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Binnur KARADEMİR
SEV Genel Müdürü

20 YILDA 21. YÜZYILIN EĞİTİM
KURUMU OLMAK
SEV İlköğretim Kurumları olarak geride bıraktığımız 2017-2018
eğitim ve öğretim yılının bizim için özel bir anlamı vardı. Hep
birlikte, okullarımızın kuruluşunun 20. yılını birçok etkinlikle ve
büyük coşkuyla kutladık.
Kökleri yüzyılı aşan eğitim geleneğine sahip Sağlık ve Eğitim
Vakfı ve eğitim kadrolarımız, 1997-1998 eğitim öğretim yılında
büyük özverilerle ilköğretim kurumlarımızı hayata geçirdiler.
Okullarımız kısa sürede her üç şehirde birden yapılan altyapı
yatırımları, yeni öğretmenlerimizle ve eğitim geleneğimizden
gelen güçle en iyi noktalara ulaştılar.
Şöyle bir geriye gidersek, 20 yıl öncesinden bugüne Türkiye’de
ve dünyada köklü değişimler yaşandı. Düşünün, o yıllarda
internet hizmeti bile Türkiye’de henüz yeni yeni başlamıştı.
Bugünse okullarımızda derslerde akıllı tahtalar, bilgisayarlar,
tabletler, kodlama, robotik, maker laboratuvarları, üç boyutlu
yazıcılar kullanıyoruz… SEV olarak eğitim alanında ortaya
çıkan bütün imkânları okullarımızda hızla hayata geçirdik.
Geleceğin eğitim dünyasına yönelik hazırlıklarımızı da
aralıksız sürdürüyoruz.
Artık teknolojiye sahip olmak ve okulda öğrencilere sadece
akademik bilginin aktarılması yetmiyor. Bugün eğitim, bilginin
yeni bir bilgi, yeni bir ürün veya yeni bir fikir üretebilmesi için
kullanılabilmesini sağlayabilmekten geçiyor. Büyük çoğunluğu
bugün var olmayan mesleklerde çalışacak çocuklarımız
için, onların yaratıcılıklarını ve kabiliyetlerini ortaya
çıkarabilecekleri eğitim ortamları ve araçları sağlayabilmek
için çalışıyoruz. Bu konuda ne kadar yol aldığımızı
öğrencilerimizin yerel ve uluslararası yarışmalarda aldıkları
başarılar gösteriyor. Tüm okullarımızda aralıksız süren sosyal
sorumluluk çalışmalarıyla öğrencilerimize topluma hizmet
kültürünü aşılarken, müfredat dışı aktivitelerle de eğitimimizi
zenginleştiriyoruz. İlerleyen sayfalarda bu konudaki başarılara
sizler de tanıklık edeceksiniz. Başarılarından dolayı öğrenci
ve öğretmenlerimize bir kere daha teşekkür ediyor ve onları
kutluyorum.
Öğrencisi, velisi, öğretmeni, yöneticisi, çalışanları ve
mezunlarıyla tüm SEV Ailesi’ne daha nice nice 20 yıllara
derken, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda başarılar
diliyorum.
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İZMİR SEV

İZMİR SEV’DE 23 NİSAN COŞKUSU
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesinde
çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz
güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, İzmir SEV’de
milli bayramlar büyük önem taşır. İzmir SEV öğrencileri,
Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na bu yıl da büyük
bir coşkuyla hazırlandılar. 23 Nisan haftası birbirinden
renkli etkinliklerle karşılandı. Okul ve sınıflar bayraklarla
süslendi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
resim sergisi açıldı. 20. yıl dünya çocukları olimpiyat
yürüyüşüne katılan İzmir SEV öğrencileri, olimpiyat
oyunları oynadılar. Pafin gezici kütüphane ziyaretleri
ve “Özgürlük” temalı resim çalışmaları yapıldı.
Kütüphanede “Atatürk ve 23 Nisan” konulu etkinlikler
gerçekleştirildi. Hayat Bilgisi derslerinde 23 Nisan ve
Atatürk işlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı resmi töreninde de ülkemizin ve farklı ülkelerin
kültürlerini, şarkılarını, dans ve oyunlarını oynayarak
çok anlamlı bir tören gerçekleştirdiler. Bu anlamlı günde
geleceğin güvencesi, yaşama sevincimiz öğrencilerin
heyecanı ve coşkusu bizleri gururlandırdı.
Ortaokulumuzda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, 5. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları törenle
büyük bir coşkuyla kutlandı. Törende “Atatürk ve Çocuk”
temalı gösteri sergilendi, 10 ülkeden oluşan dünya
dansları gösterisiyse törene ayrı bir renk kattı. Çocuk
Haklarıyla ilgili İngilizce sunumla ve ikinci yabancı dil
sunumlarıyla devam eden tören, öğrencilerin neşeli
şarkılarıyla sona erdi.
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19 MAYIS GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI TÖRENİ
Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak bastığında, vatanın
kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için en çok Türk gençliğine ve tarih
boyunca bağımsızlığına önem veren Türk Milleti’ne güveniyor ve inanıyordu.
İzmir SEV öğrencileri, Kurtuluş Savaşı’nda atılan en büyük adımın farkına bir kez
daha vararak, Atamıza söz verdiler.
Yarının gençleri, bugünün çocukları olan İzmir SEV öğrencileri, 19 Mayıs
haftasını birçok etkinlikle kutlandı. Haftaya spor çalışmalarıyla başlayan
öğrenciler, 19 Mayıs 1919 tarihinin en önemli simgelerinden Bandırma
Vapuru’nun origamisini yaparak, milli mücadelemizdeki önemini hatırladılar.
Her sınıf düzeyinde gerçekleşen sportif oyunlarla, sağlam kafanın sağlam
vücutta bulunacağının altını bir kez daha çizdiler. Milli takım antrenörlerinden,
paletli yüzmeyle ilgili kapsamlı bilgi alırken, her dalda sporun disiplin istediğini,
yarının gençleri olarak öz disiplin ve çalışkanlıkla yüksek medeniyetler seviyesine
ulaşabileceğimizi öğrendiler. 19 Mayıs haftasında ayrıca 6. ve 7. sınıf
öğrencileri tarafından Mustafa Kemal’in Samsun’a gidişini anlatan “Vatansever
Bir Subay ve Meçhule Giden Vapur” adlı oyunu sergilediler.
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İZMİR SEV

100 GÜNÜN
ARDINDAN

İzmir SEV’de okulun 100.
günü çeşitli etkinliklerle
kutlandı. Kütüphane, bahçe ve
sınıflarda yapılan etkinliklerde
öğrenciler ve öğretmenler,
kendi hazırladıkları yaratıcı
objeleri taşıdılar. Öğrenciler
ayrıca farklı istasyonlarda,
100 farklı kelime yazma,
100. gün gözlüğü tasarımı,
kule yapma gibi faaliyetlerde bulundular.

EGEDEN VAKFI’NA DESTEK

İzmir SEV Okul Aile Birliği’nin sosyal sorumluluk projeleri arasında bulunan ve geliri her sene farklı bir sivil toplum kuruluşuna
bağışlanan konser, Blake Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Aegen Band Orkestrası ile SEV 20. Yıl Konseri” adıyla yapılan
etkinlikte öğrencilerin ve velilerin oluşturduğu orkestra, Aegean Band Orkestrası ile birlikte sahne alarak geceye renk kattı.
Geliri “Egeden Çocuk ve Travma Vakfı” bağışlanan gecede Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, organizasyonda görev alan tüm
öğrencilere, öğretmenlere ve katılan velilere destekleri için teşekkür etti.
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OKUMAK BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

İZMİR SEV

İzmir SEV’de bu sene Kütüphane Haftası’nın teması Süper Kahramanlar oldu. “Okumak Bizim En Büyük Gücümüz”
sloganıyla kutlanan Kütüphane Haftası, birçok okuma aktivitesi ve etkinliklerle tamamlandı. İzmir SEV Kütüphanesi, süper
kahraman kitapları ve süslemeleriyle öğrencileri karşıladı. Öğrenciler, kütüphane derslerinde kendi süper kahramanlarını
ve süper güçlerini yarattılar ve onları kitap ayraçlarına dönüştürdüler. Kütüphanenin çeşitli yerlerinde asılı olan süper
kahramanları tahmin etme oyunu oynadılar. Hafta boyunca yapılan gizemli okuyucu etkinlikleriyle öğretmenlerini tahmin
ettiler ve çekilişlere katıldılar. Öğle aralarında, sürpriz hikâye okuyucularıyla okuma keyfinin tadını çıkardılar. 7’nci sınıf
öğrencileri, kitap projeleri için tasarladıkları kitap tasarımlarını diğer öğrencilerle paylaştılar. İzmir SEV öğrencileri, en
çok sevdikleri kitap karakterlerinin kostümleriyle okula geldiler. Kütüphanede öğrenciler için hazırlanan süper kahraman
temalı alanda, pelerinlerini giyerek gökyüzünde uçtukları fotoğraflar çekildiler. “Her Şeyi Bırak ve Oku” saatindeyse, kendi
seçtikleri kitaplarını okudular.

İZMİR SEV AİLESİ BAZAAR
DAY’DE BULUŞTU

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nın kurulduğu
günden beri düzenlediği ve geleneksel hale gelen
en eğlenceli aktivitelerinden biri olan SEV Bazaar
Day, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Her sınıfın farklı bir etkinlikle eşlik ettiği etkinlikte
öğrenciler, kampüste kermes niteliğinde birçok
satış yapıp çeşitli oyunlar oynayarak gün boyunca
eğlendiler. Farklı aktivitelerin yer aldığı etkinlikte
bu sene, İzmir SEV Veli Orkestrası da yer aldı.
Katılımcıların repertuvardan seçtikleri parçaları
seslendiren veli orkestrası, interaktif bir konsere
imza attı. Gün boyunca birbirinden güzel şarkılar
ile Bazaar Day’e renk kattılar.
Gün sonunda elde edilen gelir, öğrencilerin
birlikte aldıkları karar doğrultusunda, çocuk
sağlığı alanında sadece İzmir’e değil, Türkiye’ye
hizmet veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Kliniği’nde oda tefrişatlarının karşılanması için
kullanılacak.
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İZMİR SEV

OLİMPİK RUH

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir SEV’de çok çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinliklerden biri de tüm İzmir SEV İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen SEV
Olimpiyatları oldu. Sınıfların, temsil ettiği ülkeler adına yarıştığı bu anlamlı organizasyonda,
öğrenciler 23 Nisan neşesini yaşarken aynı zamanda olimpik ruhu canlandırdılar.

ÇOCUKLAR FELSEFE YAPIYOR

“Çocuklar için Felsefe” (P4C), çocukların duygusal,
iletişimsel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı
sağlayan bir öğretim metodu. Temelleri, Columbia
Üniversitesi’nde felsefe olan Profesörü Matthew Lipman’ın,
60’larda Amerika’da zayıf bulduğu tartışma kültürünü
geliştirmek istemesiyle atıldı. Bunun ancak toplumda felsefi
sorgulama pratiğinin kazanılmasıyla mümkün olabileceğini
düşünen Lipman, felsefe
eğitiminin sadece
üniversitede değil,
ilköğretim seviyesinden
başlaması için sayısız
çalışma yürüttü. Eleştirel
ve yaratıcı düşünme
becerilerinin küçük
yaşta kazanılabileceği
inancıyla çocuklara
felsefe yapmanın
“araçlarının”
kazandırılması üzerine kafa yoran Lipman’ın geliştirdiği
“Çocuklar için Felsefe” pedagojisi bugün dünyada pek
çok okulda uygulanıyor. Özel İzmir SEV İlkokulu, bu
yıl pilot bir uygulama olarak 3. ve 4. sınıflardan seçilen
öğrencilerle “Çocuklarla Felsefe” çalışmalarına başladı.
Önümüzdeki sene birinci sınıftan itibaren tüm öğrencilerin,
bu pedogojiyle tanıştırılması hedefleniyor.

DI TURNUVASI GLOBAL
FİNALLERİ

İzmir SEV İlkokulu D-eye SEV
takımı ve İzmir SEV Ortaokul
Dropper Trouble takımı Mart
ayında Kuşadası’nda yapılan
DAT turnuvasında dereceye
girdikten sonra, Knoxville,
Tennessee’de gerçekleşen Global
Finals 2018’e katılma hakkı
kazanmışlardı. Toplumsal Hizmet
Kategorisi’nde yarışan İlkokul
takımı 48 takım arasında 27’nci,
Mühendislik alanında yarışan Ortaokul takımı ise 61 takım
içinde 17’nci olarak başarıyla İzmir SEV’i temsil ettiler.
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İZMİR SEV

20. YIL
SEV KORUSU

Eko Okullar Projesi üyesi olan İzmir SEV, öğrencilerin
çevre bilincinin gelişimine büyük önem veriyor. Bu hedef
doğrultusunda
“Dünya Su Günü”,
öğrencilerin
suyun önemini
kavrayacakları
farklı istasyon
çalışmalarıyla
kutlandı. Suyun önemi
hakkında belgesel
izledikleri, su konulu şarkılarla karaoke yaptıkları, suyun
kullanıldığı yerleri keşfettikleri, kitap köşesinde araştırma
yaptıkları, su konulu slogan yazdıkları bu çalışma,
öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

İzmir SEV’de her yıl geleneksel
olarak düzenlenen fidan
bağışı kampanyası, bu yıl da
devam etti. Kampanya, Ege
Orman Vakfı’ndan bir yetkilinin
“Ormanların Önemi” konulu
sunumuyla başladı. Ormanlar
konusunda bilgilenen öğrenciler,
fidan bağışı kampanyasına büyük
ilgi gösterdi. 500 fidan hedefini
aşarak, 641 fidan bağışına
ulaşıldı. Bu işbirliği sonucunda
“20. Yıl SEV Korusu” oluşturuldu.

İZMİR SEV, SATRANÇ
TURNUVASI’NA KATILDI

Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu, ACI’ın 20. Takım
Dostluk Satranç Turnuvası’na Süper Küçükler ve Küçükler
Kategorisi’nde ikişer takımla katıldı. Turnuvada her takımı
dört asil ve bir yedek öğrenci temsil etti. 27 okul takımının
katıldığı Küçükler Kategorisi’nde, İzmir SEV A takımı birinci
olarak kupa ve madalya kazandı. İzmir SEV Süper Küçükler
B takımı 13’üncü, Küçükler B takımıysa 5’inci oldu. Turnuvada
ayrıca, İzmir SEV öğrencileri Mert Hızver, Kerem Koç, Efekan
Kağnıcı, Nazım Bora Uğurhan, Artun Şenol, Demir Erçetin,
Şekip Göktuna, Beren Demirci de kendi masalarında ilk üç
dereceye girerek ikinci madalyalarını elde etti.

EKO-OKULLAR
FOTOĞRAF SERGİSİ

Eko-Okullar Projesi’nin üyesi ve ilk
koordinatörü olan İzmir SEV, artık
gelenekselleşen fotoğraf sergisini tüm Eko
Okullarla işbirliği içinde gerçekleştirdi.
Öğrencilerin çevre konusundaki
farkındalıklarını artırmayı hedefleyen bu
çalışma kapsamında okulda “İzmir’de Organik
Yaşam” başlıklı bir yarışma düzenlendi.
Yarışmada jüri üyeleri tarafından seçilen ilk
fotoğraf, İzmir Ticaret Odası’nda yapılan
sergiye katılmaya hak kazandı.
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İZMİR SEV

Halk Oyunları Kulübü

TARİHSEV TARİHİ SEVDİRDİ…

Kültürel mirasın sonraki kuşaklara aslını koruyarak
aktarılmasında büyük önem taşıyan ve insanlar arası
sosyal iletişimin pekiştirilmesinde etkin bir role sahip olan
halk oyunları, İzmir SEV’de kulüp çalışmalarıyla varlığını
sürdürüyor. Halk Oyunları Kulübü’ne üye öğrenciler,
öğrendikleri oyunları; önemli günlerimiz olan 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nda sergileyerek büyük coşku yarattılar.

İzmir SEV 4. sınıf öğrencileri, TarihSEV projesi kapsamında
yıl boyunca farklı tarih dönemleriyle ilgili çalışmalarını
sürdürdüler. Detaylı olarak çalışılan Avrupa Ortaçağ ve
Rönesans dönemini bu yıl da çok özel bir araştırma ve
inceleme gezisiyle zenginleştirdiler. Rönesans’ın kalbi
İtalya’da, sözel ve görsel olarak çalıştıkları tüm konuları
yerinde inceleyerek pekiştirme fırsatı buldular. Floransa’da
Dante’nin sokaklarında gezdiler, Ufizzi’de Boticelli’nin,
Caravaggio’nun resimlerini incelediler, Vinci kasabasında
Leonardo müzesinde Leonardo Da Vinci’nin diğer
çalışmalarını da gördüler, yaşadığı yerleri gezdiler. Roma
da Vatikan’la, Michelangelo’yla ve Raphael’le tanıştılar,
Toskana’yla, Arno’yla karşılaştılar.

AĞAÇKAKAN KUKLA ATÖLYESİ

Özel İzmir SEV Anaokulu öğrencileri, sanat ve drama
dersi kapsamında Ağaçkakan Kukla Atölyesi’ni ziyaret etti.
Kuklaların oluşum ve tasarım aşamalarını gözlemleyen,
bu işle ilgilenen kişilerin harcadıkları emeğe tanıklık eden
anaokulu öğrencileri, merak ettikleri sorulara cevaplar da
buldular. İzmir SEV’de, öğrencilerin daha iyi bir gözlemci
olmalarına katkı sağlayan sanat gezilerine anaokulundan
itibaren yapılandırılmış bir programla devam ediliyor.

ÖĞRENCİLER PAFİN’LE
BULUŞTU

Türkiye’nin ilk gezici kitabevi Deniz
Papağanı Pafin, 23 Nisan etkinlikleri
kapsamında okul öncesi ve ilkokul
öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler,
Pafin uzmanlarından kitaplarla ilgili
ayrıntılı bilgi aldılar, ilgi alanlarına
ve yaş grubuna uygun kitaplarla
buluştular. Seçimlerini çocuk
edebiyatı konusunda nitelikli yayınları
olan çağdaş yayınevlerine ait 4 bin
farklı seçki arasından yapan öğrenciler, gerçek bir kitabevi
deneyimi yaşadılar.
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BÜYÜKANNE VE
BÜYÜKBABALAR AĞIRLANDI

İZMİR SEV

EBRU SANATI KULÜBÜ

Çocukların kulüpler aracılığıyla hem farklı alanlardaki
yeteneklerini keşfetmesini hem de sosyalleşmesini
amaçlayan İzmir SEV,
bu hedefine ulaşmak
için çalışmalarını
anaokulundan itibaren
gerçekleştiriyor.
Geleneksel Türk el
sanatlarından biri olan
ebruyu çocuklarla
buluşturup onların
bu sanatı sevmesini
sağlamak için kurulan Ebru Kulübü’nde dersler İngilizce
olarak veriliyor. Öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesini
destekleyerek, el becerisini en üst düzeye çıkartmayı
hedefleyen kulüpte üretilenler, sene sonunda düzenlenen
sergiyle tüm okulla paylaşılıyor.

İzmir SEV Anaokulu’nda “Büyükler Günü” etkinliği
gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyükanne ve
büyükbabalarının
okula davet edildiği
etkinliğin amacı,
sınıflarda büyüklerle
birlikte etkinlik yapmak
ve özel zaman
geçirmekti. Etkinlikte
öğrenciler, İngilizce
ve Türkçe şarkılar
söylediler. Günün
anlam ve önemine
uygun, anı olarak
kalacak etkinlikler
yapıldı ve büyüklerin
torunlarıyla ilgili
anılarını dinlendi. Günün sonunda öğrenciler, büyükleri için
yaptığı fotoğraf çerçevelerini onlara hediye ettiler.

GERİ DÖNÜŞÜM ŞENLİĞİ

Anaokulu öğrencileri, “Atma Kullan” temasında öncelikle
çöpe atılan ürünlerin neler olduğunu; çöp mü, yoksa geri
dönüştürülen malzeme mi olduğunu inceleyip metal, plastik,
kâğıt ve camın fabrikalarda nasıl geri dönüştürülebileceğini
öğrendiler. Çevre kirliliğini
azaltmak için çöpe atılanları
ayrıştırmanın ve çevreye karşı
daha duyarlı olmanın önemini
kavradılar. Bir haftaya yayılan
çalışmaların sonunda “Geri
Dönüşüm Şenliği” düzenlendi.
Öğrenciler, müzik dersinde öğrendikleri “geri dönüşüm”
şarkısını hep birlikte söylediler. Sanat dersinde, atık
malzemelerle yapılan aksesuarlarıyla sınıf defilesi yaptılar,
sınıflar arası geri dönüşüm yarışmasına katıldılar. Yarışma
sonunda geri dönüşümle ilgili sınıf sertifikalarını aldılar.

BİTKİLERİ
TANIYALIM

İzmir SEV Anaokulu öğrencileri,
“Doğada Yaşam” teması
içerisinde “Botanik Bahçesi”ne
gezisi düzenlediler. Öğrenciler,
otçul dinozorların yediği
bitkiler, karabiber, su mercimeği
gibi farklı bitki çeşitlerini daha
yakından görme ve gözleme
fırsatı yakaladılar.
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KÂĞIT VE KİTAP SANATLARI
MÜZESİ GEZİSİ

OYUNLARLA
MATEMATİK

Anaokulu öğrencileri, “Kitap Kurdu” temasında farklı
kitap çeşitlerini, kitapların benzer ve farklılıklarını, kitabın
bölümlerini, kitabın
okuyucuya ulaşma
sürecini öğrendiler.
Bir kitapta
olmazsa olmaz
olan kâğıdın nasıl
yapıldığını daha
iyi anlayabilmek
için kâğıt ve
kitap sanatları
müzesine bir gezi
gerçekleştirdiler.
Bu müzede farklı
çeşit kâğıtları,
eskiden kullanılmış
kâğıtları, kâğıtları
kullanarak yapılan
çalışmaları, kâğıt
üzerine yapılan
teknikleri ve eski
baskı tekniğini incelediler. Sınıfa döndüklerindeyse ilgilerini
en çok çekenler unsurları paylaşarak resimlediler.

Çocukların oyun oynarken
daha çabuk öğrendiği
gerçeğinden hareket eden
Özel İzmir SEV Anaokulu,
öğrencilerine matematiğin
günlük hayatın içindeki
önemini kavratırken de
oyunlardan faydalanıyor. Öğrenciler, bir sayıdan önce
ve sonra gelen sayıları bulmak için oyunlar oynuyor
ve öğrendiklerini pekiştirmek üzere iPad ile çeşitli
uygulamalar yapıyor.

KİTAP KURTLARI İŞBAŞINDA

Anaokulu 5 yaş öğrencileri “Kitap Kurdu” temasıyla bir
dizi etkinlik yaptılar. Bu tema kapsamında çocuk kitapları
yazarı Tülin Kozikoğlu, İzmir SEV Anaokulu öğrencileriyle
buluştu ve bir kitabın oluşum aşamaları hakkında
öğrencilere bilgi verdi. “Yemeğini Arayan Tırtıl” hikâyesini
interaktif olarak anlatan yazar, öğrencilerin hayalindeki
yolculuklarla tırtılın macerasına yeni kapılar açtı.

TOHUMLAR
FİDANA,
FİDANLAR ÜRÜNE

Anaokulu öğrencileri kışlık sebze
tohumlarını ve fidelerini dikerek
sera çalışmalarını tamamladılar.
İlk ekilen ıspanak tohumlarının
çıkması, taze soğanların
filizlenmesi öğrencilerin heyecanını bir kat daha artırdı.
Bir dönem boyunca gözlem yaparak sebzelerin büyüme
aşamalarını şahit olan öğrenciler ayrıca, “yükseltilmiş
sebze yatağı” nedir, “dikim toprağı” ve “can suyu” nedir
gibi konuları da öğrendiler. Minicik bir tohumun yeşil bir
bitkiye dönüşmesini merakla takip eden, çizimler yapan,
grafikler çizen öğrenciler edindikleri bilgi ve becerileri
kendi büyüme aşamalarıyla ilişkilendirdiler.
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EYVAH, KALBİM KIRILDI!

Kırık bir kalp nasıl tamir edilir? Bazen yaşanılan üzüntüler, arkadaşlar
arası kırgınlık ve kalp kırılması gibi konular çocuklar için kafa karıştırıcı
olabilir... İşte İzmir SEV 1. sınıf öğrencileri Elif Yemenici'nin yazıp
resimlediği “Eyvah, Kalbim Kırıldı!” adlı kitabıyla hem bu duyguları
daha yakından tanıdılar,
hem de paylaşmanın önemini
keşfettiler. Kitabın yazarı Elif
Yemenici ile buluşan 1. sınıf
öğrencileri, kalplerinin kırıldığı
anların tamiri için buldukları
farklı yolları çizerek anlatmaya
çalıştılar.

OKUMA ŞENLİĞİ

HAYTAP SEMİNERLERİ

Ailelerin eğitim sürecine dâhil olmasını ve çocuklarıyla
birlikte okuldaki etkinliklere katılmasını önemseyen
İzmir SEV, 1. sınıflar için düzenlediği “Okuma Şenliği”ni
ailelerle birlikte gerçekleştirdi. Öğrenciler bu şenlikte
öğrendiklerini aileleriyle paylaştılar ve farklı atölyelere
katılarak hep birlikte eğlendiler.

İzmir SEV Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri, eko-okul
çalışmaları kapsamında
sevimli dostları
hayvanları da
unutmayıp Hayvan
Hakları Federasyonu
yetkilileriyle buluştular.
Okulu ziyaret eden
HAYTAP ekibi, öğrencileri hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgili
duyarlı olmaya davet ederek hayvanlarla iletişim kurarken
nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgilendirdi.

ZAMANDA YOLCULUK

Özel İzmir SEV İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, görsel sanatlar
ve drama dersi işbirliğinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi
ve Müzesi’ne ziyarette
bulundu. Geçmiş zamanda
ulaşım araçlarını inceleyen,
İzmir’in kültür ve tarihine
tanıklık eden öğrenciler;
Kent ve Ulaşım Sergisi’ndeki
maketleri inceledi,
istasyonlara katıldı.
Zamanda yolculuk
yaparak geçirilen bu
süreçte öğrenciler,
demiryolu, karayolu
ve havayolu
araçlarını daha
yakından tanıma
fırsatını elde ettiler.
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ORADA BİR KÖY VAR
UZAKTA

1. sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi kapsamında,
Buca’nın Belenbaşı Köyü’ne gezi düzenlediler.
Köyde günlük hayatta neler yapılıyorsa birçoğunu
deneyimleme fırsatı yakalayan öğrenciler, traktörle
köy turuna çıktılar. Macera atölyesinin liderliğinde
yapılan çalışmada, öğrenciler süt sağmak, yoğurt
ve gözleme yapmak gibi farklı etkinliklere katıldılar.

BESİNOLOJİ
PROJESİ

ATATÜRK’ÜN
İZMİR’DEKİ
EVİ

2. sınıf öğrencileri,
“Besinoloji” isimli
altı hafta süren
disiplinlerarası proje
çalışmasını başarıyla
tamamladılar.
Projenin en son hedefi
de tüm süreç boyunca
öğrencilerin elde
ettikleri bilgileri belli bir
formata koyarak, sunum
becerilerini geliştirmekti.
Öğrenciler proje
boyunca yaptıkları
çalışmaları, hem
sahnede sunum hem de
açılan sergide aileleriyle
paylaştılar.
Sergiledikleri ürünlerin
üzerinden, beslenmenin
önemini ailelerine
anlattılar.

1. sınıf öğrencileri, Uşakizade
Latife Hanım Köşkü’nü
ziyaret ettiler. Atatürk’ün
İzmir’e geldiğinde kaldığı evi
gördüler ve o evde yaşadığı
anılarını dinleyerek tarihe
tanıklık ettiler.
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QR KODLARLA EĞLENCELİ
İNGİLİZCE

İzmir SEV 3. sınıf
İngilizce derslerinde
istasyonlar oluşturulup,
her istasyona QR
kodları yapıştırılarak
öğrencilerin gruplar
halinde çalışmalar
yapmasına imkân
verilir ve her
grubun istasyonları
tamamlayıp elde ettikleri sonuçları arkadaşlarıyla
paylaşması sağlanır. Son yapılan QR kod çalışmasında
öğrenciler, fiillerin geçmiş zamanlarını aradılar ve bulunan
fiillerin içinde saklı gizli mesajı bulmaya çalıştılar. İzmir
SEV öğrencileri hem eğlendiler hem de öğrendiklerini
pekiştirdiler.

GÜZEL KONUŞMA SANATI

Çocukları İzmir SEV’de eğitim gören veliler, kendi
uzmanlık alanları konusunda öğrencileri bilgilendirmek
amacıyla atölye çalışması gerçekleştirdi. 21 Şubat Ana
Dil Günü sebebiyle, 2. sınıf velilerinden haber spikeri
Meltem Yücesoy, öğrencilere güzel konuşma sanatı
hakkında eğlenceli, bilgilendirici bir atölye çalışması yaptı.
Öğrenciler, Türkçe dilinin inceliklerini fark ettikleri bu
atölyede, doğru ve etkili konuşmanın incelikleri üzerine
çeşitli çalışmalara katıldılar.

YAŞADIĞIMIZ ŞEHİR İZMİR

3. sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersinde, yaşadıkları kentin
tarihini, kültürel ve turistik yerleriyle yaşam merkezlerini
tanımak için
İzmir gezisine
katıldılar.
İzmir’in ilk
yerleşim
yerlerini
öğretmenleri
Yeşim
Üzüm’den
dinlediler. Asansör, Konak Meydanı, Saat Kulesi, Kemeraltı,
Kızlarağası Hanı ve Tarihi Agora’yı gezdiler.

SAĞLIKLI BESLENME SEMİNERİ
2. sınıf öğrencileri Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.
Ülkem Yararbaş’tan sağlıklı
beslenme konusunda bir
eğitim aldılar. Ülkem Yararbaş,
özellikle şeker tüketimi ve
vücudumuza giren besinlerin
izledikleri yolu animasyon ve
grafikler kullanarak etkili bir
şekilde anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

DOĞAL DENGEYİ KORUMAK

3. sınıf öğrencileri, “Doğal Denge” konulu proje sunumlarını
yaptılar. Doğal denge, tüketim alışkanlıkları ve tasarruflu olma
üzerine odaklanılan proje, disiplinlerarası bir çalışmanın da örneği
oldu. Tüm derslerde aynı konu üzerine yoğunlaşan öğrenciler,
ürünlerini önce bir sunum tanıttılar, ardından da proje sergisini
gezdiler. “Öğrenciler oksijen-karbondioksit döngüsü ve fotosentez
nedir? Hayvan habitatları, besin zinciri ve geri dönüşümün önemi
nedir? 3R nedir? Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirirsek neler
değişir?” gibi sorulara cevap bulup posterler hazırladılar. Bugünün
küçük geri dönüşümcüleri, anne ve babalarından bu konuya destek
olmaları için söz aldılar.
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YAZAR NİLAY DALYAN’LA
BULUŞMA

ROTAMIZDA EFES VAR!

Sosyal Bilgiler dersinde “Geçmişimi Öğreniyorum” ve
“Yaşadığımız Çevre” başlıklı ünite konularını işleyen 4. sınıf
öğrencileri, öğrendiklerini pekiştirmek üzere Kuşadası’da
bulunan tarihi eserleri ve doğal güzellikleri incelemek
üzere yola çıktılar. Öğrenciler, Meryemana, Efes Ören yeri,
Artemis Tapınağı, Çetin Kültür Müzesi, Çamlık Tren Müzesi,
Şirince Köyü’nü gezerek milli kültürü, tarihi yansıtan öğeleri
keşfettiler, kültür değerlerin geçmişten bugüne değişerek
taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gördüler. Gezi
ve gözlemlerden yararlanarak yaşadıkları yerin coğrafi
özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulundular.

3. sınıf öğrencileri “Doğal Denge” projesi kapsamında,
“Kuzey Kutbuna Gidiyoruz” kitabının yazarı Nilay
Dalyan’la buluştu.
Proje kapsamında
öğrencilerin yaptığı
çalışmaları da inceleme
fırsatı bulan Nilay
Dalyan, güzel bir
söyleşinin ardından,
kitaplarını imzaladı.

GROWTH MINDSET
İLE ÖĞRENİYORLAR

4. sınıf öğrencileri, İngilizce
derslerindeki “Growth Mindset”
projesini tamamladılar. Öğrenciler,
proje kapsamında öğrenmeleri veya
geliştirmeleri gereken noktaları, hazırladıkları kitapçıklara
not aldılar. Örneğin; “Yapamıyorum” demek yerine, “Ben
hâlâ öğreniyorum” cümlesini kullandılar. Projeyle öğrenciler,
kendilerini ifade ettikleri farklı cümle yapıları kurarak
sunumlar gerçekleştirdiler ve gramer bilgilerini pekiştirdiler.

THE ENVIRONMENTAL SHOW

EN 'NEŞE'Lİ MÜZE

4. sınıf öğrencileri, hazırladıkları “The Environmental
Show” adlı İngilizce
gösteriyle “Çevre” konusuna
dikkat çektiler. Öğrenciler
bilgilendirici ve eğlenceli bu
gösteride izleyicilere, “Reduce,
reuse, recycle / azalt,
yeniden kullan, geri dönüştür”
kavramlarıyla ilgili önemli mesajlar verdiler. İngilizce
derslerinde öğrendikleri, çevreyle ilgili bilgileri aktarırken,
şarkıları ve danslarıyla unutulmaz bir gösteri sundular.

Türkçe dersindeki “Project Zero” çalışması kapsamında
birçok karikatürü yorumlayan 4. sınıf öğrencileri,
karikatüristlerin çizimlerini derinlemesine anlamak üzere,
Konak Belediyesi’nin “Neşe
ve Karikatür Müzesi”ni
ziyaret ettiler. Burada çeşitli
karikatürleri inceleyen
öğrenciler, ardından
Karikatürist Bürol Çün ile bir
atölye çalışması yaparak
özgün karikatürlerini de
yarattılar. Oluşturdukları
karakterlerle çalışmalar
devam eden öğrenciler,
Charlie Chaplin’in mizahi
unsurlar içeren sessiz
filmini izleyerek gezilerini
sonlandırdılar.

GURUR VERDİ

4. sınıf öğrencisi Ahmet Emir
Özyurt, Uluslararası Kanguru
Matematik Yarışması’nda
4. sınıflar arasında, Türkiye
dördüncüsü oldu.
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FARKLILIKLARIN GÜCÜ
Özel İzmİr SEV Ortaokulu, BM’nİn ortaokuldakİ küçük bİr modelİ olan JMUN’un bu yılkİ ayağına
ev sahİplİğİ yaptı. 25 ülkeden 150’yİ aşkın delegenİn katıldığı etkİnlİğİn teması, “Farklılıkların Gİzlİ
Gücü” İdİ…
Gerek dünyanın 25 farklı ülkesinden, gerekse Türkiye’nin
dört bir yanından gelen 150’yi aşkın öğrenci, Özel
İzmir SEV Ortaokulu’nun düzenlediği “Junior Model
United Nations (JMUN) / Genç Model Birleşmiş Milletler
Konferansı”nda buluştu. Birleşmiş Milletler’in (BM)
ortaokullardaki küçük bir modeli olan ve İngilizcenin
ortak dil olarak kullanıldığı JMUN’un bu yılki teması
“Potential in Diversity / Farklılıkların Gizli Gücü” idi.
Lise öğrencileri tarafından yönetilen SEV JMUN
Konferansı’nın açılış töreni, temayla bağlantılı bir video
gösteriminin ardından, Özel İzmir SEV Ortaokulu
Müdürü Sedef Özyiğit ve konuk Esat Uğurlu’nun
yaptığı konuşmalarla başladı. Açılış töreninin ardından
delegeler, altı farklı komitede görev alarak dünya
sorunlarına kendi ülkelerinin bakış açısıyla çözüm
ürettiler. Avrupa’da aşırı milliyetçiliğin önlenemeyen
yükselişi, Myanmar’daki son durum, savaşlar nedeniyle
zorunlu göç eden mültecilerin yaşadığı sorunlar, insani
yardım koordinasyonunun güçlendirilmesi, kendi
ülkelerinde azınlık olarak yaşamak zorunda kalan
yerli halkların haklarının korunması, kırsal kesimde
yaşayan kadınların ve kız çocuklarının desteklenerek
güçlendirilmesi konularının tartışıldığı görüşmeler,
konferansın ikinci gününde de devam etti. Delegelerin
hazırladıkları çözüm önergeleri, komitelerde oylandıktan
sonra kapanış törenine geçildi.
Kapanış töreninde komitelerde kabul edilen önergeler,
Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan görüşme ve
oylamaların ardından, iki gün süren etkinliğin önemli
bölümlerini araya mizah da katarak özetleyen video,
tüm katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Video
gösterisinin ardından ödül törenine geçildi.
İzmir SEV öğrencilerinin birçok dalda ödül aldığı konferansın
sonunda, tüm delegelerin ortak görüşü; dünya barışının
benzerliklerin değil, farklılıkların uyumu göz önünde bulundurularak
sağlanabileceğiydi. Kapanış töreninde en çok alkışı, konferansın
düzeninden sorumlu olan ve böylelikle ilk JMUN deneyimlerini
yaşayan İzmir SEV’in 5. sınıf öğrencileri aldı. Konferans, 25 ülkeyi
temsil eden büyükelçilerin, ülkeleri adına yaptıkları konuşmalarla son
buldu.
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SEV 20. YIL ROBOTOUCH
TURNUVASI

20. YIL SEV SANAT SERGİSİ

Uluslararası Sanat Birliği, 2011 yılında, Leonardo da
Vinci’nin doğum gününü “Dünya Sanat Günü” olarak kabul
etti. Dünya Sanat Günü,
İzmir SEV Okulları’nda her
yıl olduğu gibi bu yıl da
hafta boyunca düzenlenen
sanat etkinlikleriyle
kutlandı. Ortaokul
öğrencilerinin “20. Yıl
Sanat Sergisi” aracılığıyla
paylaşılan ürünlerde
kullanılan inovatif
malzemeler ve teknikler,
ilgi çekiciydi. Farklı sır
tekniklerinin kullanıldığı
seramik çal ışmalarının
yanında, atık mukavvalar
üzerlerinde çalışılan Van
Gogh eserleri görülmeye
değerdi. Görsel Sanatlar derslerinde öğrenciler, 21. yüzyılın
belki de en önemli kavramı olan yaratıcılık üzerine özel
çalışmalar yürüttüler. Yaratıcılığın “ürün” bileşeninin akıcılık,
esneklik, özgünlük ve zenginleştirme boyutları dikkate
alınarak üretilen eserler, İzmir SEV 20. Yıl Görsel Sanatlar
Sergisi’nde gözler önüne serildi. Bu ve benzeri çalışmalar,
öğrencilerin hem sanatın keyifli yönünü yaşamalarını
sağlıyor hem de problemleri çözme yolunda olaya farklı
bakış açısıyla yaklaşabilme becerilerini geliştiriyor.

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları kuruluşunun 20. Yılı
dolayısıyla, Robotouch adıyla robot turnuvası düzenledi.
Her çocuğun robota dokunmasını sağlamak amacıyla ve
“Do it yourself”
anlayışıyla
düzenlenen İzmir
SEV Robotouch
Turnuvası’nda,
her çocuk
kendi robotunu
hiçbir yetişkin
müdahalesi
olmadan yaptı.
Turnuvanın sunuculuğu da yine öğrencilerin tasarladığı
robot IRo tarafından yapıldı. İzmir SEV Robotouch
Turnuvası’na İzmir ve diğer illerden toplam 14 takım katıldı.
Üç farklı kategoriye hazırlanan takımlar, hangi kategoride
olduklarını, turnuva günü açılış töreninde düzenlenen
kurayla öğrendi. Takımlar kurada çıkan kategoriye göre
robotlarını hazırlamak için kendilerine ayrılan odalara
geçti. Herhangi bir yetişkin müdahalesi olmadan,
öğrenciler, 120 dakika boyunca robotlarını tasarlayıp
yaptılar. Her takım sahneye çıkarak performans sergiledi
ve eğlenerek öğrendi.

BÜYÜK DESTAN, BÜYÜK ANMA
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümünde şehitler,
gaziler ve fedakâr milletimiz Sosyal Bilgiler Bölümü’nün
hazırladığı törenle
anıldı. 8. sınıf
öğrencilerinin duygu
ve düşüncelerini ifade
ettiği konuşmaların
ardından 7. sınıf
öğrencilerinin
sergilediği “Özlenen
Çanakkale Ruhu”
isimli tiyatro oyunuyla
Çanakkale ruhunu tüm okulda yaşattılar. Ayrıca okula
Lokomatif tiyatro ekibinin kurduğu Çanakkale Panoramik
Müzesi’ni tüm hafta boyunca ziyaret eden öğrenciler, bu
destanın büyüklüğünü bir kez daha anladılar.

EDINBURGH BİLİM FESTİVALİ

Yaklaşık 30 yıldan (1989) bu yana her yıl Nisan ayında
düzenlenen ve dünyanın en büyük bilim ve teknoloji
etkinliği olma özelliğine sahip Edinburgh Bilim Festivali,
her ülkeden ve her yaştan katılımcıyı bilimin, teknolojinin
ve doğanın gizemli yanlarını keşfetmeye davet ediyor.
Bilim dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte
sempozyumlar, profesyonel sergiler, bilim gösterilerinin
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“İNSAN VE SU” TOPLANTISI

İZMİR SEV

ULUSLARARASI MATEMATİK
YARIŞMASI

İzmir SEV’de gerçekleşen “İnsan ve Su” konulu
toplantıya, konuşmacı
konuk olarak Prof. Dr.
Sedef El katıldı. Suyun
ve su kaynaklarının insan
hayatındaki yeri ve önemiyle
ilgili değerli bilgiler
paylaşan Sedef El, dünyada
bulunan su kaynaklarıyla ilgili detaylı bilgi paylaştı.

BİR DEMOKRASİ GELENEĞİ

Azerbaycan, Afganistan, Brezilya, Bulgaristan, Fransa,
Hindistan, Kazakistan , Libya, Malezya , Meksika,
Moldova, Portekiz, Romanya, Rusya, Güney Kore, İsveç,
Türkmenistan, Türkiye, ABD ve Özbekistan olmak üzere
20 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı “Mathematics
Without Borders” uluslararası yarışmada İzmir SEV
öğrencileri çeşitli madalyalar kazandılar. Üç aşamalı olarak
yapılan yarışmanın sonucunda öğrenciler aldıkları toplam
puana göre, Bulgaristan da yapılacak dünya seçmelerine
katılacaklar. İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri de yarışmada
başarılı sonuçlar elde etti. Kış oturumlarında alınan
madalyalar şunlar: 8. sınıf öğrencilerinden Can Gökmen
(Altın Madalya), Mert Demirkaya (Altın Madalya), Cem Batu
Ören (Bronz Madalya) yarışmayı başarıyla sonuçlandırdı.
7. sınıflardan Duygu Erbayraktar (Gümüş Madalya), Sarp
Tamer (Gümüş Madalya), Nehir Üretmen (Bronz Madalya)
dereceye girdi. Katılımın son derece yüksek olduğu 5.
sınıflardaysa Lara Özbal (Altın Madalya), Naz Kösel (Altın
Madalya), Arel Ulukuş (Gümüş Madalya), Alya Erkut (Gümüş
Madalya), Emre Ersin (Gümüş Madalya), Pamir Asil Baykal
(Gümüş Madalya), Selin Posacıoğlu (Bronz Madalya), Cem
Fotocan (Bronz Madalya), Nil Öztop (Bronz Madalya)
okullarını gururlandırdı. Yarışmanın ilkbahar oturumunda
5. sınıflardan Mina Yorgancılar (Altın Madalya), Arel
Ulukuş (Gümüş Madalya), Lara Özbal (Gümüş Madalya),
Naz Güven (Gümüş Madalya), Selin Posacıoğlu (Gümüş
Madalya), Emre Ersin (Bronz Madalya), Alya Erkut (Bronz
Madalya), Gizem Yılmaz (Bronz Madalya) isimlerini ilk üçe
yazdıran öğrenciler oldu. 6. sınıflardan Çağdaş Hasan
Turgut (Gümüş Madalya), Defne Koparal (Bronz Madalya)
ve İpek Ergeneci (Bronz Madalya); 7. sınıflardansa Nehir
Üretmen (Gümüş Madalya) ve Duygu Erbayraktar (Bronz
Madalya) elde ettikleri başarıyla adlarından söz ettirdiler.
8. sınıfta eğitim gören Can Gökmen (Altın Madalya),
Mert Demirkaya (Altın Madalya), Cem Batu Ören (Gümüş
Madalya), Ezgi Olukman (Bronz Madalya) da kazandıkları
madalyalarla matematikteki iddialarını kanıtladılar.

İzmir SEV’de seçim heyecanı
yaşandı ve tüm öğrenciler,
gelecek yıl kendilerini temsil
edecek liderleri seçmek üzere
sandık başına gitti. İzmir SEV’de
öğrenciler, 20 yıldır Öğrenci
Birliği yönetim kurulunun yanı
sıra 2018-19 Eğitim - Öğretim yılında Türk Bayrağı’nı ve
flamayı taşıyacak öğrencileri ve açılış konuşmalarını yapacak
arkadaşlarını kendi oylarıyla tayin ediyorlar. Adayların
sınıflarda belirlenmesinin ardından yaşanan seçim propaganda
dönemi, belirlenen kurallar çerçevesinde yürütüldü ve bu
dönem, adayların seçim konuşmalarıyla sona erdi.

yanı sıra 200’den fazla etkinlik yer alıyor. Çocukların
aktif olarak katılabilecekleri etkinliklerde, proje odaklı
yaklaşımla, kendi üretkenliklerini kullanabilecekleri,
araştırma, deney ve gözlem yapabilecekleri bir ortam
yaratılıyor. Özel İzmir SEV Ortaokulu, 5., 6. ve 7.
sınıflardan 19 öğrencisiyle Edinburgh’taki festivale
katıldı. Öğrenciler bu festivalde bilim dolu bir hafta
geçirdi. National Museum of Scotland, City of Art,
Camera Obscura World of Illusions Centre, Dynamic
Earth ve Edinburgh Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
workshoplara
katıldılar.
Ayrıca bu bilim
dolu haftada
Edinburgh
şehrindeki
tarihi ve kültürel
yerleri gezme
ve tanıma fırsatı
buldular.
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KİTAP OKUMAK AYRICALIKTIR!

PORTFOLYO GÜNÜ

UNESCO, kitap okumanın, telif haklarının ve yazarların
global kültüre sağladığı katkıyı vurgulamak amacıyla her
yılın 23 Nisan gününün
“World Book and Copyright
Day / Dünya Kitapları
ve Telif Hakları” günü
olarak kutlanmasına karar
verdi. İzmir SEV’de bu
günle ilgili düzenlenen
toplantıda görev alan
5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri, kitap okumanın hem eğitim
hem de kişisel yaşamı nasıl olumlu yönde değiştireceğini
örneklerle sunduktan sonra, en sevdikleri İngilizce
kitaplarla ilgili hazırladıkları kitap tanıtım videolarını
paylaştılar. Daha sonra İngilizce öğretmenleri Zoe
Salvemini ve Cory Kempling’le birlikte sahne alan 5. sınıf
öğrencileri, kıyafetlerine büründükleri en sevdikleri kitap
kahramanlarını canlandırdılar.

İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri başarılı bir Portfolyo
Günü’nü daha geride
bıraktılar. Sunum
becerilerini kullanarak
kişiliklerine uygun tarzlarda
sergiledikleri portfolyo
seçkileri, öğrencilerin
sene başından bu yana
öğrenirken keyif aldıkları,
onları bir üst düzey beceri
seviyelerine taşıyan öğrenme etkinliklerinden yansımalar
niteliğindeydi. Portfolyo Günü’nde öğrenciler, sözlü ve
yazılı ifade becerilerini yaratıcılıklarıyla buluşturdular. 7.
sınıf öğrencilerinin hidroponik serada yaptıkları İngilizce
sunumlar, velilerin özel ilgi ve beğenisini topladı.

GELECEK PROBLEMLERİ
ÇÖZME PROGRAMI

SEV MATH CONTEST

Yaratıcılık konusunda dünyanın önde gelen profesörlerinden
Dr. E. Paul Torrance tarafından kurulan Uluslararası Gelecek
Problemleri Çözme Programı, yaratıcı ve analitik düşünce ve
araştırma becerileri üzerine odaklanıp öğrencilerin günümüz
dünyasının koşullarında bu yeteneklerini desteklemeyi
hedefliyor. Program ayrıca, eleştirel ve yaratıcı düşünme
yöntemi aracılığıyla çocukların ve gençlerin pozitif bir gelecek
tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Bu amaç doğrultusunda her yıl üç ana dalda yarışmalar
düzenleniyor. İzmir
SEV Ortaokulu 7. ve
8. sınıf öğrencileri,
bu yılki yarışmanın
“Senaryo Yazımı”
dalına katıldılar. Belli
konu başlıklarından
birinin seçilerek en
fazla 1500 kelimelik, kısa hikâye formatında, araştırmaya
dayalı bu senaryolar, en az gelecekteki 20 yıl içinde
olabilecek olaylar üzerine kurgulanıyor. “Senaryo Yazımı”
dalında yarışan 8. sınıf öğrencileri, Türkiye finallerinde ilk
üçe girerek büyük bir başarı elde ettiler ve ödüllerini Ekin
Koleji’nde düzenlenen törenle aldılar. Türkiye birinciliğini
kazanan Yankı Saraçoğlu, yazdığı hikâyeyle Amerika’daki
finallere katılma hakkı kazandı. Türkiye ikinciliğini Cem Batu
Ören, üçüncülüğünü ise Berk Akarcalıoğlu aldı. Üç öğrencinin
yazdığı hikâyeler, uluslararası platformlarda değerlendirilmek
üzere ilgili yerlere gönderildi.

Pi Haftası kapsamında İzmir, Tarsus ve Üsküdar SEV
Okulları'nda eş zamanlı olarak düzenlenen “SEV Math
Contest” sınavına, her seviyeden 10 öğrenci katıldı. Sınav
14 Mart günü gerçekleştirildi. İzmir SEV öğrencileri bu
organizasyonda üstün başarı göstererek madalya kazandı.
Madalya kazanan öğrenciler şunlar:
 5. sınıflar: Mina Yorgancılar ve Emre Ersin altın madalya,
Alya Erkut, Naz Güven, Arel Ulukuş ve Nil Öztop gümüş
madalya ve Gizem Yılmaz bronz madalya.
 6. sınıflar: Çağdaş Hasan Turgut altın madalya, Eda
Çubukçu gümüş madalya ve İpek Ergeneci bronz madalya.
 7. sınıflar: Nehir Üretmen, Dora Aslan, Duygu
Erbayraktar altın madalya, Sarp Tamer ve Ufuk Kılınç
gümüş madalya alırken, Selin Topaloğlu bronz madalya
aldılar.
 8. sınıflar: Can Gökmen ve Mert Demirkaya altın
madalya, Cem Batu Ören gümüş madalya, Onur Özgen
bronz madalya.
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İZMİR SEV’DE WORLD
SCHOLAR'S CUP COŞKUSU
İzmir SEV İlköğretim Kurumları, dünyanın sayılı uluslararası
turnuvalarından biri olan “World Scholar’s Cup / Dünya
Bilginler Kupası”na bir kez daha ev sahipliği yaptı. Ortaokul
ve lise düzeyinde dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin,
hem öğrenip hem eğlenerek yarıştığı turnuvanın bölgesel
ayağı olan İzmir Turnuvası’na, Türkiye’de farklı şehirlerden,
toplam 130 takım katıldı. Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir,
İzmir, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin illerinden, 400
öğrenciyi İzmir’de buluşturan World Scholar’s Cup’ta;

Scholar’s Bowl, Team Debate, Collaborative Writing,
Scholar’s Challenge gibi kategorilerde öğrenciler İngilizce dil
yeteneklerini sergilediler.
Turnuvaya hem ev sahipliği yapan hem de yarışan Özel
İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri, genel kültürleri ve İngilizce
kullanma becerileriyle çeşitli kategorilerde birçok bireysel
ve takım başarısı kazandılar. World Scholar’s Cup’ta başarı
elde eden takımlar, Haziran ayında gerçekleşecek Dünya
Finalleri’ne katılmaya hakkı kazandılar.

ROBOT TAKIMI, WORLD
ROBOT OLYMPICS’TEYDİ

İzmir SEV Ortaokulu Robot Takımı, World Robot
Olympics’e katıldı. Gün boyunca akranlarıyla
farklı robot tasarımları üzerine konuşma ve kendi
tasarımlarını paylaşma olanağı bulan Takım üyeleri,
projeleri Günebakan’ın tasarımını yaptıkları süreçteki
kazanımlarının çok değerli olduğunu belirtti.
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ATATÜRK MÜZESİ GEZİSİ

23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı etkinlikleri
kapsamında, Sosyal
Bilgiler dersinde 5. sınıf
öğrencileriyle Alsancak
Atatürk Müzesi’ne
bir gezi düzenlendi.
Öğrenciler, Atatürk’ün
İzmir’e geldiğinde bir
dönem kaldığı bu yerde,
onun hayatını, ilke ve inkılaplarını öğrenirken, Ata’ya
bağlılıklarını bir kez daha pekiştirdiler.

CUMHURİYET TARİHİNE YOLCULUK
5. sınıf öğrencileri, Ankara gezisine katıldılar. Gezilerine
Anıtkabir ziyaretiyle başlayan öğrenci ve öğretmenler, Atatürk’ün
mozolesine çelenk bırakırken duygu dolu anlar yaşadılar.
İzmir SEV Ortaokul müdürü Sedef Özyiğit yaptığı konuşmada,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e bağlı
nesiller yetiştireceğini vurguladı. Gezi süresince öğrenciler
Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Etnografya Müzesi,
Anadolu Medeniyetler Müzesi gibi Türk tarihi açısından oldukça
büyük öneme sahip müzeleri ziyaret ettiler. Feza Gürsey Bilim
Merkezi’nde uzmanlar eşliğinde yapılan deneylerle son bulan
gezi, öğrenciler açısından oldukça verimli geçti.

SANATÇILARLA BULUŞMA

Yazar Ahmet Önel’in kaleminden çıkan “Ezgimizi Kim
Çaldı?” isimli kitabı okuyan 5. sınıf öğrencilerini, yazarla
gerçekleştirdikleri buluşmada hoş bir sürpriz bekliyordu.
Zira bu buluşmaya
çello sanatçısı
Pelin Odabaşı da
katılmıştı. Önel’in
kitabında, öykünün
kahramanı Oğuz’un
bir çelloyla dost
olması ve dostuyla
birlikte kayıp bir
ezginin peşinden
gitmesi anlatılıyordu.
İşte bu nedenle
yazarla olan buluşmaya çello sanatçısının da katılması ve
küçük bir dinleti sunması son derece anlamlıydı.

İNGİLİZCE MÜZİKAL

5. sınıf öğrencileri, bu yıl küresel vatandaşlıkla ilgili
öğrendiklerini ”Hope for the Earth” adlı İngilizce müzikal
gösteriyi, İzmir SEV Ailesi ile paylaştılar. Öğrenciler
sundukları gösteride,
verdikleri anlamlı
mesajlarla ve başarılı
performanslarıyla
izleyenlere keyifli
anlar yaşattılar.
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İÇİMİZDEKİ EDEBİYATÇI

MUTİ’NİN
MACERALARI

7. sınıf öğrencilerinden
Ceylin Sütçü, “Özel
Ege Lisesi 17.
Günaydın Edebiyat
Öykü, Şiir ve Masal
Yazma Yarışması”nda,
yazdığı Hurdacı ve
Diş Perisi isimli öyküyle
“Ortaokul Öykü Kategorisi”nde ikinci oldu.

5. sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde
okudukları “Muti’nin Maceraları”nın
yazarı Dilge Güney’le buluştular.
Dünyadaki
birçok
soruna
ekip
olarak çözüm bulmaya çalıştılar.
Kalimba sesi ve hayal tozuyla
Patenya Ormanı’ında gezinen
öğrenciler, hayallerinde
canlandırdıklarını arkadaşlarıyla paylaştılar. Dilge Güney’e
bu keyifli paylaşımı için çok teşekkür ediyoruz.

HİDROPONİK YETİŞTİRME
SİSTEMLERİ

İzmir SEV öğrencileri,
hidroponik bitki yetiştirme
sistemlerinin nasıl işlediğini
ve bu sistemin kullanım
alanlarını öğrendiler.
Kendileri de bu sistemle
yetiştirdikleri bitkiler
sayesinde hidroponik
sistemlerin nasıl
işlediğini yakından
takip etme fırsatı
buldular. Böylece
organik olarak
yetiştirilen bitkiler
ve hidroponik
olarak yetiştirilen
bitkiler arasındaki büyüme farklarını da görmüş oldular.
Sonrasında ise öğrenciler kendi istedikleri bir çiçeği çizip
onun üzerine araştırma yaptılar ve duvarları seçtikleri
çiçeklerin resimleriyle boyadılar.

UZAY ÇÖPLERİ İÇİN ORTAK
ÇALIŞMA

PSSP kulübü öğrencileri,
Polonya’daki kardeş
okulumuz öğrencileriyle
“Space Junk / Uzay
Çöpleri” konusunda
bir video konferans
gerçekleştirdiler. 1960 yılından sonra dünyanın
yörüngesine fırlatılan uzay araçları ve uyduların zaman
içinde yaratmış olduğu kirliliğin günümüzde uzay
çalışmaları için oluşturduğu tehlikenin ve bu sorunun
çözümü üzerine neler yapılabileceğinin konuşulduğu video
konferans, öğrencilerin çok ilgisini çekti. Gelecek video
konferansa kadar, her iki okul öğrencileri, bu sorunla ilgili
çözüm önerilerini düşünüp ürünlerini geliştirecekler.

ÇANAKKALE GEZİSİ
7. sınıf öğrencileri, 18 Mart Çanakkale
Kahramanlar Günü öncesinde
gerçekleştirilen gezide Çanakkale
Şehitlikleri'ni ziyaret ettiler. Çanakkale
Savaşı ve Çanakkale Deniz Zaferi’yle ilgili detaylı bilgi edinen öğrenciler,
Çimenlik Kalesi, Nusret Mayın Gemisi, Mecidiye ve Namazgah Tabyaları,
Anzak Koyu, Kahramanlar Anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı ve Bigalı Köyü
gibi savaşta büyük önem arz eden noktaları görme ve şehitlerimize okudukları
İstiklal Marşı ile saygılarını sunma fırsatını buldular.
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ÖYKÜ YARIŞMASINDA
BİRİNCİLİK

İZMİR
SEV’DE
MEZUNİYET
TÖRENİ

7. sınıf öğrencisi Lidya Altan,
İzmir Gazeteciler Derneği
tarafından düzenlenen İsmail
Sivri Öykü Yarışması’nda
ortaokullar düzeyinde birinci
oldu.

KISA FİLM
FESTİVALİ BAŞARISI

İzmir SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Ekin Koleji’nde bu
sene ikincisi gerçekleşen Kısa Film Yarışması’nda farklı
başarılar kazandı.
Senaryonun
yazımından
yönetmenliğine
kadar film tamamen
öğrenci ürünü
olarak hazırlandı.
Tüm çekimler okul
içinde, okuldaki
alanlar kullanılarak
çekildi. On iki okul
ve on yedi filmin katıldığı festivalde öğrencilerin çektiği
film “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”
ödüllerini aldı. İzmir SEV öğrencilerinden Melis Süner “En
İyi Yönetmen”, Arda Balın “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”
ödülünü aldılar.

İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nın 8. sınıf öğrencileri
kampüs alanında yer alan Amfi Tiyatro’da düzenlenen
törenle yeni bir geleceğe uğurlandı. İzmir SEV 2018
mezunlarının diploma aldığı tören duygulu anlara
sahne oldu.
Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tan’nın konuk
konuşmacı olarak katıldığı mezuniyet töreninde, Tan
mezun öğrencilerle deneyimlerini ve bilgilerini paylaştı.
İzmir SEV İlköğretim Kurumları'nda ilk beşe giren
öğrencilerin plaketlerini aldığı törende, okul birincisi
olan Doğa Koroğlu plaketini Türkiye’nin ilk kadın
Ortodontisti Ayşe Mayda’dan aldı.
İzmir SEV Ortaokulu Müdürü Sedef Özyiğit, İzmir
SEV’in öğrencilerine kazandırdığı akademik, sosyal ve
yabancı dil donanımlarıyla, seçtikleri yolda başarılarına
başarı katacakları konusundaki inancını ifade etti.
Özyiğit, öğrencilere “İzmir SEV’den mezun olurken
köklerinizde, ömür boyu kullanacağınız temel bilgi ve
becerileri, kendine güvenen,
sahip olduğu özellikler ile
gurur duyan, araştıran,
keşfeden, öğrenen ve
sürekli gelişim içinde olmak
üzere uğraş veren sizleri
barındırıyorsunuz. Tüm bu
donanımlarla kuvvetlenen
köklerinizle hayatınızın yeni
bir döneminde yeni filizler vermek üzere ayrılıyorsunuz
okulunuzdan. Yolunuz açık 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.

ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASINDA
BAŞARI

İzmir SEV Ortaokulu, Ege
Çağdaş Eğitim Vakfı’nın
(EÇEV) 2015’ten beri
düzenlediği “İzmir Çocuk
ve Gençlik Edebiyatı Günü”
kapsamında bu sene
yer alan “Gençler Öykü
Yazma Yarışması”na 7. sınıf
düzeyinde katıldı. Toplamda 150 öykünün değerlendirildiği
yarışmada 7. sınıf öğrencilerinden Duygu Erbayraktar ve
Melis Süner yazdıkları öyküleriyle “Özendirme Ödülü”ne
layık görüldüler.
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İZMİR SEV

“ENGELSİZ BİR DÜNYA” RESİM
YARIŞMASI

BEYİN, İLİŞKİLER VE
BAĞLANMA

İzmir SEV Ortaokulu
7. sınıf öğrencisi Nehir Üretmen, Kas Derneği’nin
düzenlediği “Engelsiz Bir Dünya” konulu resim
yarışmasında mansiyon ödülü aldı.

Beyin, sosyal bir
organizmadır; anneyle,
aileyle, maddi ve sosyal
çevreyle kurulan etkileşimler
yoluyla gelişir. Özellikle
çocukluk ve ergenlik
deneyimlerinin beynin
şekillenmesi üzerindeki etkisi
son derece karmaşıktır. Bu
karmaşık yapının, bağlanma
ve ilişkilerimizin beyinde
nasıl kaydedildiğini ve bu
kayıtların yaşantımızdaki
etkilerini konuşmak
amacıyla bu yıl 12-18
Mart olarak ilan edilen “Beyin Haftası”, “Beyin İlişkiler ve
Bağlanma” temalı seminerle ele alındı.
Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Saffet Gönül
“Beşikten Mezara: Beyin ve Bağlanma” başlıklı sunumu,
Klinik Psikolog Serkan Kahyaoğlu “Beyindeki An(ı)
Kümeleri: Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn Ego Durumları” başlıklı
sunumuyla bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları etkinliğe
İzmir’de bulunan eğitimci ve uzmanlar katıldı.

DÜNYA SANAT GÜNÜ

İzmir SEV Görsel Sanatlar öğretmenleri, sanatın, yaşamın
farklı alanlarında, insanların yaşamında nasıl yer
bulduğunu görsellerle sundular. Sanatla terapiden Salvador
Dali’nin ev
ortamına,
heykelin
sanatçının
elinde nasıl
oluştuğundan
sanatçıların
eserlerini
oluştururken
kullandıkları
materyallere
uzanan bir sunumla öğrencileri sanatın çekici dünyasına
doğru bir yolculuğa çıkardılar.

SİHİRLİ İFADELER SEMİNERİ

Öğrencilerde olumlu davranış geliştirmek ve bunu kalıcı hale getirmek amacıyla İzmir
SEV Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından bu yıl düzenlenen
etkinliklerden biri de öğrenci ürünlerinden bir derleme olarak hazırlanan “Sihirli
İfadeler” semineriydi. Bu program ile öğrencilerin “Sihirli İfadeleri” (Günaydın, Teşekkür
Ederim, İyi Akşamlar, Bana Yardım Edebilir Misin, Lütfen, Rica Ederim, Özür Dilerim
vb.) kullanmalarını teşvik etmek ve bu sözcüklerin iletişim sürecindeki etkileri hakkında
farkındalık kazandırmak amaçlandı. Seminerde öğrenciler, “sihirli kelimeler”in iletişim
süreçlerinde doğru ve yanlış kullanımlarını yine kendi çektikleri kısa filmlerden de
izlediler. Ardından öğrencimiz Ayşe Çiloğlu, “Okul Çalışanlarımıza Teşekkür” adlı
gönüllü olarak hazırladığı videosuyla da büyük alkış aldı.
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HAREKETLİ BOYAMA TEKNİĞİ

İZMİR SEV

ANAOKULU “VINCENT VAN
GOGH” SERGİSİ

Jackson Pollock resmi tuvalden ayırmış, yerde yaparak ve
yaptığı resmin üzerinde dolaşarak sanatının bir parçası
olmayı seçen bir sanatçı. Hareketli Boyama olarak
adlandırılan bu tekniği 1. sınıflar da görsel sanatlar
dersinde deneyimlediler. Suluboya ve akrilik boya ile
damlatma, püskürtme ve sıçratma tekniklerini uyguladılar.
Her bir sıçratmayı renkli yağmur damlalarına benzeten
öğrenciler bu yağmurdan kimleri korumak istediklerini de
kendileri seçtiler.

Anaokulu öğrencileri sanat dersinde Hollandalı
ressam Vincent Van Gogh’u tanıdı, eserlerini inceledi.
Başyapıtlarından “Ayçiçekleri” ve “Yıldızlı Geceler”
eserlerine yoğunlaşan minik sanatseverler; müzik
derslerinde öğrendikleri şarkı ile bilgilerini pekiştirdi.

“BEDROOM IN ARLES”

Ressam Vincent Van Gogh’un Arles kasabasında kaldığı
odasının resmi, “Project Zero” derin düşünme dersi ile
incelemeye alındı.
Oda içi resim “interior”
kavramı öğrenciler
için yeni bir kavram.
İlk interior resimleriyle
öğrenciler, perspektif
konusunda farkındalık
kazandılar. Odayı
oluşturmak, eşyaları
yerleştirmek, çizgileri
ve açıları gözlemlemek kolay olmadı. Hem gözleri eğitildi
hem de perspektif konusunda ilk deneyimler yaşandı.
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İZMİR SEV

RESİM YARIŞMASINDA BAŞARI

İzmir SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Umay
Atakan, bu sene ilki gerçekleşen Türkiye Acil Tıp Derneği
Ulusal Resim Yarışması’nda 9-14 yaş grubunda ikinci oldu.

ULUSLARARASI ‘DÜNYANIN
RENKLERİ’ RESİM
YARIŞMASI

TARİHİ MEKANDA DÜNYA
MELODİLERİ

Kardeş okulumuz Tarsus SEV
İlköğretim Kurumları tarafından
düzenlenen uluslararası ‘Dünyanın
Renkleri’ resim yarışmasında
yaklaşık 2 bin eser arasından İzmir
SEV 1. sınıf öğrencisi Naz Beşeli
ikinci oldu. Bu başarısıyla, Cheerson
Cx-20w Kamera Robot kazandı.

İzmir SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencileri “Yaza Merhaba”
konseri, Roma döneminden kalan İon agoralarının
en büyük ve en iyi korunmuş olanı Tarihi İzmir Agora
örenyerinde gerçekleşti. İzmir SEV öğrencileri coşkulu
melodileriyle bu tarihi mekanda, yaşanmışlığa ortak
oldular. Konser öncesinde, İzmir Agora örenyerinin
önemini ve tarihini öğrenen öğrenciler, büyük bir
heyecanla sahne aldılar. Klasikleşmiş çocuk şarkılarından
türkülere, müzikallerden film müziklerine dolu dolu bir
repertuvarla izleyicilerin karşısına çıkan İzmir SEV 4.
sınıf öğrencileri, farklı dillerde şarkı söyleyerek seyircileri
dünya turuna çıkardılar. İzmir SEV İlkokulu Müdürü Dr.
Özlem Altay Yücesoy, öğrencilerine eğitim yuvaları olan
SEV İlkokulu’nda değerli izler bırakarak bir üst kuruma
geçtiklerini, Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği çağdaş
ve laik gençler olarak onlarla gurur duyduğunu ve
öğrencilerine çok güvendiğini belirtti.

3. SINIFLAR ORKESTRA
KONSERLERİ
İzmir SEV İlkokulu’nda
Band Class adıyla,
3. sınıf öğrencilerle
müzik derslerine ek
olarak haftada bir
ders saati de orkestra
dersi yapılıyor. Ayrıca
4. sınıflarla okul
sonrası çalışmalar
da gerçekleştiriliyor.
3. sınıf öğrencileri
yıl boyunca süren
çalışmalarını, sene
sonunda Orkestra
Konserleri ile tüm İzmir
SEV Ailesi’ne sundular.
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KORUNCUKKÖY’DE SANAT
DOLU BİR DÜNYA

8. SINIFLARLA BAHARA
MERHABA KONSERİ

İZMİR SEV

İzmir SEV 4. sınıf Destination Imagination Kulübü
öğrencileri önemli bir sosyal sorumluluk projesi için
çalışıyorlar. Koruncuk Vakfı tarafından Urla’da açılması
planlanan çocuk köyüne “Güzel Sanatlar Atölyesi”
kuruyorlar. Öğrenciler bu proje kapsamında çeşitli
etkinlikler gerçekleştirdiler, kampanyalar yürüttüler, velilerin
de desteği ile projelerinin sonuna geldiler. Koruncukköy'ü
ziyaret eden öğrenciler bir yandan sanat atölyesini
yerleştirirken bir yandan da kurdukları sanat atölyesinde
yapılabilecek projelerin hayalini kurmaya başladılar.

İzmir SEV Ortaokulu
8. sınıf öğrencileri
geleneksel Bahar
Konseri’nde
sınıf orkestra ve
korolarıyla hazırlamış
oldukları repertuvarı
sundular. Başarıyla
yorumladıkları
şarkıların ardından SEV Marşı’nı söyleyerek, salonu
dolduran tüm konuklara unutulmaz ve keyifli bir müzik
ziyafeti yaşattılar.

TOPLUM HİZMETİ
ÇALIŞMALARI

Toplum Hizmeti çalışmaları kapsamında İzmir
SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencileri farklı etkinlikler
düzenlediler. Öğrencilerin yıl içinde yaratıcı
yazma dersi aldıkları yazar Yıldıray Karakiya ile
Seyfi Gülmezoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini
buluşturdular. Okuyup sevdikleri kitaplarını da
armağan etmek üzere, kardeş okul ziyaretine ilgili
sınıftan temsilci öğrenciler de katıldılar. Toplum
hizmeti çalışmaları diş sağlığı semineri ile devam etti.
3. sınıflar İzmir SEV Velisi diş hekimi Uğur Erçiftçi
ve ekibinin sunumu eşliğinde diş sağlığının önemi
vurgulandı. Her öğrenciye diş fırçaları ve diş macunu
armağan edildi.
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İZMİR SEV

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
KONFERANSI’NDA SUNUM

Sabancı Üniversitesi’nde bu sene 15’incisi gerçekleştirilen
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na başvuran 821 sunum
arasında ilk 59 sunum
içinde yer alan ve
paylaşım hakkı kazanan
İzmir SEV Fen Bilimleri
öğretmeni Murat Zavrak
"Minecraft ile Ses
Yalıtımlı Bina Tasarımı”
çalışmasını başarıyla
sundu. Katılımcı
öğretmenlerin büyük
ilgisini çeken çalışma bir bilgisayar oyununun Fen Bilimleri
dersindeki bir konuya adapte edilmesiyle de Türkiye’de
bir ilk olma özelliğinde… Yurtdışında çeşitli konularda
uygulanan bu çalışmanın Zavrak tarafından geliştirilmesi ve
uygulanması İzmir SEV ailesini çok mutlu etti.

SEV VELİ KORO VE
ORKESTRA KONSERİ

İzmir SEV Ortaokulu bünyesinde ilk defa bu yıl kurulan
SEV Veli Koro ve Orkestra grubu, Müzik öğretmeni Kemal
Aydın’ın liderliğinde yaptığı müzikal çalışmalarını Haziran
ayı içerisinde Blake Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir
konserle izleyicilerine sundu. Oldukça keyifli geçen
gecenin tüm geliri sosyal sorumluluk projesi kapsamında
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nün ihtiyaçları için
kullanılmak üzere bağışlandı.

İZMİR SEV’DE PECHA KUCHA
ŞENLİĞİ

YAŞLARI
KÜÇÜK
YÜREKLERİ
BÜYÜK

İzmir SEV öğretmenleri,
mesleki gelişim saatinde
Pecha Kucha Şenliği
için bir araya geldiler.
Birbirinden güzel on
farklı sunumun yer
aldığı şenlikte, İzmir
SEV öğretmenlerinin çok
farklı yönleri keşfedildi.
Mağaracılık sporundan minimalizme, sukulent bakımından
fotoğrafçılık tekniklerine kadar pek çok farklı konuda
yapılan sunumlar ufuk açtı.

İzmir SEV’de, yaşadığı
ülkeye ve dünyaya karşı
sorumluluk duyan, duyarlı
bireyler yetiştirmek
hedeflenir. Bu hedef
doğrultusunda öğrenciler,
anaokulundan başlayarak
kendi yaş gruplarına uygun çeşitli toplum hizmeti
çalışmalarının parçası olurlar. Tüm İzmir SEV Ailesi’nin
katkılarıyla gerçekleşen ve İzmir SEV’de her yıl geleneksel
olarak düzenlenen Bazaar Day’den elde edilen gelirle her
sene sürdürülebilir bir projeye destek oluyoruz. Geçtiğimiz
yıl gerçekleşen etkinlik sonucunda elde edilen gelirle
İyi ki Varsın Derneği işbirliğinde, Bandırma Açık Ceza
İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne çocuklar için oyun parkı
yapılması için destek olundu. İyi ki Varsın Çocuk Parkı’nda
öğrencilerimizle benzer yaşlardaki çocukların oynamaya
başladığını görmek büyük mutluluk yaşattı.
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TEACHERS’
MAKER DAY

İzmir SEV’de sürekli
öğrenme ve gelişim
hedefleri doğrultusunda her
sene düzenlenen Teachers’
Maker Day etkinliği
gerçekleşti. Her yıl değişen
teknoloji ile yenilenen okul
BT ekipmanlarını İzmir SEV
öğretmenlerine tanıtmak
ve derslerine entegre
etmelerini sağlamak
amacıyla geleneksel olarak
düzenlenen etkinlikte,
Thinkercad, Green Screen,
FaceBooth Animasyon,
3B Tasarım & Çıktı, EV3
Mindstorms Robotik
Kodlama, Arduino ve
littleBits atölyeleri yer aldı.
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İZMİR SEV

OKULLARARASI
ORYANTIRING
İL ŞAMPİYONASI
BAŞARISI
İzmir SEV Ortaokulu Badminton
Takımları bireysel ve takım olarak
kazandıkları başarılarla İzmir
SEV’in gururu oldu. Okullar arası
Oryantiring İl Şampiyonası’nda,
Defne Koparal, Mina Atay, Dora
Orhan, Selen Sökmen, Zeynep
Hepkorucu ve Ece Su Önder’den
oluşan Küçük Kız Takımı İzmir
ikincisi oldu. Bireysel müsabakalarda, Defne Koparal küçük
kızlar kategorisinde İzmir birincisi, Bartu İzci yıldız erkekler
kategorisinde İzmir dördüncüsü oldular. Bu sonuçlarla, takımlar
bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

BADMINTON
ŞAMPİYONASI
KUPASI

Okullar arası İzmir Badminton
Şampiyonası’nda, İzmir SEV
Badminton Yıldız Kız Okul Takımı, İzmir dördüncülüğü
kupasını İzmir SEV’e kazandırdı.

SATRANÇ TURNUVASI başarısı
İzmir Amerikan Koleji 20. Takım Dostluk Satranç
Turnuvası’na okulumuz Süper Küçükler ve Küçükler
kategorisinde ikişer takım ile katıldı. Her takımı dört asil
ve bir yedek öğrencinin temsil ettiği ve 25 okul takımının
katıldığı Süper Küçükler kategorisinde okulumuz A Takımı
takım olarak birinci; 27 okul takımının katıldığı Küçükler
kategorisinde okulumuz A takımı yine takım olarak birinci
olarak kupa ve madalya kazandı. Süper Küçükler B
takımımız 13.; Küçükler B takımımız ise 5. olarak tecrübe
kazandı. Ayrıca öğrencilerimiz Mert Hızver, Kerem Koç,
Efekan Kağnıcı, Nazım Bora Uğurhan, Kerem Koç, Artun
Şenol, Demir Erçetin, Şekip Göktuna, Beren Demirci
de kendi masalarında ilk üç dereceye girerek ikinci
madalyalarını kazandılar.

İZMİR OKULLARARASI
BASKETBOL ŞAMPİYONASI

İzmir SEV İlkokulu’nun
bu yıl ilk kez
katıldığı Okullar
arası Minik Erkekler
Basketbol İzmir
Şampiyonası’nda,
İzmir SEV takımı İzmir
ikincisi oldu.
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YÜZME
BAŞARISI

İZMİR SEV

SAĞLIK İÇİN SPOR SEMİNERİ

İzmir SEV Assembly etkinliğinde, Spor Hekimi Dr. Aylin
Çeçen Aksu’yu ağırladı. Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu,
Atletizm Federasyonu Sağlık Kurulu
Başkanı ve Olimpiyat Komitesi
Sağlık Kurulu Üyesi olan Dr. Aksu,
İzmir SEV öğrencilerine spor
yapmanın sağlığa ve büyümeye
etkileri ile ilgili bir sunum yaptı.
Fiziksel aktivite, egzersiz ve sporun
farkları ve akademik başarıya
katkılarının önemini vurgulayan
Dr. Aksu’ya öğrenciler assembly
sonunda merak ettikleri soruları yönlendirdiler.

İzmir SEV 4. sınıf öğrencisi
Orhan Berberoğlu İzmir
Okullar arası Yüzme
Şampiyonası’nda 100
m. Serbest branşında
İzmir üçüncüsü ve minik
erkekler 50 m. Serbest
kategorisinde dördüncü
oldu.

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU
KUPASI BAŞARISI
İzmir SEV öğrencileri Türkiye Kayak Federasyonu’nun
Uludağ’da
gerçekleştirdiği
yarışta kazandıkları
başarılarla gururumuz
oldular. Yarışta kendi
yaş kategorilerinde,
İzmir SEV İlkokulu 3.
sınıf öğrenci Nil Erenel
dördüncü, Cem Ziaei ise
altıncı oldu.

İZMİR SEV
BADMINTON BAŞARISI

İzmir SEV Ortaokulu Badminton Erkek Takımı
başarıları ile İzmir SEV’in gururu oldu ve İzmir
Badminton Yıldız Erkekler İl Şampiyonası’nda
takım dördüncülüğü kupasını kazandı.

YÜZMEDE TÜRKİYE
ŞAMPİYONLUĞU

İzmir SEV 8. sınıf öğrenci Kaan Orhan, Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul
Sporları Yıldızlar
Yüzme Türkiye
Şampiyonası’nda 50
m. ve 100 m. Kelebek
kategorilerinde
Türkiye Şampiyonu
oldu. Türkiye
Şampiyonası’nda, 50
m. Sırt üstü kategorisinde üçüncülük ve 200 m.
Karışık kategorisinde beşincilik alarak büyük bir
başarıya imza attı.

RİTMİK CİMNASTİK'TE
TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Ritmik Cimnastik
Küçükler Kulüpler
arası Türkiye
Şampiyonası’nda
İzmir SEV 3. sınıf
öğrencisi Deniz
Unustası grup
serisinde Türkiye
Şampiyonu oldu.
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TARSUS SEV

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve
İlkokul Müdürümüz Çiğdem
Özyürekoğlu’nun açılış
konuşmasıyla başlayan program,
Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün geleceğimizi emanet
ettiği çocuklarımızın gökkuşağının
yedi rengini temsil eden
etkinlikleriyle devam etti.
Günün anlam ve önemine
uygun konuşmalar yapan,
şiirler okuyan öğrencilerimizin
gökkuşağının yedi rengini temsil
eden kıyafetleriyle
yaptıkları dans
gösterileri izleyenlerden
büyük alkış aldı.
Programın sonunda
tüm öğrencilerimizin ve
öğretmenlerimizin yer
aldığı okul koromuz
birbirinden güzel
23 Nisan şarkılarını
seslendirerek izleyenlere
duygu dolu anlar yaşattı.
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ÖZGÜRLÜĞÜN MİLADI
ÇANAKKALE

16 Mart Cuma günü Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü
dolayısıyla Tarsus
SEV Ortaokulu'nda
düzenlenen
programda
Çanakkale tarihinin
başlangıcından
bitişine kadar olan
süreç; konuşmalar,
mektuplar, videolar ve
dönem özelliğini anlatan
duygu dolu türkülerle
canlandırıldı. Öğrencilere
Çanakkale mücadelesinin
önemini kavratmak amacıyla
gerçekleştirilen programın sonunda öğrencilerimiz temsili
olarak hazırlanan Çanakkale Abidesi’ni ziyaret ettiler.

ÇANAKKALE ZAFERİ

Türk tarihinin şanlı sayfalarından, zaferlerin en büyüğü
ve en anlamlısı olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103.
yıldönümü Tarsus SEV
İlkokulu öğrencileri
tarafından duygu yüklü
bir programla kutlandı.
Çanakkale Zaferi,
sadece geçmişimizin
bir aziz hatırası
olarak değil, geleceğe
yürüyüşümüzün
en güçlü ilham
kaynaklarından biri olarak da son derece önemli bir yere
sahip. Programda bu büyük zaferin kazanılmasının ne
zorluklarla gerçekleştiği; belgesellerle, videolarla ve “Koca
Seyit Onbaşı” adlı dramayla anlatıldı. Ayrıca programın
sonunda yer alan okul korosunun “Çanakkale Destanı”
izlenmeye değerdi ve seyircilerden büyük beğeni aldı.
Koronun söylediği tüm
şarkılar işitme engelli
misafirlerimiz için işaret
diliyle de sunuldu.
Öğrencilerimiz program
sonunda temsili olarak
hazırlanan Çanakkale
Abidesi’ni ziyaret
ederek günü daha da
anlamlı hale getirdiler.
Çanakkale Zaferi’nin
yıldönümünü kutluyor,
bu anlamlı günde bu
toprakları bize vatan
kılan tüm şehitlerimizi
saygı sevgi minnet ve
şükranla anıyoruz.

19 MAYIS COŞKUSU

Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri
(Türkiye Cumhuriyeti’ni) ona bırakacağım ve gözüm
arkamda kalmayacak.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Özel Tarsus SEV Ortaokulu
olarak Mustafa Kemal
Atatürk’ün Milli Mücadele'yi
başlatmak amacıyla Samsun’a
çıkışının 99. yılını coşkuyla
kutladık. Talas Oditoryum’da
başlayan kutlamalarda
Atatürk'ün Türk gençlerine
öğütlerini içeren video
gösterisi ve Tarsus SEV
gençlerinin Ata’sına hitaben
yazdığı mektup yer aldı.
Kutlamalar, Okul Müdürü
Ayfer Aydın’ın Atatürk ve
gençlik konularından bahsettiği
konuşmasının ardından
şiirler, piyano resitalleri ve
koro şarkıları ile devam etti. Daha sonra birbirinden renkli
etkinliklerden oluşan spor aktivitelerine katılan öğrencilerimiz,
SEV gençliğine yakışır bir gün geçirdiler. 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nız kutlu olsun!
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TARSUS SEV

OKUMA BAYRAMI HEYECANI

Tarsus SEV İlkokulu 1. sınıf öğrencileri 19 Mayıs 2018
Cumartesi günü “Okuma Bayramı” gerçekleştirdiler. Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi çok özel ve anlamlı bir
güne denk gelen okuma bayramı, öğrencilerimizin Ata’mıza
gösterdikleri saygı ve sevgiyi anlatan gösterileri ile başladı.
Öğrencilerimiz “Ülkelere Yolculuk” temasıyla; Türkçe - İngilizce
sunumları, muhteşem çocuk korosu ve sahne gösterileriyle göz
doldurdular. Farklı ülkelerin farklı danslarını yaşlarından büyük
performanslar sergileyerek görsel şova dönüştürdüler. Tarsus
SEV’in harika çocuklarıyla gurur duyuyor, hepsini kutluyoruz.

ANASINIFLARI YIL
SONU GÖSTERİLERİ
“ATAM İZİNDEYİZ”

Tarsus SEV anasınıfı öğrencileri yıl sonu
gösterisi, görsel sanatlar alanında öğrencilerin
yaratıcılıklarını sergiledikleri renkli bir sergi ile
başladı. Öğrencilerimiz eğitim yılı boyunca
sosyal, dil, fiziksel, özgüven becerilerinin
desteklendiği canlı ve hareketli gösterileri ile
göz doldurdular. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel “Atam İzindeyiz” bayrak
gösterileri ile devam eden anasınıflarının bu mutlu günü, velilerin büyük beğenisini topladı.
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‘THE SHARE BEARS’ MÜZİKALİ

HER ATIK ÇÖP DEĞİLDİR

TRAFİK HAFTASI

BAKALIM BAYKUŞLAR
NE YEMİŞ?

Arılardan aldığı
balı arkadaşlarıyla
sevgiyle paylaşan
“Ayı Bailey”yi konu
alan “Paylaşımcı
Ayılar Müzikali” 2.
sınıf öğrencilerimiz
tarafından şarkılar
ve danslar eşliğinde
sergilendi. 29
Mayıs Salı günü gerçekleşen müzikalde, öğrencilerimiz
ayrıca piyano performanslarıyla müzikal becerilerini de
gösterdiler.

TARSUS SEV

Tarsus SEV İlkokulu
1. sınıf öğrencileri
Hayat Bilgisi dersinin
“Geri Dönüşümü
Yapılabilecek
Maddeleri Ayırt Et”
konusu ile ilişkili
olarak, evlerinden
getirdikleri atık
malzemeleri
yaratıcılıklarını kullanarak keyifli bir şekilde yeniden
tasarım çalışması yaptılar. Tasarımlarını okul koridorlarında
sergilediler.

Tarsus SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri “Trafik Haftası”
kutlama
programında
çeşitli etkinlikler
yaptılar. Trafik
kuralları ile ilgili
görsel sunular
yapan, şiir
ve şarkılarla
haftanın
önemini anlatan öğrenciler “Önemsiz trafik kuralı yoktur.
Tüm trafik kuralları önemlidir” mesajı verdiler.

Tarsus SEV İlkokulu 3.
sınıf öğrencileri Fen
Bilimleri dersinde,
önce çevrelerinde bulunan kuşları tanıma, daha
sonra da “Baykuş Peleti İnceleme” etkinliği yaptılar.
Öğrencilerimiz doğaya karşı içten gelen ilgileri, kuvvetli
gözlemleri ile pelette bulunan küçük kuş kemiklerini,
böceklerin dış iskeletlerini gözlemlerken şaşkınlıklarını
gizleyemediler.

3. SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN
İNGİLİZCE MÜZİKAL

Tarsus SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencileri İngilizce derslerinde
öğretmenleriyle
birlikte “I Need a
Vacation” isimli bir
müzikal hazırladılar.
Hazırlık süreci
oldukça eğlenceli
geçti. Dekorları
ve koreografiyi de
öğretmenleri ile
birlikte hazırlayan ve gösterinin her aşamasına emekleri
geçen öğrenciler görevlerini daha çok sahiplendiler. 5
Haziran tarihinde iki oturum şeklinde sahnelenen müzikal
tüm davetliler tarafından büyük beğeni gördü.

TARSUS SEV FEN FUARI’NDA
Okulumuz öğrencilerinden
oluşan 6 kişilik bir ekip
Bilgisayar Bilimleri
öğretmenleriyle üzerinde
haftalardır çalıştıkları
projelerini kardeş okulumuz
olan Üsküdar SEV’de
gerçekleştirilen “Fen Fuarı”nda
paylaştılar.
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TARSUS SEV

“SAHNE
GÖSTERİSİ
BAŞARI
ÖDÜLÜ”

4. SINIFI
BİTİRME
RESEPSİYONU

Tarsus SEV İlkokulu
3. ve 4. sınıf
öğrencilerinden
oluşan Tarsus SEV
İlkokul Korosu
İstanbul’dan ödülle
döndü. 4-6 Mayıs
tarihleri arasında
gerçekleştirilen
İstanbul 6.
SANSEV Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’nde sahne
alan öğrencilerimiz, gösterdikleri performans sonucu jüri
tarafından “Sahne Gösterisinde Başarı” ödülünü almaya
hak kazandı.
Tarsus SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimizin yıl
sonu gösterileri oditoryumda yapılan gösterilerle
başladı. Dans, müzik ve farklı görsel etkinliklerle
yapılan gösterilerin arkasından kampüs
bahçesindeki resepsiyon ile devam eden etkinliklerle
öğrencilerimizi ortaokula uğurladık.

ORMAN HAFTASI
KUTLAMALARI

Tarsus SEV İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Orman Haftası'nı
güzel bir etkinlikle kutladılar. Ülkemizin yeşil elbisesi
ormanların faydalarına değinilen ve korunması gerektiği
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlik
sonunda öğrencilerimize fideler dağıtıldı.
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MİNİ ŞEFLER İŞ BAŞINDA
26 Nisan Perşembe günü Bodrum Gastronomi Kültür Turizm Derneği
işbirliği ile “Coğrafi İşaretli Ürünler” etkinliği gerçekleştirildi. Bu
etkinliğe 2., 3. ve
4. sınıf Mini Şefler
kulüp öğrencileri
katıldı. Etkinlikte
öğrencilere coğrafi
işaretli ürünler
anlatıldı. Kulüp
öğrencileri kendi
oluşturdukları
menüleri canlı
performans
göstererek
yaptılar ve çok
farklı bir deneyim
kazandılar.

TARSUS SEV’DE 100. GÜN

100. gün coşkusunu sınıflarımızda öğrenerek, bahçemizde
eğlenerek, patlamış mısır ve pamuk şeker keyfi yaparak
doyasıya kutladık. Nice 100. gün kutlamalarını gülen
gözlerle yaşamak dileklerimizle...

AKRAN DOSTU

Özel Tarsus SEV İlkokulu öğrencilerine, dostluk, arkadaşlık
ve hoşgörü duygularını geliştirmek ve farkındalık yaratmak
amacıyla “akran dostu” projesi uygulandı. Tüm sınıf
düzeylerinde çeşitli etkinlik, film gösterileri sonunda
grafıti çalışması yapan öğrenciler birbirleriyle duygu ve
düşüncelerini paylaştılar.
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AYIN YAZARI
GRIMM KARDEŞLER

BİLGİ
YARIŞMASI

Kitap okumanın önemini bilen ve kitap okumayı çok
seven Tarsus SEV öğrencileri için bu ayın yazarı Grimm
Kardeşler’di.
Okulumuzun
fuaye alanında
öğrencilerimiz için
hazırlanan köşe
onların çok ilgisini
çekti. Kütüphane
görevlimiz
tarafından her
ay bir yazar
belirlendi ve öğrencilerimizden yazarın en az iki kitabını
okumaları ve sonrasında okudukları kitaplarla ilgili yorum
yapmaları hedeflendi.

Tarsus SEV İlkokulu’nda
13 Haziran günü 3. ve
4. sınıf öğrencilerinin
katıldığı “Bilgi Yarışması” düzenlendi.

TARSUS SEV’DE
DANS ESİNTİLERİ

Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri dansa olan ilgi ve
yeteneklerini her fırsatta gözler önüne serdiler. Yıl sonunda
düzenlenen dans yarışmasıyla bu alandaki becerilerini
gösterme fırsatı buldular. Anasınıfından dördüncü sınıfa
kadar farklı yaş gruplarından öğrencilerin yer aldığı

BAHÇEMİZ BÜYÜYOR

Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri yaşam becerileri dersi
kapsamında okulumuzun arka bahçesinde ekmiş
oldukları sebzelerin
bakımını yapmaya
düzenli olarak devam
ettiler. Bahçemiz;
öğrencilerimizin,
sofralarına gelen
sebzelerin doğal
ortamda nasıl yetiştiğini görmelerini sağlamak ve
organik tarımın önemini, zenginliklerini, yaparak
yaşayarak öğrenmelerine yardımcı oldu.

yarışmada modern danslardan Salsa’ya, Hint figürlerinden
Bachata’ya kadar çeşitli danslar sergilendi. Yarışmanın
sonunda öğrenciler farklı kategorilerde verilen ödüllerle
salondan mutlu bir şekilde ayrıldılar.

BEN UZMANIM

Tarsus SEV İlkokulu 2., 3. ve 4. sınıf
öğrencileri, öğrenmeyi etkili, eğlenceli ve
kalıcı hale getiren “Ben Uzmanım” projesi
kapsamında okulun farklı mekânlarını
seçerek arkadaşlarına uzman olduğunu
hissettiği konularla ilgili sunumlar yaptılar.
Yanardağlar, dans, basketbol, sihirbazlık,
ebru sanatı, çarpım tablosu, meyveler, dünya mutfakları, Lego gibi birbirinden
farklı konuların sunulduğu etkinlik oldukça verimli geçti. Hem sunucuların, hem
izleyicilerin büyük bir keyif aldıkları bu proje sırasında öğrencilerimiz, kendi
yaş gruplarından farklı alanlarla ilgili bilgi sahibi oldular. Öğrencilerimiz
topluluk karşısında sunum yapma deneyimi kazanıp, bireysel gelişimlerini
sağlama ve kendilerini gerçekleştirme fırsatı buldular.
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EKOLOJİK TUR ETKİNLİĞİ

27 MART DÜNYA
TİYATROLAR GÜNÜ

Tarsus SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Dünya Tiyatrolar
Günü’nde, arkadaşlarına bu günün önemini anlattılar.
Öğrenciler hazırladıkları sunumlarda, ülkemizdeki ünlü
ve unutulmaz
tiyatro
sanatçılarını
çeşitli
görsellerle
tanıttılar.
Atatürk’ün
sanata verdiği
önemin de vurgulandığı sunum, izleyiciler tarafından
büyük beğeni kazandı. Dünyaca ünlü klasik müzik bestecisi
Prokofiev’in çok sevilen "Peter ve Kurt Masalı" adlı eseri
Tarsus SEV İlkokulu sahnelerindeydi. Ana sınıfı, 1., 2. ve 3.
sınıf öğrencilerinin kulaklarından hayal dünyalarına ulaşan
ve piyanonun sihirli tınısı ile devam eden bu keyifli gösteri,
ödüllü keman sanatçısının mini konseri ile son buldu.

Okulumuz 3. ve
4. sınıfların sınıf
temsilcilerinden
oluşan Eko Tim ile
Eko-Okul koordinatör
öğretmenlerimiz,
Eko-Okul programı
kapsamında 11 Mayıs tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Parkı’na bir gezi düzenlediler. Bu gezide biyolojik çeşitliliğin,
drama ve eğitici oyunlarla tanıtılması amacıyla, doğa,
çevre ve biyolojik çeşitlilik konularında eğitim alan Eko-Okul
öğrencilerimiz keyifli bir ekolojik tur yaptı. Öğrencilerimiz
meclis bahçesinde bulunan farklı ağaç ve çiçek türlerini
tanıyarak doğayla olan bağlarını güçlendirdiler. Etkinlik
boyunca topladıkları doğal malzemelerle kendi tasarımlarını
yaptılar. Ayrıca, ekolojik tur sonrası öğrencilerimiz Meclis
binasını gezerek Meclis hakkında bilgiler edindiler. Bu
güzel gezi Anıtkabir ziyareti ile sona erdi. Öğrencilerimiz
ve öğretmenlerimiz burada da duygu dolu anlar yaşayarak
Atatürk’e olan sevgi ve bağlılıklarını sundular.

DÜNYANIN RENKLERİ

28 Nisan tarihinde Özel Tarsus SEV İlkokulu tarafından
gerçekleştirilen “Dünyanın Renkleri” konulu resim
yarışmasında 1. ve 2. kategoride yarışmaya katılan ve
dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İNGİLİZCE HAFTASI KUTLAMASI
Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri 11-13 Haziran tarihleri
arasında çok eğlenceli aktivitelerle İngilizce Haftası’nı
kutladılar. Bu kutlama sırasında öğrenciler, bir dünya dili
olan İngilizce’nin
aynı zamanda
bir eğlence ve
yaratıcılık dünyası
kapısı olduğunu
hatırladılar.
Öğrenciler
yaratıcılıklarını
sergilerken çok
eğlendiler. İngilizce
Kutlama Haftası’nda drama, renkli maskeler, devasa hafıza
oyunu, piramit oyunu, spor ve kitap ayracı gibi yaratıcılığını
göstermeye fırsat veren aktivitelerden oluşuyordu.
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TARSUS SEV

FLL JR. ROBOTİK TURNUVASI

KİTAPLAR ÇÖP OLMASIN!

25 Mart Pazar günü Bahçeşehir Okulları’nda düzenlenen
Minik Bilim
Kahramanları FLL
Junior Robotik
Turnuvası’nda,
bu yılın
teması “Suyun
Yolculuğu” idi.
Turnuvada 3. sınıf
öğrencilerimizden
oluşan H2O
SEV takımımız
minimalist
ve işlevsel
projeleriyle
“Az Parçayla Çok İş Yaptık”, Water Explorers takımımız
ise “Çözümcü Zihinlerin Gücü” ödüllerini okulumuza
kazandırdılar ve kupa alarak bizleri gururlandırdılar.

Öğrencilerimizi Çevre konusunda duyarlı hale getirmek
ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek amacı ile
okulumuzda bir kampanya başlatıldı. “Kitaplar Çöp
Olmasın!” sloganı ile başlatılan kampanyayla, yıl sonunda
kullanılmış
defter, ders
kitapları,
kaynak
kitaplar geri
dönüşüme
gönderildi.
Okulumuza
gelen Mersin
Büyükşehir Belediyesi çevre mühendisleri, öğrencilerimize,
atıkların geri dönüşümle nasıl kullanılabilir hale geldiği
ve ayrıştırma konularında bilgiler verdiler. Öğrencilerimiz
bu konuya çok ilgi gösterdiler. Okulumuzun birçok yerine
geri dönüşüm tankları ve kutuları yerleştirilerek çalışmalara
başlandı.

KARDEŞ
OKUL STEM
DERSİ

MİNİK GAZETECİLER İŞ
BAŞINDA

Tarsus SEV İlkokulu Gazetecilik Kulübü öğrencileri kulüp
derslerinde; kitap, dergi, gazete okuma alışkanlığı
kazanma,
okulda yapılan
etkinliklerle
ilgili haber
yazma, kişisel
görüş içeren
mini makaleler
yazma gibi
birçok kazanım
sağlayıp habere
ve haberciliğe
doğru hızlı ve
keyifli adımlar
attılar. Yaptıkları eğlenceli faaliyetlerden biri de
röportajlardı. İlkokul Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu ve
Okul Doktoru Ali Cerrahoğlu ile röportajlar yaptılar.
Çiğdem Özyürekoğlu’na okulun işleyişi, yöneticilik, başarılı
öğrenci tanımı, öğrencilere tavsiyeler; Ali Cerrahoğlu’na
ise hekimlik, kurum hekimliği, insanları iyileştirmenin nasıl
bir duygu olduğu ve yemekhanede çıkan yemeklere kadar
birçok konuda sorular soran öğrenciler gazetecilikle ilgili
farklı bir deneyim kazandılar.

Tarsus SEV İlkokulu
yaptığı STEM derslerinde kardeş okulu unutmadı.
Öğrencilerimiz kardeş okulumuz olan Sakarya İlköğretim
Okulu’nu ziyaret ederek STEM dersi uyguladı.

KARDEŞ OKULDA
EBRU ÇALIŞMASI

Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri, Ali Ağa İlkokulu
öğrencilerine
“Ebru Sanatını”
öğretmek ve
uygulatmak
amacıyla okulu
ziyaret ettiler.
Ali Ağa İlkokulu
öğrencileri “Suda
yüzen renkler”
olarak ifade
ettikleri ebru
çalışmasıyla bol renkli, farklı ve keyifli bir gün yaşadılar.
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OKUL DIŞARIDA GÜNÜ

TARSUS SEV

Tarsus SEV İlkokulu, Eko-Okul programı kapsamında 17 Mayıs
Okul Dışarıda Günü’nü kutladı. Açık havada öğrenmeyi ve
oynamayı kutlamak ve ilham vermek için yapılan küresel bir
kampanya olan bu günü, okulumuz öğretmen ve öğrencileri tüm
haftayı kapsayacak şekilde değerlendirdi. Dünyanın dört bir
yanından binlerce öğretmen ve milyonlarca öğrencinin katıldığı
bu özel gün bu yıl ilk defa resmi olarak Türkiye’de de kutlandı.
Tarsus SEV İlkokulu olarak hafta boyunca yaptığımız eğlenceli
ders ve aktivitelerle tüm öğrencilerimiz keyifli vakit geçirdiler.

SATRANÇ TURNUVASI

Tarsus SEV İlkokulu MEB’in
düzenlediği Okul Sporları
Satranç Turnuvası’ndaydı.
Bu turnuvaya en çok
katılım okulumuzdan oldu.
Öğrencilerimiz, görsel, uzamsal
düşünme becerileri, hayal
gücü ve inovatif düşünmeyi
geliştiren satranca oldukça
fazla ilgi gösterdiler. 38
takımla gerçekleşen turnuvada öğrencilerimiz minikler
kategorisinde 16 öğrenci ve 4 takım halinde yarıştılar ve 8
puanla dördüncü oldular.

SANAT
ŞENLİĞİ

Özel Tarsus SEV
İlkokulu’nun 20. yılına
özel düzenlenen sanat
şenliğimizde duvar
boyama, ebru, taş
boyama, seramik ve el
davulu yapımı gibi çeşitli
atölyeler ile öğrencilerimiz
sınırsız hayal güçlerini
kullanarak rengarenk bir
gün geçirdiler.

REHBERLİK EBEVEYN
SEMİNER GÜNLERİ

Tarsus SEV İlkokulu Rehberlik Servisi dört oturumluk
ebeveyn seminer günlerini gerçekleştirildi. Çocuk
gelişiminin temel alındığı oturumlarda “Bilişsel Gelişim,
Ahlak Gelişimi, Psikoseksüel Gelişim ve Film Terapi”
konuları işlendi. Oturum sonunda katılımcılara katılım
belgeleri verildi.
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STEM KEŞİF HAFTASI

Bu yıl tüm dünyada "STEM'e Evet De!" sloganı ile
kutlanan STEM
Keşif Haftası
23-29 Nisan
tarihleri arasında
birbirinden farklı
etkinliklerle tüm
sınıf seviyelerinde
kutlandı.
Amacı herkeste STEM yaklaşımı konusunda farkındalık
yaratmak, bu anlayışı geliştirmek ve yaygınlaştırmak olan
etkinliklerimizde kardeş okulumuzu da unutmadık.

SURVIVOR

Tarsus SEV’de 23 Nisan Ulusal
Eğemenlik ve Çocuk Bayramı
hafta boyunca farklı etkinliklerle
devam etti. “Survivor”
formatında gerçekleşen
etkinlikte öğrencilerimiz
eğlenceli aktiviteler yaptılar.

VELİ ÇALIŞTAYI

Tarsus SEV İlkokulu Anasınıfı, 1., 2., 3. ve 4.
sınıflardan veli temsilcilerinin katılımıyla 6-7
Mart tarihlerinde veli çalıştayları gerçekleştirildi.
Çalıştayda velilerimiz Tarsus SEV İlkokulu olarak,
“Neyi diğer okullardan daha farklı yapıyoruz?”,
“Okulumuzun güçlü yanları neler ve önümüzdeki
yıllarda odağımızda neler olmalı? “gibi konularda,
ilgili gruplara ayrılarak beyin fırtınası yaptılar; fikir
ve görüşlerini sundular.

DİLİM BENİM ANA KİMLİĞİM

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri 21 Şubat
Ana Dil Günü vesilesiyle
hafta boyunca
düzenlenen çeşitli
etkinliklere katıldılar.
Öğrenciler, ana dilin
önemine değinen
videolar izledikten
sonra Türkçenin doğru
kullanımına değinen
kendi videolarını
hazırladılar. Ayrıca Refik
Halit Karay’ın “Eskici”
isimli öyküsünü okuyarak ana dilin önemini bir kez daha
kavradılar.

GELENEKSEL SATRANÇ
TURNUVAMIZ

31 Mart Cumartesi günü
Özel Tarsus SEV İlkokulu'nda
üçüncüsünü düzenlediğimiz
Geleneksel Tarsus SEV satranç
turnuvasına katılım oldukça
fazlaydı. 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.
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TARSUS SEV’DE OKUR OLMAK

Özel Tarsus SEV Ortaokulu’nda Kütüphaneler Haftası
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hafta boyunca farklı branş
öğretmenleri
tarafından öğle
aralarında
öğrencilere kitap
okundu ve bu
kitaplar hakkında
küçük söyleşiler
gerçekleştirildi. Kütüphaneyi ziyaret eden, okumanın
önemi ile ilgili videolar izleyen, kütüphane etkinliklerine
katılan ve kitap söyleşilerini dinleyen öğrenciler eğlenceli
bir hafta yaşadılar.

KÜÇÜK
KALPLERİN
ANLAMLI
BULUŞMASI

MENTORLUK UYGULAMASI

Tarsus SEV Ortaokulu’nda geçtiğimiz yıl başlatılan
mentorluk uygulamasına bu yıl da devam edildi. Uygulama
kapsamında haftada üç sabah öğrencileri ile buluşan
öğretmenler, rehberlik birimi tarafından hazırlanan
program
dahilinde
mentoru olduğu
öğrencilerin
temel yaşam
becerileri
ve kişisel
gelişimlerini
destekleyici
etkinlikler
yaptılar.
Bu sayede
öğretmenler öğrencilerin
akademik, bilişsel ve duygusal
süreçlerini daha yakından
takip etme ve sorunları
proaktif olarak çözme fırsatı
buldular.

Tarsus SEV Ortaokulu Küçük
Öğretmenler Kulübü öğrencileri
19 Şubat Pazartesi günü
Sakarya İlkokulu’nda öğrenim gören 2. sınıf öğrencileri
ile buluştu. İngilizce sayı saymayı çeşitli etkinliklerle
öğreten kulüp öğrencileri, arkadaşları için hazırlayıp
paketledikleri kitapları hediye ettiler.
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6. SINIFLAR
GEZİSİ

Tarihi ve kültürel
varlıkları yerinde
görmek ve incelemek
üzere Tarsus SEV
Ortaokulu 6. sınıf
öğrencileriyle 28-2930 Nisan tarihlerinde
Çanakkale’ye gidildi.
Gezide; İzmir, Şirince,
Efes, Meryem Ana Evi,
Ayvalık, Cunda Adası,
Edremit, Akçay, Asos,
Kaz Dağları güzergâhından sonra tarihimizin ve dünya
tarihinin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan
Çanakkale Şehitliği ziyaret edildi.

BENİM MASAL KAHRAMANIM

SATRANÇ TURNUVASI

6. sınıf öğrencilerimiz,
Türkçe derslerinde
"Benim Masal
Kahramanım" adlı
projelerinin ilk ayağını
tamamladılar. Kendi
kurgularını yazıya
dökerek çalışmalarını,
öğretmenleriyle birlikte
hazırladıkları panoda
paylaştılar

4-8 Haziran tarihlerinde Özel Tarsus SEV Ortaokulu’nda
satranç turnuvası
düzenlendi.
Satranç öğretmeni
rehberliğinde
turnuvaya katılan 5.
ve 6. sınıf öğrencileri,
akranlarıyla yarışarak
stratejik düşünme
becerilerini gösterdiler. Zekâların çarpıştığı turnuvaya
katılan tüm öğrencilerimiz madalya ile ödüllendirildiler.
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ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

Tarsus SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri için Sosyal
Bilgiler dersi “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi kapsamında
“Meslekler”
etkinliği
düzenlendi.
Etkinliğe katılan
öğrenciler
seçtikleri
mesleklerin
kıyafetlerini
giyerek sınıf
arkadaşlarına,
bu meslekleri sahip oldukları zorluklar, gerektirdiği
yetenekler ve eğitim seviyesi açısından değerlendiren bir
sunum yaptılar.

UÇURTMAYI VURMASINLAR

Güdümlü okuma programı çerçevesinde “Uçurtmayı
Vurmasınlar” kitabını okuyup filmini izleyen yedinci
sınıf öğrencileri kendi uçurtmalarını tasarlayarak hem
el becerilerini geliştirdiler hem de yaptıkları uçurtmaları
uçurarak keyifli anlar yaşadılar.

SAVAŞ ATI
KİTABI

Tarsus SEV Ortaokulu
7. sınıf öğrencileri,
güdümlü okuma
programı kapsamında
Savaş Atı romanını
okudular. Bu önemli
eserin sinemaya
uyarlanmış halini de
izleyen öğrencilerimiz,
yapılan grup
çalışmalarında roman ve filmi karşılaştırma şansı buldular.
Öğrencilerimiz, kitapta en beğendikleri bölümü bir makete
dönüştürerek hazırladıkları sergiyi okul toplumuyla paylaştı.

LGS HEYECANI

2 Haziran Cumartesi günü tüm Türkiye’de LGS heyecanı
yaşandı. Tarsus SEV
Ortaokulu eğitim kadrosu
olarak sınavın heyecanını
paylaşmak adına tüm
öğrencilerimiz okulda
karşılandı. Bu yıl ilk kez
uygulanan LGS’nin soru tipleri
ve öğrencilerimizin sınav
sonuçları birlikte değerlendirildi. Zor bir yılı geride bırakan
öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar dileriz.

TİYATRO’NUN ÖZELLİKLERİ

Tarsus SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Türkçe dersinde
"Tiyatro" türünün
özelliklerini
öğrenirken
kendi drama
metinlerini
Türkçe yazıp,
metnin sunumunu
da İngilizce gerçekleştirdiler. Tiyatro metni yazmanın
heyecanını yaşayan öğrenciler, gerçekleştirdikleri sunumla
sınıfta keyifli dakikalar yaşadılar.
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BENİM VELİM “BEN”İM
28 Şubat Çarşamba
günü 8. sınıf
öğrencilerimize yönelik
“Benim Velim Benim”
isimli etkinlik uygulandı.
Veli katılımı olmadan
gerçekleşen bu
etkinlikte, her bir öğrenci

TARSUS SEV’DE
MEZUNİYET
TÖRENİ
6 Haziran Çarşamba günü düzenlenen
mezuniyet töreninde 8. sınıf öğrencileri,
hayatlarında bir dönemi kapatıp yeni bir
döneme başlamanın heyecanı ve coşkusunu
öğretmenleri ve aileleriyle birlikte yaşadılar.
Törene, 2017-2018 eğitim öğretim yılı akademik
kadrosu ile mezun öğrencilerin tanıtıldığı
barkovizyon gösterisi ile başlandı. Bayrak
ve flama eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Sağlık ve Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Koçak, Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus SEV
İlköğretim Okulları Baş Danışmanı Andrew Leathwood, Okul Müdürü
Ayfer Aydın ve TAC Mezunlar Derneği Başkanı Ali Cerrahoğlu kürsüde
mezun öğrencilere ve ailelerine hitaben konuşma yaptılar. Ayfer Aydın,
konuşmasında zorlu bir sürecin sonunda mezun olan öğrencilerin, 130
yıllık bir gelenek ve kültür ışığında bilimsel düşünceye önem veren ve
sanata duyarlı gençler olarak yetiştiklerini ifade etti. Başarı sıralamasında
dereceye giren öğrencilerin de ödüllendirildiği törende, Okul Birincisi
Kerem Çekiç ve Öğrenci Birliği Başkanı Akın Barış Gelbul, duygu yüklü
konuşmalarıyla okullarına ve arkadaşlarına veda ettiler. Konuşmaların
ardından diplomalarını alan ve kep fırlatan öğrenciler, aileleriyle birlikte
onlar için hazırlanan kokteylde gönüllerince eğlendiler.

kendi velisi olarak
öğretmenleri ile birebir
görüştü. Rehberlik servisi
tarafından hazırlanan
program doğrultusunda
öğrenciler, ellerinde bulunan formlara
görüşme sürecindeki değerlendirmeleri not
aldılar. Öğrencilerimizin özgüvenlerinin
gelişmesine destek olmak, onlara kendilerini
ifade edebilme ve kendileri hakkında
soru sorabilme fırsatı vermek amacıyla
düzenlenen bu toplantı, akademik ve
davranışsal farkındalık yaratmak adına
oldukça verimli geçti.
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BİDİGAGO'YA
YOLCULUK

Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri
"Bidigago'ya Yolculuk" adlı kitabın
yazarı Eda Albayrak ile buluştular.
Ünlü yazar,
öğrencilerle
yaratıcılık
temalı güzel
bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Söyleşi
sonrasında
birbirinden
farklı
atölyelere katılan öğrenciler, hem
eğlendiler hem de kendilerini
geliştirme fırsatı buldular.

DESTINATION
IMAGINATION
TURNUVASI

15-18 Şubat tarihleri arasında
Kuşadası’nda düzenlenen Destination
Imagination
Turnuvası’nda
öğrencilerimiz
okullarını
başarıyla temsil
etti. Yaratıcılık
konusunda
sınırların
zorlandığı,
katılımcıları,
takım
halinde
çalışma,
problem
çözme,
işbirliği,
zaman yönetimi gibi birçok
konuda geliştirmeyi hedefleyen bu
organizasyonda takımlarımız hem
anlık görev hem de proje sunumu
sırasında enerjik performanslarıyla
büyük beğeni topladılar.
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DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

FRANCOPHONIE HAFTASI

Özel Tarsus SEV Ortaokulu Destination Imagination Kulübü
öğrencileri, 27 Mart
Dünya Tiyatrolar
Günü kutlamaları
çerçevesinde
akranları için drama
etkinliklerinden oluşan
bir ‘anlık görev’
şenliği düzenlediler.
Katılımın oldukça
yüksek olduğu şenlikte
kulüp öğrencilerimiz,
planlama ve
değerlendirme
süreçlerini etkili bir şekilde yürüttüler.

Fransızca Dil Bayramı’nı temsil eden Francaphonie Haftası,
her yıl olduğu gibi bu yıl da Tarsus SEV Ortaokulu’nda
büyük bir coşkuyla kutlandı. Tüm ortaokul öğrencilerinin
katıldığı oditoryum etkinliğinde danslar ve Fransızca
şarkılarla dolu bir müzikal sergilendi.

FRANSA-ALMANYA KÜLTÜR GEZİSİ
Öğrencilerimizin hem eğlenceli zaman geçirmeleri hem de
kültürel, sosyal ve bilişsel açıdan bir çok kazanımla dönmeleri
hedeflenen Fransa-Almanya kültür gezimizde öğrencilerimiz ilk
olarak Almanya’nın Giessen şehrinde bulunan Matematikum
müzesinde atölye çalışmalarına katılarak, mekanik mühendislik
tarihinin tüm önemli olayları ve kilometre taşlarını gözlemlediler.
Ardından Köln kentini gezme imkanı buldular. Avrupa
Birliği’nin başkenti sayılan ve Belçika’nın başkenti olan Brüksel’i
gezdikten sonra, çikolata yapım atölyesine katılarak, çikolata
hakkında deneyim kazandılar. Sonrasında gezinin son şehri
olan Fransa’nın başkenti Paris’te Seine nehrinde panoromik tur
yaparak şehrin çeşitli tarihi yapılarını görme imkanına sahip
oldular ve dünyanın en ünlü müzelerinden birisi olan Louvre
müzesinde tarihi bilgiler edindiler.

56

i

İNTERNETİN
ZARARLARINDAN
KORUNMAK

TARSUS SEV

MAKER KAMPI

Tarsus SEV Ortaokulu Geleneksel
Maker Kampı 25-26 Mayıs
tarihlerinde 5. sınıf öğrencilerinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Spor,
yaratıcılık ve üretkenliğin bir arada
olduğu kampta öğrenciler, çeşitli
maker atölyelerine katıldılar,
çadır hayatını
deneyimlediler,
arkadaşlık bağlarını
güçlendirdiler.
Öğrenciler, kampın
son atölyesinde meyve
ve sebze fidelerinin
dikimini yaparak
kendi bahçelerini
oluşturdular.

Tarsus SEV Ortaokulu olarak
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
dersinde internetin zararları ve bu
zararlardan korunma yolları konulu
videolar izleyerek bilgi paylaşımında bulunuldu.

İSTİKLAL MARŞI OKUMA
YARIŞMASI

Tarsus SEV Ortaokulu Türkçe
Bölümü tarafından değerli
şairimiz Mehmet Akif Ersoy
ve onun büyük eseri İstiklal
Marşı'mız anısına "İstiklal
Marşı Okuma" yarışması
düzenlendi. Öğrencilerin
yarışmaya gösterdikleri ilgi ve sergiledikleri performanslar
gurur vericiydi.

II. TARSUS SEV ÖĞRENCİ
SEMPOZYUMU

19 Mayıs günü 6. sınıf
öğrencileri tarafından II. Tarsus
SEV Öğrenci Sempozyumu
düzenlendi. Konuşma ve
etkili sunum becerilerini
geliştirmeye yönelik
hazırlanan bu etkinlikte
öğrenciler, pek çok farklı
konu başlığını katılımcıların
ilgisine ve beğenisine
sundular. Sempozyumun
açılış konuşması Tarsus
SEV Ortaokulu Müdürü
Ayfer Aydın tarafından
yapıldı. Açılışta ayrıca yine 6. sınıf öğrencileri tarafından
hazırlanan kısa film gösterimleri yer aldı.

KARNE
GÜNÜ

2 Haziran günü
Tarsus SEV
Drama Kulübü
öğrencileri,
"Karne Günü"
adlı oyunu arkadaşları ve
öğretmenleri için oynadılar.
Sahnede yeteneklerini sergileyen
öğrencilerimiz, arkadaşlarına
eğlenceli dakikalar yaşattılar.

MÜNAZARA TEKNİKLERİ
EĞİTİMİ

23 Mayıs günü Türkçe dikey müfredat çalışmaları
kapsamında Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni Niyazi Pavlaz tarafından Tarsus
SEV İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerine “Münazara
Teknikleri Eğitimi” verildi.
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Pi GÜNÜ, MATEMATİK
VE FEN FESTİVALİ

Tarsus SEV Ortaokulu’nda 14 Mart Dünya Pi Günü kapsamında
Matematik ve Fen Festivali gerçekleştirildi. Festivalde ilk olarak
Tarsus, İzmir ve Üsküdar SEV okullarının
ortaklaşa düzenledikleri SEV MATH yarışması
tüm seviyelerden beşer öğrencinin katılımı
ile gerçekleşti. Ardından, 5., 6. ve 7. sınıf
öğrencilerimiz, Çukurova Üniversitesi Matematik
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gonca Ayık’ın verdiği
matematik ve Pi’nin tarihi ile ilgili sunumu izledikten
sonra fen ve matematik oyunları oynayarak
keyifli bir gün geçirdiler. Öğrencilerimiz Sevvivor,
Fencera, Tahmin et, Durak 3.14, Da Vinci
Köprüsü, Tombala, Stem,
Jeopardy istasyonlarına
giderek gün boyunca fen
ve matematik oyunları
oynadılar. Öğrencilerimiz, bu
oyunlar sayesinde Pi gününü
öğrenerek ve eğlenerek
kutlamış oldular.
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TÜRK DİL BAYRAMI
KUTLAMALARI

13 Mayıs Türk Dil Bayramı, Özel Tarsus
SEV Ortaokulu’nda etkinliklerle kutlandı.
Bu özel güne, Öğrenci Birliği Başkanı’nın
radyo yayını aracılığıyla yaptığı konuşma ile
başlandı. Okuldaki tüm öğretmenler, gün boyunca isimlerinin Göktürkçe harflerle
yazılı olduğu yaka kartlarını takarak öğrencilerde merak uyandırdılar. Gün
içerisindeki tüm Türkçe dersleri Göktürk alfabesiyle isim yazmadan geleneksel bir
dil oyunu olan isim-şehir oyununa kadar çeşitli etkinliklerle donatıldı. Öğrencilere
Göktürkçe müzikler dinletildi. Türkçe ve görsel sanatlar bölümünün ortak
çalışmasıyla Türk tarihinin ilk yazılı anıtları olan Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kül
Tigin anıtlarının birer kopyası yapılarak okul bahçesine yerleştirildi.

KODLAMA KARDEŞLİĞİ

TARİHTE BİR GÜN

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın üç yılda 160 bin öğrenciyi
kodlama eğitimi ile tanıştırmayı hedeflediği “Algo Digital
Kodlama Eğitimi”
platformuna bir
destek de Tarsus
SEV Ortaokulu
öğrencilerinden
geldi. 1 Mart
Perşembe günü
Tarsus SEV
Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri ve bilişim teknolojileri
öğretmeni, Kasım Ekenler Ortaokulu öğrencileri ile bir
araya gelerek kodlama eğitim projesi başlattılar. Proje
kapsamında haftada 40, toplamda 500 öğrencinin projeye
dahil edilmesi bekleniyor.

13 Haziran Çarşamba günü Sosyal Bilgiler Bölümü
tarafından
“Tarihte Bir Gün”
isimli genel
kültür yarışması
düzenlendi.
Kahoot
formatında
gerçekleşen
yarışmaya
öğrenciler
iPad’leri ile katıldılar. Bilgilendirici videoların da yer aldığı
yarışmada tüm sınıf seviyelerinden öğrenciler birlikte
yarıştılar.

TARSUS SEV JMUN KULÜBÜ

ROBO
TOUCH

Tarsus SEV JMUN
kulübü 23-24
Şubat tarihlerinde
İzmir SEV’in ev
sahipliği yaptığı
JMUN konferansına
katıldı. Ana teması
“Farklılık Potansiyeli”
olan konferansta
öneri sunumlarını
ve konuşmalarını
gerçekleştiren
öğrencilerimizden biri,
içinde olduğu komite tarafından en iyi delege seçildi.

Tarsus SEV
Ortaokulu, kardeş
okulumuz olan Özel
İzmir SEV İlköğretim
Kurumlarının
düzenlediği
RoboTouch
Turnuvası’na katıldı.
Okulumuzu başarı
ile temsil ederek üçüncülük ödülü almaya hak kazanan
öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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V. TARSUS SEV EĞİTİM
SEMPOZYUMU

Türkiye’de köklü ve çağdaş eğitimin öncüsü Tarsus SEV İlköğretim Okulları
artık geleneksel hale gelen Eğitim Sempozyumu’na beşinci kez ev sahipliği
yaptı. 24 Mart Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanından sempozyuma
katılan öğretmenler, ülkemizdeki eğitim sorunları ve eğitim kalitesini artırma
yollarını tartıştı. “Öğren, Öğret, Aydınlat” sloganıyla hazırlanan sempozyuma,
Tarsus SEV İlköğretim Okulu Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu ve Tarsus SEV
Ortaokulu Müdürü Ayfer Aydın’ın konuşmaları ile başlandı. Açılış töreninde
söz alan Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, dünya çapında
tanınmış bazı eğitimcilerin yaşam öykülerini paylaşarak öğretmenliğin zor ve
birçok fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna değindi. Daha sonra Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı uzmanlarından Dr. Serkan
Karaismailoğlu tarafından, “Nöro-Öğretmen” başlığı altında bir sunum yapıldı.
Açılış konuşmalarının ardından başlayan eş zamanlı
oturumlarda eğitimciler, Türkçe ve İngilizce dillerinde
yaptıkları sunumlarla bilgi paylaşımında bulundular.
Sempozyuma okul öncesi, ilk ve ortaokul kademeleri,
üniversitelerin idareci ve akademisyenleri ile
üniversite öğrencileri katıldı. Tarsus SEV İlköğretim
Okulları öğrencilerinin teknolojik çalışmalarının
sergilendiği teknoloji koridorunu da ilgiyle ziyaret
eden eğitimciler, oldukça verimli ve keyifli bir gün
geçirdiklerini ifade ettiler.
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TARSUS SEV'DE
BAHAR ŞENLİĞİ
Tarsus SEV İlköğretim Kurumları Okul Aile
Birliği tarafından organize edilen geleneksel
bahar şenliği 6 Mayıs Pazar günü okul
kampüsümüzde velilerimizin ve öğrencilerimizin
yoğun katılımıyla gerçekleşti.
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DİKEY
MÜFREDAT
ÇALIŞTAYI

PETER VE KURT DİNLETİSİ

Tarsus SEV İlköğretim
Kurumları ve Tarsus
Amerikan Koleji
öğretmenleri 28 Şubat
Çarşamba günü
düzenlenen dikey müfredat
çalıştayında bir araya
geldiler. Öğretmenler okullar arası müfredat ve etkinliklerde
uyumu artırmak adına fikir paylaşımında bulunurken
mevcut sorunları tartıştılar.

Ortaokul Okul Aile Birliği, 15 Mayıs Salı günü Tarsus 27
Aralık İlkokulu'nda Piyanist Ayşe Özge Edemen ve Duygu
Yıldırım'ın sunumu eşliğinde öğrencilere Peter ve Kurt
adlı dinletiyi gerçekleştirdi. İçlerinde özel eğitim alan ve
görme engelli çocukların da bulunduğu öğrenci grubu
dinletiyi keyifle izledi. Ayrıca Okul Aile Birliği çocukların
mutluluğuna küçük hediyelerle katkıda bulundu.

İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
PD ÇALIŞTAYI

17 Şubat
Cumartesi günü
Öğretmen
Eğitmeni Sayın
Fatma O'Neill,
SEV İlköğretim
Kurumları
İngilizce
öğretmenleri
için bir atölye
çalışması
gerçekleştirdi.
Bu çalışma
sayesinde
öğretmenlerimiz,
müfredattaki
yeni güncellemelerden haberdar olurken Cambridge
sınavlarıyla ilgili bilgilerini tazeleme fırsatı buldular.
Öğretmenlerimiz ayrıca öğrencilerin sınavlara
hazırlanmasına yardımcı olacak etkinlikleri paylaştılar.

YENİCE ATATÜRK
ANAOKULU’NA DESTEK

Tarsus SEV Ortaokulu
Okul Aile Birliği Yenice
Atatürk Anaokulu’nun
güvenliğinin
sağlanması amacıyla
bahçe duvarlarının
yapımını gerçekleştirdi.

KARGILI
KÖYÜ
OKULU’NA
DESTEK

Tarsus SEV İlkokul
Okul Aile Birliği,
Yenice Kargılı Köyü İlköğretim
Okulu’nun çatı izolasyonu ile
birlikte dış duvarlarının ve
tavanlarının boyasını yaptırdı.
Güç Birliği Vakfı ve Ressamlar
Derneği ile birlikte boyanan
duvarlara resimler çizilerek
öğrencileri çok mutlu ettiler.

İLKOKUL
ZİYARETİ

Tarsus SEV İlkokulu Okul Aile
Birliği 31 Mayıs’ta, Adana
Doğankent Celil Çavuşoğlu
İlkokulu’na bir ziyaret
gerçekleştirdi.
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Tarsus SEV Korosu
Viyana’da

3. GELENEKSEL EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ TOPLANTISI

TARSUS SEV

Özel Tarsus SEV Korosu,
30 Mayıs-2 Haziran
tarihleri arasında
Viyana’da düzenlenen
“Sing N’ Joy Koro
Festivali”nde sahne aldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen
festivalde 32 koro üyesi “Dostluk Konserleri” kapsamında
performanslarını sergiledi. Viyana’nın ünlü Minoritenkirche
Kilisesi’nde iki gün boyunca ülkemize ait türküleri ve
marşları seslendiren öğrencilerimiz büyük beğeni topladı.
Özel Tarsus SEV Korosu, gelecek dönemlerde de ulusal
ve uluslararası platformlarda okulumuzu temsil etmek için
çalışmalarına devam ediyor.

SEV Okulları
Eğitim
Teknolojileri
Bölümleri,
Tarsus SEV
İlköğretim
Kurumları
ve Tarsus
Amerikan
Koleji ev
sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel
hale gelen “SEV Okulları 3. Geleneksel Eğitim Teknolojileri
Toplantısı” yapıldı.

TARSUS SEV’DE ÜLKE TANITIM GÜNÜ

12 Haziran’da, Tarsus SEV’de Ülke Tanıtım Günü’nün ilki gerçekleştirildi. İlkokul
ve ortaokul arasındaki İngilizce dikey çalışma projelerinin bir parçası olan
bu etkinlik için 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile çalışıldı. Kendilerine çeşitli ülkeler
atanan öğrenciler bu ülkelerin yiyecekleri, festivalleri, müzikleri, sporcuları ve
tarihi yerleri üzerine araştırma yaptılar ve elde ettikleri bilgileri bir fuar tarzında
arkadaşlarına sundular. Fuarı ziyaret eden öğrenciler, sunum yapan öğrencileri
ilgiyle dinlerken merak ettiklerini sorma fırsatı buldular.
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İLKOKUL ANTALYA SPOR KAMPI
Bilimsel çalışmaların yanı sıra sporun bir
yaşam biçimi olduğu, beden ve ruh sağlığını
desteklediğinden hareketle, öğrencilerin spora
ilgisini artırmak ve desteklemek amacıyla
gerçekleşen spor kampı 4. sınıf öğrencilerimizin
katılımıyla gerçekleşti. 4-7 Nisan tarihleri
arasında, Türkiye’nin en kapsamlı spor
kompleksi Gloria Arena’da gerçekleşen kampta
çeşitli spor aktiviteleri yapan öğrencilerimiz
kampı keyifli bir şekilde tamamladılar.

TARSUS’UN EN HIZLISI
ATLETİZM
YARIŞMASI

MİNİK BASKETBOLCULAR
MERSİN ŞAMPİYONU

Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri gerek takım sporlarında
gerekse bireysel sporlarda faaliyet göstererek katıldıkları
müsabakalarda muhteşem başarılar elde ettiler. 9 Mayıs
tarihinde gerçekleşen Okul Sporları Minikler Basketbol
Müsabakası’nda tam bir takım ruhu örneği ve üstün
performans göstererek il birincisi oldular.

Tarsus şehir
stadyumunda
yapılan Tarsus’un
En Hızlısı Atletizm
Yarışması’nda iki ikincilik, bir üçüncülük alarak okulumuzu
en iyi şekilde temsil ettik.

MİNİ VOLEYBOL ŞENLİĞİ

20 Mayıs Pazar günü TAC
Spor Kulübü ile Tarsus SEV
İlköğretim Kurumları’nın
birlikte düzenlediği “Mini
Voleybol Şenliği”, 15 takım
ve 150 sporcunun katılımı
ile gerçekleşti. Minik
voleybolcular “fair play” ruhuyla mücadele ettiler.
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ORTAOKUL
ANTALYA SPOR
KAMPI

MERSİN BİRİNCİSİ TARSUS SEV
Okul sporları Minik Karma Takımımız (2010
doğumlular) heyecanları parlayan gözlerinden
okunuyordu. Birincilik kupasını alarak gelecek için
doğru yatırım yaptığımızı gösterdiler.

VOLEYBOL MİNİK
ERKEKLERDE ŞAMPİYONLUK

Okul sporları
Voleybol Minik
Erkek Takımımız
rakiplerini
yenerek Mersin
birincisi oldu.
Kısa sürede
kurulan erkek
takımı, hırslı,
istekli ve
en önemlisi
centilmence mücadele ederek herkesin takdirini kazandı.

Tarsus SEV Ortaokulu 5.
sınıf öğrencileriyle 1-4
Nisan tarihleri arasında,
Antalya Gloria Sports
Arena Otel’de bir spor
kampı gerçekleştirildi. Her sporcunun sahip olması gereken
spor bilinci, dengeli beslenme, antrenman bilgisi, disiplin
ve takım çalışması gibi birçok kazanımı yaşayarak öğrenen
öğrenciler bireysel ve grup çalışmalarında da etkin roller
alarak özgüvenlerini destekleyen deneyimler edindiler.

YILDIZ ERKEK TENİS
TURNUVASI

YÜZMEDEKİ DERECELERİMİZ

Mersin İli
Okul Sporları
Yüzme
Yarışları
minikler
kategorisinde
Tarsus SEV İlkokulu öğrencilerinden Ayşe Sude Özgan 100
m. Kelebek Mersin İl birinciliği ve 50 m. Kelebek Mersin
İl dördüncülüğü, Kıvanç Kunt ise 100 m Kelebek Mersin İl
ikincisi olarak okulumuza 3 madalya kazandırdılar.

6-9 Şubat tarihleri
arasında yapılan
Okullar Arası
Yıldız Erkek Tenis
Turnuvası'nda
okulumuzu
temsil eden 7. sınıf öğrencilerimizden Onat Şendoğan ve
Arda Arpacı dört gün boyunca hem tekler hem de çiftler
kategorisinde zorlu maçlara katılarak il ikincisi oldular.
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ANA SINIFLARINDA
19 MAYIS COŞKUSU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı, ana
sınıfları için hazırlanan ve bir
haftaya yayılan etkinliklerle
kutlandı. Öğrencilere, Atatürk’ün
neden 19 Mayıs’ı bayram
olarak ilan ettiği ve Bandırma
Vapuru’nun hikâyesi anlatıldı.
Söz konusu hafta nedeniyle okula davet edilen konuklar,
sporun önemi üzerine sunum yaptılar. Üsküdar Amerikan
Lisesi Beden Eğitimi öğretmenlerinden İsmail Usun, Balon
sınıflarının; Uğur Kaplakarslan ise Yıldız sınıfların beden
eğitimi derslerine katıldı.

BAYRAMI BÜYÜKLERİYLE
KUTLADILAR

Yıldız ve Balon sınıfları öğrencileri, eğitim yılının başından
sonuna kadar büyük bir merakla keşfettiler, sordular,
öğrendiler. “Değerler Eğitimi” başlığı altında “saygı”,
“sabır” ve “sorumluluk” kavramlarıyla ilgili bilgi edindiler.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında
gerçekleştirilen etkinliklerde öğrendiklerini pekiştirme
imkânı bulan ana sınıfı öğrencileri, saygı denildiğinde
ilk akıllarına gelenin büyükleri ve Mustafa Kemal Atatürk
olduğunu belirttiler. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni
nasıl kurduğunu, Türk milleti için neler yaptığını, çocukları
çok sevdiğini öğrenen öğrenciler, Atatürk'ün çocukları
olarak neler yapabileceklerini düşündüler. Atatürk’ün
çocuklara armağan ettiği bayramı, yarının büyükleri
olmadan önce, kendi büyükleriyle kutlamak istediler;
sorumluluklarını hatırladılar, sabırla ve saygıyla çalışarak
Türkçe ve İngilizce şarkılar sundular. Ardından büyüklerinin
ellerinden tutup sınıflarına götürerek çeşitli ikramlarda
bulundular, onlar için hazırladıkları tabloları hediye ettiler;
bayramlarını gururla, sevinçle, coşkuyla kutladılar.

MİNNETLE ANIYORUZ

Atatürk’ün gençlere olan
inancının ve güvenin bir timsali
olan 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı, Üsküdar SEV
İlkokulu’nda düzenlenen bir
törenle kutlandı. Büyük Önder
Atatürk ve silah arkadaşları
için saygı duruşu ve ardından
hep bir ağızdan söylenen İstiklal Marşı’yla başlayan,
günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarla devam
eden tören, spor, dans, şiir ve müzik gösterileriyle son
buldu.

6. SINIFLAR ANKARA'DA

ATATÜRK’E SAYGILARINI
SUNDULAR

6. sınıf öğrencileri,
Türkiye
Cumhuriyeti
tarihinde büyük
bir anlam taşıyan
yerleri ziyaret
etmek ve Atatürk’e
minnettarlıklarını
sunmak üzere, 18-19 Nisan tarihlerinde Ankara’ya bir
seyahat düzenlediler. Gezinin ilk durağı olarak Anıtkabir’e
gidildi. Öğretmen ve öğrenciler, daha sonra aralarında
Etnoğrafya, Anadolu Medeniyetleri ve Maden Tetkik
Arama müzelerinin de bulunduğu pek çok yeri görme
fırsatı elde ettiler.

Atatürk'ün manevi huzuruna
çıkmak için büyük bir
heyecan yaşayan Üsküdar
SEV İlkokulu öğrencileri,
velileri ve yöneticileri Okul
Aile Birliği'nin düzenlediği
turla, 31 Mart Cumartesi
günü Anıtkabir'i ziyaret
ettiler. Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine
geldiler. Mozoleye çelenk konmasının ardından saygı
duruşunda bulundular. Anıtkabir’deki resmi törenin
ardından, Okul Müdürü Sayın Saliha Aslan, Anıtkabir Özel
Defteri’ni imzaladı.
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ÇOCUKLARIN
GÖNÜLLERİNİ FETHETTİLER

Üsküdar SEV İlkokulu öğrencileri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Beylerbeyi
Kampüsü’nde yapılan tören ve çocuk şenliğiyle kutladı. Bu çerçevede Okul Aile Birliği ve
Öğrenci Birliği temsilcileri de gönüllülük faaliyetleri kapsamında tüm geliri Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) aktarmak üzere çeşitli çalışmalar yaptılar. Okul Aile Birliği
ayrıca, “Oyuncak SEVgisi-Oyuncağını Getir, Arkadaşını SEVindir” başlıklı kampanya
dâhilde bağışlanan oyuncakları Türkiye’nin dört bir yanından seçilen ihtiyaç sahibi okullara
göndererek bu anlamlı güne katkıda bulundu.
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Okumak Değiştirir
Öğrencilerini okuyan, düşünen ve sorgulayan
birer birey olmaları için yönlendiren ve teşvik eden
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, 26 Mart-1 Nisan
tarihleri arasında gerçekleşen Kütüphane Haftası’nda
düzenlediği bir dizi etkinlikle bu hedefine bir adım
daha yaklaştı. Ana sınıfları da dâhil tüm öğrencilerin
kitaplar ve kütüphane konusundaki farkındalığını
artırmak amacıyla organize edilen bu haftada, hikâye
okumaktan kütüphane ziyaretine kadar birçok etkinliğe
imza atıldı.
Ana sınıfı öğrencileri, Kütüphane Haftası nedeniyle
kitap nedir, kitabın bölümleri nelerdir, kitap nasıl
oluşur ve kütüphane nedir sorularını yanıtlayan sunumlar
dinlediler. Evlerindeki kütüphanede bulunan en sevdikleri kitabı
arkadaşlarına tanıtan öğrenciler, sınıf kitaplıkları için bir kitap
yazıp resimlediler. “Burcu ile Berk” serisinin yazarı Defne Ongun
Müminoğlu’nu sınıflarında ağırlayan ana sınıfı öğrencileri,
“Yaratıcılık” derslerinde çok bilinen masallara kendileri bir son
oluşturdular, hikâye küpleriyle çalıştılar ve farklı türdeki kitapları
incelediler. Yıldız sınıflarımız Beylerbeyi Kampüsü’ne, Balon
sınıfları ise Üsküdar Amerikan Lisesi’ne giderek buralardaki
kütüphaneleri yakından gördüler. Tüm ana sınıfı öğrencinin yanı
sıra öğretmen, idareci ve personelin katıldığı “Birlikte Okuyalım”
etkinliğindeyse spor salonunda toplanarak kütüphaneden
seçtikleri kitabı okudular.
1. ve 2. sınıf öğrencileriyse Kütüphaneler Haftası kapsamında
İngilizce derslerinde okudukları “Potato Pals” kitabının yazarı
Patrick Jackson’ı ağırladılar. Kitap karakterlerini, hikâyelerini
nasıl yarattığını ve diğer ülkelerdeki
sunumlarını paylaşan Jackson, serinin
ilk hikâyelerinden “In the Kitchen”ı
okudu. Ardından hep birlikte “On
A Camping Trip” hikâyesini okuyup
şarkısını söylediler. Okulun Eko Takımı
da Patrick Jackson’ın İrlanda’dan

getirdiği yoncaları okul serasına dikti.
Yine Kütüphaneler Haftası kapsamında Özel Üsküdar SEV
Ortaokulu beşinci sınıf öğrencileri, iki haftada bir yaptıkları
İngilizce kütüphane dersinde, kitap okumanın önemi hakkında
konuştular. Okudukları kitaplar içinde, kendilerini en çok
etkileyen, duygu, düşünce ve davranışları, üzerinde olumlu
iz bırakan kitapların isimlerini ve kendilerini etkileyen nedeni
yazarak paylaştılar. Ders sırasında ayrıca, The Library Ginger
Breadman isimli hikâyeyi dinlediler.
Kütüphaneler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikler
arasında bulunan “Kitap Fuarı” öğrenciler tarafından ilgiyle
karşılandı. Çamlıca Kampüsü’nde açılan ve birçok yayınevinin
katıldığı fuarda öğrenciler, farklı yazarların çalışmalarını tanıma
olanağı buldu.
“Okumadığın gün karanlıktasın” mottosuyla hareket eden
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumu öğretmen ve öğrencileri,
Kütüphaneler Haftası kapsamında kendi aralarında kitap
çekilişleri de düzenlediler. Okul Müdürü
Saliha Aslan, bu etkinlikte güvenlik ve temizlik
personeline çeşitli kitaplar hediye etti.
Çocukların kitapla olan ilişkilerini en üst
seviyeye çıkarmayı hedefleyen bu önemli
haftanın son etkinliğiyse Beyazıt Devlet
Kütüphanesi’ne yapılan ziyaretti. Görevliler
eşliğinde Kütüphane’yi gezen öğrenciler,
görme engellileri için yapılan sesli kitaplara
ve yerlerine konmayı bekleyen kitapların
bulunduğu depoya ilgisi hayli yoğun oldu.
El yazması kitapların bulunduğu bölümde
heyecanlarını gizleyemeyen öğrenciler,
Cumhuriyet Gazetesi’nin 10 Kasım 1938
tarihli baskısında Ata’mızın ölüm haberini
veren yazıyı okuduklarındaysa duygu dolu
anlar yaşadılar.
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4. SINIF
ORTAOKUL
ORYANTASYONU
Dördüncü sınıf öğrenci
ve velilerimize yönelik
“Ortaokul Bilgilendirme
ve Oryantasyon
Çalışmaları” 17
Mayıs tarihinde
gerçekleştirildi.

DÜNYA Pi
GÜNÜ

4. sınıflar Matematik
derslerinde Dünya Pi
Günü’nü çeşitli etkinliklerle
kutladılar. Yaptıkları
çalışmalarla Pi sayısının
ne olduğunu ve nasıl bulunduğunu öğrendiler. Pi sayısının
sembolünden yaratıcı çalışmalar yaptılar. Yaptıkları bu
çalışmaları panolarda ve sınıf kapılarında sergilediler.
Yemekhanenin öğrenciler için hazırladığı Pi kurabiyelerini
de afiyetle yediler. Pi günü etkinlikleri dolayısıyla,
öğrencilerimiz SEV Okulları arasında düzenlenen SEV Mat
yarışmasına da katıldılar. Matematik derslerinde Pi sayısının
rakamlarına karşılık gelen renkli boncukları iplere dizerek,
Pi zincirlerini eğlenerek ve öğrenerek oluşturdular. Görsel
sanatlar derslerinde yaptıkları Pi sanatsal çalışmalarıyla sınıf
duvarlarını süslediler. Hafızasına güvenen öğrencilerimiz Pi
sayısının virgülden sonraki basamaklarını ezberlediler ve en
fazla basamağı doğru ezberlemek için birbirleriyle Oscar
ödülünü kazanmak için yarıştılar.

İLKOKUL KAHVE SOHBETLERİ

İlkokulumuzda idarecilerimiz ve velilerimiz arasındaki
iletişim bağlarını güçlendirmek amacıyla Okul Müdürümüz
Saliha Aslan ile velilerimiz Kahve Sohbetleri’nde buluştular.
Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini
destekleyen çalışmalarla ilgili olarak velilerimiz
bilgilendirilirken kurum olarak beklentilerimiz de aktarıldı.
Velilerimizin de istek ve beklentileri, üzerinde çalışılmak
üzere not edildi. Katılan tüm velilerimize teşekkür ediyoruz,
diğer oturumlarımızda görüşmek dileğiyle…

ORTAOKUL KAHVE SOHBETLERİ

SEV CHESS DAY

Ortaokul Müdürümüz Emrah Bozkurt, okulumuz ve
velilerimiz arasındaki
iletişim bağlarını
güçlendirmek
amacıyla Şubat ayı
içerisinde velilerimizle
Kahve Sohbetleri
gerçekleştirdi. Bu
oturumlara katılan tüm
velilerimize teşekkür
ediyoruz.

Bu yıl ikincisini düzenlenen SEV Chess
Day (SEV Satranç Günü) Turnuvası, 14
Nisan’da birinci sınıftan altıncı sınıfa
kadar olan öğrencilerimizin katılımı
ile gerçekleşti. Turnuvaya Türkiye
Satranç Federasyonu'ndan gelen
hakemler liderlik ettiler. Okulumuzun misyon ve hedefleri
doğrultusunda, kazananın ya da kaybedenin değil sevgi ve
saygı değerlerini benimseyip birbirimizden öğrenmenin ve
paylaşmanın keyfine varıldığı harika bir etkinlik gerçekleşti.
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SEV FEN FUARI

ANASINIFINDAN
BİRİNCİ SINIFA

11 Mayıs’ta tüm SEV
Okulları’nın 4., 5., 6. ve 7. sınıf
öğrencilerinden temsilciler,
Üsküdar SEV Ortaokulu’nda
“Fen Fuarı” için buluştular.
Okulumuz adına katılan STEM
öğrencilerimiz; Bioplastik,
Suda Bitki Yetiştirme, Pirinç
Deneyi ve Oobleck çalışmalarıyla fuarda yerlerini aldılar.
Tarsus ve İzmir’den gelen öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini
paylaştılar. Bu anlamlı etkinlikle aynı zamanda Eko-okul’un
bir parçası olan öğrencilerimiz, düşünme ve araştırma
becerilerini geliştirirken sosyal becerilerini de geliştirme
fırsatını yakaladılar.

Gelecek yıl birinci sınıfa geçecek öğrencilerimizin velileri
Üsküdar SEV İlkokulu Beylerbeyi Kampüsü’nde ağırlandı.
Kendilerine Okul
Müdürü Saliha
Aslan tarafından,
ilkokul yaşantısı,
ilkokula yeni
başlayacak
öğrencileri
bekleyen rutinler,
okul akışı, yaz
döneminde öğrencilerin birinci sınıfa hazır gelmeleri
için öz bakım becerileri konusunda desteklenmeleri gibi
konularda bilgiler verildi. Okul ve veli olarak karşılıklı
beklentiler paylaşıldı, velilerimizin soruları cevaplandı.

SEV ŞENLİĞİ

SEV Şenliği, 20 Mayıs’ta velilerimiz, öğretmen ve
öğrencilerimizin yoğun katılımı ile SEV Amerikan
Koleji’nin ev sahipliğinde
gerçekleşti. Yıl sonu resim
sergimiz ile başlayan
etkinlik Üsküdar SEV
Öğrencileri Atatürk
Gençliği Konseri ve
sonrasında SEV ve
SAC öğrencilerinin mini
konserleri ile devam
etti. Oyun alanında vakit geçiren öğrencilerimiz, sanat
atölyelerinde maske boyamadan origamiye, sihirli kağıt
etkinliğinden bez çanta tasarımı ve STEM Atölyesine kadar
çok geniş bir yelpazede atölye etkinliklerine katıldılar.
Güneşli bir günde tüm SEV Ailesi olarak birlikte güzel vakit
geçirdik. Katılan herkese teşekkür ederiz.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Eko-okullar Toyota Biyolojik
Çeşitlilik Araştırma Projesi
kapsamında, bir grup 4. sınıf
öğrencimiz biyoçeşitliliği incelemek
için Kuzguncuk Bostanı’na bir
gezi düzenlediler. Altı farklı Eco
STEM grubu bitki ve tohumların
bölümlerini inceledi. Elektrik bandı
ve yeniden kullanılan plastik
pipetleri kullanarak mini eko-küp
oluşturdular ve bahçenin bir alanını incelediler. Öğrenciler,
USEV Eko serasını süslemek için tohum mozaikleri
yaptılar. Eko kahramanlarımız farklı yaprak, kök, çiçek ve
tohumlardan oluşan bir salata oluşturdular. Biyoçeşitlilik
adına eğlenceli bir gün geçirdiler.

ÇİCEK VE
AĞAÇ DİKİMİ
Her biri birer dünya
vatandaşı olarak
yetişen 4. sınıf
öğrencilerimiz
okulumuzun oyun
alanına çiçek ve
ağaç diktiler.
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YEŞİL
BAYRAKLI
OKUL

Üsküdar SEV Ana
Sınıfı ve İlkokulu öğrencileri, 5 Haziran
Dünya Çevre Günü’nde yapılan bir
törenle “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı”
tarafından verilen yeşil bayraklarını
göndere çektiler. Daha yaşanabilir bir
çevre ve dünya için, iki yıl boyunca
yaptıkları çalışmaların ödülü olarak
aldıkları bu yeşil bayrakla resmi olarak “Eko-okul”
oldular. Törene katılan tüm okul topluluğu ve veliler eşliğinde heyecan
dolu bir gün geçirdiler.

OKUL SERASI AÇILDI

Özel Üsküdar SEV İlkokulu, misyonu doğrultusunda
“çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlı olma”
hedefi ile bağlantılı olarak tam bir Eko-Okul olmak
için çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilerimizin
baharın gelişi ile birlikte sebze ve meyvelerin
gelişimlerini izlemelerine fırsat verecek okul serası
açıldı. Eco-Garden’da öğrencilerimiz, kendi
sebzelerini yetiştirecek ve yetiştirdikleri ürünleri öğlen
yemeklerinde afiyetle yiyecekler.

OKUL SERASINDA ÜRETİM

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz okulumuz serasında
oldukça zorlu bir iş başardılar. Marul, roka, kabak,
maydanoz, yeşil soğan, fasulye, balkabağı, dereotu,
patlıcan ve farklı çiçek çeşitlerini ektiler. Seranın
sıcaklığını ve nemini izlemenin yanı sıra yerel hava
koşulları ile ilgili verileri de takip etme sorumluluğunu
üstlendiler. Seradaki her bitkinin adıyla bahçe levhaları
yaptılar. Her bitkinin su ve güneş ihtiyaçları hakkında
bilgi sahibi oldular. Seramızdan bu yıl tüm okula yetecek
miktarda, üç kere eko-salata hazırlayabilecek kadar ürün
topladılar. Tüm bu sıkı çalışmaları Eko-Okullar Toyota
Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesi başlıklı uluslararası eko
projelerimizle bağlantılı olarak gerçekleştirdiler. Okulumuz
son iki yıldır bu projenin Büyük Bitki Avı bölümünde yer
aldı. Öğrencilerimizin çevreye ve yaşamımıza yaptığı
ekolojik katkılardan dolayı onlarla gurur duyuyoruz.

KUPA TÖRENİ

Üsküdar İlçe Spor Şenlikleri kapsamında dördüncü olan
Minik Erkek Masa Tenisi Takımı; ikinci olan Minik Kız
Masa Tenisi Takımı; ikinci olan Minik Erkek Basketbol
Takımı ve
birinci olan
Minik Kız
Voleybol Takımı
öğrencilerimize
kupaları törenle
verildi.
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JAPON BAHÇELERİ

Okulumuzun dünya vatandaşı ve uluslararası kültürlere
saygılı birey yetiştirme misyon ve hedefleri ile EkoOkullar Toyota Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi
kapsamında, bir grup 4. sınıf öğrencimiz Japon
bahçelerini öğretmen ve idarecileri ile ziyaret ettiler.
İstanbul Japonya Başkonsolosu Norio Ehara JaponyaTürkiye arasında 128 yıllık bir geçmiş olduğunun altını
çizerek, dostluğumuzun artarak devam etmesinden
memnuniyet
duyduklarını
paylaştı.
Büyük bir
misafirperverlikle
karşılanan
öğrencilerimiz
önce origami
alanında
Japon savaşçısı
Samuray
şapkalarını
Japon gazete
kâğıtlarından
katladılar.
Sonrasında,
Uzak Doğu’da
4 bin yıldır
benimsenen,
bilgeliğin ve
zarafetin oyunu olarak bilinen strateji oyunu Go’yu,
İstanbul Go Okulu kurucusu, ülkemizi Amerika, Kore ve
İsveç’te temsil eden Mehmet Emin Barsbey liderliğinde
oynadılar. Geleneksel matcha yeşil çay törenini özenle
seyreden öğrencilerimiz çaylarını yudumlarken kendileri
için hazırlanmış Dango tatlısının tadına baktılar. Son
olarak, bahçeyi gezerlerken çeşitli bitkileri inceleyip,
5 Mayıs’ta kutlanan Koi- Nobori (Çocuk Bayramı) ve
2010 Türkiye’de Japonya yılı olması nedeniyle hediye
edilen flamalardaki sazan balığının ne anlama geldiğini
öğrendiler. Şimonoseki Hinoyama Parkı’ndaki Türk
laleleri bahçesinin Emirgan parkına çok benzemesinin
sebebinin, buradaki lale soğanlarının 2009’da
İstanbul’dan hediye edildiğini ve her Nisan ayında
rengârenk açan lalelerin iki ülke arasındaki sıcak
duyguların simgesi olduğunu öğrendiler. Medeniyetlerin
beşiği İstanbul’da Asya ve Avrupa kıtalarını
bağlayan Boğaziçi ve köprü manzarasının Kanmon
Boğazı manzarası ile ne kadar benzediğini gören
öğrencilerimiz şaşkınlıklarını gizleyemediler.

KULÜP SERGİSİ

Üsküdar SEV İlkokulu öğrencileri, okulumuzun misyon
ve hedefleri doğrultusunda; akademik, sosyal ve
duygusal yönleri ile gelişerek bilinçli bireyler olmak
adına, bir dönem boyunca katıldıkları kulüplerin
finalini yaptılar. 5 Haziran’da gerçekleştirilen açık
hava gösterileri ve sergisi ile tüm dönem boyunca
yaptıkları çalışmaları sunma fırsatı buldular.

SEV YAYINCILIK ZİYARETİ

Okul kütüphanemizden en çok kitap alan on altı
öğrencimizle birlikte SEV Yayınevi’ne ziyarete gittik.
Yayınevi çalışanlarının çalışma yerlerini, yaptıkları
çalışmaları gördük.
Editörler tarafından
hazırlanan kitapların
yayımlanma süreciyle
ilgili sunumu izledik.
Bizleri misafir
ettikleri için yayınevi
çalışanlarına çok
teşekkür ederiz.
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DESTINATION IMAGINATION
TURNUVASI

Uluslararası Ana Dili
Günü okulumuzdaki
çeşitli etkinliklerle
kutlandı. Şair Nilay Özer,
Türkçe’de doğru bilinen
yanlışlarla ilgili bir sunum
gerçekleştirdi. 7. sınıflara
yönelik yapılan etkinliğe
SEV Amerikan Koleji’nden de bir grup öğrenci katıldı.

15-18 Şubat tarihleri arasında Kuşadası Efes Kongre
Merkezi’nde düzenlenen Destination Imagination
(DI) Turnuvası’na
okulumuzdan iki
takım katıldı. Turnuva
boyunca öğrencilerimiz
hem yaratıcı
çözümler ürettiler
hem de eğlendiler.
Bir takımımız kendi
kategorisinde altıncı,
diğer takımımız ise
kendi kategorisinde yedinci oldu. Ayrıca takımlarımız
Şirince’de bulunan Matematik Köyü’nü de ziyaret ettiler.

ANA DİL AFİŞLERİ

Uluslararası Ana Dili Günü kapsamında 6. sınıflarımız,
ana dilinin önemine vurgu yapan afişler tasarladılar. Bilgi
İşlem ve Türkçe Bölümlerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayı,
öğrencilerimiz bilgisayar dersinde gerçekleştirdiler.

FRANKOFONİ

Her yıl olduğu gibi, Frankofoni haftası okulumuzda çeşitli
etkinliklerle
kutlandı.
Öğrencilerimiz
Frankofoni
hakkında bilgi
edindikten
sonra, Fransızca
şarkılar
dinlediler,
videolar
izlediler, Frankofoni temalı poster hazırladılar, Fransız
kültüre ait yemekler yediler ve hâtıra fotoğrafı çektirdiler.

CERN
GEZİSİ

KANGURU MATEMATİK SINAVI
Uluslararası Kanguru Matematik Sınavı 75 ülkede 6
milyonun üzerinde öğrenci ile 25 yıldır uygulanıyor.
Türkiye'de ise giderek daha da fazla katılımla üçüncü
kez uygulanan sınava
öğrencilerimiz 17 Mart
günü okulumuzda katıldılar.
Öğrencilerimizden Deniz
Eryılmaz, Mina Atak, Selin
Kumru ve Nurhan Adnan
Sarper yüzde 5'lik dilime
girerek 5 Mayıs’taki final
sınavına da girdiler.

Üsküdar SEV
öğrencileri CERN'i
ziyaret etti. 1954
yılında 12 ülkenin ortak
katılımı ile kurulan
Avrupa Nükleer
Araştırma Merkezi'nde
öğrencilerimiz büyük
hadron çarpıştırıcı,
Atlas ve Cast proje
çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldular.
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DÜŞÜNME
BECERİLERİ DERSİ

“Düşünme Becerileri Dersi” kapsamında
Özel Üsküdar SEV Ortaokulu okul takımı,
5 Mayıs’ta yapılan XII. Mind Lab Türkiye
Finali’nde Türkiye ikincisi oldu ve XIII. Mind
Lab Dünya Olimpiyatları’na gitmeye hak
kazandı. Turnuvada okullarını başarıyla temsil
eden öğrenciler; 5B sınıfından Ömer Aras,
6A sınıfından Ömer Şukal, 6C sınıfından
Kayra Çelikkanat ve 6E sınıfından Mert
İbrahimağaoğlu’nu tebrik ediyoruz.

DÜNYA
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

“Düşünme Becerileri Dersi”
kapsamında Mind Lab okul takımında
yer alan 6A sınıfı öğrencisi Ömer
Şukal, 10-13 Haziran tarihleri arasında
XIII. Mind Lab Dünya Olimpiyatları’nda
“Abalone” oyununda Dünya üçüncüsü
oldu. Turnuvada okulumuzu başarıyla
temsil eden diğer öğrencilerimiz; 5B
sınıfından Ömer Aras, 6C sınıfından
Kayra Çelikkanat ve 6E sınıfından Mert
İbrahimağaoğlu.

GELECEĞİN MUCİTLERİ

MATHEMATICS WITHOUT
BORDERS YARIŞMASI

Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz yarışmaya katılan
58 proje arasından en çok oyu alan ilk üç proje şöyle
belirlendi: 1. Proje: Wi-Fi Değirmeni Projesi ile Deniz Cılız
ve Ege Mavi Gönenli, 2. Proje: Yaprak Yaprak Kağıt Projesi
ile Lara Erkan, Ceyla Karacan, Serra Çıkrıkçıoğlu, 3. Proje:
GiHEÇ (Gökdelenler İçin Hidroelektrik Çanağı) Projesi ile
Ahmet Eren Mahmutoğlu.

Dört farklı kıtadaki 25 ülkeden 14 bin 262 öğrencinin
katıldığı uluslararası Mathematics Without Borders
yarışmasının üçüncü aşaması olan İlkbahar Oturumları
tamamlandı. 5., 6., 7. ve 8. sınıf seviyelerindeki oturumlara
katılan Üsküdar SEV Mathematics Without Borders Takımı,
4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
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SEV FEN FUARI

11 Mayıs’ta tüm SEV Okulları’nın
4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden
temsilciler, Üsküdar SEV
Ortaokulu’nda “Fen Fuarı” için
buluştular. Öğrencilerimiz Tarsus ve
İzmir SEV’den gelen öğrencilerle
bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Bu anlamlı etkinlikle
öğrencilerimiz, düşünme ve araştırma becerilerini
geliştirirken sosyal becerilerini de geliştirme fırsatını buldular.

Çiğdem Odabaşı, bir grup
6. sınıf öğrencimizle Orhan
Veli’nin şiirlerinden yola
çıkarak bir yaratıcı yazma
etkinliği gerçekleştirdi.
Çalışmada öğrencilerimiz,
görseller aracılığıyla
doğaçlama şiirler
oluşturdular. Daha sonra şiirlerini yazılı hale getirdiler.

HİDRODİNAMİK: SUYUN
YOLCULUĞU

4 Şubat tarihinde Yeditepe
Üniversitesi Kayışdağı
Kampüsü’nde düzenlenen
14. Fırst Lego League
“Hidrodinamik: Suyun
Yolculuğu” temalı Robot
Turnuvası’nda Fen Bilimleri
Dersi ve Robot Kulübü öğretmenimiz Ayça Ulucan ve
takım çalıştırıcımız Hünkar Küçükgüzel eşliğinde yarışan
SEVix Robot Takımımız okulumuzu başarıyla temsil etti
ve İstanbul onuncusu oldu.

SEV JMUN ÇALIŞMALARI

Üsküdar SEV JMUN takımı üç farklı etkinliğe katılarak
çok verimli bir sezon geçirdi. Toplamda 22 öğrenciden
oluşan grubun 11 öğrencisi 14-17 Aralık 2017 tarihlerinde
Hisar Eğitim Okulları’na, diğer 11 öğrenci de 23-24 Şubat
tarihlerinde İzmir SEV Okulları’na gittiler. Uluslararası
tecrübelerini ise 15-18 Mart tarihleri arasında yapılan
toplamda 280 öğrencinin katıldığı American School of
Paris’teki konferansa takım olarak katılarak pekiştirdiler.
Öğrencilerimizin Paris’in en önemli turistik merkezlerini
gezme fırsatı bulmalarının yanı sıra konferansa aktif
katılımları ile İngilizce seviyelerini ilerlettiler ve global bakış
açısından politik konulara ait yorumlarını zenginleştirdiler.

SEV GAME FEST
Bu yıl ikincisi düzenlenen
SEV Game Fest, Tarsus SEV
Ortaokulu ev sahipliğinde
Üsküdar ve İzmir SEV
Ortaokulu öğrencilerinin
de katılımıyla 14-15 Mayıs
tarihlerinde gerçekleşti.

YABANCI DİLDE DUVAR
GAZETESİ

Temsilci öğrenciler tarafından belirlenen Vakıf Okulları
Yabancı Dilde Duvar
Gazetesi’nin bu yıl
ki konusu, “Çocuklar
Olmadan Dünya”
olarak belirlendi.
İngilizce, Almanca,
Fransızca ve İspanyolca
olarak birbirinden ilginç
ve güzel ürünlerin bir
araya geldiği duvar gazetesi okulumuzda sergilendi.

TEAMS’DE
FİNAL

7. sınıf öğrencilerimizden
oluşan TEAMS takımımız ilk
defa katıldıkları yarışmada
finallere kaldı.

77

HABERLER

sev jr

i

ÜSKÜDAR SEV

100. GÜNE ÖZEL ETKİNLİK

Ana sınıfı öğrencileri, okullarında geçirdikleri 100 günü
birbirinden farklı etkinliklerle kutladılar. Eğitim yılının
başladığı ilk andan itibaren, okulda geçirdikleri günleri
sayan ve sınıf kapılarındaki
panoya işaretleyen
öğrenciler, okullarındaki
100’üncü günlerine 100
sayısının içinden geçerek
başladılar. Yapacakları
partideki oyunlarda
kullanmak üzere 100’üncü
gün şapkaları hazırladılar.
Bütün bunların yanı sıra okul açıldığından bu yana
yaptıkları etkinlikleri hatırladılar, evlerinde 100 nesne
kullanarak hazırladıkları projeleri arkadaşlarına sundular
ve yapılan partide çeşitli oyunlar oynayıp “100. Gün
Pastası”nı kestiler.

DERSTE ÖĞRENİP GEZİLERLE
PEKİŞTİRDİLER

Ana sınıflarımız, dönem boyunca edindikleri bilgi ve
deneyimleri zenginleştirmek amacıyla çeşitli geziler
düzenlediler. Mart ayında işledikleri “Tohumlar ve Bitkiler”
konusunu, Kartal Halk Ekmek Fabrikası’nı ziyaret ederek
pekiştirdiler. İlkbahar mevsiminde doğada meydana
gelen değişimleri, Yıldız sınıfları Atatürk Arboretumu’na,
Balon sınıflarıysa
Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi’ne
yaptıkları geziyle
gözlemlediler. Balon
sınıfı öğrencileri, ana
sınıflarında “Kendi
ülkesinin kültürüne
ait özellikleri söyler”
ve “Estetik değerleri
korur, çevredeki
güzelliklere değer
verir” düsturuyla
yapılan çalışmalar
doğrultusunda,
Beylerbeyi Sarayı’na
gittiler. Kütüphaneler
haftasındaysa, Yıldız
sınıfları öğrencileri
Beylerbeyi Kampüsü
Kütüphanesi'ni, Balon sınıfları Üsküdar Amerikan Lisesi
Kütüphanesi’ni yakından incelediler. Yıldız sınıfları
öğrencileri, Mayıs ayında Saint Joseph Lisesi Doğa Bilimleri
Merkezi’ne bir gezi düzenleyerek Eko-Okul Projesi’nde
öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldular.

ANNELERE EN GÜZEL HEDİYE

Ana sınıfları, derslerde ele alınan “İlkbahar Mevsiminde
Doğamız” konusu kapsamında, okul bahçesinde bu
mevsime özgü değişimleri
gözlemlediler, birbirinden farklı
çiçekleri incelediler. Bitkilerin
büyüme aşamalarını, bakımını
ve çiçeklerin doğaya etkilerini
öğrenen çocuklar, ardından da
okul bahçıvanları Kemal Kutar
ve Ahmet Aydın refakatinde,
süsledikleri saksılara begonya ektiler ve “Anneler Günü”
dolayısıyla bu saksıları annelerine hediye ettiler.

PORTFOLYO SUNUMU

Beyaz ve Kırmızı Balon sınıfı öğrencileri,
yıl boyunca yaptıkları çalışmaları,
farklı öğrenme şekillerini, edindikleri
bilgi ve becerileri veya ilgi duydukları
alanları, “portfolyo” çalışmasıyla
anne-babalarına sundular. Yıl boyunca
yaptıkları çalışmaların içinden
istediklerini seçerek öğretmenlerinin
desteğiyle portfolyo dosyalarını
hazırladılar. Sunumları sırasında
sınıflarını tanıttılar, okulda yaptıkları çalışmalardan söz
ettiler, birlikte bir oyun oynadılar ve seçtikleri çalışmaları
büyük bir heyecan ve mutlulukla büyüklerine sundular.
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OKUL DIŞARIDA

Dünyanın dört bir yanından binlerce okulun katılımıyla
gerçekleşen, sınıfların dışarıya taşınıp derslerin oyun yoluyla
işlenmeyi ve çocuklara ilham vermeyi amaçlayan “Okul
Dışarıda Günü”,
ana sınıfları
tarafında büyük
bir coşkuyla
kutlandı. Gün
kapsamında
Balon Sınıfları
öğrencileri,
sınıflarının
önündeki
ağacın etrafına
dizilerek 7 Adım
Dansı’nı gerçekleştirdi. Bahçe saatlerinde geleneksel çocuk
oyunlarını oynayan, en sevdikleri çiçek ya da ağacın resmini
çizen öğrenciler, kâh çardakta öğretmenlerinin okuduğu
kitabı dinlediler, kâh ellerindeki büyüteçlerle doğa gözlemi
yaptılar. Oyuncaklarını, boyalarını, kitaplarını dışarıya
taşıyan öğrenciler, açık havada öğrenmenin ve eğlenmenin
keyfini doyasıya yaşadılar.

CUBETTO İLE YAŞADIĞIM
ŞEHRİ TANIYORUM

Ana sınıfı öğrencileri analitik düşünme, problem çözme,
planlama, yön ve mekân algısı, mantık yürütme ve kodlama
becerilerini, sınıf içi etkinliklerin yanı sıra Cubetto ve iPad
uygulamalarıyla zenginleştiriyor.
Okulda, MEB müfredatında
yer alan bilgiler, Pass teorisinin
alanları, Cubetto ve Maceracı
Selim, iPad uygulamaları ve
oyunlarıyla ilişkilendiriliyor.
Bu kapsamda Yıldız sınıfları
öğrencileri, Şubat ayında,
artırma çalışmasında öğrendiklerini kodlamayı birleştirdiler.
Öğrenciler, seçtikleri karttaki toplama işleminin sonucunu
bularak sevimli robot Cubetto’yu sorunun cevabına
ulaştıracak kodu oluşturdular. Mart ayında ise Entelektüel
Okur-Yazarlık projesindeki ‘Yaşadığım Şehri Tanıyorum’
etkinliğiyle kodlamayı birleştirdiler. Öğrenciler, Cubetto’yu
seçtikleri kartta bulunan İstanbul’un tarihi ve doğal
güzelliklerinden birine ulaştıracak kodu oluşturdular.
Cubetto’nun yardımıyla İstanbul turunu tamamlayan Selim,
bir sonraki seyahatinde gideceği ülke kartına ulaştı. Nisan
ayında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nedeniyle farklı ülke ve kültürleri Cubetto yardımıyla
tanımayı hedefleyen öğrenciler, seçtikleri kartta bulunan
İtalya’nın bayrağı, para birimi, yemekleri, tarihi ve doğal
güzelliklerinden birine ulaştıracak kodu oluşturdular.
Böylece Cubetto’nun yardımıyla İtalya turunu tamamlayan
Selim’in Mayıs ayında, İtalya’da oldukça meşhur olan
futbol topunun peşinden gitmesine ve 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda farklı spor dallarını
tanımasına vesile oldular.

KOLEKSİYONERLİĞE ATILAN
İLK ADIM

Ana sınıfı
öğrencileri,
koleksiyonerliğe ilk
adımlarını attılar.
Çocuğu geçen
yıl Üsküdar SEV
Anaokulu’ndan
mezun olan
Koleksiyoner
Hasan Başmısırlı, bu alana ilişkin bilgilerini paylaşmak
üzere Ocak ayında okula gelerek çocuklarla buluştu.
Koleksiyonun ne olduğu ve nasıl yapıldığını anlatan
bu etkinliğin ardından öğrenciler, sınıfça yapacakları
koleksiyonun ne olduğunu belirlediler ve koleksiyonları
için para biriktirmeye başladılar. Şubat ayı boyunca Mavi
Yıldız sınıfı “Deniz Kabuğu”, Mor Yıldız sınıfı “Kalem”, Sarı
Yıldız sınıfı “Sticker”, Turuncu Yıldız sınıfı “Oyuncak Ayı”,
Yeşil ve Yıldız sınıfı ise “Kitap Ayracı” koleksiyonu yaptı.
Sınıflar, 27 Şubat’ta koleksiyonlarını sergiledi. Öğrenciler
sergi esnasında diğer sınıfların koleksiyonlarını incelediler
ve süreçle ilgili paylaşımlarda bulundular.
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ENTELEKTÜEL OKUR-YAZARLIK

MİNİKLERİN YILSONU
HEYECANI

Kültür ve sanat alanında dünyaca tanınmış isimlerle
birlikte tarihi mekânlarla ilgili bilgi sunmayı hedefleyen
“Entelektüel Okur-Yazarlık” etkinliği, eğitim yılının ikinci
döneminde de devam etti. Ana sınıfları, Şubat ayında
ressam Pablo Picasso,
bestecisi Johann Sebastian
Bach ve Topkapı Sarayı’nın
müze bölümünde yer
alan eserlerle ilgili bilgi
edindiler. Mart’ta ise
eserleri Paris’te sergilenen
ilk Türk ressam Şeker
Ahmet Paşa’yı, ünlü besteci Tchaikovsky’i ele aldılar.
Yine Mart ayı boyunca Balon sınıfları Kapalıçarşı’yı,
Yıldız sınıfları Kariye’yi tanıdılar. Entelektüel OkurYazarlık etkinlikleri kapsamında Nisan ayında çocukların
gündeminde Meksikalı ressam Frida Kahlo ve ünlü
Besteci Antonio Vivaldi vardı. Nisan ayında ayrıca Balon
sınıfları Yıldız Sarayı’nı, Yıldız sınıfları Dolmabahçe
Sarayı’nı işlediler. Mayıs ayında ise Türk resim sanatının
önemli ismi Bedri Rahmi’yi, ünlü besteci Johann Strauss’u
ve Balon sınıfları Taksim-Tünel’i, Yıldız sınıfları Arkeoloji
Müzesi’ni ele aldılar.

Ana sınıfı öğrencileri, geride bıraktıkları koca bir
eğitim yılını, sahneye çıkarak sergiledikleri gösterilerle
kapattılar. Miniklerin gösterisi, tüm yıl boyunca müzik
derslerinde öğrendikleri şarkıları, bu kez de anne ve
babalarının karşısında söylemeleriyle başladı. Türkçe
şarkıların ardından, sıra İngilizce şarkılara geldi.
İngilizce derslerinde yapılan sohbetlerin, oynanan
oyunların sahneye müzikle yansımasını seyretti
izleyenler. Okulun ilk gününden başlayarak, çocukların
okulda
geçirdikleri
anlardan
oluşan video
ekranda
yansıtılırken,
çocuklar da
kuliste dans
kostümlerini
giyiyorlardı.
Sonunda perde açıldı… Çocuklar, içinde olmaktan bile
büyük keyif aldıkları kostümleri ve gözlerindeki ışıltıyla
izleyicilerin karşısına çıktı. Onlar birlikte olmanın,
birlikte hareket etmenin coşkusunu sahneye taşırken,
izleyenler de bu birlikteliğin, bu keyfin bir parçası
oluverdiler. Dans gösterisinin ardından, diploma töreni
vardı sırada. Çocuklar, alkışlar eşliğinde gururla aldılar
diplomalarını. Gösteri, “Biz umuduz, biz geleceğiz”
diyerek söylenen SEV Marşı’yla sona erdi. Şimdi onlar,
bir yılı mutlulukla ve başarıyla bitirmenin sevinci ve
yeni bir yıla, yeni bir okula, eski arkadaşlarıyla ama
büyümüş olarak başlayacak olmanın heyecanıyla
devam ediyorlar yollarına. Yolları hep açık olsun...

SESLİ KİTAPLA İŞİTSEL DİKKAT

Dikey müfredat çalışmalarına özel bir önem veren Üsküdar
SEV Eğitim Kurumları, Türkçe derslerinde gerçekleştirilen
K-12 dikey müfredat kapsamında hayata geçirilen “Sesli
Kitapla İşitsel Dikkat” çalışmasına ana sınıflarında ikinci
yarıyılda da devam
etti. Öğretmenler
tarafından seçilen
hikâye kitapları
SEV Amerikan
Koleji öğrencileri
tarafından
sesli kitaba
dönüştürüldü. Yıldız
sınıfları öğrencileri
Biricik ve Harika
Dünyası kitabını dikkatle dinlediler. Hikâyede geçen
Biricik kelimesini her duyduklarında ellerindeki kâğıdı
işaretlediler. Çalışma sonunda işaretledikleriyle gerçek
sonucu karşılaştırarak değerlendirme yaptılar. Balon sınıfı
öğrencileriyse “Korkak Kahraman” adlı hikâyeyi dinlediler.
Kitabın hikâyesini kendi yorumlarıyla resimleyip, işitsel
dikkat ve imajinasyon çalışmalarını tamamladılar.
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TEK İHTİYACIN “SEVGİ”

Üsküdar SEV İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, 9 Mayıs
Çarşamba günü gerçekleştirilen Spor Şenliği’ne katıldılar.
Beden Eğitimi öğretmenleri
tarafından öğrencilerin
sporu sevmesi, yarışma
duygusunu tatması ve
sporla iç içe bir gün
geçirmeleri amacıyla
organize edilen Spor
Şenliği’nde katılımcılar
“hız koşusu”, “uzun atlama” ve “yüksek atlama” dallarında
mücadele ettiler.

Birinci sınıf öğrencileri,
14 Şubat Sevgililer
Günü’nü kutladı. İngilizce
derslerinde dostluğun ve iyi
arkadaş olmanın önemini
öğrenen öğrenciler,
arkadaşlarına hediye
etmek üzere “All you need
is love” temalı bir T-shirt tasarladılar.

DERSİMİZ TRAFİK

Ülkemizde, trafik kazalarının önlenmesine yönelik
çalışmalar gerçekleştiren kurumlar, Mayıs ayının ilk
cumartesi
günüyle
başlayan
haftayı “Trafik
ve İlkyardım
Haftası” olarak
değerlendirip
bu konuya
ilişkin etkinlikler
düzenliyorlar.
Bu etkinliklerden
biri de 4 Mayıs Cuma günü yapıldı. Honda Türkiye’den
gelen eğitmenler, birinci sınıftaki öğrencilerine dünya
çapında uyguladıkları bir program olan Ayatori Eğitimi ile
trafik kurallarını anlattılar.

ÇİN YENİ YILI KUTLANDI

Birinci sınıf öğrencileri, İngilizce derslerinde Çin
Yeni Yılı’nı kutladılar. Kültürlerarası farklılıklarla ilgili
farkındalıklarını
artırmak amacıyla
organize edilen
etkinlikte öğrenciler,
önce Çin Yeni Yılı
gelenekleri hakkında
bir video izleyerek
Çince “Mutlu Yıllar”
demeyi öğrendiler.
Daha sonra, Türk
bayramlarıyla Çin Yeni Yılı gelenekleri arasındaki
benzerlikler ve farklılıklarla ilgili konuştular. Etkinliğin son
aşamasındaysa 2018 yılını temsil eden ve üzerinde köpek
resmi olan kendi kırmızı paketlerini tasarladılar.

DİJİTAL ÇEVRECİLER

BAHÇEDE YUMURTA AVI

Üsküdar SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 8-9 Mayıs
tarihlerinde “Dijital Çevreciler” adlı bir yılsonu gösterisi
sundular. Drama
öğretmeni Ebru
Boldaz tarafından
yazılan oyunda
öğrenciler, eğitim yılı
boyunca öğrendiği
değerleri, İngilizce
olarak izleyicilere
aktardılar. İlginç
kostümlerle sahneye
çıkan çocuklar hem çok eğlendiler hem de kendilerini
izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattılar.

Öğrencilerinin birer dünya vatandaşı olarak yetişmesini
önemli misyonlarından biri olarak değerlendiren Üsküdar
SEV Eğitim Kurumları,
düzenlediği etkinliklerle bu
amacını hayata geçiriyor.
Birinci sınıf İngilizce
derslerinde ele alınan
Paskalya Bayramı da bu
amaca hizmet ediyor.
Hafta boyunca Paskalya
hakkında bilgi edinen ve “The Egg Hunt” adlı kitabı
okuyan öğrenciler, ardından bahçede yumurta avı yaptılar
bayramın tadını çıkardılar.

81

HABERLER

sev jr

i

ÜSKÜDAR SEV

GERİ DÖNÜŞÜM AKVARYUMU

TASARRUFU MATEMATİKLE
ÖĞRENMEK

2. sınıf öğrencileri, Eko-okul çalışmalarının bir parçası
olarak İngilizce derslerinde Ringo Starr’ın yazdığı
“Ahtapotun
Bahçesi” adlı
kitabı okudular;
deniz canlılarını
koruma
yöntemlerini
tartıştılar ve kendi
sınıflarına ait
geri dönüşüm
akvaryumları
tasarladılar.
Öğrenciler, geri
dönüşüm kâğıtlarına basılmış farklı deniz canlılarını kesip
boyadılar. Sonra dağıtılan atık kâğıtları, farklı renklerle
boyayıp buruşturdular ve taş şekline getirdiler.

2. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi ve Matematik
derslerinde öğrendiği “paranın ihtiyaçlar doğrultusunda
bilinçli şekilde harcanması” ve “paraların tanıtılması”
konularının pekiştirilmesi amacıyla Türkiye İş Bankası
Müzesi’ni ziyaret etti. Öğretmenlerinin rehberliğinde
“Tasarrufu Matematikle Öğreniyoruz!” başlıklı
atölye çalışmasına katılan öğrenciler, kendi
kumbaralarını da tasarladılar. Tasarruf hakkında
edindikleri bilgiler ışığında bilinçli birer birey olma
yolunda bir adım daha atan öğrenciler, İş Bankası’nın
özel kumbaralarından da aldılar.

EN TATLI
ETKİNLİK

2. sınıf İngilizce derslerinde
“Chocolatina” isimli
hikâyeyi okuyan öğrenciler,
konuyla ilgili birçok sıfat
öğrendiler. Sonrasında
çeşitli sanat malzemelerini
kullanarak kendi çikolatalarını tasarladılar.

HAYDİ,
PASTA
YAPALIM

TABAK HİKÂYELERİ

2. sınıf İngilizce
derslerinde
öğrenciler, “Haydi,
Pasta Yapalım”
isimli bir aktiviteye
imza attılar. Yemek
tarifi vermenin ince
detayları üzerine
çalışan öğrenciler,
öğrendikleri bilgileri
eğlenerek uygulama
fırsatı buldular.
Küçük şeflerin en
sevdiği kısım, tabii
ki tadım aşamasıydı.

Uluslararası kültürleri daha yakından tanımak ve Çin
Yeni Yılı Haftası’nı kutlamak amacıyla, 3. sınıf öğrencileri
İngilizce
derslerinde,
geleneksel
Çin
hikâyesini
anlatan
“The Willow
Pattern Plot”
adlı kitabı
okudular.
Kitap
üzerinde çalışmalar yaptıktan sonra kendi hikâyelerini
oluşturdular ve mavi-beyaz renklerde tabaklar tasarladılar.
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FACTOR, ÖĞRENCİLERE
HİKÂYE OKUDU

Üsküdar Amerikan Lisesi Baş Danışmanı Terrence Factor,
sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratabilmek ve
sağlıksız beslenmenin
neden olabileceği
sorunlara dikkat
çekmek amacıyla 3.
sınıf öğrencilerine
“Why Should I Eat
Well” adlı bir hikâye
okudu. Hikâye bittikten
sonra Mr. Factor,
gitar eşliğinde alfabe
şarkısını söylerken öğrenciler de her bir harf için sağlıklı bir
yemek ismi söylediler. Mr. Factor ayrıca kendisinin yazdığı
“Greedy Hippo” hikâyesini de öğrencilerle paylaştı.

DENİZİN
SIRLARI

3. sınıf öğrencileri Türkçe
derslerinde, Alptekin
Baloğlu’nun “Denizin Sırları”
adlı kitabını keyifle okudular.
Kitaptaki konulardan yola
çıkarak sınıflarında eğlenceli
bilgi yarışmaları yaptılar.
Kitabın yazarı Baloğlu, okula
gelerek denizlerde yaşayan canlıların şaşırtıcı hikâyelerini
öğrencilerle paylaştı. Fotoğraflar eşliğinde sualtı dünyasının
ev sahiplerini anlatan yazarı, öğrencilerin yanı sıra
Okul Aile Birliği’nden gelen veliler de dinledi. Baloğlu,
söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı. Okul Aile Birliği,
bu söyleşinin yanı sıra alınan her bir kitap karşılığında üç
kitabı ihtiyaç sahibi okullara ücretsiz olarak gönderdi.

DÜŞKURDU BİR DÜŞ KURDU

3. sınıf öğrencilerimiz
okudukları kültür
kitaplarından “Düşkurdu
Bir Düş Kurdu” kitabının
yazarıyla buluştu. Yazar
Şiirsel Taş, kitabı kadar
güzel sohbetiyle öğrencilerin
gönlünü kazandı.

DOĞA SPORLARI KAMPI

EKO-OKUL PROJESİ

“Doğa Sporları Kampı”na katılan 4. sınıf öğrencileri parkur
oyunları, çadır kurma, ateş yakma, ip-halat çalışmaları,
doğal yaşamda beslenme, kamp ekibiyle gece hikâyeleri
tasarlama ve bu hikâyeleri canlandırarak paylaşma gibi
etkinlikler gerçekleştirdiler.

Eko-okul olmanın bir
parçası olarak, 3. sınıf
öğrencileri İngilizce
derslerinde dünyanın
korunmasıyla ilgili konuyu
oyunlaştırarak işlediler.
Yeni oyuncak almak
yerine, kırılan oyuncağı
tamir etmenin, gerekli
olmadığı zamanlarda
ışıkları kapatmanın,
markete giderken arabaya binmektense yürümenin, küçülen
giysilerin ihtiyaç duyanlara verilmesinin önemini konuştular.
Öğrenciler ayrıca geri dönüşüm malzemelerinden
oyuncaklar yapıp, birbiriyle değiş- tokuş yaptılar.
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LONDRA’DA DRAMA EĞİTİMİ

Uluslararası kültürleri deneyimleme projesi kapsamında, 27- 31 Mart
tarihlerinde, 4. sınıf İngilizce Drama Kulübü öğrencileri ve velilerden
oluşan 45 kişilik bir grup, öğretmenler Nilay Pınar, Lindsay Thomas ve
Irmak Hür ile birlikte Londra gezisine katıldılar. Önce Globe Tiyatro’nun
eğitmeni tiyatro sanatçısı Tas Emiabata’dan tiyatronun tarihi hakkında
bilgi alan öğrenciler, ardından “A Midsummer Night’s Dream” oyunu
üzerine 7,5 saatlik drama eğitimi gördüler ve Shakespeare’in bu
ünlü oyununu velilere sergilediler. İngilizce Drama Kulübü üyeleri,
seyahatlerinde Alaadin Müzikali’ni izlediler. Rehber eşliğinde Victoria
& Albert Müzesi’nde tiyatro eserlerinin nasıl tasarlandığını anlama
ve oyunlarda kullanılan kostümleri görme şansı bulan öğrenciler,
kostümlerin bazılarını denediler. Drama Kulübü’nün Londra seyahati
tiyatroyla sınırlı değildi. Doğal Tarih Müzesi’ni gezerek uzay ve
astronotlar hakkında bilgi edinen grup Tower of London’ı ziyaret etti, London Eye’a binerek şehri gözlemlediler. Grup
ayrıca Oxford’a giderek gerek bu şehir gerekse Londra dışındaki yerleşim hakkında bilgi sahibi oldu.

MÜZİK DİNLETİSİ

4. sınıf öğrencileri, enstrüman seçimlerine göre yaptıkları
müzik derslerinde iki yıl boyunca çalıştılar. Öğretmenleriyle
birlikte seçtikleri
parçaları; keman,
piyano ya da
gitarlarıyla
eşliğinde
ailelerine
sunarak bir müzik
dinletisine imza
attılar. Öğrenciler
böylece, entelektüel altyapılarını güçlendirirken sanatsal bir
bakış açısı kazanmaya, sanata ve sanatçıya karşı duyarlı
özen gösterdiklerini de kanıtladılar.

SAHNE TOZU YUTTULAR

4. sınıf İngilizce Drama Kulübü öğrencileri, 10 Mayıs
Perşembe günü, Broadway müzikallerinden “Newsies”i
hem arkadaşlarına hem de ailelerine sunmak üzere
sahnedeydiler. Öğretmenler Lindsay Thomas ve Nilay Pınar
tarafından yönetilen oyunda öğrenciler, bir saat boyunca
sahnede kalarak
unutamayacakları
bir deneyim
ve heyecan
yaşadılar. Drama
Kulübü öğrencileri
ayrıca, “Newsies”
oyunun ABD’nin
Pittsburgh
kentindeki
tiyatrolarda
oynayan James
Washington ile Facetime aracılığıyla röportaj yaptılar.
Profesyonel bir oyuncuya sorularını yönelten çocukların
duydukları heyecan gözlerinden okunuyordu.

SARDUNYA, SARDALYA VE
BİZİM SOKAK

4. sınıflar, Türkçe dersinde Yazar Pelin Güneş’i konuk
ettiler. Yazarın “Sardunya,
Sardalya ve Bizim Sokak”
adlı kitabında; yitirilen
değerlere ve kentsel
dönüşüme karşı verilen
savaşın eğlenceli öyküsünü
keyifle okuyup çeşitli
çalışmalar yaptılar.
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EĞLENCELİ OYUNLAR GEÇİDİ

Ready for Middle School Programı, son derece keyifli
etkinliklere şahit oldu. 4. sınıf öğrencileri “Survivor
Oyunları” ve “10 Kişiye 1
Ekstra Top Etkinlikleri”nden
sonra, “Kendin Yap
Kendin Oyna” atölyesinde
kendi oyun hamurlarını
hazırladılar. Program
kapsamında gerçekleştirilen
“Büyük Yemekhane” ve
“Serbest Tişört Günleri”nin
ardından 4. Sınıf Ready for
Middle School Öğrencileri, Popcorn Karaoke Partisi’nde
öğretmenleriyle birlikte eğlendiler.

4. SINIFA VEDA…

2014 yılının Eylül ayında büyük bir heyecan ve
merakla eğitim hayatlarına başlayan öğrenciler,
Beylerbeyi Kampüsü’nde geçirdikleri dört yıllık
zaman zarfında hem birçok şey öğrendiler hem de
yüzlerce anı biriktirdiler. Özel Üsküdar SEV İlkokulu
öğretmenleri ve idarecileri, artık Çamlıca Kampüsü’ne,
diğer bir ifadeyle “ortaokula” hazır hale gelen 4.
sınıf öğrencilerini, düzenledikleri bir veda töreni ve
“yollarının açık olması” temennisiyle yeni yuvalarına
uğurladılar.

SEV MAKER DAY 2018

4. sınıf öğrencileri
SEV Amerikan Koleji
ev sahipliğinde “SEV
Maker Day” etkinliğini
X- Zone Atölyeleri’nde
gerçekleştirdi.
Öğrenciler, iki farklı
istasyonu (Balonlu
Araba Yarışı, Motorlu
Renk Makinesi) ziyaret
ettiler. Her gittikleri istasyonda, el becerilerini teknolojiyle
birleştirerek heyecanlı ve keyifli bir gün geçirdiler.

AKIL OYUNLARI

Öğrencilerin dikkat ve planlama becerilerini geliştirmeyi,
akranlarıyla rekabet etme ve onlara karşı saygılı olma
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan “Akıl Oyunları
Okul Turnuvası”,
beşinci sınıfların
katılımıyla
gerçekleştirildi.
Turnuva
sonucunda
“Koridor Oyunu”
kategorisinde
Mehmet Batu
Kılıç (5B) birinci,
Ömer Metin
Ersöz (5E) ikinci,
Doruk Vurgun
(5C) üçüncü oldu. “Abalone Oyunu” kategorisinde Emre
Kalfazade (5D) birinciliği, Deniz Eryılmaz (5B) ikinciliği,
Emre Yağal (5E) üçüncülüğü elde etti. “Octi Oyunu”
kategorisinde Ömer Aras (5B) ilk, Alya Elif Ağbaş (5E)
ikinci, Mira Özer (5C) üçüncü sırada yer aldı. Turnuvanın
son kategorisi “Checkers Oyunu”nda ise Ela Naz Bayık
(5A) birinciliği, Orhun Ömür (5E) ikinciliği, Demir Dinçel
(5B) üçüncülüğü kazandı.

YANI BAŞIMIZDAKİ İSTANBUL

4. sınıflar, “Yanı
başımızdaki İstanbul”
gezisiyle Beylerbeyi
Sarayı, Küçüksu
Kasrı, Hidiv Kasrı ve
panoramik olarak
Kız Kulesi’ni görme
şansı elde ettiler.
Rehber eşliğinde
gerçekleştirilen turda
öğrenciler, hem tarihi
bilgiler edindiler
hem de İstanbul’un
güzellikleriyle
tanıştılar.
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GENEL KÜLTÜR
VE BİLGİ YARIŞMASI

VE SAHNE…

Beşinci sınıf İngilizce Drama Kulübü öğrencileri, Kulüp
öğretmenleri Serra Mete, Oğuz Kasap ve Oya Balcık
gözetiminde tüm sene boyunca “The Grunch” müzikalini
sahnelemek
üzere çalıştılar.
Oyunda, Müzik
Direktörü
Oğuz Kasap
yönetiminde
şarkılar söyleyen
öğrenciler,
seyirci
karşısındaki
sınavlarını 31 Mayıs Perşembe günü düzenlenen etkinlikte
verdiler. 11 sahneden oluşan ve 1,5 saat süren oyunu
başarıyla sahneleyen öğrenciler, hem arkadaşlarından hem
de velilerinden alkış aldılar.

Sosyal Bilimler Bölümü tarafından 23 Mayıs’ta düzenlenen
ve 5. sınıfları
kapsayan
“Genel Kültür ve
Bilgi Yarışması”
heyecanlı
anlara vesile
oldu. Yarışmaya
katılanlar
kadar, sınıflarını
destekleyen
öğrencilerin coşkusu da görülmeye değerdi. Yarışmayı
kazanan 5E sınıfının öğrencilerine ödüllerini ve
sertifikalarını Müdür Yardımcısı Gürcan Avcu verdi.

GELECEĞİN MUCİTLERİ

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında 5. sınıf öğrencileri
arasında “Geleceğin Mucitleri Yarışmasını” düzenlendi.
Öğrenciler, hayal
güçlerini ortaya
koyan, insanların
ihtiyaçlarını
karşılaması
amacıyla
geliştirilen
birbirinden
yaratıcı projeler hazırladılar. Öğrencilerin bireysel veya
takım olarak katılabildikleri yarışmada, 58 proje vardı.

EDİP CANSEVER ŞİİR
YARIŞMASI

İELEV’in düzenlediği
“İstanbul” konulu “Edip
Cansever Şiir Yarışması”na
bu yıl 5. ve 6. sınıf
düzeylerinden il genelinde
pek çok şiir katıldı. 5C
sınıfı öğrencilerinden Melis Özmen’in yazdığı “İstanbul”
adlı şiir, “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. Özmen, ödül
töreninde Üsküdar SEV’i başarıyla temsil ederek edebiyat
dünyasındaki ilk adımını attı.

5. SINIFLAR
ESKİŞEHİR’DEYDİ

Çeşitli seyahatler düzenleyerek öğrencilerine hem
Türkiye’yi hem de dünyayı tanıtmayı amaçlayan
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları’nın rotasında bu
kez Eskişehir vardı. 5. sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin
katıldığı seyahatte hem kentin yakından tanınması
sağlandı hem de eğlenceli anlar yaşandı.
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MAKEY MAKEY

6. sınıf öğrencileri, Fen
Bilimleri dersinin “Elektriğin
İletimi” ünitesi kapsamında IT
Bölümü ile işbirliği yaptılar ve
Maker Lab de Makey Makey
kullanarak basit elektrik
devreleri oluşturdular. Öğrenciler
ayrıca ses, ışık, ısı ve uzaklık
sensörlerini kullanarak derste ele
aldıkları teorik bilgileri pratiğe
yansıttılar.

TARİHTE TÜRK BÜYÜKLERİ

Sosyal Bilgiler dersinin 3’üncü
ünitesinde “İpek Yolunda Türkler”
başlığıyla yer alan konuda
adı geçen Türk devlet adamı,
düşünür ve bilim insanlarıyla ilgili
daha detaylı bilgi edinilmesini
sağlamak amacıyla “Tarihte Türk
Büyükleri” etkinliği düzenlendi.
6. sınıfların katıldığı etkinlikte
öğrenciler, ünlü Türk devlet
adamı, düşünür ve bilim insanları
hakkında tanıtıcı posterler hazırladılar.

İSTANBUL ARKEOLOJİ
MÜZESİ GEZİSİ

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu Sosyal Bilgiler Bölümü,
25 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde 6. sınıf öğrencilerine
yönelik Arkeoloji Müzesi gezisi düzenledi. Öğrenciler
bu gezilerinde İlk Çağ uygarlıklarına ait eserleri görerek
bu medeniyetlerin neler yaptıklarını, nasıl bir yaşam
tarzı benimsediklerini ve günümüze hangi konularda ışık
tuttuklarını öğrendiler.

THE GRUNCH MUSICAL

6. sınıf İngilizce Drama Kulübü öğrencileri tüm sene
boyunca The Grunch Musical üzerinde çalıştılar. Oyun
sırasında, müzik direktörü Oğuz Kasap yönetiminde
şarkıları canlı olarak söylediler. 9 Mayıs Çarşamba günü
6. ve 7. sınıf öğrencileri, velilerse 15 Mayıs Salı günü
gösteriyi izlediler. 11 sahnelik, 1,5 saatlik müzikal çok
beğenildi. Oyunun yönetmenliğini Oya Balcık yaptı.
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DRAMA KULÜBÜ, ISTA
FESTİVALİ’NDE

FB KOLEJİ PROJE YARIŞMASI

5 Mayıs Cumartesi
günü Özel Fenerbahçe
Koleji’nde gerçekleşen
Prof. Dr. Gazi Yaşargil
Fen Bilimleri UlusalUluslararası Proje
Yarışması’na katılan 7A
sınıfı öğrencilerinden
Can Deniz Kösemen
ve Ali Yiğit, “Bitkiler Arıtır” konulu projeleriyle okullarını
başarıyla temsil ettiler.

7’inci sınıf İngilizce Drama Kulübü’nden 20 öğrenci,
Danimarka’nın Kopenhag şehrinde düzenlenen Primary ve
Middle School
ISTA Festivali’ne
katıldı.
Dünyanın çeşitli
ülkelerinden
sekiz okulun
bulunduğu
Festival’in
teması denizler,
gemiler
ve kaçak
yolculardı. Bu
tema doğrultusunda tekne gezilerine katılan ve bir adayı
ziyaret eden öğrenciler, 2,5 günlerini geçirdikleri çalışma
atölyelerinde oluşturdukları hikâyeler ve öğrendikleri
tekniklerle 30 dakikalık performans sergilediler. Festivale
katılan öğrenciler ISTA tarafından gönderilen sertifikalarını
alarak, ilerdeki yıllardaki öğrenim hayatları için referans
olmak üzere dosyalarına eklediler.

7TH GRADE HIGH SCHOOL
MUSICAL

7. sınıf İngilizce Drama
Kulübü öğrencileri, 16
Mayıs’ta High School
Müzikali’ni sahnelediler.
30 öğrenci, kulüp
öğretmenleri ve
yönetmenleri Ms. Roy
yönetiminde, bütün
sene çok çalışmalarının
sonucunu alarak müzikali büyük bir başarıyla sundular.
Işıkları ve müziği Efe Alpman ve Bora Çolak yönetti. Sahne
arkasında destek veren ekipteyse Suden Sancaktar ve İdil
Çamlıbel vardır. Öğrenciler ekip çalışmasının ve işbirliğinin
en güzel örneğini verdiler.

TEAMS TAKIMI TUZLA’DAKİ
TURNUVADA

Fen Bilimleri Öğretmeni Şengül Turhan ile Matematik
Bölümü Öğretmeni Aysun Polat’ın liderliğini yaptığı
Tests of Engineering Aptitude Math & Science (TEAMS)
takımı öğrencileri, 3 Mart Cumartesi günü Koç Okulları
Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen turnuvada yarıştılar. 7.
sınıf öğrencileri, sözü edilen organizasyonda okullarını
başarıyla temsil ettiler.

ÜSKÜDAR SEV-SAC BULUŞMASI

26 Nisan Perşembe günü Üsküdar SEV 7. sınıf öğrencileri
oditoryumda SEV Amerikan Koleji Hazırlık ve 9. sınıf
öğrencilerinin “Lisede Yaşam” konulu sunumlarını izlediler.
Alt başlıkların SAC’de yaşam, hazırlık programı, yıllık
projeler, lisede başarının sırları ve genel okul kuralları olan
sunumda öğrenciler, lisede
kendilerini nasıl bir yaşamın
beklediğini bu yollardan
geçmiş abi ve ablalarından
öğrendiler. Sunumların
ardından, rastgele seçilen
on 7. sınıf öğrencisi sunum
yapan on SAC öğrencisiyle
birebir röportaj yaptılar.
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MERKEZİ SINAVA DOĞRU…

8. sınıf öğrencilerinin ikinci dönemi daha verimli
geçirmelerini
sağlamak
amacıyla,
8-9 Şubat
tarihlerinde
kendileriyle
bireysel
toplantılar
düzenlendi.
Öğrenciler,
öğretmenlerinin yanı sıra Psikolojik Danışman ve Akademik
Müdür Yardımcısı ile bir araya gelerek ilk dönemi birlikte
değerlendirdiler; öğretmenlerinden gelen geri bildirimler
doğrultusunda akademik performanslarını artırmak için
neler yapabileceklerini gözden geçirdiler.

Bu yıl lise hayatına başlayacak 8. sınıf öğrencileriyle bir
araya gelen ilgili birimler,
sınav öncesinde ve sınav
günü dikkat etmeleri
gereken önemli bilgiler
paylaştı ve öğrencilerin
merak ettikleri sorular
yanıtlandı. Sınav heyecanını
yönetme ve psikolojik
hazırlık anlamında neler
yapabilecekleriyle ilgili önerilerde bulunuldu.

MESLEKİ REHBERLİK
ÇALIŞMASI

Mesleki rehberlik
çalışmaları
kapsamında, 8. sınıf
öğrencilerine yönelik
“Mesleki Tercih
Envanteri” hazırlandı.
Öğrencilerin meslek
seçimlerine katkıda
bulunmak ve konu
hakkında farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan
envanterin bireysel değerlendirme raporu öğrencilere
iletilmişti.

ORHAN
VELİ ÖDÜLÜ
YALÇIN’IN

ALEV Okulları’nın İstanbul
genelinde düzenlediği “Orhan
Veli Şiir Yarışması”nda 8. Sınıf
öğrencilerinden Defne Yalçın’ın
eseri birinciliğe değer görüldü.

MEZUNLARLA SOHBET

Üsküdar SEV Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Bölümü tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Mezunlar
ile Sohbet” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte farklı liselerde
eğitim gören beş mezun, lise sınavlarına hazırlanırken
edindikleri deneyimleri paylaştılar, kendi liseleri hakkında
bilgi verdiler.

OKUL TANITIM GEZİSİ

PDR Bölümü, 8. sınıf öğrencilerini üst eğitim kurumları
hakkında bilgilendirmek amacıyla SEV Amerikan Koleji’ne
ziyaret düzenledi. SAC idarecileri ve öğrencileri, lise
hakkında bilgi verip kendilerine yöneltilen sorularını
yanıtladılar.
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YOLUNUZ AÇIK OLSUN

2018 mezunları, Üsküdar Amerikan Lisesi Kampüsü’nde düzenlenen mezuniyet töreniyle geleceklerine uğurlandı.
Törende hazır bulunan öğretmen ve veliler, mezunların heyecanını paylaşırken duygu dolu anlar da yaşandı.
Okul Müdürü Emrah Bozkurt, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Küçükkurt ve
2002 mezunumuz Levent Tüzün'ün konuşmasının ardından gerçekleşen resepsiyonla gece sona erdi.
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WORLD SCHOLAR'S CUP

Okulumuz, ilk kez geçen yıl World Scholar's Cup’a katıldı.
Disiplinler arası akademik düzeyi yüksek öğrencilerden
oluşan bilgi turnuvasında bu yıl Koç Okulları’ndaki bölgesel
aşamayı geçen 12
kişilik okul takımımızın
tamamı başarılı olarak
bir sonraki aşama olan
uluslararası yarışma için
öğretmenleri Ms. Zalma
eşliğinde temmuz ayında
Barselona’ya gittiler.
520 öğrencinin katıldığı yarışmada okulumuz Writing
alanında birincilik, Challenge alanında dördüncülük ve
beşincilik alarak üstünlüklerini taçlandırdılar. Ekibimiz 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde
turnuvadan kazandıkları madalya, kupa ve sertifikalarıyla
yer aldılar.

SERVİS HOSTESLERİ İLE
PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
EĞİTİMİ

Özel Üsküdar SEV İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Birimi, servis şoförleri ve hosteslerine yönelik
eğitim çalışmalarına devam etti. Gelişim dönemi özellikleri,
serviste kaliteli zaman geçirme ve iletişim becerileri
eğitimlerinin ardından, 21 Şubat’ta servis çalışanlarıyla
serviste karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları
konuşuldu. Çalışma kapsamında sık karşılaşılan ya da
olması muhtemel sorunlara yönelik uygulanabilecek
adımlar değerlendirildi.

WSC KÜRESEL FİNALİ

6. ve 7. sınıflardan 12 öğrencimiz Barselona’da düzenlenen
World Scholar’s Cup Küresel Turnuvası'nda okulumuzu
başarı ile temsil etti. 60 ülkeden 2500’e yakın ortaokul ve
lise öğrencisinin katıldığı yarışmada toplam 27 altın ve 31
gümüş madalya kazanan takımlarımız Yale Üniversitesi'nde
yapılacak finallere katılmaya hak kazandılar. Öğrencilerimizi
ve takımlarımızı çalıştıran İngilizce Öğretmenimiz Vedya
Zalma Almelek’i tebrik ediyoruz.

AKRAN SOHBETİ

PDR bölümü, geçen sene lise giriş sınavında başarı
gösteren 8. sınıf öğrencileriyle 7. sınıf öğrencilerini “Akran
Sohbeti”nde bir araya getirdi. Öğrenciler sınavla ilgili
deneyimlerini akranlarıyla paylaştılar.
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SORUN VARSA, ÇÖZÜM VAR!

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu, olumlu davranış geliştirme
(ODGE) çalışmaları kapsamında, öğrencilerin sosyal
becerilerinin artmasına destek olmak amacıyla, “Sorun
Varsa, Çözüm Var!” programıyla ilgili öğretmen
eğitimlerini tamamladı. Program dâhilinde 5., 6. ve 7. sınıf
öğrencileriyle “Akran İletişimi” ve “Empati” konulu sınıf
çalışmaları yapıldı. Öğrenciler, empatiyle ilgili duygu ve
düşüncelerini yazılı veya görseller yoluyla aktardılar. Bu
çalışmalarla öğrenciler, akranlarıyla ilişkilerinde sorunları
nasıl çözümleyebilecekleri hakkında bilgi sahibi oldular.

ERGENLERDE SINAV STRESİ VE
DUYGU YÖNETİMİ

12 Nisan’da, Klinik Psikolog Serkan Kahyaoğlu tarafından
tüm veli ve öğretmenlere “Ergenlikte Sınav Stresi ve
Duygu Yönetimi” konulu bir seminer verildi. Seminerde;
11-14 yaş dönemindeki çocukların stres ve duygularını
yönetebilmeleri için öğretmen ve ebeveynlerin neler
yapabileceklerine değinilerek, yapıcı eleştiri/takdir
yöntemleri ve sınava hazırlık sırasında ilişki yönetimi gibi
konulara değinildi.

OKUL VE PSİKANALİZ
SEMPOZYUMU

OKUL ORTAMINDA
ZORBALIKLA MÜCADELE

Üsküdar SEV İlkokulu Psikolojik Danışmanları, İstanbul
Psikanaliz Derneği ve Özel Amerikan Robert Koleji’nin
işbirliğiyle bu yıl on birincisi düzenlenen “Zorba” temalı
Okul ve Psikanaliz Sempzyumu’na katıldılar. 24 Şubat
tarihinde gerçekleşen sempozyumda, zorbalık teması
farklı vaka örnekleri, tartışmalar, zorbalığın görünümleri ve
sağaltım yöntemlerine yönelik konular ele alındı.

15 Şubat’ta Dr. Nevin Dölek tarafından, idareci ve
öğretmenlere “Okul Ortamında Zorbalıkla Mücadele”
konulu bir eğitim verildi. Eğitimde; zorbalığın tanımı,
çocuklar arasında zorbaca davranışların izlenmesi ve okul
ortamında zorbalığa karşı doğru müdahale teknikleri gibi
faydalı bilgilere yer verildi.
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DOĞA
SPORLARI
KAMPI

4. sınıf Doğa
Sporları Kulübü
öğrencileriyle
okulda doğa
sporları kampı
yapıldı. Öğrencilerimiz kampta eğitici, keyifli ve unutulmaz
bir gece deneyimlediler.

İLÇE BASKETBOL
TURNUVASINDA
İKİNCİLİK

MASA TENİSİ İKİNCİLİĞİ

Minik Erkek Basketbol Takımı
Üsküdar İlçe Şenlikleri
kapsamında düzenlenen
basketbol turnuvasında ilçe
ikincisi oldu. Takımımızı tebrik
eder, başarılarının devamını dileriz.

Masa Tenisi Takımları, Üsküdar İlçe Şenlikleri kapsamında
düzenlenen masa tenisi müsabakalarına katıldılar. Minik
Erkek takımı ilçe dördüncüsü ve Minik Kız takımı da ilçe
ikincisi olmayı başardı.

JUDODA AVRUPA İKİNCİLİĞİ

VOLEYBOLDA
ŞAMPİYONLUK

04-06 Mayıs
tarihleri arasında
Yunanistan’ın
Amyntaio
kentinde
Avrupa’nın
21 farklı
ülkesinden pek
çok kulübün ve
600 sporcunun
katılımıyla
“Uluslararası
Filippos Judo
Turnuvası”
gerçekleştirildi.
1. sınıf öğrencisi
Ali Kerim
Başmısırlı 27 kilo
altı kategoride ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yaşı
ve kilosu arttıkça çok daha zorlu rakiplerle karşılaşmasına
rağmen, bu güzel sonuçla ülkesine dönmeyi başardığı için
öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

İlkokul Minik Kızlar Voleybol
Takımı, Üsküdar Okul Sporları
Turnuvası Kaymakamlık Voleybol
Final Müsabakası’nda birinci olarak
şampiyonluk kupasını kaldırdı.

SATRANÇ
BAŞARISI

Satranç Takımı, 5-6 Mayıs
2018 tarihlerinde Özel Şişli
Terakki Tepeören Okulları
Satranç Turnuvası’na
katıldı. Turnuva sonucunda
öğrencilerimizden Sinan
Mamak 72 sporcu arasında
4. oldu.

93

HABERLER

sev jr

i

ÜSKÜDAR SEV

JİMNASTİK
YARIŞMALARI

9-2 Ocak tarihlerinde
düzenlenen Okul Sporları Artistik
Jimnastik yarışmalarında Ali
Beşe İstanbul üçüncüsü olarak
okulumuzu kürsüye taşıdı.
Ayrıca 1 Mart 2018 Perşembe
günü düzenlenen, İstanbul
Okullar Arası Aerobik Jimnastik
Yarışması’nda, 2. sınıf öğrencisi
Yaz Özyeğin okulumuzu
başarıyla temsil ederek birinci oldu ve altın madalya
kazandı.

MİNİK
ERKEK
BASKETBOL
TAKIMI

KAYAK
KAMPI

Sömestre
tatilinde BursaUludağ’da
düzenlenen
kayak kampını
başarıyla
tamamlayan
öğrenciler, anı
madalyalarını ve kayak karnelerini alarak büyük sevinç
yaşadılar.

Minik Erkek Basketbol
takımı, 10-11 Mart
tarihlerinde Marmara
Eğitim Kurumları’nda
düzenlenen Basketbol Turnuvası’nda üçüncü oldu.

YÜZME
BAŞARILARI

İlkokul öğrencileri, Üsküdar İlçe
Minikler Yüzme Birinciliği Yarışları’nda
okullarını başarıyla temsil ettiler. 50
m. Serbest’te Yavuz Ömer
Ağa 1., Mete Şamlı 4. olurken
50 m. Kelebek’te yine Yavuz
Ömer Ağa birinciliği elde
etti. 8- 9 Mayıs tarihlerinde
Tozkoparan Yüzme
Havuzu’nda düzenlenen
Okullar Arası Minikler
Yüzme İl Birinciliği Yarışları’nda da Yavuz Ömer Ağa 100 m.
Kelebek’te 1., 50 m. Kelebek’te 2., 100 m. Serbest’te 2. oldu.
Böylece 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

ANTALYA SEV SPOR KAMPI

1-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Antalya SEV
Spor Kampı başarıyla tamamlandı
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MASA TENİSİNDE ÜÇÜNCÜLÜK

MERSİN’DE ARTİSTİK
JİMNASTİK
4-7 Nisan tarihlerinde
Mersin’de düzenlenen
Okullar Arası Artistik
Jimnastik Türkiye
Şampiyonası’na katılan
Ela Abay, okulumuzu
başarıyla temsil etti.

MEB Masa Tenisi Üsküdar İlçe Birinciliği’nde Küçük
Kızlar, Küçük Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerindeki
takımlarımız ilçe üçüncüsü oldu.

İSTANBUL’UN EN HIZLISI

İSTANBUL TENİS
TURNUVASI

Atletizm branşında okullar arası İstanbul’un En Hızlısı
Yarışı’na katılan 6. sınıf öğrencimiz Dafne Naz Birsay,
60 m. salon yarışında Anadolu Yakası 1.si oldu.
1 Mart’ta ise Ataköy Kapalı Spor Salonu’nda yapılan
“İstanbul'un En Hızlısı” finalinde mücadele eden Birsay,
İstanbul üçüncüsü oldu.

19-23 Şubat tarihleri arasında TED
Spor Kulübü kortlarında yapılan okullar
arası İstanbul Tenis Turnuvası’nda
Önder Mert Pamukçu, Ali Kerem Çakır
ve Alp Yıldız’dan oluşan Küçük Erkek
Tenis takımımız İstanbul dördüncüsü
olarak kupa ve madalyalarını aldılar.
Takımımız aldığı bu dereceyle Türkiye Şampiyonası’na
katılma hakkı kazandı.

ESKRİMDE
KÜRSÜDEYİZ

10 Nisan’da yapılan
okullar arası İstanbul
Eskrim Birinciliği’nde
okul takımımızdan Melis
Kazancı Küçük, Kızlar
Flore branşında İstanbul
üçüncüsü oldu ve Türkiye
Şampiyonası’na gitmeye
hak kazandı.

RİTMİK JİMNASTİK

Nadire Selin Özalp, Aslıhan Çeçen ve Eyşan Özbaş’tan
oluşan Ritmik Jimnastik Küçük Kız Okul Takımımız
İstanbul üçüncüsü olarak Eskişehir’de düzenlenen Türkiye
Şampiyonası’na katıldı ve okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

95

HABERLER

sev jr

i

ÜSKÜDAR SEV

YÜZME BAŞARILARIMIZ

Sırtüstü branşında İstanbul
ikincisi olarak Türkiye yarı
finallerine gitmeye hak
kazandı.
 4-6 Mayıs tarihleri arasında
Sakarya’da düzenlenen
Okullar arası Yıldızlar Yüzme
Türkiye Yarı Final Yarışları’nda
8. sınıf öğrencilerimizden
Zeynep Ağa, 50 m. Kelebek yarışında birinci, 100 m.
Kelebek yarışında birinci, 200 m. Ferdi Karışık yarışında
Türkiye yarı final birincisi oldu. Kocaeli’nde yapılacak
Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
 24-27 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da
düzenlenen Küçükler Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda
6. sınıf öğrencimiz Ahmet Deniz Doğan 50 m. Sırt Üstü
yarışında 33.39’luk derecesiyle Türkiye dördüncüsü oldu.
 4-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Okullar
arası Yıldızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda 8. sınıf
öğrencilerinden Zeynep Ağa, 50 m. Kelebek branşında
Türkiye ikincisi, 200 m. Ferdi Karışık branşında
Türkiye dördüncüsü, 100 m. Kelebek yarışında Türkiye
üçüncüsü oldu.

 20-22 Mart tarihleri arasında Tozkoparan Yüzme
Havuzu’nda gerçekleşen okullar arası Küçükler
Yüzme İl Birinciliği’ne katılan Ceren Türkçapar, Demir
Karabacak ve Ahmet Deniz Doğan, okulumuzu
başarıyla temsil ettiler. Öğrenci sporcularımızdan
Ahmet Deniz Doğan yüzdüğü 50 m. Sırtüstü
branşında İstanbul birincisi, 50 m. Serbest yarışında
İstanbul dördüncüsü, 50 m. Kelebek yarışında İstanbul
dördüncüsü oldu ve yarı final yarışlarına gitmeye hak
kazandı.
 27-29 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen
Okullar arası Küçükler Yüzme Türkiye Yarı Final
Yarışları’nda 6. sınıf öğrencimiz Ahmet Deniz DOĞAN
50 m. Sırt Üstü yarışında dördüncü olarak Samsun’da
düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak
kazandı.
 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Okullar
Arası Yıldızlar İl Birinciliği’nde okul takımımızdan
Zeynep Ağa, 100 m. Kelebek branşın da İstanbul
birincisi, 50 m. Kelebek branşında İstanbul birincisi,
200 m Karışık branşında İstanbul birincisi, 100 m.

YILIN BAŞARILI SPORCULARI

BİLÇEV FEST BAŞARISI

2017-2018
eğitim
öğretim
döneminde
okul
takımlarında
görev almış
ve başarılı
olmuş 8. sınıf
öğrencilerine
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreninde şiltleri
takdim edildi.

Eko-okulların katılımı ile Bilçev FesTED Istanbul bu yıl hava
kirliliği temasında
kamu spotu
yarışması düzenledi.
Okulumuz temsil
eden 6. sınıf
öğrencilerinden
Onur Canbeyli,
Ayşe Zeynep Özer,
Defne Nar Durak
ve Nazlı Bahar
Özeyranlı çalışmalarıyla mansiyon almaya hak kazandılar.
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ÜSKÜDAR SEV

OYUNCAK KAMPANYASI

Doğançay Müzesi’nin
düzenlediği 14. İstanbul
Ortaokullar arası Resim
Yarışması’nda okulumuzu
başarı ile temsil eden 6D
Sınıfı öğrencisi Ayşe Zeynep
Özer’in eseri sergilenme
değer görüldü. Bu başarısı ile resim malzemeleri ve
paradan oluşan ödüle hak kazandı.

Bu sene ‘Oyuncak SEVgisi –
Oyuncağını Getir Arkadaşını
SEVindir’ konulu yardım
kampanyasının ikincisini düzenledi.
Öğrenciler severek kullanmış
olduğu ve artık ihtiyaç duymadığı,
kullanılabilir durumdaki oyuncakları
ile kampanyaya katıldılar. Bu kampanya ile oyuncaklar,
yurdumuzun değişik bölgelerinden seçilen, isimleri aşağıda
yer alan okul ve çocuk kurumlarına yollandı.
 Diyarbakır Elmadere İlköğretim Okulu’na 5 koli,
 Batman Tuzlagözü İlkokulu’na 5 koli,
 Bitlis MNG Kargo İlkokulu’na 4 koli,
 Fikirtepe Münevver Şefik Fergar İlkokulu’na 3 koli,
 Şanlıurfa Şehit Mehmet Arslan İlkokulu’na 3 koli,
 Batman 16 Mayıs Ortaokulu’na kitap ve satranç takımı.

PICASSO’YU ANLAMAK

7. sınıf görsel sanatlar dersinde öğrenciler
Picasso’nun kübik dönem yapıtlarını
inceleyerek, fikirlerini paylaştılar. Ardından
Picasso gibi portre denemeleri yaparak
hem eğlenip hem de öğrendiler. Çalışmalar
okulun birinci katında sergilendi.

SURİYELİ MÜLTECİ
ÖĞRENCİLERE DESTEK

Sosyal sorumluluk
projeleri, Özel Üsküdar
SEV Okulları’nda herkes
için bir önceliktir. Ana
sınıflarımızda Eylül ayından
bu yana yürütülen “3S”
projemizde yer alan saygı,
sabır ve sorumluluk değerleri ile ilgili çalışmalar başarıyla
tamamlandı. Öğrencilerimizle birlikte Yavuztürk İlköğretim
Okulu’nda eğitim gören Suriyeli mülteci öğrencilerin
hayatlarına dokunmaya karar verildi. Suriyeli mülteci
öğrencilerin ihtiyaç duyduğu malzemeler için gerekli
kaynak, öğrencilerimiz kendi elleriyle, kendi emekleriyle,
kendi yürekleriyle hazırladıkları ürünlerden elde edildi.
18 Mayıs Cuma günü belirlenen malzemeler Yavuztürk
İlköğretim Okuluna iletildi. SEV Ailesi olarak bir başkasının
hayatına dokunmanın mutluluğunu bir eğitim öğretim
yılında daha tekrar yaşadık.

MUSIC IN BERLIN GEZİSİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kapsamında, Almanya’nın Berlin şehrine düzenlenecek
kültür aktarımı, konser organizasyonu ve Berlin
Filarmoni Orkestrası ziyareti için her branştan toplam
64 öğrencimiz seçmelere katılarak çalışmalarını
sergilediler. Kriterler doğrultusunda 30 öğrenci Müzik
in Berlin gezisi için seçildi.
25-27 Nisan tarihleri arasında yapılan gezide 30
öğrencisi geziden tatlı anılarla döndüler. Alan Gilbert
yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası konserini
izleyerek şehir turu yapan öğrenciler, Shule im Panketal
okulunu ziyaret ederek kültürel ve sanatsal paylaşım
etkinliklerinde okul öğrencileriyle çalışmalar yaptılar.
Ayrıca okulda konser veren öğrencilerimiz, tiyatro
oyununa katılarak ev sahibi okul öğrencileriyle birlikte
sahnede yer aldılar.

EMEKTARLARA
HEDİYE

6. sınıf öğrencileri Görsel Sanatlar
dersinde sosyal sorumluluk projesi
olarak çeşitli materyallerden
yaptıkları dekoratif ürünleri, okul personeline hizmet ve
emekleri için hediye ederek teşekkür ettiler.
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KÜTÜPHANE VE KİTAP BAĞIŞI

KORUNCUK VAKFI’NA BAĞIŞ

KİTAP “SEVGİ”Sİ KAMPANYASI

BÜTÜN ÇOCUKLAR BİZİM
DERNEĞİ KİTAP
KAMPANYASI

Üsküdar SEV İlkokulu Okul Aile Birliği, 29 Mart Perşembe
günü, Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’na minik öğrencilerin
dört gözle beklediği, hayal ettiği
kütüphanelerinin oluşumuna destek
olmak amacıyla bağışta bulundu. Bu
bağış ile okulun kütüphanesi yenilendi,
öğrencilerimiz de kitap kampanyası
ile topladıkları ve Zeynep Kamil
İlkokulu’ndaki kardeşlerine hediye ettikleri
kitaplarla kütüphaneyi zenginleştirdiler.
Okul Müdürü Fatih Dedetaş kütüphane kullanımına
başlayan öğrencilerin aktivite görüntülerini bizlerle
paylaşarak teşekkür etti.

Üsküdar SEV İlkokulu öğrencileri, Okul Aile Birliği’nin
sosyal sorumluluk projesi olarak tüm geliri Koruncuk
Vakfı’na bağışlanan tiyatro
etkinliği çerçevesinde 11
Mart Pazar günü Çamlıca
Kampüsü’nde Masal Gerçek
Tiyatrosu’nun "Pollyanna"
adlı oyununu izledi. Ayrıca
tüm seviyelerde öğrenciler
Eko-okul projesiyle bağlantılı olarak atık malzemelerden
yaptıkları destek amaçlı ürünler ve OAB'nin kendi
hazırladığı yiyecekler de satışa sunularak gelirleri
bağışlandı.

“Kitap SEVgi’si Kampanyası’nda
öğrencilerimizin hediye ettikleri
kitaplar kutulanarak hediye
paketi yapıldı. 26 Şubat
Pazartesi günü Öğrenci Birliği
3. ve 4. sınıf temsileri, Okul
Aile Birliği velilerimiz ve okul
müdürümüz Saliha Aslan ile birlikte Üsküdar Zeynep Kamil
İlkokulu’na gidildi. Hediyeler okulda düzenlenen bir törenle
öğrencilerimizin duygularını belirttiği bir konuşma eşliğinde
oradaki öğrencilere teslim edildi.

27-29 Mart 2018 tarihleri
arasında Ortaokul Okul Aile
Birliği, Bütün Çocuklar Bizim
Derneği ile birlikte kitap
kampanyası düzenleyerek
bağışlanan kitapları ihtiyaç
sahibi çocuklara ulaştırdı.

GÖZLERİNİ ‘SEV’EYİM PROJESİ
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları’nın 20. yılı çerçevesinde
gerçekleştirilen projelerden biri de Ortaokul Okul Aile
Birliği tarafından hazırlanan ‘Gözlerini SEVeyim Projesi’
oldu. Proje kapsamında Veysel Vardal Görme Engelliler
Okulu’nun resim odasının
baştan aşağıya tefrişi
gerçekleştirildi. Odaya
ayrı bir renk katmak
için bir duvar resim ile
süslendi. Öğrenciler
okulumuzun logosunu
boyayarak bizlere
teşekkür ettiler. Ayrıca
okula Everest v5 braille alfabesi ile basım yapan printer da
hediye edildi. Proje dahilinde 12 Nisan’da da Redhouse Kidz
ile birlikte Veysel Vardal İlköğretim Okulu’nda yazar Göknur
Birincioğlu’nun kitabı Sobe Ben Penelope ile hikaye atölyesi
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gerçekleştirildi. Sonraki hafta ise okulunun kütüphanesine
ortaokul Türkçe Bölümümüzle çalışılarak Braille alfabesiyle
bastırılan 20 kitap hediye edildi. Kütüphaneye bu sayede
ilk Türkçe Sözlük ve Nutuk
okulumuz tarafından
hediye edilmiş oldu.
Sonrasında ise Veysel
Vardal İlköğretim Okulu
öğrencileri, Üsküdar SEV
öğrencilerine, kendilerine
hediye edilmiş olan
kitaplardan bölümler
okudular. Bu güzel günde
satranç takımımız, görme engelli arkadaşları ile dostluk
maçı yaptılar. Maçların ardından arkadaşlarına satranç
takımları hediye ettiler. Öğrencilerimize ve tüm OAB
üyelerine bu anlamlı proje için teşekkür ederiz.

HABERLER

sev jr

99

