sabah etkinliğine
diğer branş öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin de katılımı
öğrencileri biraz daha spora teşvik etmekte büyük rol
oynamaktadır.

3. STICKLER CUP TURNUVASI

3. Stickler Cup Turnuvası 15 Mayıs 2016 Pazar günü oynanan maçlarla birlikte
sona erdi. Pazar günü oynanan maçlarda alınan sonuçlara göre yarı final
eşleşmeleri ve sonuçları ise aşağıda ki gibi oluştu:
• Tarsus Kampüs Koleji: 22 - Osmaniye Özel Bilim Koleji: 62
• Mersin Akademi: 42 - Özel Üsküdar SEV: 53
Çekişmeli geçen yarı final müsabakaları neticesinde ise finale kalan Özel Üsküdar
SEV ile eşleşen Osmaniye Özel Bilim Koleji, maçı 57-40 kazanarak şampiyon oldu.
Bu sene ilk defa turnuvamıza dahil edilen ve 4 takımın katıldığı bayanlar voleybol
maçları neticesinde ise Özel Üsküdar SEV takımı turnuvayı şampiyon olarak
tamamladı. Basketbol ve voleybolda, çeşitli kategorilerde bireysel olarak verilen
ödülleri alanlar ise şöyle:
Basketbol Bireysel Ödüller:
• En İyi Guard: Sinan Akçalı (Özel Üsküdar SEV)
• En İyi Forvet: Yusuf Toslak (Osmaniye Özel Bilim Koleji)
• En İyi Pivot: Hasan Can Uyan (Özel Tarsus SEV)
• MVP: Kaf Semi Öğüt (Osmaniye Özel Bilim Koleji)
• Yetenek Yarışması 1.si: Ekrem Efe Varlık (Özel Üsküdar SEV)
Voleybol Bireysel Ödüller:
• En İyi Smaçör: Defne Abalı (Özel Tarsus SEV)
• En İyi Pasör: Elif Günel (Özel İzmir SEV)
• En İyi Libero: Yağmur Oruç (Tarsus Sadık Eliyeşil O.O.)
• MVP: İrem Işık (Özel Üsküdar SEV)

SATRANÇ TURNUVASI

Özel Tarsus SEV İlkokulu satranç turnuvasına ev sahipliği
yaptı. 3 Nisan Pazar günü Özel Tarsus SEV İlkokulunda
ilk defa düzenlenen
ve geleneksel olmasını
hedeflediğimiz Tarsus
SEV Satranç Turnuvası’na
katılım oldukça yoğundu.
6, 7, 8, 9 ve 10 yaş
kategorilerinde toplam
220 sporcunun katıldığı
turnuva çekişmeli
müsabakalara sahne
oldu. Turnuvaya
katılan 24 öğrencimiz
okulumuzu başarıyla
temsil etti. Günün
sonunda oditoryumda
düzenlenen ödül töreninde
İlkokul Müdürü Çiğdem
Özyürekoğlu genç sporculara ödüllerini taktim etti. Genç
sporcular satranç oynamanın, yeni arkadaşlıklar edinmenin
ve aileleriyle güzel bir pazar günü geçirmenin mutluğuyla
okulumuzdan ayrıldılar.
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EN İYİ
SMAÇÖR
DEFNE ABALI

Tarsus Amerikan Koleji’nde
(TAC) bu yıl üçüncüsü
gerçekleştirilen Stickler
Cup Turnuvası; Çukurova
bölgesinden ve çevre illerden
gelen okul takımlarının
mücadelesine sahne oldu.
TAC’nin tarihi kampüsünde
yapılan basketbol ve
voleybol turnuvalarında,
potanın ve filenin
şampiyonları kupalarına
kavuştu. Turnuvada Tarsus
SEV’den Defne Abalı en iyi
smaçör seçildi.
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TARSUS SEV’DE
Ortaokul 8. Sınıfı tamamlayan öğrenciler hayatlarında
bir başka evreye geçmenin coşkusunu öğretmenleri
ve aileleriyle birlikte yaşadılar. Törende TAC/SEV
Baş Danışmanı Andrew Leathwood, Okul Müdürü
Ayfer AYDIN, TAC Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Ali
Cerrahoğlu konuşma yaptılar. Okul Müdürü Ayfer
AYDIN konuşmasında velilere seslenerek zorlu bir
sürecin sonunda 8. Sınıfı bitiren öğrencilerin 130
yıllık SEV geleneği ve kültürüyle büyüyen, bilimsel
düşünceye önem veren, sanata duyarlı gençler
olarak yetiştiğini ifade etti. Öğrenci Başkanı Emir
ŞENDOĞAN, duygu yüklü konuşmasıyla arkadaşlarına
ve okuluna veda etti. Konuşmalardan sonra 8. Sınıf
öğrencilerine öğretmenleri tarafından mezuniyet
belgeleri verildi. Belge takdiminin ardından kep atan
öğrenciler, aileleriyle birlikte onlar için hazırlanan
kokteylde gönüllerince eğlenerek geceyi noktaladılar.

3. SINIF YIL SONU GÖSTERİSİ

3. Sınıf öğrencilerimizin büyük bir özenle hazırladığı,
denizaltında geçen ve diğer balıklarla arkadaş olmak
isteyen bir köpekbalığının hikayesini anlatılan GO FISH
adlı İngilizce oyun, 07 Haziran Salı günü izleyicilerin
beğenisine sunuldu. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu
performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösteri
sonrasında öğrencilerimizin yıl boyunca İngilizce dersinde
yaptıkların ürünler sergilendi. Öğrencilerimiz, koca bir
dönemi geride bırakmanın haklı gururunu, öğretmenleri ve
aileleriyle paylaştılar.
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

19 MAYIS
ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
Özel Üsküdar SEV Ortaokulu olarak,
milletimizin Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde başlayan kurtuluş
mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan
19 Mayıs’ın 97. Yıldönümünü büyük bir
coşku ve heyecanla kutladık. Öğrencilerimiz
Atatürk’ün ’’Sizler yeni Türkiye’nin genç
evlatları! Yorulsanız dahi beni takip
edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu’nda Çanakkale Zaferi ve
Şehitleri Anma Günü’nde gurur ve hüzün bir aradaydı.
Öğrencilerimiz tarihimizin en büyük zaferlerinden biri
olan Çanakkale Zaferi’nin 101. yılında Anafartalar
Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitleri saygı ve
minnetle andılar. Slaytları izlerken, şiirleri ve Atatürk’ün bu

topraklarda hayatını kaybeden Anzak askerleri ve annelerine
hitaben söylediği “Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını
döken kahramanlar: Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Uzak
diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı
dindiriniz. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim
evlatlarımız olmuştur” sözlerini dinlerken duygulandılar.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
Özel Üsküdar SEV Ortaokulu olarak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramımızın 96. yılını büyük
bir coşkuyla kutladık. Ulu Önder
Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği
bu günde öğrencilerimiz bayramın
tadını çıkardı. Kırmızı-beyaz giyinen
öğrencilerimiz hazırlanan etkinliklerde
eğlendiler, çocuk olmanın güzelliklerini
yaşadılar. Büyük önderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk! Sen ebedi
mekânında rahat uyu! Bizler emanet
ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’ne her
zaman olduğu gibi gönülden sahip
çıkacak ve sana layık bir ulus olmaya
devam edeceğiz.
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karar verenler asla ve asla yorulmazlar.’’
ifadesindeki duygular ışığında bayramın
coşkusunu yaşadılar. Sıkıntı ve yokluklar içinde,
büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin
kendilerine emanet olduğunun bilincinde olan
öğrencilerimiz, bu değerli emaneti yaşatmak ve
sonsuza dek korumanın en başta gelen görev ve
sorumlulukları olduğunu coşkuyla dile getirdiler.

KONUKLARIMIZLA GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMINI KUTLUYORUZ

‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hafta boyunca
Atatürk'ü anarak ve konuklarımızı ağırlayarak kutladık. 19 Mayıs
tarihini Atatürk'ün neden bu kadar önemseyip bayram olarak ilan
ettiğini anlamaya çalıştık. Bandırma Vapuru'nun hikayesini dinledik.
Biz Atatürk'ü anarken, konuklarımız da bize sporun önemini anlattılar.
Üsküdar Amerikan Lisesi beden eğitimi öğretmenlerinden Uğur
Kaplakarslan, spor salonumuzda bizim için parkurlar hazırladı.
Sağlıklı beslenmenin ve spor yapmanın, sağlıklı düşünmemiz için ne
kadar önemli olduğunu hatırlattı. Atatürk'ün spora verdiği önemi
de anlattı bizlere. Spor yapmanın çok keyifli olduğunu söyleyip,
ne kadar eğlenceli olduğunu birlikte deneyebileceğimizi söyledi.
Küçük bir hikaye hazırlamıştı bizim için. Hikayenin kahramanları
olarak parkurdaki engelleri bir bir aştık ve hazinemize ulaştık.
Diğer konuğumuz basketbol koçu Alper Koç oldu. Atatürk'ün "Ben
sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözüyle
ne demek istediğini anlattı. Basketbolun temel kurallarından bahsetti
ve küçük bir basket maçı yaptık sınıfça. Maç sonunda, kazanmanın
ve kaybetmenin neler hissettirdiğinden konuştuk. Kaybeden takımımız
centilmence kazananları tebrik etti. Kazananlarsa, tebrikleri kabul
ederken bir sonraki maç için kaybeden arkadaşlarına iyi dileklerini
sundular. Atatürk'ün sporculardan beklediği davranışın ne olduğunu
anladık ve koçumuza teşekkürlerimizi sunarak, Atamızı bir kez daha
saygıyla anıp bayramımızı kutlamış olduk.
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ÇEVRE BİLİNCİ KAZANIYORUZ

OKULUMUZDA 100. GÜNÜMÜZ

ÇOCUK BAYRAMIMIZI
BÜYÜKLERİMİZLE
KUTLUYORUZ

Anasınıflarımızda 2015-16 Eğitim-Öğretim Yılı başından
itibaren, Eko-Okul projemizi 3S Projemizle eşzamanlı
olarak sürdürüyor, ‘Saygı, Sabır ve Sorumluluk’ değerlerini
Çevre konusuyla ilişkilendiriyoruz. Eko-Okul projemiz
ile öğrencilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmeyi ve
yaşamları boyunca kullanacakları, başarılarını etkileyecek
alışkanlıkları kazandırmayı hedefledik. Konu başlığı olarak
“Çöp-Atık-Geri Dönüşüm”ü belirledik. Tüketim alışkanlıkları,
savurganlık, enerji tasarrufu, doğal kaynakları koruma
bilincini konularını ele aldık. Öncelikle öğrencilerimize
Eko-Okul ile ilgili bir tanıtım sunumu yaptık. Çöp ve atık
nedir, aradaki farklar nelerdir konuları hakkında sohbet
ettik ve bir video izledik. Çevreyi korumak, doğaya saygı
noktasından hareketle “Çöp Cadısı” hikayesini okuduk.
“İhtiyacımız Kadar Kullanalım” sloganını belirledik,
ihtiyaçlarımız hakkında konuşup, elektrik düğmesi ve musluk
resimleri boyayarak hem öğrencilerimizin bilinçlenmesi,
hem de çevrelerini
bilinçlendirmeleri
konularında çalıştık.
Öğrencilerimiz geri
dönüşüm için eski
gazete ve dergileri
okula getirerek geri
dönüşüme katkıda
bulundular. Geri dönüşüme olan katkıları sertifika ile
ödüllendirildi. Doğaya atılan çöplerin yok olma sürelerine
dair bir deney ve gözlem yaptık. Getirdiğimiz artık
materyallerden ürünler oluşturduk. “Öf!Çöp” hikayesini
okuduk ve doğaya saygı ve doğaya karşı sorumluluklarımız
hakkında konuştuk. Serbest oyun saatlerinde uyguladığımız
“Sadece 1 Kağıt” günü etkinliğini yıl boyunca sürdürdük.
22 Mart Dünya
Su Günü
kapsamında
okula mavi
giysiler giyerek
gelip suyun
hayatımızdaki
yeri ve önemini
anlatan
etkinlikler yaptık ve Dünya Su Günü’nü kutladık. Yaşadığımız
çevrenin korunması için destek sağlamak amacıyla her yıl
22 Nisan’da kutlanan Dünya Günü’nde anasınıflarımızda
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Dünya Günü ile ilgili bir
sunum izledik, çeşitli afişler oluşturduk ve hazırladığımız
afişleri okulumuzun bahçesine astık. Çevreye karşı
sorumluluklarımızı biliyor ve çevremizi korumak için çaba
gösteriyoruz.

Okula başladığımız ilk günden itibaren heyecanla
okulumuzda geçirdiğimiz günlerimizi saydık. Okulumuzdaki
100. günümüzü
eğlenceli
bir parti ile
kutladık.
Partideki
oyunlarda
kullanmak
için 100. Gün
şapkaları
hazırladık, okul
açıldığından
bu yana yaptığımız etkinlikleri hatırladık, 100 nesne
kullanarak hazırladığımız projeleri arkadaşlarımıza
sunduk, çeşitli oyunlar onadık ve 100. Gün pastası kestik.

BAHARIN GELİŞİNİ
KUTLUYORUZ
Üsküdar SEV Anasınıfı’nda 23 Nisan
coşkumuzu büyükanne ve büyükbabalarımızla
paylaştık. Sene başından bu yana, ‘Değerler
Eğitimi’ projemizle saygı, sabır ve sorumluluk
konularına değinmiştik. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken,
Mustafa Kemal Atatürk’ü değerlerimizden
biri olarak projemize katarak çalışmalarımıza başladık.
Atatürk’ün çocukları ne kadar çok sevdiğini, çocuklara
bir bayram hediye edecek kadar onları önemsediğini,
yarının büyükleri olma sorumluluğunu çocuklara verdiğini
konuştuk. Biz yarının büyükleri olmadan önce, kendi
büyüklerimizi de analım istedik. Ve çalışmalarımıza
nasıl bir yön vereceğimizi bulmuş olduk... Büyükanne
ve büyükbabalarımız için özenle hazırlandık ve onları
okulumuza davet ettik. Geldikleri için çok teşekkür ederek
ne kadar mutlu olduğumuzu söyledik. Atatürk’ü saygıyla
andığımızı, büyüklerimizin bizim için çok kıymetli olduğunu
ve büyüklerimiz için küçük bir gösteri hazırladığımızı
anlattık. Sonra şarkılarımızı söyledik büyüklerimize
ve ellerinden tutup sınıfımıza götürdük. Kolonya ve
lokumlarla karşıladık onları, kendi ellerimizle sunduğumuz
ikramlarımızla rahat etmelerini istedik. Onlar için küçük
bir de sürpriz hazırlamıştık. 23 Nisan coşkumuzu bizimle
paylaştıkları için küçük hediyelerimizle, büyük teşekkürler

ettik. Onları ağırlamaktan ne kadar keyif
aldığımızı da söylemeyi unutmadık. 23 Nisan’a
bir kala, hava da coşkumuza katıldı. Hava
ısınıverdi birden, bize yemyeşil bahçemizde
keyifli mi keyifli bir piknik yapma şansı verdi,
öğle yemeğimizi bahçemizde yedik. Pırıl pırıl
güneşle bahçede uzun uzun oynadığımız
oyunlar da ayrı bir keyif oldu bizim için. “Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramımızı çocuk gibi, bayram gibi kutladık.
Eve giderken de elimizde bayraklarımız vardı, servisten
inerken sallayacağımıza söz verdiğimiz.
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Havanın ısındığını fark ettik önce, ağaçlar yemyeşil
yapraklarını göstermeye başlamıştı, rüzgar artık o kadar
da soğuk
esmiyordu sanki.
Sınıfımızın
penceresinden
giren Güneş,
artık bizi
ısıtıyordu.
İlkbahar,
gelişini bir açıp
bir kapayan
gökyüzü ve bize
gökyüzünden
göz kırpan
Güneş'le haber
veriyordu. Kalın
kazaklarımızı
bir kenara
bırakıp, kısa kollu t-shirtlerimizi giymeye de başlamıştık.
Çevremizdeki değişiklikleri sınıfımızda ve bahçemizde
incelerken ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak için bir
parti yapalım istedik. Bahar çiçekleriyle süslediğimiz
taçlarımızı takıp, spor salonumuza indik. Öğretmenlerimiz
bizler için oyunlar hazırlamıştı. Hep birlikte oyunlarımızı
oynadık, ilkbahar gibi cıvıl cıvıl danslarımızla, bahar
şiirimiz ve şarkımızla "Hoş geldin İlkbahar" dedik.
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BİR BAŞKASININ HAYATINA DOKUNMAK
Sosyal Sorumluluk Projesi, Özel Üsküdar
SEV Okullarında herkes için bir önceliktir. Bu
çalışmaların amacı, öğrencilere daha küçük
yaştan toplum bilincini aşılamak, toplumsal
ihtiyaçların farkındalığını sağlamak, daha
az şanslı kişilerin ihtiyaçlarına karşı duyarlı
olmak ve yardımlaşma, işbirliği, paylaşma
gibi olumlu sosyal davranışları kazandırmaktır.
Sosyal sorumluluk çalışmalarında yapılan
yardımlar önemli olmakla beraber asıl hedefimiz
öğrencilerimize bu süreci yaşatmaktır. 2015-2016
Eğitim ve Öğretim yılında Özel Üsküdar SEV
Ana Sınıfı öğrencileri olarak sosyal sorumluluk
projemizi Sarıyer’de Tuncay Artun İMKB
Doğanevler İlkokulu’nun Ana Sınıfı Öğrencilerine
sınıf ortamında eğitimlerini destekleyecek malzemeleri
alarak destekte bulunmaya karar verdik. Projemizin ilk
adımında, amacımıza ulaşmak için gerekli olan fonu

‘Dünya Sanat Günü’nde öğrencilerimizin kendi emekleri
ile yaptıkları ürünlerinden elde etmeyi planladık.
Öğrencilerimiz Dünya Sanat Günü ile ilgili bir sunum
izlediler, sınıf ürünlerini belirlediler ve emekle, çaba
göstererek ürünlerini (Yeşil Balonlar: Kupa Boyama,
Sarı Balonlar: Tabak Boyama, Kelebekler: Batik,
Ördekler: Ayna Üzerine Mozaik Çalışması, Tavşanlar:
Tuz Seramiği İle Tuval Üzerine Resim Çalışması,
Balıklar: Çanta Boyama, Arılar: Folyo Üzerine Desen
Çalışması) yaptılar. Yapılan ürünler 15 Nisan Dünya
Sanat Günü’nde sergilendi. Bu süreçte, aynı zamanda
öğrencilerimizle “Bir Başkasının Hayatına Dokunarak
Fark Yaratma” sunumunu paylaşarak Üsküdar SEV
Ana Sınıfları olarak birlikte işbirliği içinde bir hedef
doğrultusunda hareket ettiğimizi kendilerine fark ettirdik.
Sunumumuzda şanslı-daha az şanslı, paylaşmak,
toplumsal sorumluluklarımız, duyarlı olmak, emek
vermek, fark yaratmak ve ekip olarak hareket etmek
kavramlarını özellikle vurguladık. Sosyal sorumluluk
projemizi desteklemek isteyen ebeveynlerden, belirtilen
ürünleri öğrencimiz ile birlikte giderek almaları
ve böylelikle de sürecimize katkıda bulunmaları
istendi. Öğrencilerimiz getirdikleri ürünleri elbirliği
ile paketlediler ve Tuncay Artun İMKB Doğanevler
İlkokulu’nun Ana Sınıfı Öğrencilerine iletmenin
mutluluğunu yaşadılar. Üsküdar SEV Anasınıfları
olarak küçük de olsa içinde yaşadığımız topluluğa
bir katkıda bulunduk. Bu küçük boyuttaki katkıların
bir araya geldikçe ülkemizde daha büyük gelişmelere
yol açacağını biliyoruz, amacımız bu tür çalışmaların
devamını sağlamak ve ülkemizdeki sayısını artırmak
olacaktır.
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ÖZGÜVENLİ ÇOCUK
YETİŞTİRMEK

Kütüphane Haftamızı okuma hevesimizle kutladık.
Kütüphane haftasında, sınıfımızda sayfalarını özenle
çevirdiğimiz, resimlerini merakla incelediğimiz, hikâyelerini
heyecanla dinlediğimiz
kitaplar hakkında
bolca konuştuk.
Kütüphane haftasını
neden kutladığımızı,
bizim için
kütüphanelerin neden
önemli olduğunu
tartışırken, gerçek bir
kütüphane görelim
istedik. Hazırlık sınıflarımız Beylerbeyi kampüsündeki
kütüphanemizi ziyaret ederken sadece kitapları
incelemekle kalmadılar, kütüphane kurallarıyla ilgili de
bilgi edindiler. Balon sınıflarımız da Üsküdar Amerikan
Lisesi’nin kütüphanesini ziyaret ederek kütüphanelerin nasıl
yerler olduğunu, içlerinde nasıl kitaplar barındırdıklarını
gördüler. Kitap okumanın bambaşka dünyalara kapılar
açtığını konuşurken, bizler için hazırlanan sürpriz kitap
ayraçlarımızla ve artan okuma hevesimizle Kütüphane
Haftasını kutlamış olduk.

Uzman Gelişim Psikoloğu Dalya Benbasa, 21 Mart’ta
K-4 velilerimize verdiği seminerde “Özgüvenli Çocuk
Yetiştirmek” başlığı altında okul öncesi ve ilkokul dönemde
çocuğun bireyselleşmesi için anne babaya düşen görevleri
ve çocukların kendi sınırlarını
korumalarının, sorumluluk
almalarının ilerideki hayatlarına
etkilerini aktardı. Seminerde yer
alan konular şunlardı:
• Çocukları anlamak
• Çocuklara nesil farkını
anlatmak, sınır koymak
• Sorumluluk ve özbakım becerileri
• Bireyselleşme ve ayrışma
• Duygusal gelişimin bilişsel becerilere yansımaları
• Çocuklarda özgüven

ANASINIFI YIL SONU GÖSTERİSİ

Koskoca bir yılı birlikte geçirmiştik. Yıl sonu gösterimizin
provalarında o yılın sonuna geldiğimizi fark ettik. Nasıl
geçtiğini anlayamamıştık, ama provalarda okula geldiğimiz
ilk günkü gibi heyecanlı, istekli, keyifli ve meraklıydık. Sahneye
çıkacağımız günü düşünmek de, kostümlerimizi giyeceğimizi
bilmek de bizi çok heyecanlandırıyordu. O büyülü gün
geldiğinde, hepimiz hazırdık. Bizi izlemeye gelen annelerimiz,
babalarımız, büyüklerimiz için önce keyifle sahne aldık,
sonra gururla diplomalarımızı. Bir yılı mutlulukla ve başarıyla
bitirmiş olmanın
sevinci ve yeni
bir yıla, yeni
bir okula, eski
arkadaşlarımızla
ama büyümüş
olarak
başlayacak
olmanın
heyecanıyla
teşekkür ettik
emeği geçen
herkese. İlkokulda
görüşmek üzere,
2015-2016
Üsküdar Sev
Anasınıflarından
SEVgilerimizle...

PORTFOLYO SUNUMLARIMIZ
Sarı ve Yeşil Balon sınıflarındaki öğrencilerimiz,
yıl boyunca yaptıkları çalışmaları, çeşitli öğrenme
şekillerini, bilgilerini,
becerilerini,
ilgi duydukları
alanları ‘portfolyo’
çalışması ile annebabalarına sundular.
Öğrencilerimiz, yıl
boyunca yaptıkları
çalışmaların
içinden istediklerini
öğretmenlerinin
desteğiyle seçerek
portfolyo dosyalarını
hazırladılar. Sunumları
sırasında sınıflarını
tanıttılar, okulda
yaptıkları çalışmalardan söz ettiler ve hazırladıkları
dosyalarındaki çalışmalarını ebeveynlerine ve
öğretmenlerine büyük bir heyecan ve mutlulukla
sundular.
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100. GÜN

KÜÇÜK BAHÇIVANLAR İŞ
BAŞINDA

1. Sınıf öğrencilerimiz 7 Eylül 2015 tarihinde başladıkları
okul serüveninde 100 okul gününü tamamlamanın
heyecanını ve
mutluluğunu yaşadılar.
Her sabah okula
geldiklerinde sınıflarında
günleri sayan birinci
sınıflarımız 100.
Günü sınıf duvarlarına
astılar. Matematik
dersinde yaptıkları
100 balonlarıyla,
kurabiyelerle, müzik ve dansla keyifli bir gün geçirdiler.

1. Sınıf öğrencilerimiz,
mevsimsel değişikliklerin
doğal çevremizde
yarattığı değişimlerle
ilgili olarak Hayat Bilgisi
dersi kapsamında okul
bahçesinde bir etkinlik
gerçekleştirdiler. Marul ve soğan fidelerini birer küçük
bahçıvan olarak toprağa özenle yerleştirdiler. İlerleyen
zamanlarda fidelerin büyüyüp gelişmelerini gözlemleyerek
zamanı geldiğinde olgunlaşan sebzeleri afiyetle yiyecekler.

DOĞAÇLAMA TİYATRO VE YIL
SONU SERGİSİ

AYSUN BERKTAY ÖZMEN
SÖYLEŞİSİ

2. Sınıf öğrencilerimiz, yıl boyunca
dans ve drama derslerinde
heyecanla hazırlamış oldukları
gösterilerini sergilediler. Her biri
büyük emeklerle hazırlanmış
sunumların sürpriz olan yanları da vardı. Drama oyununun
metnini, saygı ve sorumluluk değerlerinden yola çıkarak
öğrencilerimiz bizzat kendileri yazdılar. Dekorda kullanılan
afişleri de kendileri tasarladılar. Geçtiğimiz sene portfolyo
sunumu olarak sundukları çalışmalarını da aynı gün yıl sonu
sergisi açarak aileleri ile paylaştılar.

Sınıf öğrencilerimiz güdümlü
kitaplarımızdan ‘Mavi Tutkunu
Karga’ kitabının yazarı Aysun
Berktay Özmen ile buluştular. Çok
sevdikleri bu yaramaz karganın
macerasını kendi yazarından
dinleme şansı yakaladılar.
Keyifli bir etkinlik ile evlerinden
getirdikleri mavi objeler ile ‘Yaramaz’ karga için yeni
bir yuva yaratan miniklerimiz, yazarımız ile sohbet şansı
da yakalayarak bir kahraman yaratmanın nasıl bir his
olduğu konusunda yazarımızın ağzından neşeli bir etkinliği
dinlemiş oldular. Etkinlik bitiminde kitaplarını yazara
imzalatan öğrencilerimiz söyleşiden keyifli ayrıldılar.

RAHMİ KOÇ MÜZESİ ZİYARETİ

2. Sınıf öğrencilerimiz, Hayat Bilgisi dersi kapsamında
işlediğimiz, “Ulaşım araçlarını
gözlemler ve sınıflandırır.” ve
“Her iş ve mesleğin gerekli ve
saygın olduğunu takdir ederek
herhangi bir mesleğin insanların
hangi ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik olduğunu araştırır.”
kazanımlarını pekiştirmek ve müze
gezme kurallarını yaşayarak
öğrenmek amacıyla Rahmi Koç
Müzesi’ne gittiler. Gezi sırasında
gördükleri, eski dönemlere ait olan ulaşım araçları onları
çok heyecanlandırdı. Gezinin ardından öğrencilerimiz,
uyguladıkları gezi kitapçığı ile de kendilerine güzel bir anı
yarattılar.

BALIKÇI
KUKLALARI
TASARLANDI

1. Sınıf öğrencilerimiz güdümlü
kitaplarımızdan Proje Dersi
kapsamında Heinrich Böll tarafından
yazılmış olan ‘Balık Tutma Dersi’ adlı
kitabı okudular. Kitabın yazım formatı olan karikatür türü
Türkçe derslerinde de eş zamanlı işlendi. Öğrencilerimiz farklı
karikatürler çizdiler. Yaratıcılıklarını geliştirecek yapılandırılmış
bu ortamlarda keyifle çalıştılar. Kitabın bitiminde de kartonlar
ve farklı materyaller ile balıkçı kuklaları yarattılar.
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YAPBOZUN PARÇALARIYIZ

2. Sınıflar, okuma saatlerinde okudukları “Kar Benek
Kara Benek” kitabının yazarı Şiirsel Taş ile buluştular.
Öğrencilerimiz; Türkçe ve yaratıcılık derslerimizde farklı
etkinliklerle ele aldığımız
bu kitabın yazarını tanıma
fırsatı bulurken, onun yaptığı
etkinlikler ile çok eğlendiler.
Doğa hayranı olan Şiirsel
Taş, bu özelliğini söyleşisine
taşıdı. Öğrencilere
bahçeden topladığı farklı
ağaç tohumlarını gösterdi ve
bu tohumlarla duyu çalışması yaptı. Kendi göz bantlarını
kullandıkları bu etkinliklerle öğrencilerimiz; duyularımızı
nasıl kullandığımızı, günlük yaşamda etrafımızda olup
bitenleri duyularımızla algıladığımızı, herkesin olayları
algılayışının farklı olabileceğini fark ettiler. Söyleşi
bitiminde kitaplarını yazara imzalatan öğrencilerimiz
söyleşiden keyifle ayrıldılar.

2. Sınıflar, günlük yaşantımızda sıkça ihtiyacını duyduğumuz
“kendini bir gruba ait hissetmek” duygusunu yaşamak ve
yaşatmak üzere okulda bir proje
başlattılar. Okulda, bir bütünün
parçası olduğunun farkına varmak,
bütünün tamamlanabilmesi için tıpkı
bir makina gibi her bir parçanın
üzerine düşen sorumlulukların olduğunu
bilmek, öğrencilerimizin sahip olmasını
beklediğimiz kazanımlar arasındadır.
21.yüzyıl becerileri arasında ilk
sıralarda geçen “takım çalışması” için
de temel oluşturan bu kazanımı gerçekleştirmek amacıyla
“Yapbozun Parçalarıyız” adlı projemiz planlanmıştır. Bu
proje kapsamında öğrencilerimiz, günlük okul işleyişini
kusursuzca sürdürebilmek üzere, her biri birbirinden farklı
sorumluluklar alıp (çalışma kağıdı dağıtma, ödevleri toplama,
tahtayı silme, sıra düzenini sağlama, sınıf çiçeğini sulama
vb.) yerine getirdiler. Aksayan bir işin herkesi etkileyeceğini
bilen öğrencilerimiz, üzerine düşen görevleri en iyi şekilde
yerine getirdiler. Aldıkları sorumluluğun adeta uzmanı olan
öğrencilerimiz, aldıkları işi başarmış olmanın ve bütünü
tamamlayan parçalardan biri olmanın heyecanını yaşadılar.

HER AKŞAM 20 DAKİKALIK
OKUMALAR

2. Sınıflar bu dönem çok güzel bir projeye imza attılar.
Günlük okuma saatlerinden farklı olarak, evlerinde
her akşam aynı saatte (19.30-19.50) kitap okudular.
Öğretmenleri de bu projede onları yalnız bırakmadı.
Sınıf arkadaşlarının, öğretmenlerinin hatta tüm ikinci
sınıf arkadaşlarının o saatte kitap okuduğunu bilen
öğrencilerimiz, her akşam aynı saatte kitaplarını ellerine
aldılar ve 20 dakika süresince okuma yaptılar.
Bu projedeki bir
diğer amacımız, o
saatte evde olan
herkesin okuma
yapıyor olmasını
sağlamak oldu.
Öğrencilerimiz,
19.30-19.50
saatleri arasında
evde bulunan
her kişinin (anne, baba, yardımcı, anneanne, dede,
misafir…) okuma yapmasını sağladılar. Velilerimizin
de dahil olduğu bu proje 40 gün kadar sürdü ve
keyifle tamamlandı. Evdeki okuma saatlerinde çekilen
fotoğraflar yılsonu sergisinde sergilenerek, proje
ölümsüzleştirildi.

BEYKOZ CAM OCAĞI GEZİSİ

3. Sınıflar Fen ve Teknoloji dersinin ‘Çevresindeki
maddeleri, hâllerine göre sınıflandırma ve maddelerden
ürün elde etmeyi gözlemleme’ kazanımı kapsamında
Beykoz Cam Ocağı’na bir gezi düzenledik. Gezimizin
ilk bölümünde öğrencilerimiz füzyon çalışmalarını
yaptılar. Renkli küçük cam parçaları ile bu düz camın
üzerine kendi istedikleri bir kompozisyon çalışmasını
tasarladılar. Bu çalışmaları
Ocağı’nda bıraktık. İkinci
bölümde ise cam ustası çeşitli
renklerde cam çubuklar kullanarak
bize bir penguen yaptı. Gezimizin
sonunda Beykoz Cam Ocağı,
fırınlanmış ve yassı haldeki yeşil
soda şişelerini bizlere hediye
etti. Öğrencilerimiz böylece geri
dönüşümün ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha hatırlamış
oldu. Birbirinden güzel tabak ve
panolar Cam Ocağı çalışanları tarafından fırınlandıktan
sonra tarafımıza gönderildi. Kendi eserlerini görünce
yaşadıkları heyecan görülmeye değerdi.
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BEYZA AKYÜZ BİZİMLEYDİ

DANS VE DRAMA		

Uçan Fare İle Hayalet Hayri kitabının yazarı Beyza Akyüz
bizimleydi.
Aynı zamanda
masal anlatıcısı
olan yazar bize
birbirinden
güzel masallar
anlattı. Kitapla
ilgili yaptığımız
çalışmaları çok
beğenen Beyza
Akyüz kendisine yönelttiğimiz soruları cevaplandırdı,
söyleşi sonunda kitaplarımızı imzaladı. Bizimle birlikte
olduğunuz için teşekkürler Beyza Akyüz.

Tüm insanlığın ihtiyacı olan hoşgörü değerini sınıflarımızda
tartıştık
hayatımıza
daha çok
geçirmeye
çalıştık, bu
değerimizi
bir de sanat
gösterileri ile
taçlandırdık.
Drama
gösterisinde “Hababam Sınıfı” oyununu dans ile
sergileyerek arkadaşlığın ve hoşgörünün değerini
sahneledik.

KÜTÜPHANE HAFTASI
■ KÜTÜPHANE HAFTASINI KUTLADIK

■ HAYAL ARŞİVİ

Kütüphane Haftası Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde,
kütüphanemizde çeşitli oyunlar oynandı. Kütüphane,
kitap, okuma kavramları ile ilgili hazırlanmış oyunlarda
çok eğlenen öğrencilerimizden oyun birincileri, sürpriz
hediyeler kazandılar. 28 Mart Pazartesi günü yazar
ve editör Burcu Ünsal öğrencilerimizle birlikte oldu.
Bir kitabın basım sürecini, yazarın, editörün, çizerin,
grafikerin bu süreçte yaptığı işleri bizlere anlattı.
29 Mart Salı günü Anasınıfı öğrencilerimiz okul
kütüphanemizi ziyaret ettiler. Kütüphanenin tanımı
yapılarak kitap çeşitleri anlatıldı. “Dewey Kütüphanede
Bir Kedi Var!“ kitabı okunarak, öğrencilerimize
kedili kitap ayracı hediye edildi. Kütüphane Haftası
dolayısıyla okulumuzda mini kitap fuarı açıldı,
öğrencilerimize yeni
yayınları görme,
inceleme, isteyen
öğrencilerimize alma
imkanı sağlandı. 31
Mart Perşembe günü
okul kütüphanemizden
en çok kitap alan
öğrencilerimizle
birlikte matbaa gezisi yapıldı. Kitapların hangi
aşamalardan geçerek bizlere ulaştığını gören
öğrencilerimizin ilgisini en çok birbirinden ilginç
makineler çekti, özellikle de ‘Giyotin’ adı verilen yani
canavar makine.

52. Kütüphane Haftası
etkinlikleri çerçevesinde İstanbul
Modern Müzesi Kütüphanesi’nin
düzenlediği ‘Hayal Arşivi’ adlı
çalışmaya öğrencilerimizle
birlikte katıldık. Arşiv hakkında
genel bir bilgi aldıktan sonra
nasıl arşivleme yapılacağını öğrendik.

■ KİTAP AYRAÇ ÇALIŞMASI
Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde
öğrencilere kendi el becerilerini kullanarak
hazırladıkları kalıcı ve kullanabilecekleri
kitap ayraç çalışması yapıldı. Kütüphanede
yapılan etkinlikte öğrencilerimiz keyifli bir çalışma
çıkardı. Hepsi kitaplarını okurken kullanabilecekleri
birbirinden renkli ve neşeli kitap ayraçları hazırlandı.

■ KÜTÜPHANELER VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK
Bu yıl, “Kütüphaneler ve Çokkültürlülük” temasıyla
kutladığımız Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında
Çamlıca kampüsünde kitap fuarı
kuruldu. Çeşitli yayınevlerinin
kitaplarıyla kurulan kitap fuarından
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz
zevkle kitap seçtiler.
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KİTAPLAR
CANLANIRSA

Öğrencilerimiz
okudukları kitaplarla
ilgili hazırladıkları
kitap afişleri, kapak
tasarımları ve
maketlerle yaratıcılıklarını gözler önüne serdiler.

Açılar, toplama ve çıkarma
işlemlerinin oyunlarla ne kadar
eğlenceli olacağını gördük.

YARATICI VE ELEŞTİREL
DÜŞÜNCE DERSLERİ

SEVİM AK

Sevim Ak’ın “Vanilya Kokulu
Mektuplar” isimli eserini
okuyan ve üzerinde çalışmalar
yapan 5. Sınıf öğrencilerimiz
yazarlarla buluşarak kitapla
ilgili keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdiler.

Yaratıcı ve eleştirel düşünme dersi ile proje derslerimiz
çok eğlenceli geçiyor. Proje derslerimizde okuduğumuz
güdümlü kitaplarımızı
inceleyip projeler
yaparken, yaratıcı ve
eleştirel düşünme dersinde
Scamper, Beyin Fırtınası,
Metefor gibi yöntemlerle
yaratıcılığımızın ve
düşünme becerilerimizin
farkına varıyoruz.

DUVAR GAZETESİ

Vakıf okullarının ortak olarak çıkardığı duvar gazetesi,
farklı okuldan öğrencilerin ürünlerini bu yıl da bir araya
getirmeyi sürdürüyor.
Bu dönem
“Unuttuklarımız”,
“Benim Kanatlarım”
başlıklarıyla çıkan
duvar gazetesi; 5.,
6., 7. ve 8. Sınıf
öğrencilerimizin şiir,
deneme, resim gibi
çalışmalarını gün ışığına çıkarma imkanı sundu.

AYTÜL AKAL İLE SÖYLEŞİ
12 Nisan Perşembe günü
4. Sınıf öğrencileri keyifle
okudukları, “Kayıp Kitaplıktaki
İskelet” isimli öykü kitabının
yazarı Aytül Akal ile tanışıp,
sohbet ettiler, kitaplarını
imzalattılar.

İSTANBUL’DAKİ TARİHİ DEĞERLERİMİZİ KEŞFETTİK
Biz 4. Sınıflar 25 ve 27 Mayıs tarihlerinde, İstanbul
içinde ‘Kasırlar’ gezimizi gerçekleştirdik. Yüzyıllardır
değişik medeniyetlere beşik olmuş tarihi değerlerle
dolu güzel İstanbul şehrimizin Anadolu Yakasında
yer alan ‘Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı ve Hidiv
Kasrı’nı heyecanla ve büyük bir merakla gezdik.
Gezimizin ardından Cemile Sultan Korusu’nda
keyifle yemeğimizi yedik ve Kız Kulesi’ni ziyaret ettik.
Çevresindeki milli kültürü yansıtan öğeleri daha iyi fark
etmek için yaptığımız bu keyifli gezide hem eğlendik
hem de bilgilerimizi görsellikle birleştirdik.
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ÇİĞDEM ODABAŞI İLE YARATICI
DRAMA

EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ
ZİRVESİ

6. Sınıftaki öğrencilerimiz
severek okudukları “Pal
Sokağı Çocukları”nı
yaratıcı drama etkinliğiyle
bir kez daha hissettiler.
Çiğdem Odabaşı’yla
gerçekleştirilen yaratıcı
drama ile öğrencilerin okudukları kitaptaki anahtar
kavramları sorgulamaları sağlandı.

Üsküdar SEV Ortaokulu Fen Bilimleri
Bölümü öğretmenlerinden Emre Tuğrul
Ergüzel, eğitim kurumlarının, iş dünyasının, medyanın,
öğrencilerin ve velilerin bir araya geldiği Eğitim
Teknolojileri Zirvesi'ne (ETZ 2016) katıldı.

İZMİR FEN FUARI

Üsküdar SEV Ortaokulu olarak, 13 Mayıs Cuma günü
İzmir SEV Ortaokulu’nda gerçekleştirilen Fen Fuarına
Fen Bilimleri dersi
öğretmenlerimizden Güler
Güneş eşliğinde projeleriyle
katılan öğrencilerimiz
okulumuzu başarıyla temsil
etmiş, aynı zamanda kardeş
okullarımız, İzmir SEV ve
Tarsus SEV öğrencileriyle
kaynaşma fırsatı
bulmuşlardır. Fen Fuarında
okulumuzu temsil eden öğrencilerimizin adları ve proje
başlıkları aşağıda yer almaktadır. Kendilerini yürekten
kutluyoruz. 7. sınıf öğrencilerimizden; Defne Cılız ‘’Deniz
Ortamında E. Coli Tayini’’, Eda Elif Bayraktar ‘’Güneş
Fırını‘’, Eylül Galimidi ‘’Panama Kanalı’’, Oğuz Kaan Aydın
‘’Enerji Dönüşümü’’, Ali Sevilir-Eren Sevilir ‘’Akıllı Evler’’ ve
6. Sınıf öğrencilerimizden Kasım Ömer Domaç ‘’Karbon
Ayak İzi’’ projeleriyle katıldılar.

İNAN ÇETİN

“Ağrı Dağı Efsanesi”ni okuyan 7.
Sınıf öğrencilerimiz, İnan Çetin’in
rehberliğinde Yaşar Kemal’in
hayatına ve eserlerine yakından
bakma şansı yakaladılar. İnan
Çetin, Yaşar Kemal’in edebiyatıyla
ilgili bilgiler verirken bir yandan
öğrencilerimizin yazarla ilgili
sorularını yanıtladı.

FİLİZ ALİ

Sabahattin Ali’nin öykülerini
okuyan 8.sınıf öğrencilerimiz,
Filiz Ali’yle buluştu. Doğa İlki ve
Sarp İskenderoğlu’nun yönettiği
söyleşide Sabahattin Ali’nin
edebiyatı, hayatı, Sabahattin
Ali’nin kızıyla ilişkisi konuşuldu.

ROBOT TURNUVASI BAŞARILI
OLDU

MADDE VE ISI İÇİN 3D YAZICI

Üsküdar SEV Ortaokulu, Fen Bilimleri Bölümü olarak
Bilgi İşlem Bölümü ile işbirliği yaparak 6. Sınıflar
seviyesinde Fen Bilimleri dersinde “Madde ve Isı”
ünitesini, temelinde “Madde ve Isı” ilişkisi olan 3 boyutlu
yazıcıda üretim yaparak
ve çalışma prensibini
öğrenerek keyifle
pekiştirdik. Çalışmayı
fen laboratuvarında her
sınıf için splitler halinde
gerçekleştirdik.

Üsküdar SEV Ortaokulu Fen
Bölümü’ne bağlı olarak yürütülen
Robot Kulübü kapsamında
çalışan, SEVix Robot Takımımız,
bu yıl Okan Üniversitesi’nde 12.si
düzenlenen “Çöpe Çözüm, Çöple
Çözüm” temalı FLL Robot Turnuvası’nda, Fen Bilimleri Dersi ve
Robot Kulübü öğretmenimiz Ayça Ulucan eşliğinde okulumuzu
başarı ile temsil etmiştir. Takımımızın İstanbul 10.su olduğu
turnuvada; takımlar, ortaokul, lise ve fen liseleri de dahil
karma olarak yarışmaktadır.
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Üsküdar SEV Ortaokulu Fen Bilimleri Bölümü
öğretmenleri olarak 11 Mayıs Çarşamba günü Nano
Teknoloji konusunda eğitim aldık.

16 Mayıs Pazartesi günü, 8. Sınıf öğrencilerimiz Üsküdar
SEV Fen Bilimleri Bölümü’nün organize ettiği Nano Teknoloji
konulu bir eğitim aldılar. Nano Teknoloji, atomların ve
moleküllerin en küçük
birimlerini ifade etmek ve
maddeyi atomik boyutu
ile kontrol etmek amacı
ile kullanılmaktadır.
Nano teknoloji mevcut
teknolojilerin daha ileri
düzeyde duyarlılık ve
küçültülmesine dayalı olarak ortaya çıkan teknolojilerdir.
Nano teknoloji uzunluk ölçü birimi olarak nanometre
(metrenin milyarda biri) adı verilen ölçü birimini kullanır.
Hedeflerinden biri sürtünmenin kısmen veya tamamen
ortadan kaldırılarak enerji tasarrufu sağlayacak süper
kaygan yüzeyler oluşturmaktır. Ayrıca sıvı tutmayan yüzeyler
(buğulanmayan camlar, ıslanmayan kumaş gibi), aşınmaya
dayanıklı sert yüzeyler (vücut için protezleri) oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Eğitimimize, yukarıdaki nano teknoloji
konularını içeren; Bir Karış Kaç Nanometredir?, Seyreltme,
Manyetik Prob, Kendi Buckyball’unuzu Yapın, Ferroakışkan,
Sihirli Kum, Hidrofobik Tekstil, Antibuğu, Hafıza Metali adlı
deneyler renk kattı.

DI FİNALLERİNDE BAŞARI İLE TEMSİL ETTİLER
11-13 Mart 2016 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen DI Türkiye finallerine üç takım
ile katıldık. 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinden oluşan ‘All insIDe us’ takımımız Türkiye
ikincisi olarak Amerika’da yapılacak dünya finallerine gitmeye hak kazandı. ‘All
insIDe us’ takımı öğrencilerinden Ela Defne Akyar tasarladığı t-shirt ile üçüncülük
ödülü kazandı. Öğrencilerimiz Ela Defne Akyar, Deniz Alkan, Eda Bayraktar,
Duru Ekren, Irmak Oğur, Berkay Polat ve Adnan Sarper, İzmir'de ki finallerin
ardından ABD'ye gitti ve uluslararası finallere katıldı. 23-29 Mayıs 2016 tarihleri
arasında ABD’nin Tennessee Eyaleti’nin Knoxville bölgesindeki Tennessee
Üniversitesi’nde düzenlenen ve 21 ülkeden 1400’den fazla takımın yer aldığı
Global Finals 2016’da okulumuzu ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ettiler.
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ECO-EXCITEMENT

GAUSS MATEMATİK YARIŞMASI

Kanada Waterloo Üniversitesi’nin düzenlediği Gauss
Matematik yarışmasına her yıl olduğu gibi 7. ve 8. Sınıf
öğrencilerimiz ile
katıldık. 8. Sınıf
öğrencilerimizden
İdil Doğa Ağcagül
birinci, Emre Arslan ve
Eren Badur ikinci ve
Deniz Yörük üçüncü
olmuşlardır. 7. Sınıf
öğrencilerimizden
Kayra Oğuz birinci, Eylül Galimidi ikinci ve Yasemin Şukal
üçüncü olarak okulumuzu başarı ile temsil etmişlerdir.
Öğrencilerimizi kutluyoruz.

MATHEMATICS WITHOUT
BORDERS

Tüm yıl devam eden
üç aşamalı yarışmanın
son basamağında 8.
Sınıflardan Doğa ilki
bronz, 6. Sınıflardan
Ayşe Gümüş ve Can
Yıldırım altın, Adnan
Sarper Gümüş ve 5. Sınıflardan Eren Karacaaslan Barlas
bronz madalya kazanmışlardır. 5., 6., 7., ve 8. Sınıf
öğrencilerimizden oluşan 21 kişilik takımımızdan 12
öğrencimiz 1-4 Temmuz’da yapılacak finallere katılmaya
hak kazandılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

KURUDERE
ŞELALELERİ’NDE KAMP

SEV MATEMATİK YARIŞMASI

ALMANYA… BAHAR BAHAR
BAHAR…

Gezgin Kampçılar Kulübümüz tüm yıl süren eğitimlerinin
sonunda ilk gezisini Şile Hacıllı Köyünde, Kurudere
şelalelerine yaptı. Yıl boyunca keşif yapma, seyahat
etme, doğa sporları ve kampçılık hakkında bilgiler edinen
öğrencilerimiz; öğrendiklerini bu gezide uygulama
şansı elde ettiler. Zorlu bir trekking parkurunun sonunda
şelalelere ulaştılar. Dönüşte çevre temizliği de yapıp sosyal
sorumluluklarını yerine getirmiş doğayı, su kaynaklarını
korumanın ne kadar önemli olduğunun farkına varmış oldular.

SEV Matematik Yarışması’nda 5. ve 8. Sınıf öğrencilerimiz
okulumuzu başarı ile temsil ettiler. 8. sınıf öğrencilerimizden
Deniz Yörük 100
tam puan ile yarışma
birincisi, Emre
Arslan ve Doğa İlki
95 puan ile ikinci
olmuşlardır. 5. Sınıf
öğrencilerimizden
Eren Panayırcı
ve Yiğit Kapusus 95 puan ile yarışma birincisi, Eren
Karacaarslan Barlas 90 puan ile ikinci ve Elif Korkut 85
puan ile yarışma üçüncüsü olmuşlardır. Öğrencilerimizi
tebrik ediyoruz.

Dil öğrenmek
aynı zamanda
bir kültürü tanıma
fırsatı bulmaktır.
Almanya’da
Paskalya döneminde
yapılan eğlenceli
etkinliklerden bazılarını, her yıl Özel Üsküdar SEV
Ortaokulu öğrencileri de Almanca derslerinde uygulayarak
eğlenceli vakit geçirirler. Öğrencilerimiz baharın gelişiyle,
bahar renklerinde harika ürünler ortaya çıkardılar. Her
birine emekleri için teşekkür ederiz.
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• Elaine Vaccarello
This year we have embraced a
school wide eco-conscious program
that has provided a strong foundation
for all future eco-activities at our
school. We are very proud to
announce that we have paper
recycling boxes and battery recycling
containers in every classroom. In
each class, there are assigned students to monitor
class recycling. Students have become more aware of
recycling as well as reducing waste and reusing items.
Our school now recycles paper, plastic, batteries,
glass and e-waste. This is something that we are all
excited about! This year, as an entire school body, we
celebrated World Water Day on March 22nd and
Earth Day on April 22nd. On both of these special
days, our students showed their support by wearing the
requested color of the day. There were eco-activities
in all English and Art classes to celebrate both days.
Our fourth grade students have been our school’s
Eco-Ambassadors this year and have enjoyed visiting
classrooms of our younger students to both promote
eco-ideas and model good eco-practices for water
and electricity conservation. Our student council has
been very instrumental in helping to inform their classes
of new eco-activity information. All student council
members helped with class plant voting. As a result,
each class is caring for their very own class plant. In

addition, each student at our
school participated in a lesson
about bean plants. During the
lesson, students planted their
own seeds in a cup that they
decorated and got to take it
home with them. It was heartwarming to see the marvel in
their faces as they watched
their plants sprout and grow. It
is the job and duty of each generation to show the next
generation how to protect and preserve the Earth for
future generations. We need to both plant seeds with
our children as well as plant the seed of ecology in their
minds. The world is enormous, but not endless. Our
resources are limited, but not scarce. We can change the
fate of the world by educating the future today.

FRANSIZCANIN KEYFİ

YABANCI
DİLDE
DUVAR
GAZETESİ

Her yıl olduğu gibi, Frankofoni haftası okulumuzda çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerimiz Frankofoni hakkında
bilgi edindikten sonra,
kısa yazılar yazıp
Fransızca şarkılar
dinlediler, videolar
izlediler ve Frankofoni
temalı poster hazırladılar.
Poster yarışmasına katılan
öğrencilerimiz, Le Pain
Quotidien kafeye gitmeye hak kazandılar. Ödül kazanan
öğrencilerimiz: Deren Tara Hasdal 6A, Mine Aral 6A,
Defne Turhal 6A, Ful Danışman 6B, Selin Kumru 6D, Lal
Burhanoğlu 6D, Eda Elif Bayraktar 7B, Selçuk Birim 7A,
Defne Cılız 7B, Ayşe Beşe 7C, Aylin Duman 7C.

II. Dönem, Vakıf
Okulları Yabancı
Dilde Duvar
Gazetesinin
konusu, temsilci öğrenciler tarafından ,“Eğer Görünmez
Olsaydım” olarak belirlendi. İngilizce, Almanca,
İspanyolca ve Fransızca olarak birbirinden ilginç ve güzel
ürünlerin bir araya geldiği gazeteyi, bu dönem Özel Küçük
Prens Okulları hazırladı. Emeği geçen tüm öğrencilerimize
teşekkür ederiz.
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SERTİFİKA SINAVLARIMIZ

MINDFULNESS

21-23 Mart 2016 tarihleri arasında 8. Sınıf öğrencilerimiz
2. Yabancı Dil sertifika sınavlarına girdiler. Goethe
Enstitüsü, Fransız Kültür ve
Avrupa Kültür Merkezleri
tarafından okulumuzda
düzenlenen, Fit in Deutsch
1, DELF A1 ve TELC Junior
sınavlarında başarı gösteren
öğrencilerimizi tebrik ederiz.
Sınavlara göre en yüksek
puanları alan öğrencilerimiz: İrem Işık 8B, Ömür Deniz
Yörük 8C, Selin Büyükalkan 8E, Mario Cengiz Yakıcıer 8D,
Eren Badur 8E, Selin Doğrukul 8D

Şubat ayı içinde bir velimizin paylaşımı sayesinde
New York’ta The Chapin School adlı bir K-12 okuluyla
kontağa geçildi. Onlar bizle yapmakta oldukları bir şiir
ve ‘mindfulness’ etkinliğini paylaştılar ve karşılıklı ürün
paylaşımında bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını
ilettiler. ‘Mindfulness’, son yıllarda gelişen ve değişen
modern ve hızlı yaşamın insanların kendilerinden
uzaklaşması, konsantrasyon gücünün azalması ve
mutsuzlaşmasına sebep olmasından yola çıkarak
insanı anı yaşamaya, anda kalmaya ve ana daha çok
konsantre olup insanların içsel mutluluğa ulaşmalarına
yardımcı olacak bir takım teknikler sunmaktadır. 4.
Sınıf öğrencilerimizle yaptığımız etkinlikte öncelikle
kısa bir video gösterimiyle mindfulness’ın onlara
ne ifade ettiğini konuştuk.
Onlardan aldığımız fikirleri
tartıştıktan sonra onları konuyla
ve projeyle ilgili bilgilendirdik. Bu
etkinlik ile öğrencilerimizin ana
odaklanması ve anı hissetmesini,
sonrasında da bunu şiir ile
ifade etmelerini, son olarak
da yazdıkları şiiri görsel hale
getirerek resimlendirmelerini
amaçladık. Öğrencilerimiz
bahçede 1 dakika boyunca anı dinlemeye ve
hissetmeye odaklandılar. Sonrasında sınıfa dönerek
beş duyu organıyla hissettiklerini ilk öncelikle şiire
döktüler sonra da tamamen özgürce kullandıkları boş
bir kağıt üzerine resmettiler. Projenin son aşamasında
öğrencilerimizin ortaya çıkarttıkları ürünleri e-mail
ortamında New York’ta işbirliği yaptığımız okula
gönderdik. Onlar da 9 Mart’ta etkinliklerini
tamamlayıp bizimle paylaştılar. Öğrencilerimiz bu
kıtalararası paylaşıma karşı müthiş bir heyecan
gösterdiler ve büyük bir şevkle projeyi hayata
geçirirken okulumuzun evrensellik misyonuna da hizmet
etmiş oldular. Ayrıca duyu ve duygulara hitap eden
bir proje olması dolayısıyla bazen kendilerini ifade
etmekte güçlük çekebilen öğrencilerimiz kendilerine
bir alan bulup içlerindeki değeri ortaya çıkarma
imkanı yakaladılar. Özellikle bunu gözlemlemek
ve öğrencilerimize böyle bir deneyim imkanı
sağlamış olmak aslında bu alanda yapılabilecek
etkinliklerin öğrencilerimizi nasıl rahatlattığını ve ifade
yeteneklerine nasıl bir katkı sağladığını görmemize
yardımcı oldu.

LONDRA İNGİLİZCE
DRAMA GEZİSİ

Öğrencilerin yanlarında aileleri, sınıf arkadaşları ve
İngilizce öğretmenleriyle birlikte yaptıkları seyahatte,
kişiliklerinin, sorumluluk
ve estetik duygularının,
İngilizcelerinin gelişmesinin
yanı sıra gerek veli, gerekse
öğrencilerin toplulukla birlikte
hareket etme becerilerinin
geliştirilmesi ve önceden
yapılmış olan planlara
saygı göstermeyi öğrenerek
bireysellikten sosyalleşmeye
geçişi sağlamaları başlıca
kazanımlar arasındadır.
4-9 Nisan 2016 tarihleri
arasında, 26 öğrenci
ve velileri olmak üzere
toplam 57 kişilik bir grup
görevli İngilizce öğretmenleri Ms. Balcik, Ms. Janet ve Ms.
Thomas ile birlikte Londra İngilizce Drama Gezisi’ne gittiler.
Shakespeare’in Globe Tiyatrosu’nu ziyaret eden grup, The
Lion King Müzikali’ni izledi. Öğrenciler Trestle Arts Base’de
7,5 saatlik bir drama eğitimi aldılar ve son gün, çalışma
atölyelerinde öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları gösteriyi
velilerine sundular. Öğrenciler ayrıca Harry Potter Müzesi’ni
ziyaret ederek, hem sanatın başka bir dalı olan sinemayla
ilgili her şey hakkında fikir sahibi oldular. Gidilen her yerde
saygılı davranışları, akıcı İngilizceleri hızla öğretilenleri
öğrenmeleri ile dikkat çeken öğrenci grubu okulumuzu ve
ülkemizi çok iyi temsil ederek bizleri gururlandırdılar.
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GRADE 6: MANDELA AND
THE IMPORTANCE OF
EDUCATION

Ocak ayı başında, öğretmenimiz Ms.Thomas’ın
Pennsylvania Amerika’da ikinci sınıfı okutan arkadaşı
Ms. Kari Maurer, kendisiyle görüşerek öğrencilerinin,
dünyadaki okullar hakkında
araştırma yaptıklarını belirtti.
Amerikalı öğrenciler, okumuş
oldukları bir hikayeden
yola çıkarak, meraklarını
uyandıran sorularla bir liste
yaptıktan sonra, bu soruları,
Üsküdar SEV İlkokulu
öğrencilerinin cevaplaması için Ms.Thomas’a gönderdiler.
4. sınıf öğrencilerimiz, okulları hakkında kendilerine
sorulan soruları cevaplarken filmleri çekildi ve filme alınan
sorular düzenlenerek videoya dönüştürüldü. Okulumuzun
evrensellik misyonuna bağlı olarak bu projeye katılan
öğrenciler, Üsküdar SEV İlkokulu hakkında kendilerine
sorulan sorulara cevap vermekten ve bu proje sayesinde
Amerikalı öğrencilerin, kendilerinin Türkiye’deki yaşamlarını
anlamalarına fırsat vermekten büyük bir mutluluk duydular.

Students read an empowering story about the life of
South African activist Nelson Mandela. As students
learned about the injustices of
an apartheid government, they
also came to understand the
positive effects of education on
enabling social change. Students
were asked to ponder one of
Mandela’s most well-known
quotes: Education is the most
powerful weapon which you
can use to change the world.
In turn, students were asked to
write their own quotes on the importance of education,
both practically and as a human right. Here are some
quotes the Grade 6 Language Arts students authored:
• Education is what makes us free. (Defne Yalçın)
• Education is important. Anyone can change. (İsmail
Üçüncü)
• Education is learning and reading life like book.
(Defne Küçükkürt)
• Life with no education is a racket with no ball. (Tuna
Yılmaz)
• Education is being rich without money. (Bade Çepni)
The above quotes exemplify the many open and
creative ways students define education. It is also one
of the many ways students internalized the importance
education had in shaping Mandela’s worldview and
how it continues to shape their own.

THE EGG HUNT

“The Egg Hunt” kitabını okuyan 1.
Sınıf öğrencilerimiz okul bahçesinde
gerçek yumurta avı yaptılar.
Bahçeye saklanan yumurtaları
ararken keyifli anlar yaşandı. Her
öğrenci bulduğu yumurta içinden
kendine öğretmenleri tarafından yazılmış özel mesajı çıkardı.
Öğrencilerin, yumurtalarını büyük bir heyecanla bulmaya
çalışmaları yüzlerinde büyük bir gülümseme yarattı.

GRADE 6 HUMAN RIGHTS POSTER PROJECT
equality and freedom to all South Africans: black
and white. We ask our students to reflect on the
every day rights they have and maybe take for
granted. Furthermore students are challenged to
understand and define many Human Rights such
as the right to education or the right to equality.
They are asked to reflect on how their lives
are successful because of them and what their
lives would be without them. Within the context
of our school’s Missions and Goals as well as
Mandela we ask students to create posters to help see the
importance of Human Rights within their own lives.

Being aware of and following Üsküdar SEV
Middle School’s mission and goals is an
important task for everyone at our school. In
grade 6 Language Arts we have created a
Human Rights Poster project to help reinforce
these missions and goals. One of the goals is:
For students to develop a respect for
democracy, human rights and freedoms. This
works nicely with our unit on Nelson Mandela.
Mandela is widely recognized as one of the
great leaders and inspirations of the late 20th century.
Against long odds and 27 years in prison he brought
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SEV ÜSKÜDAR ATTENDS BLIS
JMUNESCO 2016

III. SevJMUNEVJMUN’16
KONFERANSI

SEV Üsküdar’s JMUN Club kicks off the 2016 conference
season by attending JMUNESCO at BLİS in Ankara.
SEV Üsküdar’s JMUN Club began its JMUN conference
season by attending the 2016 JMUNESCO Conference at
BLİS in Ankara. The
conference was held
on the BLİS Middle
School campus. It
took place between
February 19 and 21,
and focused on many
current and complex
world problems. Middle school students from Turkey and
Greece attended the event. For many SEV Üsküdar JMUN
Club members this was their first JMUN conference. The
event provided a venue for these new SEV JMUN Club
members to develop confidence and public speaking skills.
Students were also able to gain a first-hand understanding
of how the UN works by participating as ambassadors and
members of the UN General Assembly, Security Council,
and the International Court of Justice. They debated how
to best solve major issues as such as terrorism, minority
rights, lack of access to clean water, gender inequality,
child labour, censorship, uneven economic development,
as well as issues related to conflicts in Syria, Crimea,
and Palestine. SEV students networked and lobbied their
fellow delegates, council members, and judiciary to get
resolutions and rulings pass ed. Our SEV Üsküdar JMUN
members were very successful; some students even had the
chance to present proposals to the General Assembly! The
2016 BLİS JMUESCO Conference gave students lessons in
compromise and diplomacy that they utilized during the
later JMUN conferences in London and Paris, and our own
2016 SEV JMUN Conference.

“Sürdürülebilir Kalkınma” temalı III. SevJMUN’16 Konferansı
11-12 Mart 2016 tarihlerinde Üsküdar SEV Ortaokulu’nda
gerçekleşti. Sürdürülebilir Kalkınma konusunda 2012
yılından bu yana yapılan çalışmaların sonucunda ortaya
çıkan, “insanlar, gezegen ve refah” odaklı 17 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefi (SKH) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda
dünya liderleri tarafından 2015 yılının Eylül ayında resmen
kabul edilmiştir. Bu hedefler Columbia Üniversitesi, Yer
Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Jeffrey Sachs tarafından,
Ekim ayında Türkiye’de gerçekleşen “G20 Ülkelerinde
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi (SDSN20)” boyunca
tanıtılmıştır. Söz konusu hedeflerde, 2030 yılına kadar
tüm dünyada açlık ve aşırı yoksulluğu yok etme, eşitsizliği
azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çevrenin
korunması, cinsiyet eşitliği, ekonomik büyüme, kaliteli eğitim
ve herkese ulaşılabilir enerji sağlama
gibi genel konular üzerinde küresel
dayanışma ve ortaklık sağlanması
amaçlanmaktadır. Merkezi Boğaziçi
Üniversitesi’nde olan Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri
Ağı Gençlik Oluşumu Türkiye (UN
SDSN Youth) desteği ile SEVJMUN’16
Konferansı gerçekleşiyor. Sürdürülebilir Kalkınma temasına
Türkiye’de ilk defa ortaokul ve lise yaşlarında, yurt dışından
ve yurt içinden gelen 345 delege odaklandı. Delegeler
okullarına döndükleri zaman bu fikirleri okullarında yaymaları
arzu ediliyor.. Resmi dili İngilizce olan konferansın gündem
maddeleri silahsızlanma, yerel anlaşmazlıklar, sağlık ve
politika komiteleri, insan hakları ve çevre komisyonları,
güvenlik konseyi, ekonomik ve sosyal konsey, sağlık danışma
paneli ve milletlerarası adalet divanı olarak sunulan
konferansta, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve ülkelere
yansımaları detaylı olarak işlendi.

PARIS PACMUN: PREVENTION OF INTERNATIONAL TERRORISM

For the second year in a row we attended the Paris PACMUN conference
at the American School of Paris (ASP). This year’s topic was Prevention of
International Terrorism which is a very appropriate theme for our times.
We had a group of 18 students and two teacher chaperones attending
the weekend event. Middle school students from schools in America, Paris,
Luxembourg, Poland, Saudi Arabia, and Turkey attended the conference. Our
students were strong participants and proved to be keen debaters, lobbyists
and leaders in their committee sessions. Two of our students, Eren Mercan
(8A) and Eylül Galimidi (7A), were recognized as runner-ups as best delegate
in their committees. Furthermore, during the General Assembly our students
showed determination to have their voices and opinions heard. Many of our
students took to the stage at the General Assembly confidently arguing for or
against a clause. We are proud of the effort of all our students. They showed
maturity, insight and leadership. It was a successful weekend!

ISTA WIESBADEN PRIMARY
SCHOOL FESTIVAL
Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği’nin bir etkinliği olan ISTA
Wiesbaden Primary School Festivali’ne dördüncü sınıflar
İngilizce drama kulübünden dört öğrenci, İngilizce öğretmenleri
N. Oya Balcık ve Tanya Şahin ile birlikte katıldı. Festivale
altı uluslararası okulun öğrencileri öğretmenleriyle birlikte
katılırken, öğrencilerimiz akıcı İngilizceleri, drama yetenekleri,
saygılı davranışları, uyumlu hareket edebilmeleri ile ülkemizi ve
okulumuzu başarıyla temsil ettiler. Amerikalı aileler tarafından
misafir edilen öğrencilerimiz, ev sahibi ailelerin çocuklarıyla
arkadaş olup, ömür boyu
sürecek dostlar edindiler.
Wiesbaden şehrini
festivalin konusuyla
ilgili olarak gezdiler.
Festivalin başlangıç
noktası şatolar, şövalyeler
ve sihirli hikayelerdi.

Oyunla ortaçağın büyülü atmosferini keşfederken, ne
gibi hikayeler anlatabileceklerini ve bunu sahneye nasıl
taşıyabileceklerini öğrendiler. Geçmişi keşfederken,
günümüzle ilgili ne gibi çıkarımlar yapabileceklerinin farkına
vardılar. Bu tema etrafında toplanan birbirinden eğlenceli,
duyularla ve
algıyla ilgili
becerilerini
geliştirici grup
çalışmaları
yaptılar. 2,5
gün boyunca
öğrendikleriyle,
seyirci karşısında
30 dakikalık
gösteri
sundular.

MUN HAILEYBURY

İngiltere’de bulunan Haileybury College tarafından düzenlenen
MUN konferansına bu yıl okulumuz dördüncü defa 7. ve 8. Sınıf
öğrencilerimiz ile katıldı. İngilterede 645 kişinin katıldığı en büyük
MUN toplantısının konusu bu yıl ‘Breaking Down Barriers’ olarak
belirlenmişti. Öğrencilerimiz Kiribati ve Belçika’nın delegasyonları
temsil ettiler. Okulumuzdan iki öğrencimizin ortaklaşa hazırladıkları
önergesi basıldı. Yüzde 95’inin anadili İngilizce olan öğrencilerin
arasında ve genelde yaş olarak daha genç olan öğrencilerimizin
konferans sırasındaki sunumları hepimiz için bir övünç kaynağı oldu.
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İSTANBUL MODERN GEZİLERİ

SOSYAL ETKİNLİK VE
KULÜPLERİMİZ

Öğrencilerimize yönelik sosyal faaliyetler kapsamında
düzenlenen kulüplerimiz, her yıl olduğu gibi ilk dönemin
başında yapılan seçmeler sonucunda oluşturulmuştur.
Amacımıza uygun olarak öğrencilerimize derslerinin
dışında da farklı dallarda bilgi ve becerilerini ortaya
çıkartmaya yarayacak kulüp çalışmalarımız, dönem
sonuna kadar akıcı bir şekilde devam etmiştir. Kulüp
faaliyetleri kapsamında öğrencilerimiz dönem sonunda
öğrendiklerini sergileme fırsatı bulmuş ve değerlendirmeler
sonucunda da öğretmenleri tarafından daha iyi
tanınmaları sağlanmıştır.

LONDRA SANAT TURU

BASKETBOL

19-22 Mayıs tarihleri
arasında düzenlenen
Londra Sanat Turu’na
katılan 7. Sınıf
öğrencilerimiz katıldıkları
workshoplarla ve
birbirinden eğlenceli
sanat etkinlikleriyle dolu
çok keyifli bir 4 gün
geçirdiler. Lion King
Müzikali, Harry Potter
Warner Bross müzesi
gezisi, Shakespeare
Globe turu, Apple Store
Garage Band Workshop,
Müzikal Müze turu,
London Eye, Trafalgar
Meydanı, London Bridge,
Buckingham Sarayı ve
Hide Park gezisine katılan
öğrencilerimiz Londra’nın
tarihini öğrenirken aynı
zamanda eğlenceli bir
tatil yaptılar.

1. Sınıflar olarak İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde
düzenlenen “Resim mi, Heykel mi?” isimli atölye çalışmasına
katıldık. Atölye, resim ve heykel sanatı hakkında yaptığımız
kısa münazaranın ardından sanat çalışmalarını inceledik.
Resim ve heykel
arasındaki benzerlik
ve farklılıkların ele
alındığı atölyede,
özel olarak
üretilmiş kartonlara
resimlerimizi
yaptık. Bu karton
parçalarını birbirine
birleştirerek üç boyutlu bir form yarattık ve izlenimlerimizi
somutlaştırarak kendi sanat ürünümüzü oluşturduk. Böylece;
boyut, hacim, mekân kavramlarını resim ve heykel sanatı
temelinde düşünerek, sanat izleyicisi olmanın keyfine vardık.
2. Sınıflar olarak İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde
düzenlenen “Resimler ve Şiirler” isimli atölye çalışmasına
katıldık. Sözel imge ile görsel imge arasında bağlantı
kurmamızı amaçlayan atölye, eğlenceli bir oyunla başladı.
Orhan Veli Kanık’ın “İstanbul’u Dinliyorum Gözlerim
Kapalı”, “Ağaç” ve Behçet Necatigil’in “Yıldızlarda Uyku”
adlı şiirlerinden alıntılar dinledik, şiirleri yorumladık ve
şiirlere konu olan sözel imgelerin sergi salonlarında hangi
sanat çalışmalarıyla ilişkili olabileceğini bulmaya çalıştık.
“Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisinde yer alan Naile
Akıncı’nın “Eyüp”, Jennifer Steinkamp’ın “Dikkat Çekici
1, 5, 6” adlı çalışmaları ile Ara Güler’in fotoğraflarının
inceledik. Tüm bu çalışmalardan yola çıkarak şiirleri
hayalimizde canlandırıp resimlerini çizdik.
3. Sınıflar olarak İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde
düzenlenen “Hayalimdeki Ağaç” isimli atölye çalışmasına
katıldık. Sergi
gezisinde, ağaçlar
ve doğa konulu
sanat eserlerini
inceleyerek
eserler hakkında
bir sürü yeni
bilgi sahibi olduk. Yaptığımız incelemelerin ardından
atölyede, yaşadığımız coğrafyanın canlı türlerinin çeşitliliği
üzerine sohbet ettik. Sohbetimiz boyunca ağaçlar üzerine
odaklanırken, yaşadığımız bölgenin ağaçları hakkında
bilgi topladık ve bizler için özel seçilmiş fidanları inceledik.
Atölyenin ikinci yarısında ise bir ağaç fidesinden yola
çıkarak, ağacın büyümüş halini hayal ettik ve görselleştirdik.
İzlenimlerimizi sanat eserine dönüştürmenin heyecanını
yaşarken çok güzel vakit geçirdik.

ART AND CRAFT KULÜP
ETKİNLİKLERİ

Kulüp derslerinde 1. Ve 2. Sınıf öğrenciler hayal
güçlerini kullanarak farklı malzemelerini alıp hem el
becerilerini hem de yaratıcılıklarını geliştirdiler.

RENKLERİN ESİNTİSİ

art & crafts
HEYKEL

Tüm öğrencilerimizin yıl boyunca keyifle ürettikleri
yaratıcı sanat çalışmalarını Moda Deniz Kulübü’nde
23- 28 Mayıs tarihleri arasında sergiledik, katılımın
yoğun olduğu açılış kokteylinde çocukların renkli
dünyasını sanatseverlerle buluşturma fırsatı yakaladık.

CİMNASTİK

MOZART VE
ARKADAŞLARI KONSERİ

Özel Üsküdar SEV okulları öğrencileri büyük deha Wolfgang
Amadeus Mozart’ın doğumunun 260. Yıldönümünü, Avusturya
Başkonsolosluğu
Balo Salonu’nda
sanatseverlere harika
bir müzik ziyafeti
vererek kutladılar.
Wolfgang Amadeus
Mozart’ın hayatını
evrenin dili ile yani
müzik ile anlatan
Özel Üsküdar SEV
Okulları öğrencileri; gecede sergiledikleri eserleri ve o
dönemi simgeleyen kostüm ve kıyafetleriyle büyük beğeni
topladılar. Bu büyülü ortamda öğrencilerimize konser fırsatı
veren Avusturya konsolosluğu Kültür Ofisi Müdürü Romana
Königsbrun’e teşekkürlerimizi borç biliriz.
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THE UGLY DUCKLING

GENEL KÜLTÜR VE BİLGİ
YARIŞMASI

Dördüncü sınıflar İngilizce Drama Kulübü’nün 27 öğrencisi,
3 Haziran 2016 tarihinde, Hans Christian Andersen’in
yazmış olduğu ‘The Ugly Duckling’ hikayesini sahnelediler.
Oyunu okul saatleri içinde 4.,5. ve 6. Sınıf öğrencileri,
17.30’da ise velileri izlediler. Oyundan sonra, Üsküdar SEV
Ortaokulu öğrencisi Burak
Fenercioğlu, fuayede piyano
çaldı. Oyundan önce,
okulun İngilizce öğretmenleri
Tanya Şahin, Marvin Scott
ve müzik öğretmeni Oğuz
Kasap canlı bir müzik şöleni
ile güne renk kattılar. Oyunu
kulüp öğretmenleri N. Oya
Balcık ve Lindsay Thomas, dansları ise dans öğretmeni Damla
Gürele çalıştırdı. Birbirinden güzel, öğrencilerimize özel
dikilmiş kostümleri içindeki öğrencilerimizin oyunu ve dansları
çok beğenildi. Kendilerini tebrik ederiz.

‘Sosyal Bilgiler Bölümü’
olarak 5. Sınıflar arasında
24 Mart tarihinde bir Genel
Kültür ve Bilgi Yarışması
düzenledik. ‘Özel Üsküdar
SEV Ortaokulu Sosyal
Bilgiler Bölümü’nün organize ettiği yarışmada, öğrencilerimiz
hem eğlendiler, hem yarıştılar. Yarışmaya katılan
öğrencilerimiz kadar sınıflarını destekleyen öğrencilerimiz
de çok heyecanlandılar. Yarışma sonunda öğrencilerimize
ödüllerini Müdür Yardımcımız Emrah Bozkurt verdi.
Yarışmayı kazanan 5-C sınıfını tebrik ediyoruz.

SEÇİM HEYECANI

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu 5.
Sınıf öğrencilerimiz ‘Sosyal Bilgiler’
dersinde işlemiş oldukları ‘Merkezi
Yönetim’ konusunda öğrendiklerini
hayata geçirdiler. Öğrencilerimiz
kurdukları partilerle seçim yarışına
girdiler. Yapılan seçimler sonrası
kendi sınıflarında bakanlarını
belirleyerek güvenoyu alan
hükümet görevine başladı. Öğrencilerin derste öğrendikleri,
gündemden takip ettikleri siyasi süreci uygulamaya
koymaları merkezi yönetimi anlamalarını kolaylaştırdı.

ANNELER GÜNÜ
TEMALI PORSELEN
KUPA TASARIMI

5. Sınıf öğrencilerimiz Anneler Günü
temasında porselen kupalar üzerine
duygularını ifade eden grafik dizaynlar
yaptılar. Minik kartlara mesajlar yazarak hazırladıkları
hediye paketlerini evlerine götürme konusunda çok
heyecanlıydılar.

BÖLGEMİZİ TANIYALIM

5. Sınıflarımız Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri ‘Bölgemizi
Tanıyalım’ ünitesinde öğrendikleri bölgelerimizin tarım,
hayvancılık, madencilik, sanayi, ticaret, turizm gibi ekonomik
faaliyetlerini, hazırladıkları pankartlarla okul koridorlarında
dolaşarak arkadaşlarına ve öğretmenlerine tanıttılar.
Bölgelerin önemli tarım ürünlerinden hazırlanmış yiyecekleri
arkadaşlarına ikram ettiler.

ANNELER GÜNÜ
İPEK BOYAMA
ETKİNLİĞİ

6. Sınıf öğrencilerimiz
bembeyaz ipek fularlara
öğrendikleri tekniklerle ipek boyaları ile birbirinden güzel
renk ve desenlere bürüdüler.
Fularlara kendileri de hayran
kaldı. Origamiden yaptıkları
kutulara hediyelerini
yerleştirirken
mutluluklarını da
birbirleriyle paylaştılar.
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YARIŞMASI
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8. SINIFLAR ARASI GENEL,
KÜLTÜR VE BİLGİ YARIŞMASI

5. Sınıf öğrencilerimiz arasında Sosyal Bilgiler dersi
kapsamında Geleceğin Mucitleri Yarışması’nın 3.sünü
düzenledik. Okulumuz idarecileri ve öğretmenlerinin
oyları ile yarışmaya katılan projeler arasından en çok oy
alan üç projeyi hazırlayan öğrencilerimize ödüllerini okul
müdürümüz Ülkem Çorapçı verdi.
5. Sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinde “Gerçekleşen
Düşler” ünitesinde hayatımızı kolaylaştıran, insanların
ihtiyaçlarından doğan
icatları ve bunların
mucitlerini, çeşitli
alanlarda çalışmalar
yapan bilim insanlarını
öğrendiler. Oldukça
ilgilerini çeken bu
ünitede birçok icadın
ortaya çıkış şekillerini,
insanlığı etkileyişlerini,
mucitlerin hayatlarını
verecek kadar özverili
çalışmalarına kendilerini
adamalarını öğrenme
fırsatını buldular. Bu
çerçevede öğrencilerimizden yaklaşık bir aylık süre
içerisinde kendi hayal güçlerini kullanarak insanlığın
hayatını kolaylaştırabilecek bir proje hazırlamalarını
istedik. Öğrencilerimiz kendi gözlemlerinden ve derste
öğrendiklerinden yola çıkarak orijinal bir ürün tasarladılar ya
da bilinen bir ürünü geliştirerek çeşitli projeler hazırladılar.
Bireysel ya da en fazla üç kişilik gruplar şeklinde katıldıkları
yarışmada öğrencilerimize herhangi bir alan sınırlaması
getirmedik. Eğitimden sağlığa ulaşımdan iletişime birçok
alanda çalışmalar hazırladılar, kimi öğrencilerimizin projesi
aktif olarak çalışırken kimi projeler de maket şeklindeydi.
Hazırlanan 53 proje 5. ve 6. sınıflarımızın katında
sergilendi ve üst sınıf öğrencilerimizin de yoğun ilgisini çekti.
İdarecilerimiz ve öğretmenlerimizin kullandıkları oylar ile
muhteşem projelerin içerisinden en çok oy alan üç proje ve
sahipleri şu şekildedir:
1. ‘Güneş Panelleri ile Çalışan Engelli Geçiş Sistemi’ projesi
ile Ela Abay, Mina Abay ve Lara Ruçoğlu,
2.’Kişiye Özel Dr. X-Ray’ projesi ile Pınar Miray Şişik,
Yasemin Kölemenoğlu ve Helin Alicia Sapmaz
3. ‘Uçan Feribot’ projesi ile Arda Gönç ve Berkay Polat.
Sosyal Bilgiler bölümü olarak bütün öğrencilerimizin bu
projelerini kısa sürede hayata geçirebilmelerini diliyor ve
özverili çalışmalarından dolayı kutluyoruz.

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu Sosyal Bilgiler Bölümü’nün
25 Mayıs 2016 tarihinde düzenlediği 8. Sınıflar arası
Genel, Kültür ve Bilgi
Yarışması’nda öğrenciler
hem eğlendi hem yarıştı.
Büyük bir çekişmeye sahne
olan yarışmanın galibi 8-E
sınıfı oldu. 8-E sınıfı adına
Eren İşleyen, Ece Şahinci ve İrem Hatipoğlu yarıştılar.
Yarışma sonunda öğrencilerimize hediyelerini ve katılım
sertifikalarını Müdür Yardımcımız Çetiner Çubuk takdim etti.

5. SINIFLAR
AKIL
OYUNLARI
TURNUVASI

“Düşünme Becerileri Dersi” kapsamında yürütülen 03 Mayıs
2016 tarihinde “5. Sınıflar Akıl Oyunları Okul Turnuvası”
yapılmıştır. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederiz.
Koridor oyunu dalında:
1. Utku Ünlü (5E) 2. Ayşe Ataç (5B) 3. Işık Soyalan (5A)
Abalone oyunu dalında:
1. Alp Ege Kurtuluş (5B ) 2. Mina Abay (5D)
3.Mehrzad Mahmutoğlu (5A)
Octi oyunu dalında:
1. Lara Ruçoğlu (5D) 2. Toprak İşcan (5E) 3.Yiğit Kapusuz (5C)
Checkers oyunu dalında:
1. Mert Türk (5A) 2. Ali Mert Eren (5C) 3. Yasemin Turan (5E)

MIND LAB TÜRKİYE FİNALİ

6. Sınıf “Düşünme Becerileri Dersi” kapsamında Özel
Üsküdar SEV Ortaokulu Mind Lab Takımımız, 07 Mayıs
2016 tarihinde yapılan X. Mind
Lab Türkiye Finali’nde Türkiye
1.si olmuştur. 6B sınıfından
Christopher Kaan Caudwell,
6C sınıfından Ege Güven
ve Mehmet Uğur İkiışık, 6D
sınıfından Selim Mamak adlı
öğrencilerimizi, başarılarından
dolayı tebrik ederiz.
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ÖĞRENME STİLLERİ

ERGENLİK DÖNEMİ
ÖZELLİKLERİ VE CİNSEL
GELİŞİM EĞİTİMİ

Derste öğrencilere öğrenme
stilleri ile ilgili bilgi verilip
ardından öğrencilere
“Öğrenme Stilleri”
anketi uygulanmıştır ve
sonuçlar öğrencilerimizle
paylaşılmıştır.
Öğrenme stilleri ile ilgili
hazırladığımız bülten de öğrencilerimizle paylaşılmıştır.

5.ve 6. Sınıf öğrencilerimizi, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve
Cinsel Gelişim” süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla
Halk Sağlığı Uzmanı
Yrd.Doç Dr. Enis Balkan
tarafından sınıflarda
seminer verilmiştir. Bu
çerçevede ergenlik
dönemi; bedensel ve
duygusal değişimler:
nedenleri ve baş etme
yolları; cinsiyet ve
bedenleri hakkında
olumlu duygular geliştirme ve mahremiyet sınırları oluşturma;
öz bakım ve sağlık bilgisi gibi konulara yer verilmiştir.

EĞİTSEL REHBERLİK

6. ve 7. Sınıf düzeyinde “Eğitsel Rehberlik” çalışmaları
kapsamında öğrencilerimizin çalışma alışkanlıklarını
belirlemek ve etkin
çalışma yöntemleri
geliştirmelerini
sağlamak amacıyla
bir dizi çalışma
yürütülmüştür. Öncelikle
öğrencilerimize
“Çalışma Davranışı
Değerlendirme Ölçeği” uygulanmış, bireysel değerlendirme
raporları küçük gruplar halinde paylaşılmış, çalışma
alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanmaları
amaçlanmıştır. Daha sonra çalışmaya başlamak ve
sürdürmek, not tutmak, ödev hazırlamak, okuma alışkanlığı
gibi başlıklar altında bazı önerilerin bulunduğu “Çalışma
Alışkanlıkları” konulu bülten öğrencilerimize dağıtılmış; 6.
Sınıf öğrencilerimizin görüş ve önerilerinin de yer aldığı bir
pano çalışması gerçekleştirilmiştir.

‘GEVŞEME ÇALIŞMALARI
-KAYGI YÖNETİMİ’

8. Sınıf öğrencilerimizin 2. TEOG sınavı sırasında
kaygılarını yönetebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla
gevşeme teknikleri çalışıldı. Sınav öncesi ve sırasında neler
yapmaları gerektiği ile ilgili bilgiler sınıflar bazında yapılan
çalışmalarla paylaşıldı.

ROBERT KOLEJ’E TANITIM
GEZİLERİ DÜZENLEDİK

DİKKAT ÇEKİCİ KUTU
OYUNLARI

8. Sınıf öğrencilerimizin bir üst eğitim kurumu olan liseleri
daha yakından tanımalarını sağlamak ve TEOG sınavına
yönelik motivasyonlarını artırmak amacıyla Robert Kolej’e
tanıtım gezileri düzenledik!

TEOG Sınavına
hazırlık çalışmaları
kapsamında, 7.
Sınıflar düzeyinde
öğrencilerimizin bilişsel
becerilerini (algısal
dikkat, odaklanma)
desteklemek amacıyla
bir grup çalışması
başlatılmıştır. 4 grup
öğrenci, 5 hafta boyunca dikkat geliştirici etkinlikler
yapmış, dikkat geliştirici kutu oyunları oynamışlardır.

88

ÜSKÜDAR SEV

ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL
BAŞARILARI

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI

TEOG sınavına hazırlık
çalışmaları kapsamında,
7. Sınıflar düzeyinde
öğrencilerimizin bilişsel
becerilerini (algısal
dikkat, odaklanma)
desteklemek amacıyla içinde çeşitli dikkat çalışmalarının
bulunduğu bir kitapçık hazırlanmıştır. 6 hafta süresince
öğrencilerimizle bu kitapçıkların içinde yer alan etkinlikler
branş öğretmenlerimizin de desteğiyle uygulanmıştır.

Eğitim Teknolojileri Birimi ile işbirliği yapılarak sınıflarda
öğrencilere “Güvenli İnternet Kullanımı” hakkında bilgi
verilmiş, öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı
bulmuşlardır.
Güvenli
İnternet
Kullanımı
ile ilgili
sınıf ve okul
panolarına
afişler
asılmıştır.

OPTİK FORMLARDA YAPILAN
HATALAR

ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARIMIZI
GÖZDEN GEÇİRDİK

TEOG deneme yazılıları öncesinde
5., 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerimizi
test çözme ve optik kodlama
konularında bilgilendirmek ve
bazı hatırlatmalarda bulunmak
amacıyla sınıflarda çeşitli sunumlar
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca konu ile
ilgili bir bülten de hazırlanarak
öğrencilerimizle paylaşılarak öğrencilerimizin optik
formlarda yaptıkları hataların azaltılması sağlanmıştır.

6. ve 7. Sınıf düzeyinde “Eğitsel Rehberlik” çalışmaları
kapsamında öğrencilerimizin çalışma alışkanlıklarını
belirlemek ve
etkin çalışma
yöntemleri
geliştirmelerini
sağlamak
amacıyla bir
dizi çalışma
yürütülmüştür.
Öncelikle
öğrencilerimize
“Çalışma
Davranışı
Değerlendirme
Ölçeği”
uygulanmış,
bireysel
değerlendirme
raporları küçük
gruplar halinde
paylaşılmış,
çalışma
alışkanlıkları
konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanmıştır. Daha
sonra çalışmaya başlamak ve sürdürmek, not tutmak,
ödev hazırlamak, okuma alışkanlığı gibi başlıklar altında
bazı önerilerin bulunduğu “Çalışma Alışkanlıkları” konulu
bülten öğrencilerimize dağıtılmış; 6. Sınıf öğrencilerimizin
görüş ve önerilerinin de yer aldığı bir pano çalışması
gerçekleştirilmiştir.

ÜSKÜDAR AMERİKAN GEZİSİ

7. Sınıf öğrencilerimizin bir üst eğitim kurumu olan
liseleri daha yakından tanımalarını sağlamak ve
sekizinci sınıfta girecekleri TEOG sınavına yönelik
motivasyonlarını artırmak amacıyla Üsküdar Amerikan
Lisesi’ne bir gezi düzenlenmiştir.
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SEV OLİMPİYATLARI

1. SINIF OLİMPİYATLARI

Tüm 1. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla olimpiyat
oyunlarımızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz hız koşusu,
uzun atlama ve yüksek atlama branşlarında yarıştılar.
Tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.

4. Sınıf öğrencilerimiz
İngilizce Language
Arts dersinde
okudukları “True
Heroes of the Sport”
kitabı kapsamında, 10
Haziran Cuma günü
SEV Olimpiyatları’nı
gerçekleştirdiler.
Olimpiyat meşalesini
yakıp Olimpiyat
yeminini ettikten
sonraki açılışın
ardından koşu, uzun
atlama ve yüksek
atlama alanlarında
birbirinden heyecanlı
yarışlar gerçekleştirildi.
İlk üçe giren öğrenciler
arkadaşları tarafından
alkışlanırken, tüm
öğrencilerimiz İngilizce
ve Beden Eğitimi
öğretmenleri ile keyifli
saatler geçirdiler.
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BATMİNTONDA
ŞAMPİYONLUK

YÜZMEDE BAŞARILIYIZ

23-25 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenen
Okullararası Küçükler
Yüzme İl Yarışları’nda
okulumuz öğrencilerinden
Zeynep Ağa ve
Ahmet Özer yarıştıkları
branşlarda İstanbul 3.sü
olmuşlardır. Başarılarının
devamını dileriz.

12 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen
Kaymakamlık Kupası Okullararası
Badminton müsabakalarında yıldız erkek
takımımız ilçe ikincisi olmuştur. Sporcu
öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

BASKETBOLDA SEVİNDİRİCİ
SONUÇLAR

MASA TENİSİNE ÜSKÜDAR
DAMGASI

Basketbol branşında Küçük
Erkek Takımımız Üsküdar ilçe
2.si, Yıldız Erkek Takımımız
Üsküdar ilçe 3.sü olmuştur.
Ayrıca Küçük Erkek Basketbol
Takımımız, Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği JR NBA
Turnuvasında ilk 8’e kalma başarısı göstermiştir. Sporcu
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Masa tenisi takımımız
Yıldız Kızlarda Üsküdar
İlçe 2.si, Küçük Kız
Takımımız Üsküdar
ilçe 2.si, Küçük Erkek
Takımımız Üsküdar ilçe
3.sü olmuşlardır. Sporcu
ve öğrencilerimizi tebrik
ediyoruz.

ESKRİMCİLERİMİZ ŞAMPİYON

Okul Eskrim Takımımızdan Poyraz
Tuncer ve Alp Eyüpoğlu Mersin’de
yapılan okullararası Türkiye
şampiyonasında flöre branşında
final oynayıp Türkiye şampiyonu
olmuşlardır. Kılıç branşında Egemen
Kopmaz ise Türkiye 6.sı olarak
okulumuzu başarıyla temsil etmiştir.

RİTMİK
JİMNASTİK
Okullararası
ritmik jimnastik
müsabakalarında
İstanbul 3.sü olan
sporcu öğrencimiz
Defne Kurtuluş’u
tebrik ediyoruz.
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TAC de yapılan turnuvalarda Yıldız Kız Voleybol Takımımız
şampiyon, Yıldız Erkek Basketbol Takımımız final oynayıp
2. olmuştur. Ayrıca basketbolda MVP ödülüne öğrencimiz
Sinan Akçalı, Voleybolda MVP ödülüne öğrencimiz
İrem Işık layık görülmüştür. Basketbolda yapılan yetenek
yarışmasında öğrencimiz Ekrem Varlık 1. olarak ödülünü
almıştır. Öğrencilerimizi kutluyoruz.

MİNİKLER BASKETBOL

2015-2016 İstanbul Minikler Basketbol İl Birinciliği
Turnuvası’nda 4. Sınıf erkek öğrencilerinden oluşan
takımımız okulumuzu başarı ile temsil etmiştir.

Erzurum’da yapılan Okullararası
Anadolu Yıldızları Liginde okul
takımımızdan Göksu Danacı
Türkiye 1.si, Melis Şişmanoğlu
Türkiye 1.si, Murat Şişmanoğlu
Türkiye 1.si olarak okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir.

18 Mayıs 2016 tarihinde
düzenlenen Okullararası Minikler
İl Yarışlarında okulumuzun 2. Sınıf
öğrencilerinden Yavuz Ömer Ağa
100m Serbest ve 100m Karışık
branşlarında İstanbul 2.si olmuştur.

19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı töreninde ‘’Yılın Başarılı
Sporcusu’’ ödülleri dağıtıldı.
Ritmik jimnastikçimiz Alaz
Erdoğan muhteşem gösterisiyle
törene renk kattı.

TAC STICKLER CUP’TA
BAŞARILAR

KAYAKTA SEVİNDİRİCİ
SONUÇLAR

YÜZMEDE
DERECELER VAR

19 MAYIS TÖRENİ

ÜSKÜDAR SEV

KAYAK KAMPINDAN
KARNE VE MADALYA
Bursa Uludağ’da yapılan
Sömestr Kayak Kampımız
öğrencilerimizin
eğitimlerini tamamlayıp
karnelerini ve anı
madalyalarını
almalarıyla başarıyla
sonlanmıştır.

YILDIZLAR YÜZME
İL YARIŞLARI

15-17 Mart 2016 tarihlerinde düzenlenen okullararası
yıldızlar yüzme il yarışlarında okulumuz öğrencilerinden,
Burak Toroğlu İstanbul 2.si, Ömer Faruk Özer İstanbul 4.sü,
Edasu Binal İstanbul 3.sü olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TENİS
BAŞARIMIZ
Küçük Kız
Tenis Takımımız
İstanbul 3.sü olup
okulumuza
kupa
kazandırmıştır.
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KAPANIŞ TÖRENİ

2015-2016 eğitim yılını 16 Haziran Cuma günü
sonlandırdık. Kapanış töreni bu yıl ilk defa okulumuzun
oditoryumunda gerçekleşti. Tören, 2016 mezunlarımızın
sahnede yerlerini almalarının ardından saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’yla başladı. Okul Müdürümüz Ülkem
Çorapçı’nın okul çalışanlarına plaketlerini takdim etmesinin
ardından bölüm ödülleri yıl içerisinde başarı gösteren
öğrencilerimize verildi. Tören, iyi dileklerle sona erdi.
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MEZUNİYET
TÖRENİ
2016 mezunlarımızı, Üsküdar
Amerikan Lisesinin tarihi
atmosferinde gerçekleşen
bir törenle geleceklerine
uğurladık. Törende
hazır bulunan
öğretmenlerimiz
ve velilerimiz,
mezunlarımızın
heyecanını paylaşırken
duygu dolu anlar yaşandı.
Okul müdürümüz Ülkem
Çorapçı; mezunlara yönelik
konuşmasında, öğrencilerimizin Özel Sev Ortaokulunda
aldıkları eğitimin onları yaşamda yetkin bireyler kılacağına
vurgu yaptı. SEV Başkanı Mehmet Nane de 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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