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SEV Genel Müdürü

EĞİTİM İÇİN
DAHA FAZLASI...
SEV İlköğretim Kurumları olarak 2018-2019 Eğitim
ve Öğretim Yılı'nı başarıyla geride bıraktık. Sağlık
ve Eğitim Vakfı olarak, öğrencilerimizin Türkiye'nin
ve dünyanın en iyi eğitim altyapısındaki okullarında
eğitim görmeleri için her türlü desteği vermek üzere
çalıştık.
Okullarımızdaki laboratuvar, kütüphane, derslik gibi
fiziksel olanakları geliştirmenin ötesinde, eğitimin
odak noktası olan öğretmenlerimizin profesyonel
gelişimine yönelik çalışmalarımızı da artırarak
sürdürdük. İyi bir eğitimin ancak iyi öğretmenler
ile mümkün olduğu inancıyla yeni adımlar
attık. Bu yıl, öğretmenlerimize yönelik yapılan
eğitimleri SEV Academy çatısı altına topladık.
Daha fazla öğretmenimizin sistematik olarak
yararlanabileceği bir platformun da alt yapısını
hazırladık. Yıl boyunca, tüm okullarımızda SEV
Academy eğitimleri devam etti. Öğretmen ve okul
yöneticilerimizden gelen olumlu geri dönüşlerden
memnuniyet duyuyoruz.
Okullarımız, farklılaştırılmış öğretim, çift dilli eğitim
gibi yeni yaklaşımları başarıyla hayata geçiriyorlar.
Bunların yanında robotik, kodlama, felsefe, çevre
gibi güncel alanlarda yapılan çalışmaları takdirle
izliyoruz. SEV Junior’un sayfalarında okuyacağınız
gibi öğrencilerimizin, potansiyellerini ortaya
çıkardığını, ulusal ve uluslararası çapta akademik,
sanatsal ve sportif başarılarla taçlandığını görmek
hepimizi çok mutlu ediyor. Tüm çabaları ve
emekleriyle bizleri gururlandıran öğrenci, öğretmen,
idarecilerimize ve desteklerini her zaman yanımızda
hissettiğimiz velilerimize teşekkür ediyoruz.
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İZMİR SEV

95. YILIN COŞKUSU HER YERDEYDİ
ÖZEL İZMIR SEV İLKÖĞRETIM
KURUMLARI, CUMHURIYETIMIZIN 95. YIL
DÖNÜMÜNÜ, 29 EKIM CUMHURIYET
BAYRAMI’NI BIRBIRINDEN RENKLI
VE ANLAMLI ETKINLIKLE KUTLADI.
KUTLAMALAR KAPSAMINDA HAFTA
BOYUNCA CUMHURIYET KOŞUSU,
CUMHURIYET YÜRÜYÜŞÜ, MÜZE
ZIYARETLERI, SERGILER, SEV RADYO
YAYINI, CUMHURIYET GECESI
ETKINLIĞI, DRAMA GÖSTERILERI,
BELGESEL GÖSTERIMI, ÖĞLE TATILI
ETKINLIKLERI, KONUK KONUŞMACILAR,
SINIF IÇI ETKINLIKLER VE TÖRENLER
GERÇEKLEŞTIRILDI. HER YIL OLDUĞU GIBI
CUMHURIYET BAYRAMI COŞKUSUNU
ANASINIFINDAN SEKIZINCI SINIFA
KADAR TÜM İZMIR SEV ÖĞRENCILERI,
TEK YÜREK OLARAK DOYASIYA
YAŞADILAR.

SEV AILESI
CUMHURIYET
GECESI’NDE

SEV İlköğretim Okulları’nda gerçekleştirilen, “Saygı,
sevgi, sebat ve sorumluluk” temaları üzerinde şekillenen
Cumhuriyet Gecesi’ne tüm İzmir SEV Ailesi davetliydi.
Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerlerin öneminin
daha da derinden hissedildiği bu gecede, konuşmacı
olarak Yazar ve Sanatçı Gündüz Öğüt ağırlandı.
Konuşmasının ardından İzmir Senfoni Orkestrası sanatçısı
olan Gündüz Öğüt’e yaylı çalgı sanatçıları Özge Tanrıver,
Betül Yıldıztekin ve Başak Yalçın eşlik etti ve sanatçılar
muhteşem müzik dinletisiyle Cumhuriyet’in 95. doğum
günü kutlamasına renk kattı. 8. sınıflardan on dört
öğrencinin görev aldığı vals gösterisinin ardından gece,
6. sınıf öğrencilerinin konseriyle devam etti. İzmir Senfoni
Orkestrası sanatçılarının da müzikleriyle eşlik ettiği İzmir
Marşı’nı tüm salon coşkuyla söyledi. Gece, Gençlik
Marşı’nın söylenmesiyle son buldu.
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CUMHURIYET
ÇOCUKLARI
SERGISI

İZMİR SEV

Coşkulu Cumhuriyet haftasında
1. ve 3. sınıfların “Cumhuriyet
Çocukları” adlı sergisinin açılışı da
yapıldı. Öğrenciler, görsel sanatlar
derslerinde çeşitli boyama teknikleriyle
uyguladıkları figür çalışmalarını,
zemin katta tüm İzmir SEV ailesine
sundular.
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İZMİR SEV

CUMHURİYET KOŞUSU TAKIMI

CUMHURİYET BAYRAMI SERGİSİ

ATATÜRK MÜZESI’NE ZIYARET

Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl kutlamaları kapsamında
her güne ayrı bir Cumhuriyet etkinliği düzenleyen Özel
İzmir SEV İlkokulu, 2. sınıflara daha önceden gezip
gördükleri Atatürk Müzesi’nin tarihini “Kordondaki Beyaz
Ev” hikâyesiyle anlattı. Şu an müze olan Atatürk’ün
Evi’nin hikâyesi, geçmişi, kullanım şekli ve Ata’nın bu evde
geçirdiği dönem 2. Sınıf öğrencilerinin bir hayli dikkatini
çekti. Atatürk’ün İzmir’e olan sevgisinin vurgulandığı
hikâyede, çocuklar zihinlerine takılan soruları yönelttiler ve
birçok bilgi edindiler.

TARIHI BELGELEMEK

Cumhuriyet haftası kutlamaları kapsamında assembly
programında, Atatürk Araştırmacısı Ahmet Gürel konuk
edildi. Gürel’in, “Cumhuriyet Tarihi Belgelemek” başlıklı
sunumu ve geniş Atatürk Fotoğrafları arşiviyle öğrenciler,
Cumhuriyet tarihiyle ilgili bir yolculuğa çıktılar. Daha
önce görmedikleri Atatürk fotoğrafı kareleri ve hikâyelerle
karşılaşan öğrenciler, program kapsamında, Atatürk’ün
liderliğini anlatan kısa bir belgesel izlediler.
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İZMİR SEV

SAYGI, MİNNET VE ÖZLEM
10 Kasım’da, saatler 09.05’i gösterdiğinde, tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir SEV’de de zaman durdu ve siren sesleriyle
birlikte büyük bir hüzün yaşandı. Atatürk’ü Anma etkinlikleri, saygı yürüyüşüyle başladı. Ulu Önder’in aramızdan ayrılışının
80. yıl dönümünde gerçekleştirilen anma törenlerinde Atamız, saygı, minnet ve özlemle anıldı. Etkinliklerde, günümüzde
Atatürk’e olan sevgiyi ve saygıyı dile getirmenin en önemli yollarından birinin bize bıraktığı değerlere ve vatanımıza sahip
çıkmak olduğu bir kez daha vurgulandı.
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İZMİR SEV’DEN FRIDA KAHLO GEÇTİ

İzmir SEV 1. sınıf öğrencileri, disiplinlerarası bir çalışmayı daha tamamladılar. Bütünsel öğrenmeyi destekleyen projede Görsel
Sanatlar, Yaratıcı Drama ve Müzik derslerinin işbirliğinde Frida Kahlo’nun hayata bakış açısı, eserleri ve hayvan dostları
incelendi. Frida Kahlo projesiyle aynı zamanda zorluklar karşısında pes etmeme, sanatın gücü, azimli olma, sebat etme ve
hayvan sevgisinin verdiği bakış açısı da vurgulandı. Disiplinlerarası projede Müzik derslerinde Frida Kahlo şarkısı öğrenilirken,
Yaratıcı Drama derslerinde Frida Kahlo kuklaları canlandırıldı, Görsel Sanatlar derslerindeyse Frida Kahlo resimleri incelendi ve
uygulamalar yapıldı. Sergi ve öğrencilerin sahne performanslarıyla tamamlanan çalışma, velilerin büyük beğenisini topladı.

İLKOKUL KIŞ KONSERİ

İlkokul öğrencilerimiz 2. ve 3. sınıf öğrencileri yine bir
kış konserinde enerjileri, neşeleri ve şarkılarıyla sahnede
harika bir performans sergilediler. Konserde ödüllü
çocuk şarkıları, kendi kültürümüzü yansıtan türküler, farklı
kültürlere ait İngilizce, Yunanca, İspanyolca şarkılar
büyük beğeni topladı. Öğrencilerimiz birlikte başarmanın
sevincini yaşayarak ve doyasıya alkış toplayarak
emeklerinin karşılığını aldılar.

OPEN HOUSE

Birinci dönem bitmeden, sınıf kapılarını velilere açan İSEV, 1.
ve 2. sınıfta okuyan öğrencilerinin ailelerine yönelik “Open
House” etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlikle öğrencilerimiz
okulda yaptıkları çalışmaları ailelerine göstererek öğrenme
deneyimlerini paylaştılar. Hem Türkçe hem İngilizce
derslerine ait örnekler, öğrencilerimizin aileleri ile birlikte
öğrenme sürecine dair bilgi edinmelerine ve hoşça vakit
geçirmelerine imkân verdi.
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İZMİR SEV

MİNİK YETENEKLER
SAHNEDE

HER SENE ILKOKUL ÖĞRENCILERIMIZIN KENDI
YETENEKLERINI SAHNELEDIĞI TALENT SHOW BU
SENE DE RENKLI GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.
ÖĞRENCILERIMIZ KENDI KAREOGRAFILERINI
HAZIRLADIKLARI DANS GÖSTERILERI VE SESLENDIRDIKLERI
ŞARKILAR ILE SAHNE ALDILAR. PERFORMANSLARI
KENDILERINI IZLEYEN ÖĞRETMENLERINI, ARKADAŞLARINI
VE AILELERI COŞTURDU.

DENİZALTI MASALI
TİYATROSU

İzmir SEV Okul Aile Birliği’nin yeni yıl hediyesi olan
tiyatro oyununu ilkokul öğrencilerimiz keyifle izlediler.
Denizaltı Masalı adlı oyununda deniz kirliliğine
vurgu yapıldı. Konak Belediyesi’ne ait tiyatro oyunu
sonunda öğrenciler, Belediye Kütüphanesi için kitap
hediye ettiler.

İNGİLİZCE
TİYATRO OYUNU
Özel İzmir SEV İlkokulu
öğrencileri, uluslararası tiyatro
grubu Cloud Theatre’in Alice
Harikalar Diyarında adlı
oyununu İngilizce olarak
izlediler. Uluslararası oyuncular
tarafından sunulan interaktif
tiyatro oyununda öğrenciler,
gösterinin birer parçası olup
İngilizce dilini farklı ortamlarda
kullanmayı deneyimlediler.
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İZMİR SEV’DE
WORLD SCHOLAR’S
COŞKUSU

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 300 öğrenci katıldı. Antalya, İzmir, İstanbul
ve Mersin illerinden 300 öğrenciyi İzmir’de buluşturan ve ev sahipliğini İzmir SEV Ortaokulu'nun yaptığı World Scholar’s
Cup’ta; Scholar’s Bowl, Team Debate, CollaboratIve WrItIng, Scholar’s Challenge gibi kategorilerde öğrenciler İngilizce dil
yeteneklerini sergilediler.
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İZMİR SEV

GÖKYÜZÜNDE DAVETSİZ
MİSAFİRLER

İzmir SEV Ortaokulu, Ege Üniversitesi Uzay Bilimleri
ve Astronomi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar
Evren’i assembly saatinde ağırladı. Evren, Fen Bilimleri
Bölümü’nün hazırladığı programda, “Gökyüzünde Davetsiz
Misafirler” adlı sunumuyla öğrencilere uzay, gök cisimleri,
gök hareketleri konularında keyifli ve öğretici bir sunum
yaparak gökyüzüne farklı bir bakış açısıyla bakmalarına
imkân sağladı.

TEKNOLOJİ VE
OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ

Globed E-Öğrenme Teknoloji Şirketi’nin kurucularından
Esat Uğurlu 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize, günümüzde
teknolojinin ve dijital okuryazarlığın önemi konusunda bir
sunum yaptı. Teknolojideki son yeniliklerle konuşmasına
başlayan Uğurlu, Google gözlüğü, anında çeviri yapabilen
kulaklık, 3-D metal printer ve sürücüsüz aracı gibi
icatlardan örnekler vererek, gelecekte öğrencilerimizin
içinden de bu gibi yeniliklere imza atacak bireylerin
çıkabileceğini, bunun bir yolunun da gündemi, yenilikleri
ve gereksinimleri yakından takip etmekten geçtiğini, bu
nedenle öğrencilerimizin şu anda kullandıkları Achieve
3000 farklılaştırılmış dijital okuma programının çok yararlı
bir kaynak olduğunu belirtti. Geleceğe şimdiden hazırlık
yapmak isteyen öğrencilerimizin, öğretmenlerinin verdikleri
ödevler dışında, dünya basınında yayınlanmış sanat,
tarih, bilim, teknoloji gibi pek çok alanda 10 binden fazla
makaleyi kendi okuma düzeylerinde okuyarak kendilerini
geliştirebileceklerini söyleyen Uğurlu’nun interaktif
sunumunu öğrencilerimiz büyük bir ilgiyle izleyerek
katılımda bulundular.

HAYVANLARI KORUMA VE
HAYVAN HAKLARI GÜNÜ

İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri, Hayvanları Koruma ve
Hayvan Hakları Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladılar.
Fen Bilimleri Bölümü’nün yürüttüğü etkinliklerde öğrenciler
hafta boyunca bina koridorlarına konan kutulara
barınaklara gönderilmek üzere paket mama katkısı yaptılar.
Gerçekleştirilen öğle etkinliğinde hazırlanan panolar üzerine
“Sokaktaki Dostlarımız” başlığı altında, hayvanları koruma
ve hayvan haklarıyla ilgili düşüncelerini yazdılar. Kendi
evcil hayvanlarıyla çekilen fotoğraflarını ekledikleri pano
üzerinde, Hayvan Hakları Bildirgesi oluşturdular. Çocuklar,
“Hayvanların İlginç Dünyası” ile ilgili online çalışma da
büyük bir coşku ve sevinçle yeni bilgiler öğrendiler.
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TÜRK DİL BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Ulu önder Atatürk, 11 Temmuz 1932’de arkadaşlarına
“Dil işlerini düşünmek zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?”
diye sorar. Oradakilerin bu düşünceye katılması üzerine
“Öyle ise Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona
kardeş bir dil cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik
Cemiyeti olsun,” diyerek Türk Dil Kurumu’nun temellerini
atar. Ertesi gün, daha sonra adı Türk Dil Kurumu’na
çevrilecek olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulur.
Bu coşku ve heyecan içerisinde Türk Dil Kurultayı, yani
“danışma meclisi” toplanır. Kurultaya çok sayıda bilim
insanı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı katılır.
Atatürk, kurultayı baştan sona kadar izler. Türkçe’nin
gelişmesi, özleşmesi, zenginleşmesi yolunda Türk Dil
Kurultayları’nın çok önemli yeri vardır. İşte bu nedenlerle
her yıl 26 Eylül, Türk Dil Bayramı olarak kutlanır.
Özel İzmir SEV Ortaokulu olarak bu önemli günde
yazar ve Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı
Gündüz Öğüt’ü ağırladık. Bizi kırmayıp davetimizi kabul

eden Gündüz Öğüt, yalnız da değildi. Devlet Senfoni
Orkestrası sanatçılarından Özge Tanrısever (keman),
Betül Yıldıztekin (viyola), Başak Yalçın (viyolonsel)
kendisine eşlik ederek etkinliğimize katıldı.
Gündüz Öğüt, dilin önemini vurgulayan konuşmasında
Atatürk’ün dilimize kazandırdığı sözcüklerden ve dilin
yazı alanındaki öneminden söz etti. Ayrıca Q klavye
yerine Türkçe’ye uygun F klavyeden söz eden yazar, F
klavye ile dünya çapında yapılan yazma yarışmalarında
Türk yarışmacıların birinciliklerinin çok sayıda olduğunu
vurguladı.
Kısa konuşmasının ardından müziğin de evrensel bir
dil olduğunu ifade eden Gündüz Öğüt, değerli sanatçı
arkadaşlarını sahneye davet etti. 15 dakika süren mini
dinleti, tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından
büyük beğeni ile izlendi. Son parça olarak “ İzmir
Marşı”nı çalan sanatçılara tüm İzmir SEV ailesi marşı
söyleyerek eşlik etti.
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NEDEN YERLİ MALI
KULLANMALIYIZ?

Ortaokulumuzda Tutum, Yatırım ve Türk Malları
Haftası 12-18 Aralık tarihlerinde kutlandı.
Öğrencilerimize Türk Malı ürünleri kullanımının,
tutumunun ve yatırımının önemini anlatırken, Yerli
Malı Haftası’nın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bilgi
sunuldu. Sosyal Bilgiler Bölümü öğle etkinliği olarak
Atatürk’ün Yerli Malı üretimi için neler yaptığını
oluşturulan bir panoyla sergilendi. Öğrencilerimiz
“Neden Yerli Malı Kullanmalıyız?” sorusunu, poster
çalışmalarıyla yanıtlarken “yerli malı kullanmanın
önemini” vurgulamış oldular.

İLKYARDIM EĞİTİMİ

İzmir SEV’de her sene gerçekleştirilen İlkyardım eğitimi
için öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz buluştu. İlkyardım
Yönetmeliği'ne göre yapılan eğitim, ilk yardım teknikleri
uzmanlar tarafından anlatılarak uygulamalı şekilde
gösterildi. Katılımcı olan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz
iki gün süren eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı Onaylı
İlkyardım sertifikası alacaklar.

SEV FAMILY DAY
Okulumuzda, her yıl
geleneksel olarak
düzenlenen “SEV
Family Day” etkinliği
tüm İzmir SEV
Ailesi’ni, öğretmen,
veli ve öğrencileri
buluşturdu. Her
yıl olduğu gibi bu
yıl da birbirinden
renkli aktivitelerle
düzenlenen SEV
Family Day’de,
aileler tanışma ve
etkinliklere birlikte
katılma fırsatı yakaladı.
Sağlık Eğitim Vakfı’nın 50. yıl teması ile gerçekleşen
etkinliğin mottosu, “Biz Ortak Kökleriyle Ortak Geleceğe
Uzanan Bir Aileyiz” olarak belirlendi. Siveno, Alkış Müzik,
Bere Çocuk ve Geleceğin Yıldızları kurumlarının desteğiyle

düzenlenen “SEV
Family Day”,
konuklara ikram
edilen brunch
ile başladı. Gün
boyunca süren
etkinlikler içerisinde,
canlı müzik dinletisi
ve veli orkestrası
konseri de yer aldı.
İzmir SEV İlkokul
Müdürü Dr. Özlem
Altay Yücesoy,
Ortaokul Müdürü
Sedef Özyiğit, İzmir
SEV’de görev alan öğretmenler ve tüm SEV Ailesinin
katılımı ile Sağlık ve Eğitim Vakfı 50. yıl pastası kesildi.
Büyük bir coşkuyla SEV Marşı’nı söyleyen SEV’li aileler;
spor aktiviteleri, turnuvalar, atölye çalışmaları ve oyun
parkurundaki oyunlarla eğlenceli bir gün geçirdiler.
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İZMİR SEV’DE NEZAKET
HAFTASI

Nezaket; iyilik sever olmayı, bencil olmamayı, küçük
menfaatlerin peşine düşmemeyi, saygılı olmayı,
yardımı, anlayışlı olmayı içinde barındıran bir değerdir.
Öğrencilerimizin, dünyaya nezaket gözlükleriyle bakan
ve bu hayat anlayışına sahip bireyler olarak yetişmesi
temel amacımızdır. Bu nedenle her yıl kutlanan 13 Kasım
Dünya Nezaket Günü’nünü, bu yıl da hafta boyunca süren
etkinliklerle kutlandı. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi
ile Kütüphane Bölümü’nün ortaklaşa planladığı etkinliklerde
video gösterimleri, sınıf /bahçe etkinlikleri, sunumlar ve
kitap paylaşımları gerçekleşti. Anaokulundan 8. sınıfa
kadar tüm düzeylerin katıldığı etkinliklerdeki sloganımız
“Nezaket Bulaşıcıdır!” oldu.

CODE WEEK

2013 yılından bu yana Ekim ayında kutlanan “Europe
Code Week” etkinliği bu yıl da okulumuzda farklı
etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Öğrencilerin kodlama
dünyasıyla tanışmalarını, bu konuda farkındalık
kazanmalarını ve kodlama becerilerini ileri seviyelere
taşımalarını hedefleyen etkinlikler 8-21 Ekim tarihleri
arasında yapıldı.
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5. İZMİR ÇOCUK VE
GENÇLİK EDEBİYATI
GÜNLERİ

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından, çocuklarımızda ve
gençlerimizde okuma ve edebiyat hevesi yaratmak, doğru kitap
seçebilme yetisini geliştirmek, okuma alışkanlığının önemini
benimsetmek, öğretmenlerimizin taşıdığı mesleki potansiyelin
daha da açığa çıkmasına vesile olmak gibi amaçlarla düzenlenen
İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri 12-13 Ocak
2019 tarihlerinde Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nın ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. İki gün süren etkinliklere katılım
oldukça yoğundu. Eş zamanlı yapılan işliklerle farklı alanlarda
düşünme temalı paylaşımlar oldu. Birbirinden değerli eğitimciler,
akademisyenler ile gerçekleştirilen organizasyonun Fransız misafiri
“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinin yazarı Brigitte Labbe’nin iki buçuk
saat süren konuşması büyük beğeni topladı . Hem Türkiye’de hem
de dünyada büyük ses getiren çocuklara uygun bir dille soyut
kavramları anlatan “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinin yazarı Brigitte
Labbe İzmir’de ilk defa EÇEV’in konuğu olarak Özel İzmir SEV
İlköğretim Kurumları’nda eğitici bir söyleşi gerçekleştirdi.
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İZMİR SEV

DÜNYA FELSEFE
GÜNÜ KUTLANDI

Dünya Felsefe Günü’nü kampüsümüzün farklı alanlarında
tüm sınıflarımızdan öğrencilerin katılımıyla kutladık.
İlköğretim 1. sınıftan 12. sınıfa kadar her yaştan
öğrencilerimiz kampüsümüzün çeşitli yerlerinde düşünce
çemberleri oluşturdu, değerlerle ilgili konuşup tartışarak
paylaşım gerçekleştirdiler.
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ÖĞRENCİLERİMİZ
WORLD SCHOLAR’S CUP’TA

Özel İzmir SEV Ortaokulu 7. ve 8. sınıflardan 19
öğrencimiz, Barselona’da düzenlenen World Scholars
Cup Küresel Turnuvası’nda okullarını başarıyla temsil
etti. 60 farklı ülkeden 2 binden fazla öğrencinin katıldığı
turnuvada öğrenciler; münazara, yaratıcı yazma ve
bilgi yarışmalarında bireysel olarak 6 altın ve10 gümüş,
grup olaraksa 3 altın 7 gümüş madalya kazandılar.
Öğrencilerimizden İrem Kurtdemir, Pelin Pala ve Elvan
Sökmen, Yale Üniversitesi’nde düzenlenecek Şampiyonlar
Turnuvası’na katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimiz ayrıca
turnuva esnasında düzenlenen kültür gecesinde ülkemizi
başarıyla tanıttılar.

14. UZAY KAMPI
SEV ZIRVESI
Sağlık ve Eğitim Vakfı ilköğretim kurumlarında
geleneksel olarak düzenlenen SEV Zirvesi’nin 14.sü
Uzay Kampı Türkiye’de gerçekleşti. Gerçekleştirilen
buluşmanın bu yılki katılımcıları, güneş sistemi ağırlıklı
oluşturulan özel bir programda bir araya geldi.

ÖZGE BAHAR SUNAR
İLE SÖYLEŞİ

Birinci sınıf öğrencileri, “Kirpi ve
Sergi” kitabının yazarı Özge Bahar
Sunar ile buluştular. Engellerin insanı
vazgeçirmek için değil, yeni yolları
keşfetmek için olduğunu anlatan kitabı
bitiren öğrencilerimiz, yaratıcı okuma
etkinlikleri ve eleştirel düşünmeyi
sağlayan çalışmaları tamamladılar,
sistem düşüncesi yöntemiyle de
kitabın ana karakterinin duygularını
etkileyen olayları incelediler. İnceleme
etkinliklerinin son aşamasında yazarla
buluşan öğrencilerimiz, kitap yazma ve
yazarlıkla ilgili merak ettikleri soruları
yazara yönelttiler. Yazar etkinliğinin
sonundaysa tıpkı kirpi gibi farklı
malzemelerle “a” harfi oluşturdular.
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MASALLARIN SİHİRLİ DÜNYASI

Anaokulu 4 yaş öğrencileri, “Masalların Sihirli Dünyası”
adlı temada kitapları ve masalların dünyasını keşfettiler.
Tema boyunca farklı dünya masallarıyla tanışan öğrenciler,
masal kahramanlarını ve masallarda geçen olayları
belirleme çalışmaları yaptılar. Kitaplarla ilgili öğrenilen
yeni bilgilerle kitapları incelemek için Naomi Foster Lise
Kütüphanesi’ne gittiler. Lise kütüphanesinin öğrenciler
ve yetişkinler açısından hangi amaçlarla kullanıldığını
öğrendiler.

KAŞKALOĞLU GÖZ
HASTANESİ’NE GEZİ

İzmir SEV Anaokulu öğrencileri “Benim Hakkımda Her
Şey” konulu temamızda meslekler konusunu çalıştılar.
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’ni ziyaret eden öğrencilerimiz,
duyu organımız göz hakkında detaylı bilgi edindiler.

SONBAHAR ETKİNLİKLERİ

Sınıflarında sonbahar mevsiminin özelliklerini çalışan İzmir
SEV Anaokulu 5 yaş öğrencilerimiz, doğadaki değişimi
gözlemlemek için bahçeye çıktılar. Değişen yaprak
renklerini, yapraklarını döken ağaçları, hava durumunu
inceleyen öğrencilerimiz çevre dedektifliği yaparak
bahçeden yaprak, kozalak, dal parçaları topladılar. Bu
parçalarla gruplama, sıralama, örüntü kurma gibi çeşitli
matematik dersleri yaptıktan sonra buldukları parçaları
hayal güçlerini kullanarak farklı şeylere benzetip sanat
çalışmalarında kullandılar.
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YAZAR DİCLE
KESKİNOĞLU
İLE SÖYLEŞİ

ANAOKULU ÖĞRENCILERI, TEMA KAPSAMINDA YAZAR
DICLE KESKINOĞLU ILE FRANK HALL KÜTÜPHANESI'NDE
SÖYLEŞI GERÇEKLEŞTIRDILER. DICLE KESKINOĞLU’NUN
SUNUMUYLA YAZARLIK MESLEĞI HAKKINDA BILGI
EDINEN ÖĞRENCILER, YAZARIN YAZDIĞI KITAPLARDAN
BIRINI KENDI SESINDEN DINLEME FIRSATI BULDULAR.

KİTAP VE KÂĞIT SANATLARI
MÜZESİ GEZİSİ

Anaokulu öğrencilerimiz, “Kitap Kurdu” temasında,
Türkiye’nin ilk Kitap ve Kâğıt Sanatları Müzesi’ne giderek
kâğıdın üretiminden sanat eseri olarak kullanılışına
kadar, çok çeşitli kâğıt ve baskı aşamasını inceleme ve
gözlemleme fırsatı yakaladı. Kâğıdın ilk keşfi ve nasıl
geliştiğini gösteren bölümde öğrencilerimiz kendilerini,
zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissettiler. Dünyanın
sayılı müzelerinden biri olan bu müzede 36 sayfalık Çin
alfabesiyle yazılan ve bir mercimek büyüklüğünde olan
dünyanın en küçük kitabını görmek öğrencilerimiz arasında
ilgi uyandırdı.

YERLİ MALI, YURDUN MALI
İzmir SEV Anaokulu
öğrencileri, Yerli Malı
Haftası’nı kutladı. Yerli
ürünlerin tüketiminin önemini
fark etmek, tutumlu ve
tasarruflu olma bilincini
geliştirmek amacıyla yapılan
etkinlikte öğrencilerimiz,
evlerinden Türkiye’de yetişen
meyve ve yemişlere örnekler
oluşturabilecek yiyecekler
getirdiler. Getirdikleri
yiyecekleri birbirleriyle
paylaşan öğrencilerimiz,
öğrendikleri şarkı ve şiirleri
söyleyerek güzel ve anlamlı
bir gün geçirdiler.
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KÜTÜPHANE
KAMPI HEYECANI

İzmir SEV 2. sınıf öğrencileri için bir ayrıcalık
olan ve geleneksel hale gelen Kütüphane
Kampı’nda yine eğlenceli atölyelerle
öğrencilerimiz buluştu. Arkadaşlık ilişkilerini
güçlendiren, okulla kurdukları bağları geliştiren,
işbirliği ve takım olma becerilerini destekleyen
kampımız öğrencilerimizin unutamayacakları
anıları içerisinde yerini aldı.

BÜYÜK
DAHİ
SERGİSİ

İzmir SEV’de 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Etkinlikleri ve Hayat Bilgisi dersi
Atatürk’ün Hayatı konusu kapsamında
2. sınıf öğrencilerimiz Folkart Sanat
Galerisi’nde yer alan Büyük Dahi/
Gazi Mustafa Kemal sergisine bir gezi
gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz, sergide
yer alan 400 obje ve bir kısmı daha
önce hiç yayınlanmamış 150 Atatürk
fotoğrafını inceleme fırsatı buldu.
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ATMA KULLAN
GERİ DÖNÜŞTÜR

ART OF ERIC CARLE
PROJESİ

Bir Eko-Okul olarak amacımız öğrencilerimizde çevre
bilinci oluşturmaktır. 2. sınıf öğrencilerimiz “Atma Kullan
Geri Dönüştür” etkinliğiyle geri dönüşüm konusunu ele
aldılar. Bu yıl derslerinde “Soso’nun Kompost Kitabı”nı
okuyan öğrencilerimiz farklı etkinliklerle geri dönüşümün
önemini kavradılar. Çalışmalarının sonunda ise
hazırladıkları sunumla kendi okul arkadaşlarını ve misafir
ettikleri komşu okuldan öğrencileri bilgilendirdiler. Etkinlik
sonrasında konuk öğrencilere çevre bilinci konulu çeşitli
kitaplar armağan ettiler.

İzmir SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri disiplinlerarası “Art
of ErIc Carle” projesini tamamlayarak kendi eserlerinden
oluşan serginin açılışını velilerle beraber yaptılar. 70’e
yakın çocuk kitabı yazmış ve resimlemiş tüm dünyada
milyonlarca okura ulaşmış önemli bir yazar ve ressam
olan ErIc Carle’ın kolaj tekniğiyle hazırlanan projede
öğrencilerimiz kendi eserlerini yarattılar. “Art of ErIc
Carle” projesiyle öğrencilerimizin; başarı ve yaratıcılıkla
şekillenmiş yaşam hikayelerinden ilham alarak, kendilerini
ifade etmede yeni yollar keşfetmeleri amaçlandı. Ayırt
edilebilir ve anında tanınabilir eserler üreten ErIc Carle;
sanat gücü yüksek, dokunulabilir kitaplarıyla zengin
kütüphanemizde ayın yazarı olarak da anıldı.

TUTUM, YATIRIM VE YERLİ
MALI HAFTASI

İzmir SEV 2. sınıf öğrencileri 12-18 Aralık haftasında
Tutumlu Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı kutladılar.
Tutumlu olmak ve yerli malı kullanmakla ilgili etkinlikler
gerçekleştirip, yerli malı ürünleri tanıyıp, arkadaşlarıyla
paylaştılar. Günün anlam ve önemine değindiler.
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ENERJİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

İZMİR HUZUREVİ
SAKİNLERİNİ AĞIRLADIK

İzmir SEV İlkokulu, enerji tasarrufu haftasıyla ilgili
farkındalık yaratmak için hafta boyunca okul içinde birçok
etkinlik düzenledi. Aynı zamanda bir eko-okul olan ve
yeşil bayrak sahibi İzmir SEV İlkokulu, haftaya 4. sınıf
öğrencilerinin serbest kürsüdeki bilgilendirici sunumlarıyla
başladı. Derslerde enerji tasarrufuyla ilgili yapılması
gerekenler hakkında videolar izleyen öğrenciler, yaptıkları
poster çalışmalarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanmanın önemine vurgu yaptılar. Gelecek nesillerin
enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en
aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir ve temiz enerji
kaynaklarına yönelmenin gerekliliği üzerinde durulan
derslerde öğrenciler, enerjinin insan yaşamındaki yerinin
bir kez daha farkına vardılar.

Özel İzmir SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencileri,
toplum hizmeti planlamalarını bu yıl “İzmir
Huzurevi Sakinleri”
için gerçekleştirdiler.
Öğrencilerimiz;
büyüklerini okullarında
ağırladılar ve onlar
için koro, halk dansları,
dans, orkestra ve
yarışmalardan oluşan bir yeni yıl programı
hazırladılar. Huzurevi sakinleri ile geçen keyifli bir
günün ardından 4. sınıflarımız, kendi hazırladıkları
kartları ve 2019 için iyi dileklerini, yüzlerini
güldürdükleri konuklarımızla paylaştılar.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK
SEMİNERİ

İzmir SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencileri “Songs and
Tales around the World” başlıklı bir çokkültürlülük
sunumu gerçekleştirdiler. Farklı kültürleri öğrenmek ve
onlara saygılı olmak okulumuzun önemli bir öğrenme
kazanımıdır ve okulumuzun hedef ve felsefeleri içerisinde
yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda gerçekleşen
etkinliğimizde, öğrencilerimiz Dünyadaki farklı kültürlerden,
7 farklı kıtadan 7 farklı hikaye ve şarkıyı hem Türkçe hem
İngilizce olarak paylaştılar. “Hepimiz farklı bir ülkeden
olabiliriz, ama aslında hepimiz aynı gökyüzü altında
yaşıyoruz” mesajını verdiler.
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İKİNCİ YABANCI DİLLER
ACI-SEV ORTAK ÇALIŞMASI

İkinci Yabancı Diller dikey müfredat çalışması
kapsamında gerçekleştirilen ACI-SEV ortak proje
çalışması ACI ve 6. sınıflardan bir grup öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı sınıflarda Fransızca,
Almanca ve İspanyolca dillerinde liseli abla ve
ağabeyleriyle birlikte çalışmaktan büyük keyif alan
öğrenciler, öğrendikleri dillerin kültürleriyle ilgili yeni
bilgiler öğrenirken, yapılan interaktif çalışmalarla dili
eğlenerek pratik etme olanağını buldular.

KONUK YAZAR MAVİSEL YENER
İzmir SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerimiz okumuş
oldukları “Mustafa Kemal’in Kayıp Seslerinin İzinde”
kitabının yazarı Mavisel Yener ile buluştular. Yazar
Mavisel Yener, sunumuna kitabını nasıl yazdığını ve bu
kitabı yazarken nelerden etkilendiğini anlatarak başladı.
Söyleşi sırasında sorduğu sorularla sunumunu interaktif hâle
dönüştüren Mavisel Yener, öğrencilerimizden gelen soruları
da yanıtladı.

TarihSEV ÇALIŞMALARI
BAŞLADI

Tarihi sevdiren, kültür ve sanat tarihi çalışması TarihSEV
için, 5. sınıflar çalışmalara başladı. Kültür ve sanat
tarihi bilgilerinin, belli bir sistematik içinde ve temalar
altında aktarılması amacıyla oluşturulan TarihSEV projesi
kapsamında öğrencilerimiz farklı tarih dönemleriyle ilgili
çalışmalarını sürdürecekler.

JMUN BAŞARISI

Ekin Koleji’nde düzenlenen JMUN Konferansı’na katılan
6. sınıf JMUN Takımımız üç gün süren konferanstan
başarı ile döndü. Üç gün boyunca temsil ettikleri ülkelerin
bakış açısıyla küresel sorunlara çözümler üreterek
bunları komitelerinde sunan öğrencilerimiz ilk JMUN
deneyimlerinde büyük bir heyecan yaşadılar. Okulumuz
öğrencilerinden
Arel Ulukuş,
onlarca öğrenci
arasından
sıyrılarak Best
Delegate ve
Efe Açıkalın,
Outstanding
Delegate ödüllerini
alarak bizleri
gururlandırdılar.
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JMUN KULÜBÜ
VALMUN
KONFERANSI

İzmir SEV Ortaokulu JMUN Takımı,
İspanya’nın Valencia kentindeki
American School of Valencia’da
gerçekleştirilen Uluslararası
VALMUN konferansına katıldı.
Konferansta İspanya, Fransa Lüksemburg ve Amerika’dan farklı okullar yer
aldı. Uluslararası problemlerle ilgili çözümler bulunan konferansta 7. sınıf
öğrencilerimiz çeşitli ülkeleri temsil ettiler.

EKO-OKUL PROJELERİ
Öğrencilerimizde çevre bilincini
artırmak amacıyla uyguladığımız EkoOkullar Projesi kapsamında yaptığımız
çevre okuryazarlığı derslerinde 7. sınıf
öğrencilerimiz akuaponik sistemlerin ne
olduğunu öğrendiler. Toprak olmadan
durgun su kültürü içinde uygulanan
bir tarım biçimi olan hidroponik tarım
ile daha ekonomik ve çevresel açıdan
uygun çevrimli yetiştirme sistemi olan
akuaponik sistemlerle ilgili projeler
hazırladılar.

YAZAR HAKKI KURT BULUŞMASI

İzmir SEV Ortaokulu yazarları öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.
“Yeşil Çekirgeler Zamanı” adlı kitabın yazarı Mustafa Hakkı Kurt 7. sınıf
öğrencilerimizle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin büyük
ilgiyle dinledikleri söyleşide yazar; kitap okumanın insanlar üzerindeki
etkileri, kitap-film eleştirisi, öğrencilerimizin okudukları ve etkilendikleri
kitaplar, kitapla ilgili
yorumlar ve sorular
başlıklarını ele aldı.
Öğrencilerimiz kitabı
okuduktan sonra
yaptıkları “Düşünen
Okurların Yorumları”
adlı çalışmayı
yazarımızla paylaştılar.
Katılımın yoğun olduğu
bu keyifli sohbet için
yazarımıza teşekkür
ederiz.
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8. SINIF
ÖĞRENCİLERİMİZİN
TİYATRO GÖSTERİSİ

8. sınıf öğrencilerimiz İngilizce
programımızın bir parçası olan
“Wooing Wed Widing Hood” adlı
oyunu arkadaşlarına ve ailelerine
sergilemek için Aralık ayından
itibaren Language Arts derslerinde
çalışmaya başladılar. Beş hafta
süren bu yoğun çalışma döneminin
başında yapılan seçmelere katılan
öğrencilerimiz, rol dağıtımından
sonra rollerini ezberlerken, rol
yapma ve konuşma becerilerini
geliştirmeye yönelik çalışmalar da
yaptılar. Bu arada oyuna entegre
ettiğimiz LGS kelime listesinde
bulunan 100’den fazla kelimeyi
de tekrar etme olanağını buldular.
Gösteriler esnasında da başarılı
performanslarıyla herkesin beğenisini
kazandılar. Öğrencilerimizi ve
öğretmenleri Michael Bobal’ı bu
başarılarından dolayı kutluyoruz.

i

İZMİR SEV

8. SINIFLAR KIŞ KONSERİ

İzmir SEV Ortaokul öğrencilerinin birbirinden güzel şarkılardan oluşan kış konseri büyük beğeni topladı. Öğrencilerimizin
müzik derslerinde hazırlamış oldukları 70-80-90 ve 2000 kuşağı şarkılardan oluşan repertuvarlarında Türkçe ve yabancı
şarkılar yer aldı. Tüm 8. sınıf öğrencilerimizin yer aldığı konserde öğrenciler orkestra, koro ve dans ekiplerinde görev
aldılar. Konserin sonunda öğrencilerimiz öğretmenleriyle okul marşımızı söylediler.

KENDİ HAYATINIZIN
LİDERİ OLUN

Okulumuz 8. sınıf öğrencileri, yoğun LGS hazırlık sürecinde
güzel bir soluk aldı. Uğur Böcekleri Derneği Seminer
Eğitimcilerinden Zafer Parlak, 8. sınıf öğrencilerimizle bir
araya geldi. Isınma egzersizleriyle başlayan söyleşi
daha ilk anda öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.
“Kendi Hayatınızın Lideri Olun!” içerikli konuşmasıyla
öğrencilerimizin üzerinde büyük etki bıraktı. Konuşmasını
“yurt sevgisi, girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük ve hoşgörü”
temaları üzerine kuran Parlak, öğrencilere birer birey
olarak sorumluluklarını hatırlattı. Söyleşi sonrası Ortaokul
Müdürümüz Sedef Özyiğit, günün anısına Zafer Parlak’a
plaket takdim ederek kendisine teşekkürlerini iletti.

29

I. DÖNEM

SEV JR

i

İZMİR SEV

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
İzmir SEV İlköğretim Kurumları Çocuk Koruma Komitesi
tarafından, tüm öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve servis
personelimizin katılımıyla, okulumuzun “Çocuk Koruma
Politikası ve Prosedürleri” ile ilgili bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.

13. FIEP AVRUPA BEDEN
EĞİTİM KONGRESİ

Uluslararası Fiziksel Eğitim Federasyonu, Marmara
ve Hacettepe Üniversiteleri işbirliği ile bu sene 13.
kez gerçekleşen Fédération Internationale d’Education
Physique- FIEP Avrupa Beden Eğitim Kongresi’nde Beden
Eğitimi Öğretmenimiz Erkin Ateş sunum daveti aldı. 28
Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen etkinlikte öğretmenimiz,
“Disiplinlerarası Yaratıcı Oyunlar” sunum ve atölye
çalışmasını gerçekleştirdi.

2. YABANCI DİLLER DİKEY
MÜFREDAT ÇALIŞTAYI

SEV Okulları 2. Yabancı Diller Bölümü öğretmenleri
ve yöneticileri, Dikey Müfredat Uyumlaştırma atölye
çalışması için İzmir SEV’de buluştular. Gerçekleştirilen
çalıştayda öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz gün boyu
farklı etkinliklerle müfredatı zenginleştirme ve uyumlaştırma
çalışmalarını gerçekleştirdiler.

BİZ BİZDEN ÖĞRENİYORUZ

İlkokul öğretmenlerimiz, her çarşamba mesleki gelişim
saatinde bilgilerini güncellemeye ve birlikte öğrenmeye
devam ediyor. Zaman zaman dışarıdan uzmanların da
konuk olduğu mesleki gelişim saatinde, geleneksel hale
gelen ve SEV öğretmenlerinin birbirleriyle deneyimlerini
paylaştıkları “Biz Bizden Öğreniyoruz” etkinliği
gerçekleştirildi. Her dönem düzenlenen “Biz Bizden
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VELİLERİMİZE YÖNELİK ETKİLİ
İLETİŞİM EĞİTİMİ

Okulumuz öğretmenlerine Doç. Dr. Sertel Altun ve Doç. Dr.
Banu Toy tarafından UbD Eğitimi (Tasarım Odaklı Öğrenme),
farklılaştırılmış öğretim yöntem ve teknikleri üzerine bir
eğitim verildi. Eğitimde öğretmenlerimiz sınıf içerisinde
uyguladıkları farklılaştırılmış plan örneklerini ve uygulamalar
sonucunda ortaya çıkan öğrenci ürünlerini paylaştılar.
Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarını geliştirmek adına
uzmanların önerilerini alan öğretmenlerimiz, bu alanda
derinleşme çalışmalarına devam edecekler. Doç. Dr. Sertel
Altun’a ve Doç. Dr. Banu Toy’a bu verimli eğitim için çok
teşekkür ederiz.

İzmir SEV İlkokulu’nda velilerimize yönelik Rehberlik Bölümü
tarafından verilen eğitim çalışmalarımız devam ediyor. 3.
ve 4.sınıf velilerimiz için
Uzman Psikolojik Danışman
Senem Ugar’ın verdiği Etkili
İletişim Eğitimi tamamlandı.
Ailelerin çocuklarıyla
olan iletişimde farkındalık
sağlamak ve olumlu
yönde farklılıklar yaratmak
amacıyla oluşturulan grup
çalışmamızda velilerimiz günlük yaşantılarına yönelik
uygulamaların hayatlarını kolaylaştıracağını belirttiler.
Katılım sağlayan velilerimize Okul Müdürü Dr. Özlem Altay
Yücesoy’un sertifikalarını takdim etti.

MESLEKİ GELİŞİM
PROGRAMLARI

İzmir SEV İlköğretim Kurumları öğretmenleri,
mesleki gelişim programı kapsamında yıl
boyunca çeşitli eğitimler alıyorlar. Geçtiğimiz
günlerde Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu
tarafından gerçekleştirilen “Aile İle Okul
Arasında İşbirliğine Dayalı Problem Çözme”
konulu eğitim keyifli anlara sahne oldu. Aile
ile okul arasındaki işbirliğini geliştirmede
öğretmenin rolünün konuşulduğu eğitimde problem çözme
teknikleri, örnek olaylarla ele alındı.

Öğreniyoruz” etkinliği, öğretmenlerin eğitim alanındaki
yeni gelişmeleri takip etmeleri açısından büyük önem
taşıyor. Etkinliğe katılan SEV öğretmenleri; Yaratıcılık,
Brain Gym, Eğitimde Korumacı Yaklaşım, Phonics ve
Kodlama olmak üzere eş zamanlı beş farklı atölyede
kendilerini geliştirme imkanı buldular.
2 Ocakta yapılan mesleki paylaşım etkinliğinde de,
ilkokul ve ortaokul İngilizce öğretmenlerimiz sınıflarından
en başarılı uygulamaları birbirleriyle paylaştıkları
sunumlar gerçekleştirdiler.

“ETKİLİ TAKIM KURMAK”
EĞİTİMİ

Ortaokul Bölüm Başkanlarımız, Türkiye Özel Okullar
Derneği (TÖZOK) tarafından düzenlenen “Etkili Takım
Kurmak” eğitimine katıldılar. Eğitim kapsamında, temel
kavramların anlatıldığı sunum soru- yanıt şeklinde ilerledi ve
arada yapılan etkinliklerle “Bir kurumun devamını sağlayan
önemli unsurlardan biri
de ekip çalışmasının
verimliliğidir” mesajı
verildi. Grup ve vaka
çalışmaları sunumun
verimli ve etkili olmasını
sağladı.
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ULUSLARASI OKYANUS
FARKINDALIĞI
ÖDÜLÜ İZMİR
SEV’E

20. ATA’YA
SAYGI KOŞUSU
Konak Belediyesi ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen geleneksel 20. Ata’ya Saygı
Koşusu’na ilkokuldan 10, ortaokuldan 26 ile toplamda
36 öğrencimiz katıldı.

Özel İzmir SEV Ortaokulu 8. sınıf
öğrencisi Ege Özdemir İngilizce
öğretmeni Shawn J. Ward
rehberliğinde bir yıldır yürüttüğü
çalışmasıyla Uluslararası Okyanus
Farkındalığı (Bow Seat Ocean
Awareness Contes) yarışmasına katıldı. İklim değişimi
ve bunun sualtı dünyasına etkilerini inceleyen Ege, iklim
değişikliği ve nesli tükenen balıkları konu aldığı kendi kısa
animasyon filmini oluşturdu. Yaklaşık 2.5 dakika süren
videosunda, iklim değişikliğinin nasıl engellenebileceğini
anlatan Ege, dünyanın dört bir yanından yüzlerce
yarışmaya katılan yüzlerce öğrenci arasından Türkiye’ye
ödül kazandırmayı başardı.

DANSTA İZMİR SEV BAŞARILARI

DOSTLUK KUPASI TÜRKİYE
ŞAMPİYONU

Türkiye Dans Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen
2018-2019 Türkiye Kulüplerarası Salsa 1. Etap Yıldızlar
2C Klasmanı’nda, İzmir SEV Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi
Serena, Tarz Dans Gençlik ve Spor Kulübü’ne bağlı
sporcu arkadaşıyla birlikte Türkiye Şampiyonu oldu. İzmir
SEV 3. sınıf öğrencisi Melis Keyik ve 4. sınıf öğrencisi
Su Fesçi ise, Paris Disneyland’da düzenlenen IFDPA (The
International Festival of
Dance and Performing
Arts) ve Take Us 2 The
Magic organizasyonuyla
gerçekleşen ROXITY
Dance Championships
yarışmasında ikinci oldular.

23-25 Kasım tarihlerinde
Türkiye Cimnastik
Federasyonu tarafından
Antalya’da düzenlenen
Dostluk Kupası’nda İzmir
SEV İlkokulu 4. sınıf
öğrencimiz Deniz Unustası
grup serisinde Ege Cimnastik GSK takım arkadaşlarıyla
birlikte Türkiye Şampiyonu oldu.

YÜZME YARIŞMASINDA DERECE
İzmir SEV 8. sınıf
öğrencimiz Kaan
Orhan, Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından
düzenlenen Okul Sporları
Yıldızlar Yüzme Türkiye
Şampiyonası’nda 50 metre
ve 100 metre kelebek
kategorilerinde Türkiye
Şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonası’nda, 50 metre sırt
kategorisinde üçüncülük ve 200 metre karışık kategorisinde
beşincilik alarak önemli bir başarıya imza attı.
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KÜLTÜRPARK TENİS
TURNUVASI

SATRANÇTA İZMİR
BAŞARILARI

İzmir SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Beril Koç, Kültürpark
Tenis Kulübü 14 Yaş Haftasonu Turnuvası’nda tek bayanlar
5. grup birincisi oldu.

Üçyol Satranç Eğitim
Derneği tarafından İzmir
Konak Öğretmenevi’nde
düzenlenen Satranç
Turnuvası’nda İzmir SEV
İlkokulu 3. sınıf öğrencisi
Mert Hızver, B kategorisinde
zorlu rakiplerini geride
bırakarak ikinci ile eş puanla
averajla 4. olarak madalya
kazandı. İzmir SEV, 2.
sınıf öğrencisi Efekan Kağnıcı ise, Türkiye Satranç
Federasyonu İzmir Küçükler İl Birinciliği 8 yaş
grubunda 99 sporcu arasında İzmir 2’incisi oldu.

ULUSLARARASI PİYANO
YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK
İzmir SEV Ortaokulu 6.
sınıf öğrencimiz Bora
Evinç İtalya’da gerçekleşen
4. Tadini Uluslararası
Müzik Yarışması’nda
piyano dalında 11-13 yaş
kategorisinde birincilik elde
etti. Öğrencimizi ülkemizi
temsili ve bu büyük başarısı
için kutluyoruz.

EÇEV ÖYKÜ-ŞİİR YAZMA
YARIŞMASI

Okulumuz ev sahipliğinde bu yıl
beşincisi gerçekleştirilen İzmir Çocuk
ve Gençlik Edebiyatı Günleri’nin
ikinci gününde EÇEV’in düzenlediği
öykü-şiir yazma yarışmasının ödül
töreni gerçekleştirildi. Ortaokul
seviyesinden birçok öğrencinin
katılım gösterdiği yarışmada 5. sınıf
öğrencimiz Mira Karatoğma şiir
dalında, 7. sınıf öğrencimiz Mira
Şar öykü dalında ödül alarak okullarını gururlandırdılar.
Öğrencilerimizi ve kendilerine rehberlik eden Türkçe
öğretmenlerimizi yürekten kutluyoruz.

ENGELSİZ BİR
DÜNYA RESİM
YARIŞMASI

İzmir SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi
Nehir, Kas Derneği’nin düzenlediği
“Engelsiz Bir Dünya” konulu resim
yarışmasında mansiyon ödülü aldı.
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İZMİR SEV’DE 23 NİSAN COŞKUSU

ANAOKULU

Anaokulumuzda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu hafta boyunca devam eden etkinliklerle yaşandı. Tüm
öğrencilerimiz çeşitli kültürlere ait kostümlerle okula geldiler ve drama öğretmenimizin eşliğinde çeşitli kültürlere ait danslar
ettiler. 23 Nisan coşkusu neşeli istasyonlar etkinliği ile devam etti, eğlenceli oyunlar oynandı. Bayram için okul bahçesinde
geleneksel pikniğimiz yapıldı, marşlar dinlendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı
günün kutlamaları resmi tören ile taçlandı.

34

i

İZMİR SEV

İLKOKUL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız İlkokulumuzda coşkuyla kutlandı. Atatürk’ün kitap sevgisinden yola çıkarak
teması “Çocuk Kitapları” olarak seçilen kutlamada, öğrencilerimiz dünyadan ve Türkiye’den ünlü çocuk kitaplarının karakterlerini
canlandırdılar. Peter Pan, Küçük Prens, Heidi ve Pinokyo gibi bir çok sevilen çocuk karakterini sahneleyen minikler yetenekleriyle göz
doldurdu. 23 Nisan töreni Hababam Sınıfı İzmir SEV uyarlaması, bale gösterisi, halk oyunlarıyla tam bir bayram havasına büründü.

ORTAOKUL

Özel İzmir SEV Ortaokulu’nda ‘Ulusal Egemenliğin’ 99’uncu yılı coşku ve şükranla kutlandı. Öğrencilerimiz, bir önceki haftaya
yayılan etkinliklerle bayram coşkusunu yaşamaya başladılar. 23 Nisan günü gerçekleştirilen resmi tören ve 5. sınıf öğrencilerimizin
gösterileriyle bu anlamlı gün taçlandırıldı. 23 Nisan törenine özel hazırlanan gösteride, ulusal egemenliğin anlamı, milletin devlet
yönetiminde temsil edilmesinin önemine değinilirken, dünyanın tüm çocuklarının mutluluğu için dilekler, şairlerin mısraları ve özgürlük
şarkıları dile getirildi. Öğrencilerimizin öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirdikleri gösteri, çocuk hakları üzerine düşündürürken
uzun süre alkış aldı. Tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun!
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OKULUN 100. GÜNÜ
BİRBİRİNDEN GÜZEL
ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
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AİLE SEMPOZYUMU

Okulumuzun Rehberlik Birimi tarafından düzenlenen ve birbirinden değerli konuşmacılar ile velilerimizi bir
araya getiren Aile Sempozyumu gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sezen Zeytinoğlu’nun sunumuyla başlayan “Büyüme
Yolculuğunda” konulu Aile Sempozyumu Dr. Buğra Öktem, Dr. Nilay Yılmaz ve Dr. Özge Özdemir’in farklı içerikli
eş zamanlı atölyeleri ile devam etti.

SEV’DE İNTERNET HAFTASI

İnternet haftası etkinliklerimizden ilkini, velilerimize ve öğretmenlerimize yönelik olarak gerçekleştirdik. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Medya Bölümü Başkanı Dr. Esra Ercan Bilgiç, “Dijital Medya, Çocuk ve Aile” başlıklı sunumuyla okulumuza konuk oldu. Dr.
Esra Ercan Bilgiç, okul öncesinden itibaren dijital medya kullanımındaki doğrulardan ve yanlışlardan bahsettiği sunumunda
çocukların kaç yaşından itibaren nasıl ve ne kadar süreyle dijital medyayı kullanmaları gerektiği, ailelerin bu kullanım sürecine
eşlik ederken yapmaları gerekenleri, internette çocuklarımızı bekleyen tehlikeleri ve bu tehlikelere karşı ailelerin alabilecekleri
önlemleri katılımcılarla paylaştı. Dijital medyayı yasaklamanın çözüm olmadığına değinen Bilgiç, “Yasaklama, yönlendir!”
yaklaşımıyla hak temelli pozitif ebeveynlik hakkında çok değerli bilgiler verdi.
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GELİRLER ÇOCUK SAĞLIĞINA

Okulumuzun kurulduğu günden beri düzenlediği ve geleneksel
hale gelen en eğlenceli aktivitelerinden biri olan SEV BAZAAR
DAY; öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kampüs
içerisinde gerçekleşti. Teması çizgi film karakterleri olan ve
farklı aktivitelerin yer aldığı etkinlikte, bu sene birbirinden
güzel şarkılarla İzmir SEV Veli Orkestrası da yer aldı. Gün
sonunda elde edilen gelir, öğrencilerin birlikte aldıkları karar
doğrultusunda; çocuk sağlığı ve eğitimi alanına aktarılmak
üzere bağışlandı.

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTILAR
Destination Imagination Türkiye Turnuvası’ndan takımlarımız
muhteşem başarılarla geri döndüler. İlkokul takımımız DIPoint, Sosyal Sorumluluk Kategorisi’nde Türkiye Birinciliği ve
“Geleceğe Işık Tutan Proje” ödülünü alarak iki büyük ödülün
sahibi oldu. Ortaokul takımımız EVREKA ise Fen Kategorisi’nde
Türkiye Birincisi oldu. DI-POint ve EUROKA takımlarını, takım
lideri öğretmenlerimizi ve turnuvada bizi gururlandıran tüm
öğrencilerimizi çalışmaları ve verdikleri emek için gönülden
kutlarız.
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• 2. sınıf öğrencimiz Aksel Atınç 7-10 Mart tarihinde katılmış
olduğu Çanakkale Zafer Kupası yarışlarında tramplenden
atlama branşında üçüncülük kazandı.
• 4. sınıf öğrencimiz Cem Ziaei, Erzurum Palandöken’de
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından gerçekleştirilen
Alp Disiplini Minikler Festivali’nde 2009 doğumlu erkekler
arasında Türkiye genelinde dördüncü oldu.
• İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Kategorisi İl Birinciliği
yarışmalarında Minik B Erkek Takımımız 3.lük derecesiyle
okulumuza bronz madalya kazandırdı.
• 7-28 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen ve birçok okulun
katılım gösterdiği 21. ACI Satranç Okul Takım Turnuvası’nda
öğrencilerimiz bizleri gururlandırdılar. Süper Küçükler
Kategorisi’nde yarışan Efekan Kağnıcı, Ahmet Berk Demiral,
Demir Can, Can Moler ve Efe Uzman zorlu rakiplerini
geride bırakarak takım olarak 1. olarak kupa ve madalya
kazandılar. Yine aynı kategoride Süper Minikler takımımız
Gülce Turgut, Demir Kahraman, San Örge, İdil Toyman ve
Bora Çallıoğlu 3.lüğü paylaştılar.
Küçükler Kategorisinde; Demir Erçetin, Yağız Karapınar,
Nazım Çetin Oran, Deniz Er ve Şekip Göktuna’dan oluşan
takımımız 3.lüğü eş puanla paylaşarak averajla 6.; Nazım
Bora Uğurhan, Mert Hızver, Beren Demirci, Aren Öktem ve
Okyanus Ertop 7. oldular. Ayrıca Efekan Kağnıcı masasında
birinci, Nazım Bora Uğurhan masasında 3. ve Yağız
Karapınar masasında 3. olarak madalya kazandılar.
• Badminton takımımız İzmir Okul Sporları İl Birinciliği
Turnuvası’nda İzmir ikincisi oldu.
• Öğrencimiz Emir Kuloğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu
tarafından 02-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenen Gençlik Kupası Atlama Şampiyonasında 1
metre tramplen Yıldız C grubunda Türkiye ikincisi olarak
gümüş madalya aldı.
• Okullar Arası Oryantiring İl Müsabakaları’nda, Oryantiring
Küçük Kız takımımız İzmir birincisi, Yıldız Kız Takımımız
İzmir ikincisi oldular. Aynı zamanda küçük kızlar bireysel
kategoride Dora Orhan İzmir birincisi, Maya Bakioğlu
İzmir üçüncüsü, yıldız kızlar bireysel kategoride Zeynep
Hepkoruyucu İzmir üçüncüsü oldu.

• 8. sınıf öğrencimiz Derin
Helvacıoğlu Türkiye Yelken Federasyonu
tarafından düzenlenen Kış Kupası U15 kızlar
kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu.
• 4. sınıf öğrencimiz Ela Balım T., Türkiye Yelken
Federasyonu tarafından düzenlenen Kış Kupası U13
kızlar kategorisinde Türkiye 4.sü oldu.
• Öğrencimiz Deniz Unustası 16-17 Şubat 2019
tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen BabyCup
Turnuvası’nda, sporcusu olduğu Ege Cimnastik Gençlik
ve Spor Kulübü takımı ile grup serisinde Türkiye birincisi
oldu. Ayrıca öğrencimiz, 26-28 Nisan 2019 tarihleri
arasında İstanbul’da düzenlenen Küçükler Kategorisi
Ritmik Cimnastik Kulüplerarası yarışmalarında, Grup
Serbest Serisi ve takım sıralamasında Türkiye Şampiyonu
oldu.
• Öğrencimiz Kazım Yılmazer İstanbul’da gerçekleştirilen
Türkiye Tenis Federasyonu Kış Kupası 10 yaş erkek
turnuvasında birinci oldu.
• Öğrencimiz Lara Kaptanoğlu Antalya’da gerçekleştirilen
Türkiye Tenis Federasyonu Bahar Kupası 12 yaş bayanlar
kategorisinde birinci oldu.
• Türkiye Tenis Federasyonu’nu tarafından düzenlenen
turnuvada 10 yaş kategorisinde olan Ortaokul
öğrencimiz Mira Karatoğma 12 yaş bayanlar
kategorisinde yarışarak birincilik madalyası kazandı.

JMUN TAKIMI ÖDÜLLERLE DÖNDÜ

23 -24 Şubat tarihlerinde Tarsus SEV’de düzenlenen “Global Resettlement:
Illegal Immigration and Interior Enforcement” temalı JMUN Konferansı’na
öğretmenleri Karin Tiraşin ve Sırma Göknur ile birlikte katılan JMUN takımımız
ödüllerle döndü. Ağırlıklı olarak mülteci sorunlarının ele alındığı ve çözüm
önergelerinin sunulduğu konferansta öğrencilerimizden Derin N., Ayça G.
ve Efe A. ‘Best Delegate;’ Defne U., Alya E. ve Cem F. ‘Honorable Mention’
ödüllerini kazandılar. Konferansa katılan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerini
kutluyoruz.
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GEZELİM, GÖRELİM, ÖĞRENELİM
EFES GEZİSİ

BURSA GEZİSİ

6. sınıf öğrencilerimiz
Efes ve çevresine bir
gezi gerçekleştirdiler.
Öğrencilerimiz Efes’in
tarihi atmosferinde geçmiş
uygarlık ve kültürlere bir yolculuk yaptılar. Nesin Matematik
Köyü’nde Prof. Dr. Ali Nesin ile yaptıkları derste öğrenme
süreçlerini zenginleştirdiler.

7. Sınıf öğrencilerimiz Bursa
Gezisi gerçekleştirdiler.
Mudanya Mütareke Evi,
Tirilye Kasabası’nda Taş
Mektep ve Fatih Cami,
Bursa Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi, Osman Bey
ve Orhan Bey Türbeleri, Koza Han, Ulu Cami, Karagöz
Müzesi, Uluabat Gölü ve Gölyazı’yı ziyaret ederek
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve İngilizce ile ilgili
öğretmenlerinin hazırladığı projeleri yerinde görme fırsatı
buldular. İzmir SEV öğrenme modelinin ilkelerine bağlı
kalarak hazırlanan programda öğrencilerimiz, kültür gezisi
yapmanın yanı sıra akademik süreçlerine doğrudan etki
edecek deneyimler kazanma fırsatı yakaladılar.

UŞAKİZADE LATİFE HANIM
KÖŞKÜ GEZİSİ

İzmir SEV’de 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Etkinlikleri
kapsamında, 1. sınıf
öğrencilerimiz Uşakizade
Latife Hanım Köşkü’nü
ziyaret ettiler. Atatürk’ün
İzmir’e geldiğinde kaldığı ve “Başkomutanlık Karargâhı”
olarak kullandığı bu köşkü gördüler ve o evde yaşadığı
anılarını dinleyerek tarihe tanıklık ettiler.

AGORA’YA GEZİ

Öğrencilerimizin erken yaşta tarihi mirasa ve çevreye
duyarlı olmaları amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda 1. sınıf öğrencilerimiz ile Agora
Antik Pazar Yeri’ni ziyaret
ettik. Macera Atölyesi’nin
etkinlikleriyle zenginleşen
gezimizde öğrencilerimiz
İzmir kent tarihine ve mitolojik
karakterlerle efsanelere dair
önemli bilgiler edindiler.

ŞEHRİMİZ İZMİR’DE TARİHİ
GEZİ
İzmir SEV 3. sınıf
öğrencilerimiz,
Tarih-SEV çalışması
ile bağlantılı olarak,
yaşadıkları yerde
bulunan tarihi yerleri
tanımak amacı ile
kapsamlı bir İzmir
gezisi gerçekleştirdiler.
Yapılan gezide
tarihi Asansör,
Konak Saat Kulesi,
Kemeraltı Çarşısı,
Agora Antik Kenti
rehber öğretmenimiz Yeşim Üzüm ile birlikte gezildi.
Öğrenciler gezi öncesinde ve sırasında edindikleri
bilgi ve deneyimi yapılan sınıf içi etkinliklerde
kullandılar.

ANKARA GEZİSİ

İzmir SEV
Ortaokulu 8. sınıf
öğrencileri, 1820 Ekim tarihleri
arasında Ankara
Gezisi’ne katıldılar.
Geziye katılan
öğrencilerimiz
ve öğretmenlerimiz, Ulu Önder Atatürk’e saygılarını
Anıtkabir’de yapılan resmi törenle sundular. Gezi süresince
öğrencilerimiz Etnografya Müzesi, Tabiat Tarihi Müzesi,
Anadolu Medeniyetler Müzesi, ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Parkı, Neşeli Köy,
Tepetaklak Ev gibi farklı müze ve merkezleri ziyaret ettiler.

40

i

İZMİR SEV

KEMERALTI KÜLTÜR GEZİSİ

KEY MÜZESİ GEZİSİ

İzmir SEV 7. sınıf
öğrencilerimizin disiplinler
arası proje olarak
planlanan “Kültür Varlıkları”
çalışması tamamlandı.
Proje kapsamında, her
yıl olduğu gibi bu yıl da
öğrencilerimizle sosyal
bilgiler zümresi eşliğinde
şehrimizi tanımak adına önemli noktaları ziyaret ettik.
7. sınıf öğrencilerimizle keyifli bir gezi gerçekleştirdik
ve onları tarihi Kemeraltı çarşımıza götürdük. Gezimiz,
disiplinler arası bir proje çalışması olarak planlandı. Bu
sene İzmir SEV Ortaokulu olarak 4S (sevgi, saygı, sebat,
sorumluluk ) temalarını işliyoruz. Tüm kültür varlığımıza
karşı saygı ve sevgi ile yaklaşıp onları koruma sorumluluğu
kazandırmak adına Kemeraltı gezimizin iyi bir uygulama
alanı olduğunu düşünmekteyiz. Saat Kulesi, Ali Galip,
Opera Binası, Milli Kütüphane, Kızlarağası Hanı ve
Hükümet Konağı gezimizin durak yerleriydi. Kemeraltı
bölgesinin çok büyük bir tarih ve kültür barındırdığını
fark ettirmek amacıyla yapılan geziden öğrencilerimizin
oldukça yararlandığını gördük. Projemizin son aşamasında
Sosyal Bilgiler, Türkçe, İkinci Yabancı Dil, Matematik
derslerinde hazırlanacak farklı çalışmalardan oluşan bir
assembly yapıldı. Sunum, Kemeraltı’nı kısaca tanıtan bir
metinle başladı. Ardından öğrencilerimizin hazırlamış
oldukları broşürler, yazdıkları hikâyeler, kısa filmler ve
röportajlar sunuma renk kattı. Assembly’nin son bölümünde
“Bir Masaldır İzmir” başlığı altında öğrencilerin gezip
gördükleri yerlerle ilgili yazdıkları şiirler yine öğrenciler
tarafından dramatize edilerek sunuldu. Büyük ilgiyle
izlenen ve şehrimizi tanımamıza aracı olan sunum sonunda
görevli öğrenciler, herkesin mutlaka Kemeraltı’nı görmeleri
gerektiğini ifade ettiler.

4. sınıf öğrencilerimiz
“Bilim, Teknoloji ve Toplum”
ünitesi kapsamında İzmir’in
Torbalı ilçesinde yer
alan Key Müzesi’ne bir
ziyaret gerçekleştirdiler.
Öğrencilerimiz, müzede
sergilenen klasik otomobil ve motosiklet koleksiyonunu
incelediler. Gerçekleştirdikleri gezinin sonucunda;
teknolojinin gelişimi, teknolojik ürünlerin zaman içindeki
değişim nedenleri, üretimleri gibi konularda fikir sahibi
oldular.

ÇOCUK MECLİSİ ZİYARETİ

3. ve 4. sınıf şube temsilcileri,
okul başkanımız ve
yardımcımız; Seferihisar
Belediyesi Çocuk Meclisi
çalışmalarını yakından
gözlemledi ve yapılan
çalışmalar hakkında bilgi
almak için bir ziyarette bulundu. Seferihisar Belediye
Başkanı Tunç Soyer’e sorular yönelten öğrencilerimiz,
Seferihisar’da yaşayan çocuklara Çocuk Meclisi’nin
katkılarını da detaylarıyla öğrenmiş oldular. Çocukların
ilk meclisinin bu kadar yakınımızda oluşu ve çocuklar için
tasarlanmış 40’a yakın atölyenin varlığı öğrencilerimizin
yüzlerini güldürdü, gözlerinde bir ışıkla yeni projeler
tasarlamaları için onlara ilham kaynağı oldu.

SEV LONDRA’DA

Londra ve
Çevresi gezisinde
öğrencilerimiz Doğa
Tarihi Müzesi, Bilim
Müzesi, Shakespeare
Globe tiyatrosu ve
Shakespeare’in evini
ziyaret ettiler. Kültürel,
sosyal, bilimsel içerikli
gezimizden öğrencilerimiz kazanımlarıyla döndüler. Harry
Potter’ın fantastik dünyasından bilim ve sanatın dünyasına
yaptıkları bu yolculukta öğrenme serüvenlerine bir katkı
daha sağladılar. School of Rock müzikalinde de hem
eğlendiler hem de beceri ve yetenek alanlarına yönelik
farkındalık kazandılar.

SEV İTALYA’DA

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.
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MATHEMATICS WITHOUT BORDERS

ÖĞRENCILERI ULUSLARARASI ORTAMLARDA
AKRANLARI ILE BULUŞTURARAK ONLARIN
BIREYSEL GELIŞIMLERINI ILGI ALANLARI YÖNÜNDE
DESTEKLEMEK AMACI ILE BULGARISTAN’DA
“EDUCATION WITHOUT BORDERS” KURULUŞUNUN
DÜZENLEDIĞI MATHEMATICS WITHOUT BORDERS
MATEMATIK YARIŞMASININ SONBAHAR, KIŞ VE
İLKBAHAR OTURUMLARINDA ILKOKUL VE ORTAOKUL
ÖĞRENCILERIMIZ AŞAĞIDAKI BAŞARILARA IMZA
TTILAR:

BRONZ Madalya Kazananlar:
Ayşe Peri Aktuğlu, Berk Kurtaran, Doruk Uğar, Efe
Şimşek, Emre Tambahar, Güney Deniz Koçak, İbrahim
Kubur, Kaya Dündar, Mirey Ventura, Okyanus Ertop,
Reya Sevim, Yalın Akyüz
MWB İLKBAHAR OTURUMU
ALTIN Madalya Kazananlar:
Kayra Narin, Batı Çiper, Fırat Kılınç, Yağız Karapınar,
Elif Özcan, Demir Erçetin, Ayşe Yücesoy, Pamir Altuğ

İLKOKUL

GÜMÜŞ Madalya Kazananlar:
Doruk Uğar, Alp Kurtaran, Ada Özaşçılar, Sarp Efe
Şimşek, Lara Kaptanoğlu, Ece Şahlar, Demir Öğücü,
Yamac Sutaş, Çınar Göksel, Su Sağlık, Beren Demirci,
Berk Kurtaran, Emir Mercanoğlu

MWB KIŞ OTURUMU
ALTIN Madalya Kazananlar:
Ayaz Kocaman, Batı Çiper, Beren Demirci, Çınar
Göksel, Kayra Narin, Pamir Altuğ, Rüzgar Günaydın,
Su Sağlık

BRONZ Madalya Kazananlar:

GÜMÜŞ Madalya Kazananlar:
Ada Özaşçılar, Ada Yetkiner, Alp Kurtaran, Aren
Öktem, Ayşe Yücesoy, Çetin Oran, Demir Erçetin, Demir
Ögücü, Deniz Kardeş, Dorukhan Çeven, Ece Şahlar, Elif
Özcan, Emir Mercanoğlu, Engin Ateş, Eren Köymen,
Yamaç Sutaş, Fırat Kılınç, Kemal Yasemin, Nermin İlgün,
Ömer Acar, Teoman Karaduman, Tutku Özbayram,
Uğur Emre Ekinci, Yağız Karapınar

Kemal Yasemin, Ada Yetkiner

ORTAOKUL
MWB Sonbahar Oturumu
Duygu Erbayraktar Altın madalya, Nehir Üretmen
Gümüş madalya, Dora Aslan Gümüş madalya, Ege
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Özdemir Bronz madalya, Fadıl
Alp Erbayraktar Bronz madalya,
Ufuk Kılınç Bronz madalya, İpek
Altınyurt Bronz madalya, Arel Ulukuş
Gümüş madalya, Arın Astarcıoğlu
Gümüş madalya, Lara Özbal
Bronz madalya, Bora Kurultak Altın
madalya, Ahmet Emir Özyurt Altın
madalya, Melisa Çelik Gümüş
madalya, Ömer Gaffaroğlu Bronz
madalya, Metin Demir Sancak Bronz
madalya, Kaan Pala Bronz madalya.
MWB Kış Oturumu
Duygu Erbayraktar Altın madalya,
Nehir Üretmen Gümüş madalya, Ufuk Kılınç Bronz
madalya, Ahmet Emir Özyurt Bronz madalya.

MATEMATİK LİGİ
İzmir SEV Ortaokulu Matematik Takımı Grup 5.liği
Duygu Erbayraktar, Nehir Üretmen, Dilce Göksoy, Murat
Yiğit Harzadın, Arın Astarcıoğlu, Defne Koparal, Mina
Yorgancılar, Ömer Gaffaroğlu, Zeynep Umay Atakan

MWB İlkbahar Oturumu
Duygu Erbayraktar Gümüş madalya, Nehir Üretmen
Gümüş madalya, Ege Özdemir Bronz madalya, Dilce
Göksoy Bronz madalya, Ufuk Kılınç Bronz madalya,
Arın Astarcıoğlu Bronz madalya, Ahmet Emir Özyurt
Gümüş madalya,

TALES MATEMATİK SINAVI
5. Sınıf öğrencimiz Ahmet Emir Özyurt 118 puan,
6. Sınıf öğrencimiz Dilara Işıksungur 106 puan,
7. Sınıf öğrencimiz Zeynep Hepkorucu 93 puan
almışlardır.
8. Sınıf öğrencimiz Duygu Erbayraktar 125 tam puan
almıştır.

İLKOKUL:

MATBEG (MATEMATİKSEL BECERİLERİ
GELİŞTİRME) UYGULAMASI
Doruk UĞAR %1
Demir ERÇETİN, Ece ŞAHLAR %2,5
Emine Tutku ÖZBAYRAM %3,5
Öğrencilerimiz Türkiye genelinde 3.000 4.sınıf öğrencisi
içerisinde yukarıda verilen yüzdelik dilimlere girerek başarı
sertifikası almaya hak kazanmışlardır.

TZV - TÜRKİYE ZEKA VAKFI OYUN 2019
5. Sınıf öğrencimiz Bora Kurultak
6. Sınıf öğrencimiz Mina Yorgancılar
7. Sınıf öğrencimiz Defne Koparal

Nisan ayında Ankara’da gerçekleşen finale katılma hakkı
kazanmışlardır.

KANGURU MATEMATİK YARIŞMA SINAVI
2019 5. Sınıf öğrencimiz Ahmet Emir Özyurt, 5. ve 6.

ORTAOKUL:

AMC-AMERICAN MATHEMATICS COMPETITION
Duygu Erbayraktar Altın madalya, Ege Özdemir Gümüş
madalya, Dilce Göksoy Bronz madalya, Fadıl Erbayraktar
Bronz madalya,

sınıf öğrencilerinden toplam 26728 kişinin katılmış olduğu
Kanguru Sınavında %5'e girerek final sınavına katılmaya
hak kazanmıştır.
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EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
KONFERANSI 2019

KÜTÜPHANE HAFTASI

İzmir SEV İlkokulu ve Ortaokulu’nda Kütüphane Haftası’nı
etkinliklerle kutladık.

Sürekli olarak kendilerini geliştirmeyi hedefleyen
öğretmenlerimiz Eğitim Teknolojileri Konferansı'na katıldılar.

EĞİTİMDE DEĞİŞİM
KONFERANSI

SEV REHBERLİK
BULUŞMASI

Eğitimde değişime yön verenler #EDK19’da buluştu. Yüzlerce
eğitimcinin bir araya gelerek birbirlerine ilham verdikleri
“Eğitimde Değişim Konferansı”nda farklı branşlardan birçok
öğretmenimiz de sunumlarıyla yer aldılar.

SEV Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri,
İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nda düzenlenen çalıştayda
bir araya gelerek mevcut uygulamalar ve sistemi daha da
güçlendirme ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.
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BESİNOLOJİ PROJESİ

“Sevimli Dostlarımız” adlı temamızda 4 yaş sınıfları olarak
çiftlik hayvanlarını ve doğal yaşam alanlarını yakından
görmek, incelemek amacıyla çiftlik gezisine gittik.
Çok sevdiğimiz ve görünce çok heyecanlandığımız bu
hayvanlarla kısa bir süre bile birlikte olacak olmak bizleri
çok mutlu etti. Çiftlikte bizler için hazırlanmış üç farklı
istasyonda eğlenceli etkinlikler yaptık. Çiftlik hayvanlarını,
evlerini, yavrularını, beslenmelerini gözledik. Bu
hayvanlardan elde edilen ürünleri ve nasıl faydalandığımızla
ilgili bilgiler edindik. Kitaplarda gördüğümüz bu sevimli
dostları, yakından görmek, benzerliklerini ve farklılıklarını
kıyaslamak çok eğlenceliydi. Yumurtadan yeni çıkan
civcivleri sevmek, koyun ve keçileri otla beslemek ise bize
ayrı bir heyecan yaşattı. Çiftlikte geçirdiğimiz bu zengin
deneyimlerle okulumuza geri döndük.

Disiplinler arası projeler okulumuzda büyük önem
taşımaktadır. Proje konularını seçerken öğrencilerimizin
genel kültürlerini geliştirmek en önemli hedeflerimiz
arasındadır. Öğrencilerimiz; "Neden besleniyoruz?",
"Yemek seçerken nelere dikkat etmeliyiz?", "Neden
sağlıklı beslenmeliyiz?", "Besinlerin renklerinin bir
anlamı olabilir mi?", "Sağlıklı olmak için sadece doğru
beslenmek yeterli mi?" gibi soruların yanıtlarını bu
projede buldular.

BÜYÜKLERE SAYGI HAFTASI

18-24 Mart ‘Büyüklere Saygı Haftası’ kapsamında,
öğrencilerimize emeği geçen, değerli katkıları
bulunan büyükanneler ve büyükbabaları okulumuza
davet ettik. Anaokulu öğrencilerimiz, heyecanla
hazırlandığı bu günde İngilizce ve Türkçe şarkılar
söylediler. Atölye çalışmalarında, öğrenciler
büyükleriyle beraber etkinlikler yaparak keyifli zaman
geçirdiler. Etkinliğimiz büyüklerimizin çocukluk
yaşantılarından paylaşımlarıyla sona erdi.
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İRLANDA’YI TANIDIK

Okulumuzda, uluslararası öğretmenlerimizin kültürlerini
tanımaya yönelik birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bu sefer
öğrencilerimiz İngilizce öğretmenimiz Claire Connery ile
birlikte zengin yemekleri, dansı ve coğrafyası ile İrlanda
kültürünü tanıdılar. Sabah paylaşım saatinde Ms. Claire’nin
sunumuyla başlayan etkinlikler kütüphanedeki eğlenceli
aktivitelerle devam etti.

GÜLE GÜLE, NEREYE

4 yaş öğrencilerimiz, “Güle güle, nereye” temasına beyin
fırtınasıyla başladılar. Çevremizde bulunan kara, hava
ve deniz taşıtlarının benzerlik ve farklılıklarını tartıştılar.
Farklı kültürlere ait taşıtları inceleyerek, geçiş üstünlüğü
olan taşıtları gözlemlediler. Bildikleri ve yeni öğrendikleri
taşıtlardan bir tane seçerek seçtikleri taşıtı evde
ebeveynleri ile boyadılar, kestiler, yapıştırdılar. Daha sonra
arkadaşlarına sunum yapan öğrencilerimiz grup önünde
konuşma, sunum yapma ve kendini ifade etme becerilerini
geliştirdiler.

İKİNCİ SINIFLAR ALIŞVERİŞTE

2. sınıf öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber Hayat Bilgisi dersi Besinoloji Projesi kapsamında market gezisi
gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış besin piramidindeki besin gruplarını
göz önüne alarak alışverişlerini gerçekleştirdiler. Alışverişler sırasında evden getirdikleri bez torbaları kullanarak
çevre temizliği konusundaki duyarlılıklarını gösterdiler.
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ONCE UPON A TIME

3. sınıflarımızın geleneksel İngilizce gösterisi ‘Once Upon a Time’ bir kez daha başarıyla sergilendi. Yeteneklerini
sahnede kusursuzca sergileyen öğrencilerimiz, “The Bremen Town Musicians”, “Snow White” ve İngilizce Bölüm
Başkanımız Moira Simes’ın yazdığı “The Magic Book” masallarının günümüze uyarlanmış, modernize hallerini müzikli ve
danslı gösterileriyle sundular. Öğrencilerimiz, gösterilerinin sonunda yalnızca İngilizcelerini geliştirmekle kalmayıp hem
sahne deneyimi kazandılar hem de işbirliği ve kolektif çalışmanın önemini öğrenmiş oldular.

YA AÇILAR OLMASAYDI?

İlkokul 4. sınıf öğrencileri Matematik dersinin açılar konusunu SCAMPER tekniğiyle işlediler. SCAMPER tekniğinin E harfine
karşılık gelen “elimine etme” yöntemini kullanan öğrencilerimiz, “Açılar olmasaydı, evler nasıl olurdu?” sorusuna cevap arayan
tasarımlarıyla son derece akıcı, esnek ve özgün çalışmalar ürettiler. Kendi yaptıkları tasarımların olumlu ve olumsuz yönlerini
de değerlendiren öğrenciler, çok yönlü düşünme alıştırması yaptılar.
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MONA LISA SERGİSİ

Okulumuzun en minik sanatseverleri anaokulu
öğrencilerimiz Leonardo Da Vinci’nin doğduğu gün
15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladılar. Mona Lisa
tablosunu inceleyen anaokulu öğrencilerimiz, “Leonardo
Da Vinci'nin Heykelleri’’ oyunu ve müzik derslerinde
öğrendikleri şarkıyı söyleyerek güne başladılar.

SANATÇILAR FUARI

4. sınıf öğrencilerimiz; okulumuzda ilk kez
gerçekleştirilen kapsamlı bir sanat projesini tamamladılar.
Öğrencilerimizin sanat kültürlerini geliştirmeleri, sanatçılar
ile empati kurmalarını, farklı sanat yaklaşımlarını fark
etmelerini ve sanat izleyicisi kimliği kazanmalarını
sağlamak amacı ile yürüttüğümüz “Sanatçılar Fuarı”
projesi açılışımız velilerimizin katılımıyla gerçekleşti. Her
biri farklı bir ressam inceleyen öğrenciler, sanatçılar ile
ilgili hazırladıkları tanıtım posteri ve ürettikleri eserleri
interaktif bir sunumla paylaştılar. Sandro Botticelli’den
Bedri Rahmi Eyüboğlu’na uzanan geniş bir yelpazede 26
ressam, projemizle okul yaşantımıza taşınmış oldu. Kostüm
ve aksesuarlarla güçlendirdikleri sunumları ile bizleri sanat
yolculuğuna çıkardılar.

MOZAİK SERGİSİ

1. sınıflar ülkemizin kültürel miraslarından biri olan mozaik sanatını Görsel Sanatlar derslerinde ele aldı. Zeugma Müzesi’ne
sanal ziyaretle başlayan çalışmada öğrenciler Antik dönemden kalan mozaik eserleri incelediler, en ünlü mozaiklerden biri
olan Çingene Kızı’yla tanıştılar. Mozaik taşlarını çeşitli dokularda kendi emekleriyle killerle hazırlayan öğrenciler, sergilerini
GT Art&Interiors Sanat Galerisi’nde aileleriyle paylaştı.

KARAGÖZ VE HACİVAT
GÖLGE TİYATROSU

NEŞELİ
BAŞLIKLAR
SERGİSİ

Dünya Sanat Günü’nü
takiben düzenlenen sanat
haftası etkinliklerinin
sonuncusu Geleneksel
Türk Tiyatrosu'nun
vazgeçilmezi olan gölge
tiyatrosuydu. Karagöz
Ustası Deniz Özgökbel'in
hayat verdiği gölge
perdesinde “Karagöz’ün Salıncağı” adlı oyunu miniklerimiz,
öğretmenlerimiz ve velilerimiz büyük bir keyif, hayranlık ve
merakla izlediler. Küçükler bu geleneksel sanatı tanırken,
büyükler çocukluk anılarını tazelediler.

Okulumuzda 15
Nisan haftası
boyunca esen sanat
rüzgarları sergilerle
başladı. Arzu Şimşek'in tasarım ve uygulamalarını yaptığı
birbirinden renkli ve komik başlıkları içeren Neşeli Başlıklar
Sergisi dördüncüsünü İzmir SEV İlkokulu binasında
düzenledi. Çocukların eğlenerek ve şaşırarak izlediği sergi,
“elindeki malzemeyi hayal gücünle nelere dönüştürebilirsin,
yeter ki hayal et” dedirtirken, öğrencilerin ilgisi görülmeye
değerdi.
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DOĞA SERGİMİZ
ANAOKULUMUZDA

Öğrencilerin büyük-küçük kas gelişimine katkı sağlayan
seramiğin ana malzemesi kil, çocuklar için en doğal
malzemedir. Anaokulu sanat eğitiminde öğrenciler
seramiğin oluşum aşamalarını öğrenir, üç boyutlu ürünler
ve rölyefler yaparak becerilerini geliştirir.

VAN GOGH ÇALIŞMALARI
DUVARLARIMIZI SÜSLEDİ

1. sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar dersinde Vincent
Van Gogh’un başyapıtlarından biri olan ‘Starry Night’
tablosunu inceleyerek ve seramikte plaka açarak
çalıştılar. Öğretmenlerimizden bir grup ise Teachers
Maker Day’de uygulamalı “Yıldızlı Geceler” atölyesine
katıldılar. Öğretmen ve öğrencilerimizin eserleri
okul duvarlarımızı süsledi. Türbülansların hareketini
gözlemleyerek renklendirme çalışmaları yapan öğretmen
ve öğrencilerimizin çalışmaları büyük beğeni topladı.

SEV OLİMPİYATLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı,
okulumuzda çok çeşitli etkinliklerle kutladık.
Etkinliklerimizin biri de tüm Frank Hall öğrencilerinin
katılımıyla gerçekleşen SEV Olimpiyatları’ydı.
Öğrencilerimiz 35 dünya ülkesini temsil ettikleri geçit
töreninin ardından sembolik olimpiyat ateşini yakarak
SEV Olimpiyatları’nı resmi olarak başlattılar. Sınıfların
temsil ettiği ülkelerin yarıştığı olimpiyat oyunlarında
öğrencilerimiz birbirinden eğlenceli sportif oyunlarla
olimpik ruhu yeniden canlandırdılar.
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BİLİM KARAVANI
İZMİR SEV’DE

Avrupa Birliği ve Almanya Büyükelçiliği tarafından
desteklenen “AB ile Bilim Karavanı Şehrimde Projesi”
kapsamında birçok ili ziyaret eden Bilim Karavanı
İzmir SEV Ortaokulu’nda öğrencilerimizle buluştu. Proje
kapsamında 7. sınıf öğrencilerimiz 4 farklı atölye çalışması
yaparak robotlar, yazılım ve üç boyutlu yazıcılar hakkında
bilgi edindiler.

ÇANAKKALE ZAFERİ
TÖRENİ

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.
yıldönümünü kutlayıp Gazi Mustafa Kemal ve tüm
şehitlerimizi anmak üzere hazırladığımız törenimizde
hem gururlandık hem de duygu dolu anlar yaşadık.
“Geçmişe saygıyı ve geleceğe umudu” işlediğimiz
törenimizi 7. ve 8. sınıftan bir grup öğrencimiz hazırladı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan bu önemli
tören; öğrenci konuşmaları, Çanakkale’nin Bilinmeyen
Yönleri, Çanakkale Oratoryosu ve türkülerden oluşan bir
akışta sunuldu.

PSSP KULÜBU

PSSP Kulübü
öğrencileri her
sene olduğu
gibi, bu yıl da
Uzay başlığı
altında pek
çok konuyu
Polonya’daki
kardeş
okulumuzla
birlikte ele aldı. Öğrencilerimiz öncelikle astronotların
yaptığı ilk görev olan Görev Armalarını tasarladılar.
Daha sonra güncel bir konu olan Uzay Turizmi
hakkında güneş sisteminde bir gezegene yolculuğu
ele aldılar. Bu konu için güneş sistemini incelediler ve
seçtikleri bir gezegene yapacakları oteli ve yaşam
alanlarını tanıttılar. Broşürler, reklam filmleri ve videolar
hazırladılar.
Son olarak ise Mars’ta koloni kurma üzerine çalıştılar.
Mars’ta kuracakları koloni için Minecraft’tan binalar
tasarladılar. Konular hakkında çalışırken pek çok bilgi
edindikleri gibi farklı kültürden öğrencilerle ürünlerini
paylaşmak öğrencilerimizi dünya vatandaşı olma
yönünde pozitif etkiledi.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

27 Mart Dünya
Tiyatrolar Günü
kapsamında
okulumuza
davet ettiğimiz
oyuncu, yazar ve
yönetmen Mustafa
Onur Atacan,
öğrencilerimizle
çok güzel
bir söyleşi
gerçekleştirdi. New York Sanat Akademi Genel Sanat
Yönetmeni, TOBAV Gençlik Tiyatrosu Eğitmeni ve Dünya
Yönetmenler Birliği lisanslı üyesi olan Atacan, tiyatronun
birleştirici özelliğinden ve her türlü farklılığı ortadan
kaldırma gücünden söz etti. Öğrencilerimizin sorularını da
yanıtlayan sanatçıya günün anısına plaket takdim edildi.
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5. DİLDEN DİLE TÜRKÇE FESTİVALİ

“5. Dilden Dile Türkçe Festivali” büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Akranların bir arada sosyalleşip Türkçenin zenginliğini
eğlenerek kavramalarının birinci önceliğimiz olduğunu bir kez daha vurguladık. Türkiye’de bir benzeri olmayan ve
gelenekselleşen festivalimizde danışma heyetimizde bu sene, Eğitimci – Yazar Bekir Yurdakul, Eğitimci - Yazar Eşref Karadağ,
Tiyatro Oyuncusu Zeynep Nutku ve emekli Türkçe Öğretmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Hülya Anbarlı’yı konuk ettik. Zeynep Nutku,
konuk konuşmacımız olarak, sanatın, hayatımızdaki yeri ve takım olmanın öneminden söz etti. On üç okulun katıldığı festivalin
sonunda katılımcı tüm okullarımıza sertifika ve tüm öğrencilere armağanlar verildi. Danışma heyetimizdeki konuklarımıza da
günün anısına plaket takdim edildi. Tüm öğrencilerin büyük keyif alarak katıldıkları festivalimiz “ana dile saygının ve sevginin”
temsilcisi oldu.

EMPATİ
İÇİN 4S

AİLE
KATILIMLI
ÖĞRENME
GÜNLERİ

İzmir SEV Ortaokulu
öğrencileri “Empati
için 4S” teması
altında yaptıkları
çalışmaları
geleneksel Portfolyo
Günü’nde velileriyle paylaştılar. 5., 6. ve
7. sınıf öğrencilerinin sunumları Yabancı Diller ve
Türkçe işlenen dersler olarak iki ayrı sunumda
gerçekleşti. Öğrenciler edindikleri becerileri farklı
alanlarda sunumlarında sergilerken, aquaponik sera,
biyolojik çeşitlilik gibi konulardaki STEAM çalışmaları,
Barok dönemde sanat ve edebiyatı içeren başarılı
uygulamalarıyla dikkat çektiler.

5. ve 6. sınıf
öğrencilerimiz
sınıflarını, sıralarını velileriyle paylaştılar. Öğrencilerimiz;
müzik dersinde öğrendikleri iPad Orkestrası, Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrendikleri kodlama
çalışmaları, Tarih SEV derslerinde öğrendikleri,
Barok döneminin Türkçe derslerine entegrasyonunu
deneyimlemeleri ve sanat derslerinde öğrendikleri üretime
dayalı çalışmalarını, öğretmenlerimiz eşliğinde velilerimizle
paylaştılar.
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ROBOTOUCH
TURNUVASI
Okulumuz ev sahipliğine bu yıl ikincisi düzenlenen
Robotouch turnuvası gerçekleştirildi. Her çocuğun robota
dokunmasını sağlamak amacıyla ve “Do it yourself”
sloganıyla düzenlenen İzmir SEV Robotouch Turnuvası’nda,
katılımcı öğrenciler kendi robotlarını hiçbir yetişkin
müdahalesi olmadan yaptılar. Turnuvaya 37 takım katıldı
ve farklı illerde bulunan toplam 187 öğrenci, farklı kategori
ve gruplarda yer aldılar. Tamamen kendilerinin tasarladığı
robotlarla performans gösteren öğrenciler gün içinde hem
öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldular.
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Okulumuzda Büyük Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yıl dönümü coşkuyla
kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını 100. yılın anlam ve önemine yakışır şekilde kutlayan
öğrencilerimiz bir kez daha Atatürk’ün ilkelerinden ayrılmayacaklarına, onun ilkelerini sonsuza kadar yaşatacaklarına Türk
Gençliği adına söz verdiler.
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CUMHURİYET ‘SEV’İNCİ

Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturan ve bireyi
yurttaş konumuna yükselten Cumhuriyet’in ilanının 95. yıl
dönümü Özel Tarsus SEV İlkokulu ve Ortaokulu’nda çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Talas Oditoryum’da gerçekleşen
kutlamalarda, tüm öğrenciler “Atatürk’ün Çocukları’’
olarak Atatürk sevgisinin hiç bitmeyeceğini, Cumhuriyet’e
sahip çıkacaklarını ve onu sonsuza kadar koruyacaklarını
muhteşem performanslarla gösterdiler. Özel Tarsus SEV
İlköğretim Kurumları olarak, Cumhuriyet Bayramı’nızı
içtenlikle kutlarız.

TARSUS SEV’DE
İLK DERS ZİLİ ÇALDI
Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulları, 3 Eylül Pazartesi
günü yapılan açılış töreni ile heyecanla bekleyen
öğrencilerine kapılarını açtı. Açılış töreninde Özel
Tarsus SEV İlkokulu Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu,
Özel Tarsus SEV Ortaokulu Müdür Ayfer Aydın ve
Tarsus Okulları Direktörü Andrew Leathwood yaptıkları
konuşmalarda okulumuzun misyon ve hedeflerine
uygun olarak yürütülen eğitim çalışmalarına değindiler.
İlköğretim okulu mezunu Altay Narpay ve ortaokul
mezunu Akın Barış Gelbul, yaptıkları konuşmalarda
duygu ve düşüncelerini öğrencilerimizle paylaştılar.
Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın kuruluşunun 50. yılı sebebiyle
hazırlanan barkovizyon gösterisinin ardından
SEV Genel Müdürü Binnur Karademir öğrenci ve
velilerimize hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.
Yeni eğitim-öğretim yılında tüm veli, öğrenci ve
öğretmenlerimize başarılar dileriz.
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ATAMIZI SAYGI, SEVGİ VE
ÖZLEMLE ANDIK
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80.
yılında saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Anma töreni öncesinde tüm öğrencilerimiz Atatürk
büstüne çiçek bıraktılar. Saat 9.05’te saygı duruşu ile başlayan törende Okul Müdürümüz
Çiğdem Özyürekoğlu günün anlam ve önemine değinen bir konuşma gerçekleştirdi. Okul
koromuz duygu yüklü oratoryosu ve şarkılarıyla programda yer aldı. Bütün dünya ulusları
tarafından saygınlıkla anılan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha
şükranlarımızı sunuyoruz.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YOĞUN BİR PROGRAMLA
BAŞLADI

Özel Tarsus SEV İlköğretim
Kurumları, 2018-2019 eğitim
yılı seminer dönemine yoğun
ve eğlenceli bir tempoyla
başladı. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz seminer dönemi
boyunca Farklılaştırılmış Eğitim, 2. Adım, Smartclass,
Smartboard Modülü gibi eğitimlere katıldılar. Yeni eğitim
yılı için yapılan hazırlıkların yanı sıra düzenlenen sosyal
etkinlikler sayesinde öğretmenlerimiz keyifli vakit geçirerek
kaynaşma fırsatı da buldular.

ANASINIFI VE 1. SINIFLAR
ARTIK OKULLU OLDULAR

Tarsus SEV İlkokulu’nun en minikleri; Anasınıfı ve 1. sınıf
öğrencileri, 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı’na başladı.
31 Ağustos Cuma günü gerçekleşen okula uyum ve
oryantasyon programı, hayli eğlenceli geçti. Öğrenciler,
açılış töreninde gerçekleşen illüzyon gösterisiyle okula
başlamanın heyecanını yaşadılar. Gün boyunca farklı
atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, öğretmenleriyle
ve arkadaşlarıyla tanışarak okuldaki ilk günlerini
tamamladılar. En az çocukları kadar heyecanlı olan veliler
de rehberlik servisi tarafından hazırlanan “Çocuğum Okula
Hazır mı?” adlı sunumu izlediler.
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VELİ ORYANTASYON
TOPLANTILARI

Tarsus SEV İlkokulu’nda Anasınıfı-4.
sınıf arasında olmak üzere tüm
seviyelerde okulun ilk haftasında veli
oryantasyon toplantıları yapıldı. Okul
idarecilerimiz tarafından velilerimize
okulumuzun genel işleyişi, idari işleyiş ve akademik konular
hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantılar daha sonra
sınıflarda devam etti ve sınıf öğretmenlerimiz velilerimizle
beklentilerini paylaştılar. Velilerimiz ayrıca sınıf seviyesine
giren diğer branş öğretmenlerimizle de tanışma fırsatı
buldular.

MATEMATİKTE EŞLEŞTİREREK
FARKLILAŞTIRMA

14 Aralık’ta İzmir’de düzenlenen Matematik Öğretmenleri
Paylaşım Zirvesi’ne ortaokul matematik öğretmenlerimizden
Çiğdem Özdemir ve Pınar Çalışlar ‘Matematikte
Eşleştirerek Farklılaştırma’ adlı sunumlarıyla katıldılar.

III. ULUSLARARASI ÇOCUK
KORUMA KONGRESİ
Sağlık ve Eğitim
Vakfı Okullarından
ilgili yönetici ve
öğretmenlerimiz, bu
yıl Ordu Ünye’de
gerçekleşen III.
Uluslararası Çocuk
Koruma Kongresi’nde bir araya geldiler. İzmir SEV
Ortaokulu Müdürü Sedef Özyiğit ve Müdür Yardımcısı
Dilek Ümran Arpacı, “Okullarda Çocuk Koruma
Politikasının Uygulanması” başlığıyla bir sunum
gerçekleştirdiler. 30 Eylül’de başlayan ve 03 Ekim’e kadar
devam eden kongrede çocuk istismarı ve ihmali, çocukların
korunması ve çocuğun korunmasında gibi güncel sorunlar
ele alındı.

EĞİTİMDE DEĞERLER
KONULU SEMPOZYUM

1 Aralık Cumartesi günü, Özel Tarsus SEV İlkokulu ve
Ortaokulu yöneticileri Türkiye Özel Okullar Derneği
tarafından düzenlenen “Eğitimde Değerler” konulu IX.
Temel Eğitim Sempozyumu’na katıldılar.

İLETİŞİM PLATFORMU
TOPLANTISI YAPILDI

6 Kasım Salı günü okullarımızda “eğitimde mükemmeliyet”
hedefini sürdürebilmek amacıyla öğrenci, veli ve
öğretmenlerimizin düşünce ve önerilerini paylaşabileceği
toplantılar gerçekleştirildi.
“İletişim Platformu” adı altında
düzenlenen toplantılar,
okul işleyişi ile ilgili yapılan
değerlendirmeler ve getirilen
öneriler açısından oldukça
verimli geçti.
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SEMPOZYUMU
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Türkiye’deki “lider okulların” bir araya gelerek
deneyimlerini paylaştıkları 22. Sonbahar Öğretmenler
Sempozyumu (Autumn Teachers Conference) Robert
Koleji’nde 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. 200’den
fazla konuşmacı, 1000’den fazla katılımcıyla gerçekleşen
sempozyumda öğretmenlerimiz Özel Tarsus SEV
İlköğretim Kurumları adına sunumlarıyla ve izleyici olarak
organizasyondaki yerlerini aldılar. Oldukça verimli geçen
günün sonunda öğretmenlerimiz akademik bilgilerini
geliştirme imkanı buldular.

SEV ACTIVE II: BEDEN EĞİTİMİ
ÖĞRETMENLERİ BULUŞMASI

SEV Amerikan Okulları Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin
zümre öğretmenleri, 28-29 Ağustos tarihlerinde SEV
Amerikan Koleji (SAC) ev sahipliğinde gerçekleşen
çalıştaya katıldılar. Çalıştayda dört kardeş okulun;
ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki tüm beden eğitimi
öğretmenleri hazır bulundu. Çalıştay süresince öğretmenler,
girmiş oldukları sınıf
seviyelerindeki beden
eğitimi derslerinde
kullandıkları fiziksel
ölçüm metodlarını,
teknolojiyi, İngilizceyi,
teorik ve pratik
uygulamalardaki eğitim metodlarını birbirleriyle paylaştılar.
Bu uygulamaların, yöntem ve tekniklerin sonuca ulaşmada
ne kadar etkin rol oynadığının gözden geçirilmesi, tüm
katılımcıların bunlardan faydalanmasını sağladı; aynı
zamanda tüm öğretmenlere yeni fikirler verdi. Kurumsal
kimlik çatısı altında gerçekleşen bu organizasyon,
öğretmenlerin derslerindeki güncel eğitim-öğretim yöntem
ve tekniklerini daha yakından tanımalarını sağladı.

TARSUS SEV’DE
ÖĞRENME BİTMEZ

Akademik mükemmelliyet misyonuna ulaşabilmek için
Vakfımızın tüm okullarında çalışan idareciler ve tüm
öğretmenler hayat boyu öğrenme prensibiyle profesyonel
gelişimleri adına eğitimlere katılmaya devam ediyorlar.
Tarsus SEV İlkokul Müdürümüz Çiğdem Özyürekoğlu ve
Ortaokul Müdürümüz Ayfer Aydın 12-18 Temmuz tarihleri
arasında Principal Training Center (PTC) tarafından Roma’da
düzenlenen “Creating an Effective School-Etkili Okul
Yaratmak” eğitimine katıldılar.
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ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
CIS Akreditasyon standartlarının önemli bir parçasını
oluşturan Çocuk Koruma Politikaları (ÇKP) 2017-2018
Eğitim ve Öğretim Yılı başından itibaren oluşturulan
ÇKP Komitesi tarafından diğer SEV Okulları ve Vakıf ile
eşgüdüm içerisinde yürütülüyor. Bu komitelerin çalışmaları
sonunda okullarımız için “Çocuk Koruma Politikası”
oluşturuldu, öğrenci öğretmen ve diğer kaynaklarla eğitim
çalışmaları yapıldı. Bu politikaya bağlı olarak hazırlanan,
“Çocuk Koruma El Kitapçığı” yükümlülükleri 2018-2019
Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren uygulanmaya
başlandı. Tüm öğretmenlerimize Avukat Tülay Sevgi
Can tarafından okulumuzun “Çocuk Koruma Politikası
ve Prosedürleri”ni içeren bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Ayrıca Çocuk Koruma Komitesi tarafından güvenlik,
yemekhane, destek personelleri de dahil olmak üzere tüm
okul çalışanları için de bu prosedürleri anlatmaya yönelik
toplantılar düzenlendi.
Çocuk Koruma Politikamız tüm Tarsus SEV okul toplumunu

ve okulumuzda görev yapan tüm dış kaynak firma
çalışanları (güvenlik, yemekhane, destek personelleri)
için geçerli ve tüm paydaşlara Çocuk Koruma Komitesi
tarafından Çocuk Koruma İlkeleri’ni içeren eğitimler
verilerek oluşturulan ilkeler sözleşmesi imzalatıldı.

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Özel Tarsus
SEV İlköğretim
Kurumları seminer
dönemi çalışmaları
kapsamında tüm
öğretmenlerimiz
Yıldız Teknik
Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sertel Altun tarafından “Farklılaştırılmış Öğretim
Teknikleri” ve Yrd. Doç. Dr. Banu Yücel Toy tarafından ise
“Ölçme-Değerlendirme” eğitimlerini aldılar. Bu eğitimler
aracılığıyla öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate
alarak onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
öğretmenlerimizi desteklemek, gerçek yaşamla bütünleşmiş
bir öğrenme ortamı yaratmak ve yöntem/teknik ve ölçme/
değerlendirme çeşitliliğini artırmak hedeflendi. Vakfımıza
bağlı tüm okullarda ortak hedeflere ulaşmak için planlanan
bu eğitimler aracılığıyla öğretmenlerimiz arasında öğrenme
topluluğu oluşturma, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri
için sorumluluk alma ve okullarımızdaki uygulamaların
sürekli iyileştirilmesi amaçlanıyor.

TUTUM YATIRIM VE TÜRK
MALLARI HAFTASI

Özel Tarsus SEV İlkokulu Anasınıfı öğrencileri “Tutum,
Yatırım ve Türk Malları Haftası”nı coşkuyla kutladı.
Öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerden Yerli Malı
Tutum ve Yatırım Manavı oluşturuldu. Elde edilen gelirle
sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunuldu.
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YAŞAM BOYU ÖĞRENME
FELSEFESİYLE: PROFESYONEL
GELİŞİM GÜNÜMÜZ
Bu yıl Vakfımıza bağlı tüm okullarımızda ortak olarak
tüm öğretmenlerimiz için “Profesyonel Gelişim” günleri
planlandı. Mükemmel öğretmenliğin mükemmel öğrenmeye
ilham verdiği gerçeğinden yola çıkarak “Olabilecek en iyi
öğretmen olmaya kendimi nasıl hazırlayabilirim?” sorusuna
odaklandık ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları’nda tüm
öğretmenlerimiz için 10 Ekim Çarşamba günü etkin
katılımlı, verimli ve keyifli bir profesyonel gelişim günü
gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel
gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen

bu günde ilk olarak öğretmenlerimizin sunumları yer
aldı. Daha sonra Okul Müdürlerimiz “Etkili Okul Yaratmak”
başlıklı çalıştayları gerçekleştirdiler. Gün sonunda yapılan
“SEVvivor” yarışmalarında ise tüm öğretmenlerin katılımıyla
renkli görüntülere sahne olan keyifli bir kapanış etkinliğiyle
ekip çalışmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

YERLİ MALI
HAFTASI KUTLANDI

KONUK YAZAR
TÜLİN KOZİKOĞLU

1. sınıf öğrencileri, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları
Haftası”nı bir dizi etkinlikle kutladı. Önce, ülkemizde
yetişen yerli yiyecekleri araştıran öğrenciler hafta boyunca
yerli üretimle elde edilen ürünleri kullanmanın önemini
vurgulayan konular işlediler ve evden getirdikleri yerli
üretim ürünleri sınıfta birbirleriyle paylaştılar. Ayrıca israf
etmenin yanlış olduğunu ve tutumlu olmanın önemini
öğrendiler. Öğrenciler, haftanın anlam ve önemine uygun
şiir ve şarkılar söyleyerek, bu konuda duyarlı yurttaşlar
olmanın ilk adımını da atmış oldular.

Tarsus SEV İlkokulu öğrencilerinin kitaplarını büyük bir
keyifle okuduğu, başarılı çocuk kitabı yazarlarından Tülin
Kozikoğlu, okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimizle
buluştu. 1. sınıflar önce,
Kozikoğlu’nun “Leyla
Fonten Öyküler Serisi”nden
“Öfkeli Örümcek Rıza”yı
okudular ve yazarla
buluşacakları günü,
heyecanla beklemeye
başladılar. Bu ziyaretin
başka bir konuğu daha
vardı. Kitabı muhteşem
illüstrasyonlarıyla süsleyen
Sedat Girgin de öğrencilerle tanıştı. Tülin Kozikoğlu,
öğrencilerle önce “Öfkeli Örümcek Rıza” kitabının
etkinliğini yaptı, ardındansa söyleşi gerçekleştirdi.
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MİNİKLER MESLEK
ERBAPLARIYLA BULUŞTU
Anaokulu öğrencileri, yetişkinliklerin yaptığı
meslekleri ve bu mesleklerin insanlara
nasıl fayda sağladığını öğrenmek amacıyla
düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı.
Tarsus SEV Anaokulu öğrencileri, “Dünyamızda bize
yardımcı olan meslekleri tanıyoruz” ünitesi kapsamında
düzenlenen etkinliklere katıldı. Bu etkinlikler aracılığıyla
doktorluk, hemşirelik, itfaiyecilik, sanatçılık ve gazetecilik
hakkında bilgi edindiler…

kapsamında sanatla ilgili
meslek gruplarını incelediler.
Ünlü ressam Paul Klee’yi
ve onun resim tekniklerini
tanıma fırsatı bulan öğrenciler,
ressamın çeşitli çalışmalarını
inceleyerek kübizm,
sürrealizm ve empresyonizm
akımları hakkında sohbet
ettiler. Paul Klee’nin, resim
yaparken ışığın kalitesinden
çok etkilendiği ve yaptığı
resimleri eşit parçalar halinde
çalışarak simetriye ve dengeye önem verdiği aktarıldı.
Aynı zamanda ressamın, çalışmalarında renk kullanımını
örüntü şeklinde yaptığı da öğrenildi. Paul Klee’nin ünlü
çalışması olan kedi ve kuş tablosu incelenerek, onun çizim
tekniğini kullanan öğrenciler, kendi kedi ve kuş tablolarını
oluşturdular. Son olarak da tablolar örüntü tekniğiyle
şekillendirilerek çalışma tamamlandı.

DOKTORLUK VE HEMŞIRELIK
Anaokulu öğrencileri, sağlık sektöründeki meslekleri
tanıyabilmek amacıyla ilk olarak okul doktoru Ali
Cerrahoğlu ve okul hemşiresi Hilal Yıldırım ile buluştu.
Öğrenciler bu buluşmada doktorluk ve hemşirelik
mesleğinde hangi malzemelerin kullanıldığını, hastaların
nasıl muayene edildiğini, tanı ve tedavi yöntemlerini, acil
durumlarda yapılacakları, kendimizi tehlikelerden koruma
yöntemlerini ve hasta olmamak için nelere dikkat edilmesi
gerektiğini öğrendiler. Öğrenciler etkinlik sayesinde
“Doktorluk” ve “Hemşirelik” mesleğinin toplumsal
hayattaki önemini ve yerini de kavramış oldular.
ONLAR HER AN YANIMIZDA
“Dünyamızda Bize Yardımcı Olan Meslekleri Tanıyoruz”
ünitesi kapsamında okulu ziyaret eden Tarsus Belediyesi
İtfaiye Ekibi, meslekleri
hakkında çok değerli
bilgileri, örneklerle ana
sınıfı öğrencileriyle
paylaştı ve itfaiyecilik
mesleğinin toplumdaki
yeri ve önemini
anlattılar.

HABER PEŞINDE
Anaokulu öğrenciler,
Türkiye'nin savaş
muhabirliği yapmış
gazetecilerinden Kurtar
Çakın ve Kurtul Çakın ile
söyleşi yaptılar. Konuklar,
gazetecilik mesleği,
fotoğraf makinesinin
tarihi süreçlerini
ve önemi ile ilgili
deneyimlerini aktardılar.
Söyleşi sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları
yönelterek gazetecilerin deneyimlerinden faydalandılar.

SANATÇI
ARACILIĞIYLA SANATI ANLAMAK
Tarsus SEV İlkokulu anasınıfı öğrencileri, “Dünyamızdaki
ve çevremizdeki meslekleri öğreniyoruz” ünitesi
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FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM

OYUN
OYNAYARAK
ÖĞRENME

1. sınıflar, Türkçe, Matematik,
Hayat Bilgisi derslerinde
farklılaştırılmış eğitim uyguladılar.
Türkçe dersinde R sesini işlerken
uyguladıkları bu yöntemle,
eğlenceli bir ders işleyen
öğrenciler, ilgi duydukları
konulara göre üç gruba ayrıldı.
Birinci grup, R sesiyle heceler
oluşturdu. Kelebek posteri
üzerine yerleştirdiler. İkinci grup,
hecelerden kelimeler oluşturdu.
Nar ağacı posteri üzerine
yerleştirdiler. Üçüncü grup
kelimelerden anlamlı cümleler
kurup roket posteri üzerine
yerleştirdiler. İlgi odaklı yapılan bu çalışmayla öğrenciler,
eğlenerek öğrendiler.

Tarsus SEV İlkokulu’nda bu yıl 1.-4. sınıflarda
programa yeni eklenen Eğlenceli Matematik
dersinde amaç, öğrencilerin matematik dersini
eğlenerek keyifle öğrenmeleriydi. Öğrencilerin
oyun aracılığıyla matematiksel düşünce
becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bu
derste, 1. sınıflar, kartlarla eşleştirme oyunu
oynadılar. Oyun için sınıf dört gruba ayrıldı.
Elmaların üzerindeki rakamlar, üzerlerinde onluk ve
birlik yazan şekil kartlarıyla eşleştirildi. Öğrenciler,
grupla oynanan bu oyunla hem eğlendiler hem de
onluk ve birlik konusunu pekiştirdiler.

AİLEMİ SEVİYORUM

1. sınıflar Hayat Bilgisi derslerinde farklılaştırılmış eğitim
uyguladılar. Sınıflar, “Ailemi Tanıyorum” konusunu işlerken,
drama, aile ağacı ve aile albümü yaptılar. Sınıf öğrencileri,
ilgi duydukları etkinliklere göre üç gruba ayrıldı. Birinci
gruptaki öğrenciler, aileyi drama yaparak arkadaşlarına
anlattılar. İkinci gruptaki öğrenciler, oluşturdukları
soy ağacını sınıf panosuna astılar. Üçüncü gruptaki
öğrencilerse aile albümü yaparak ailelerini arkadaşlarına
tanıttılar ve sınıfta sergilediler.

EĞLENEREK ÖĞRENMEK

Tarsus SEV İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma
öğrenmeye yönelik eğitimlerini, eğlenceli aktivitelerle
gerçekleştiriyorlar. Balon oyunu da bu aktivitelerden
biriydi… Bu oyun için şişirilen balonların üzerine öğrenilen
harfler ve heceler yazılarak öğrencilere verildi. Müzik
eşliğinde balonları havaya attan, müzik kesildiğindeyse
balonlardan birini alan öğrenciler, balonun üzerindeki sesi
kullanarak öğretmenlerinin yönergede söylediği hece veya
kelimeyi birleştirmeye çalıştılar. Bir başka oyunundaysa,
bahçedeki ağaçlara asılan balonların üzerinde yazılanları
okumaya çalıştılar.
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BİRLİKTEN
KUVVET DOĞAR
Bu yıl toplum hizmetleri çalışmaları kapsamında, Tarsus SEV
İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileriyle birlikte, “Birlikten
kuvvet doğar” sloganıyla bir proje gerçekleştirildi. Proje
kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde
Kulak Köyü İlkokulu’nu kardeş okul olarak seçtiler ve
onlara destek olmak için neler yapılabilecekleri konusunda
fikirlerini paylaştılar. Okul mutfağında, okul aşçısının da
desteğiyle reçel yapan öğrenciler, daha sonra bu reçelleri
satışa sundular ve elde ettikleri gelirle kardeş okuldaki
arkadaşlarına spor malzemeleri aldılar.

Tarsus SEV İlköğretim Okulu, 16 Ocak Çarşamba günü,
Kulak Köyü İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini okulunu
misafir etti. Misafir öğrenciler, önce kendileri için hazırlanan
eğlenceli atölye etkinliklerine katıldılar. Daha sonra 2. sınıf
öğrencileriyle birlikte şarkılar söylediler, oyunlar oynadılar,
keyifli bir gün geçirerek çok güzel paylaşımlarda bulundular.
2. sınıf öğrencileri, ayrılık zamanı geldiğinde elde ettikleri
gelirle aldıkları spor malzemelerini ve okudukları kitapları
onlara hediye ettiler. “Oyuncağımı da paylaşırım”
diyerek yine kardeş okuldaki arkadaşlarına oyuncaklarını
hediye ettiler ve onlar için hazırladıkları kartları sundular.
Günün sonunda öğrenciler, misafir öğrencilerle bağlarını
sürdürebilmek amacıyla Kulak Köyü İlkokulu’nu ziyaret
edeceklerini belirterek vedalaştılar.
Okul misyonu içinde çok önemli bir yere sahip olan toplum
hizmeti bilincini öğrencilere küçük yaşlardan itibaren
aşılayarak yaşadıkları çevreye duyarlı olmalarını hedefleyen
Tarsus SEV, bu projeyle, öğrencilerinin, kendileri kadar şanslı
olmayan arkadaşlarına yardım etmelerinin önemine dikkat
çekmiş oldu. Tarsus SEV, 2. dönem de farklı projelerle toplum
hizmeti çalışmalarına devam edecek.
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AKRABALARIMIZI TANIYALIM

2. sınıf öğrencileri, “Akrabalarımızı Yakından Tanıyalım”
konusunu gerçek hayatla ilişkilendirerek farklı bir yöntemle
öğrendiler. En yakın akrabalarını okullarına davet eden
öğrenciler, onlarla hem çeşitli etkinlikler yaptılar hem de
keyifli zaman geçirdiler.

TASARRUFA DİKKAT POSTERİ

2. sınıf öğrencileri, “Okul Kaynaklarını, Eşyalarını
Kullanırken Özen Göstermeliyiz” konusunu işlerken Görsel
Sanatlar dersiyle disiplinlerarası işbirliği yaparak okul
bahçesinde büyük bir poster hazırladılar. Öğrenciler,
hazırladıkları posterle elektrik, su, temizlik malzemeleriyle
okula ait ders araç ve gereçlerinin kullanımında tasarruf
edilmesi ve bu konuya gereken özenin gösterilmesi
gerektiğine vurgu yaptılar. Öğrenciler ayrıca tasarruf
etmek, çevre temizliğini sağlamak ve küresel ısınmayı
önlemek için özlü sözler yazdılar ve posterlerini görsellerle
daha da dikkat çekici hale getirdiler.

TEORİDEN PRATİĞE

Tarsus SEV İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, okul
bahçesinde yapılan etkinliklerle Fen Bilimleri
derslerinde öğrendikleri kavramları, günlük hayatla
ilişkilendirdiler. Birbirinden eğlenceli parkurların
olduğu etkinlikte öğrenciler, sınıf dışında ders yapıp
eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşarken, derslerde
öğrendiklerinin hayatımızla ne kadar bağlantılı
olduğunu fark ettiler.

GÜNEŞ
HAKKINDA
HER ŞEY

3. sınıf öğrencileri, STEM
dersinde, güneşin dünyamızı aydınlatmanın yanı sıra
ısıttığı ve büyük bir enerji kaynağı olduğu bilgisini
edindiler. Bu büyük enerjiyi günlük hayatta nerelerde
ve nasıl kullanabileceklerine dair araştırma yapıp fikir
yürüten öğrenciler, elde ettikleri sonuçları arkadaşlarıyla
paylaşıp konuyu derinlemesine tartıştılar. Öğrenciler ders
sonunda birer proje de yaptılar. Bu projede, ev aydınlatma
sistemi olan LED’i, enerji kaynağı olaraksa güneş pilini
kullandılar ve her biri farklı renk ve tasarımda ev maketleri
oluşturdular. Bu çalışma sayesinde öğrenciler, güneş
enerjisini kullanırken doğaya zarar vermeyen temiz enerji
kaynakları konusunda da bilgi edinmiş oldular.
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BESİNLER
VE DENGELİ
BESLENME

4. sınıf öğrencileri “Besinler ve Dengeli Beslenme”
konusu kapsamında okul bahçesinde kahvaltı
ederek güne başladılar. Kahvaltı tabaklarındaki
besinleri, içeriklerine göre gruplandırdılar. Bunun
için afişler hazırladılar. Dengeli beslenmenin
önemini eğlenceli bir şekilde kavradılar.

GELENEKSEL CUMHURİYET
ÇADIR KAMPI

Özel Tarsus SEV İlkokulu’nun geleneksel hale gelen 4.
sınıf Cumhuriyet Çadır Kampı, bu yıl yine çok keyifli
ve renkli geçti. Öğrenciler, 26 Ekim Cuma günü okul
bahçesine çadırlarını kurarak bu etkinliğe başladılar.
Ardından Beden Eğitimi öğretmenlerinin hazırladığı
spor etkinlikleri ve yarışmalara katılarak doyasıya
eğlendiler. Akşam yemeğini yedikten sonra kamp ateşi
yakıldı ve hep birlikte şarkılar söylediler. Kampın en
anlamlı ve en önemli anıysa Cumhuriyet yürüyüşüydü.
Öğrenciler fenerleriyle yaptıkları yürüyüş sonrasında, Türk
Bayrağı’nı açarak Cumhuriyet’e ve Atatürk’e saygılarını
dile getirdiler, Cumhuriyet Marşları söylediler. Geceyi
okulda, arkadaşları ve öğretmenleriyle geçirmenin
mutluluğunu yaşayan öğrenciler bu kamp aracılığıyla
yaşam becerilerini geliştirerek paylaşma, birlikte hareket
etme gibi birçok kazanım elde ettiler. Bir gecelik kamp
çadırların toplanması, sabah sporunun yapılması ve
kahvaltının ardından son buldu.

DÖRT GÜZEL GÖZDEN
DÜNYA’YA BAKIŞ

Özel Tarsus SEV İlkokulu, güzel bir şiir dinletisine daha
ev sahipliği yaptı. 4. sınıf öğrencileri tarafından organize
edilen ve geleneksel hale gelen bu yılki şiir dinletisi, “Dört
Güzel Gözden Dünya’ya Bakış” sloganıyla yapıldı. 4.
sınıf öğrencileri edebiyatımızın önemli şairlerinin şiirlerini
yorumlarken üstün performans gösterdiler. Sanat, şiir, kültür
ögelerinin harmanlandığı şiir dinletisi, izleyiciler tarafından
büyük ilgiyle karşılandı.
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GELENEKSEL ÇOCUK
OYUNLARI

Teknolojinin bu kadar gelişmediği ve imkânların
bu kadar iyi olmadığı eski zamanlarda, çocukların
oynadığı oyunlar da günümüzden çok farklıydı.
Günümüz çocukları maalesef bu oyunları hiç
bilmiyorlar. İşte bu gerçekten hareket eden Tarsus SEV
İlkokulu yöneticileri, 4. sınıf öğrencilerine geleneksel
oyunları tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.
Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, “aç
kapıyı bezirgânbaşı” ve “yağ satarım, bal satarım”
adlı oyunları oynadılar. Geleneksel oyunlardan son
derece keyif alan çocuklar, geleneksel oyunlarla
günümüzdekileri karşılaştırma olanağı da buldular.

TARSUS’UN
KÜLTÜREL MİRASI

4. sınıf öğrencileri, Kültürel Miras
konusunu öğrenirken “Tarihsel
düşünme becerilerinin geliştirilmesi”
hedefiyle bir gezi düzenlediler.
Tarsus Evleri, St. Paul Kuyusu ve
St. Paul Kilisesi’ni kapsayan bu
etkinlikte, mekân-tarih ilişkisiyle ilgili
fikir edinen öğrenciler, aynı zamanda bulundukları bölgenin
tarihi ve kültürel zenginliklerini fark ettiler.

SİGARAYI BIRAK, HAYATI
BIRAKMA

HER YERDE
KİTAP,
HER ELDE
KİTAP

Tarsus SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, “Beslenme ve
Sağlık” ünitesi kapsamında sigara ve alkolün zararlarıyla
ilgili bilgi edindiler. Konuya çok fazla duyarlı olan
öğrenciler, derste alkol ve sigaranın zararlarıyla ilgili
afiş, resim, slogan ve pankart hazırladılar. Bu iki büyük
tehlikenin toplumun
büyük bir kısmını
tehdit ettiğini, insan
vücudunda yarattığı
hasarlar ve verdiği
tahribatları hazırladıkları
bu materyallerle
anlattılar. Kampüs içinde
ellerinde pankartlarla ve
sloganlar atarak dolaşan
öğrenciler, kendi
çevrelerinde farkındalık
yarattılar.

4. sınıf öğrencileri,
çeşitli ödüller kazanan
“Have You Filled
a Bucket Today?”
adlı kitabı okumaya başladılar. Bu kitap, dünyanın farklı
ülkelerinde pek çok okulda yaygın bir şekilde okunmaktadır.
Kitabın amacı, herkesin hayali bir kovası olduğunun
ve yapılan hareketlerle bu kovanın dolduğunun ya da
boşaldığının farkına varmasını sağlamak. Öğrenciler, kitabı
okuyup bununla ilgili sınıf tartışmaları düzenlediler ve hangi
davranışların kovanın dolmasına ya da boşaltmasına yol
açtığını gösteren çalışmalara imza attılar.
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YENİ LABORATUVARIMIZDA
BİLİM VE TEKNOLOJİ DERSLERİ

Özel Tarsus SEV İlkokulu öğrencilerinin kullanımına
yönelik yaz ayından beri hazırlıkları sürdürülen yeni
laboratuvarımız “Bilim ve Teknoloji Derslerimiz” için
rengarenk tasarlandı. Laboratuvarda her öğrenci
için bir iPad bulunuyor. Burada yapılan derslerin
içeriği öğrencilerin yaşam pratiğinde yön bulmasını
desteklemektedir. Laboratuvarda STEM yaklaşımıyla dersler
yapılmaktadır.
STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji),
Engineering (Mühendislik) ve Mathematics
(Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşan
yeni bir eğitim yaklaşımıdır. “STEM” küçük
yaşlarda sahip olunan “yaratıcılığı” kullanarak
ve bunu destekleyerek problem odaklı çalışmaya,
öğrencilerdeki “merak” duygusundan yola çıkarak gerçek
hayattaki problemlere çözümler bulmaya odaklı bir
sistemdir. Öğrencilerin farklı derslerde edindiği bilgileri
gerçek hayatta uygulamasına olanak sağlayacak bir
projedir. Laboratuvarda ayrıca “Maker Hareketi”ne uygun
dersler yapılmaktadır. Maker Hareketi (Maker Movement),
Teknoloji ile “kendin yap” (D.I.Y- Do It Yourself) kültürünün
birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akımdır.
“Herkes bir şeyler üretebilir/üretmelidir” felsefesini
taşıyan Maker Hareketi’nde rekabet yerine paylaşım,
para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim

vardır. Laboratuvar derslerinde kompütasyonel düşünme,
muhakeme yeteneği ve algoritmik bilince yönelik
çalışmalar ile farklı iPad uygulamaları da yapılmaktadır.
Bu şekilde öğrencilerin iPad cihazlarını sadece oyun
oynanan cihazlar olarak görmelerinin önüne geçmek de
amaçlanmaktadır.
iMac’ten 3D yazıcıya, Arduino elektronik kartlardan
Little Bits setlerine, Fishertechnic’ten Kapla’ya laboratuvar
envanterinde 100’ün üzerinde materyal kullanılmaktadır.
Amacımız öğrencilerimizin yaratıcılıklarının teşvik edilmesi
ve onların kendi hızında ilerlemesine önem verilmesi ve
bununla birlikte inovatif düşünmelerinin, problem çözme
becerilerinin, 21. yüzyıl becerilerinin desteklenerek üretime
teşvik edilmeleridir. Öğrencilerimiz bu laboratuvarda
çalışırken birer küçük mühendis oluyorlar ve bilimsel
içeriklerle bütünleştirilmiş yüksek eğlence düzeyine sahip
çok yönlü STEM ve Maker yaklaşımıyla keyifli atölye
çalışmaları yapıyorlar.

KIZILAY HAFTASINI KUTLADIK

HAYVAN DOSTLARIMIZI
UNUTMUYORUZ

29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası
dolayısıyla Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri haftanın
anlam ve önemini belirten şarkı ve şiirlerle bir program
hazırladılar. Ayrıca Türk Kızılay’ı Orta Akdeniz Bölge Kan
Merkezi gönüllü kök hücre bağışçısı kazanım uzmanı Özge
Er tarafından ilkokul öğrencilerine yapılan sunumla bu
konuda farkındalık artırıldı.

Hayvansever SEV’liler olarak Tarsus’ ta bulunan
hayvan barınağına
mama ve battaniye
yardımında bulunarak
onlara ihtiyaçları
olan sevgiyi
göstermek için 2. sınıf
öğrencilerimizle hayvan
barınağındaydık.
Petshoplar’dan değil de
barınaklarda yaşayan
sevgiye ve ilgiye
muhtaç hayvanları
sahiplenmenin önemini
öğrencilerimizle
paylaştık.
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DESTINATION IMAGINATION
TAKIM SORUMLUSU EĞİTİMİ

Destination Imagination takımlarımızı çalıştıracak üç
öğretmenimiz 29 Eylül Cumartesi günü Mersin’de yapılan
Takım Sorumlusu Eğitimi’ne katıldılar. Çok renkli ve verimli
geçen bir eğitimin ardından öğretmenlerimiz bu yıl 17
Kasım tarihinde Mersin’de yapılan olan anlık görev
şenliklerine destek verirken, 21-24 Şubat tarihleri arasında
Kuşadası’nda gerçekleşecek turnuvada okulumuzu temsil
edecek iki takımın yanında olacaklar.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE
RİTMİK SAYDIK

Okulumuzda her eğitim ve öğretim yılı başında,
öğrencilerimize bütünsel bir öğretim ortamı sağlamak
üzere dersler arasında, uygun konularda birbirleriyle
ortak planlamalar yapılmaktadır. Eğitim öğretim yılı içinde
bu programa uygun pek çok çalışma yürütülmektedir.
Öğrencilerimiz için bilgi eğer anlamlıysa, transfer
edilebilirse ve yaşamla bağlantısı kurulmuşsa kalıcılığını
korur. Bu nedenle okulumuzda disiplinlerarası çalışmalar
önem taşır. 2. sınıf öğrencilerimiz, Beden Eğitimi dersinde
oyunlarla ritmik saymalar, iki basamaklı sayılarda
yuvarlama alıştırmaları yaptılar. Bu etkinlikte Beden
Eğitimi ve Matematik birleşti ve ortaya güzel sonuçlar
çıktı. Öğrencilerimiz hareket ederken matematik bilgi ve
pratiklerini geliştirdi, hem de çok eğlendiler. Okulumuzda
öğrencilerimize farklı yollarla öğretim yapmayı
amaçlıyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz severek öğreniyor
ve öğrendikleri daha da kalıcı oluyor. Buna benzer pek
çok etkinliği diğer branşlarla da yıl boyunca yapacağız.

EKO-OKUL
EYLEM
PLANIMIZ
HAZIR

Eko-Okullar Programı okul
öncesi, ilk ve ortaokullarda
çevre bilinci, çevre yönetimi
ve sürdürülebilir kalkınma
eğitimi vermek için uygulanan
bir programdır. Uzun yıllardır Eko-Okul programının
üyesi ve yeşil bayrak sahibi olan okulumuzda katılımcı bir
yaklaşımla öğrencilerimiz hem çevresel konularda bilgi
edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum
kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede
etkin rol alırlar.
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Eko-Okullar’ın bu
seneki teması “İklim Değişikliği ve Küresel Isınma” olarak
açıklandı. Tüm Dünya’yı ilgilendiren bir sorun olan Küresel
Isınma; iklim değişikliklerine, kuraklık ve çölleşmeye, su
kaynaklarının azalmasına, buzulların erimesine ve daha
pek çok olumsuzluğa yol açması sebebiyle giderek
yaşanabilir alanları daraltmakta ve yeryüzündeki yaşamı
ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Bu nedenle Tarsus SEV
İlkokulu olarak öğrencilerimizin bilinçlenmesi ve bu konuda
farkındalık yaratmak adına eylem planlarımız hazırlandı ve
çalışmalarımıza başladık.
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KODLAMAYI ‘SEV’İYORUZ!

MİNİ MİNİ FELSEFE
DERSLERİMİZ BAŞLADI

Tarihteki en önemli öğrenme etkinliklerinden biri
olarak adlandırılan “Avrupa Kodlama Haftası –EU
CodeWeek” milyonlarca öğrenciye ulaşmış küresel
bir harekettir. Kodlama öğrenmek çocuklarımıza;
kompütasyonel düşünme, sistematik düşünme, problem
çözebilme, algoritmik düşünme, inovatif düşünme,
olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı
düşünebilme, muhakeme yeteneği gibi üst düzey yetiler
kazandırıyor. Bu etkinlik kapsamında hafta boyunca
A-4 seviyesindeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle
blok tabanlı kodlamalar yaptık. Birbirinden eğlenceli
kodlama oyunlarını tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle
okul bahçesinde oynadık. Herkes eğlenerek kodladı,
kodlayarak öğrendi. Kodlama oyunlarına katılım sağlayan
öğrenci ve öğretmenlerimize şeker ve kodlama ile ilgili
magnet dağıtıldı. Hafta içerisinde en çok kodlama yapan
öğrenci ve öğretmenlerimize de birer kodlama başarı
sertifikası verildi.

2018-2019 Eğitim
ve Öğretim Yılı’nda
programımıza
eklediğimiz yeni
dersimiz “Çocuklar
için Felsefe”
öğrencilerimizin çok
ilgisini çekti. 2., 3.
ve 4. sınıf seviyelerinde Rehber Öğretmenlerimiz tarafından
yürütülecek olan bu derste amacımız, öğrencilerimize yaşam
hakkında bazı sorular yöneltmek ve bu soruları eğlenceli,
güvenli, demokratik bir ortamda tartışmaya açmaktır. Böylece
öğrencilerimizin sorgulamaya, dinlemeye, düşünmeye ve
argüman geliştirmeye davet edecek bir platformda kendilerini
ifade etme becerilerini de geliştirmeyi hedefledik. Ayrıca bu
ders aracılığıyla onların sorunlar karşısında farklı yaklaşım
açıları bulabilmeleri, düşünce alışkanlıkları geliştirmeleri ve
her şeyden önemlisi özgür birer birey olmalarına çalışıyoruz.

ROBOTİK KULÜBÜ MERSİN
MARATONU’NDA

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI
Okulumuzda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası
kapsamında LÖSEV Dükkan ürünlerinin satışı yapıldı.
Öğrencilerimiz, LÖSEV gönüllüleri tarafından
üretilen ürünlerin standına yoğun ilgi göstererek
büyük bir destek sağladılar. Bununla birlikte, LÖSEV
görevlilerinin yaptığı sağlıklı beslenme ve LÖSEV’in
işleyişi ile ilgili sunuma katılarak, bir LÖSEV gönüllüsü
olma yolunda ilk adımlarını da attılar. Emeği geçen
öğrenci ve öğretmenlerimizi teşekkür ediyoruz.

16 Aralık Pazar günü Mersin’in tanıtımına büyük katkı
sağlayan Uluslararası Mersin Maratonu’na FLL Takımı
olarak #bilimkahramanları #umutbilimde etiketleriyle katıldık.
Amacımız sosyal projeler (engelleri aşalım) ve profesyonel
duyarlılık konularında öğrencilerimizde farkındalık
oluşturmaktı. Öğrencilerimiz 5km’lik maraton boyunca diğer
okullardan katılan FLL Robotik takımlarıyla paylaşımlarda
bulunarak duyarlı profesyonellik yönlerini de ortaya
koymuş oldular.
Okulumuzun
ve takımlarının
adını duyurmanın
gururunu yaşayan
öğrencilerimiz
maraton sonunda
madalyalarını
aldılar.
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MÜZEDE
CANAVAR
YOKMUŞ

Tarsus Amerikan Koleji
mezunlarından Müzede
Canavar Yokmuş adlı kitabın
yazarı Hüsne Rhea Çiğdem,
öğrencilerimizle keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdi. Yazarımız
TAC yıllarıyla ilgili anılarını paylaşıp, öğrencilerimizden
gelen sorulara cevaplar verdi. Öğrencilerimiz Görsel
Sanatlar dersinde hazırlamış oldukları kitap kapaklarından
oluşan çalışmayı yazarımıza hediye etti. Bu keyifli etkinlik
yazarımızın kitapları imzalamasıyla tamamlandı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ
COŞKUYLA KUTLADIK

Özel Tarsus SEV İlkokulu’nda Öğretmenler Günü
kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar
bir gün önce Okul Aile Birliği’nin öğretmenlerimiz
için hazırlamış olduğu sürpriz konserle başladı.
Öğretmenler Günü ise oditoryumda yapılan törende
okulumuzun en genç ve en tecrübeli öğretmenleri
yaptıkları duygu dolu konuşmalarla öğretmenliğin
ne kadar kutsal bir meslek olduğunu vurguladılar.
Program tüm öğretmenlerimizin zumba dansıyla devam
etti. Son olarak öğrencilerimizin öğretmenleri için
hazırladıkları anlamlı şarkıyla program son buldu. Tüm
öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyoruz.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ
SEÇİMLERİ

Özel Tarsus SEV İlkokulu
öğrencileri sınıf temsilcilerini ve
Öğrenci Birliği Başkanı’nı seçmek
için 28 Eylül Cuma günü oy
kullandılar. Oylama öncesinde 4.
sınıf seviyesinde başkanlığa aday
olan tüm öğrenciler yapacakları
çalışmalarla ilgili olarak tüm
arkadaşlarına sunum yaptılar.
Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimler sonucunda
her sınıf temsilcisini seçerken, 4C sınıfından Ela Haşimoğlu
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı İlkokul Öğrenci Birliği
Başkanı, Kıvanç Kunt ise Başkan Yardımcısı seçildi.

İLKOKUL OKUL AİLE BİRLİĞİ
SEÇİMLERİ YAPILDI

Tarsus SEV İlkokulu Okul Aile Birliği seçimleri 4 Ekim
Perşembe günü yapıldı. Seçimler öncesinde Okul
Müdürümüz Çiğdem Özyürekoğlu, 2017-2018 Eğitim
ve Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Başkanı Şeniz Yüksel
ve kurul üyelerine teşekkür plaketlerini takdim etti. Şeniz
Yüksel’in geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalardan bahsettiği
sunumun ardından 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı
Okul Aile Birliği kurul üyeleri seçimi gerçekleştirildi.
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HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Tarsus SEV
İlkokulu’nda renkli görüntülere sahne olan muhteşem bir konser
gerçekleşti. Konser Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde Gitar Eğitimi veren Ahmet Gültekin ve ekibi
tarafından gönüllü olarak gerçekleştirildi. Tarsus SEV İlkokulu
Anasınıfı-4. sınıf öğrencilerinin izlediği konser çok keyifli
görüntülere sahne oldu. Konser öncesinde günün anlam ve
önemiyle ilgili mesajlar verildi ve anasınıfı öğrencilerimiz sahne
alarak şarkılarını seslendirdi. Gönüllü sanatçı Ahmet Gültekin’in
sahneye çıkmasıyla salondaki tüm öğrencilerimiz coşkuyla
söylenen şarkılara eşlik etti ve konserde doyasıya eğlenme fırsatı
buldular. Konser boyunca enerji çok yüksekti ve son derece renkli
görüntüler oluştu.
Okul misyonumuzla bağlantılı olarak toplum hizmetleri konusunda
her zaman hassasiyet gösteren öğrencilerimiz bu konser için
gönüllü olarak bağışta bulundular ve elde edilen geliri bakıma
muhtaç hayvan dostları için mama, sağlık kontrolleri gibi
konularda kullanmak üzere ilgili yerlere ilettiler.
Konser sonunda Okul Müdürümüz Çiğdem Özyürekoğlu
tarafından Ahmet Gültekin’e teşekkür plaketi takdim edildi.

OKUMAYI ÇOK ‘SEV’İYORUZ!

Okulumuzun en önemli hedeflerinden biri öğrencilerimize
kitap okuma sevgisini aşılamak ve bu becerilerini
geliştirmektir. Bu kapsamda Dünya Okuma Günü’nü
kutlamak amacıyla 3. sınıf öğrencileri okudukları
“Koşkent’in Kayıp Çocukları” kitabındaki çocuklar gibi
okullarındaki çınar ağacına nasıl bir dünya istediklerini
yazarak çevrelerindeki
büyüklere seslendiler.
Mesajlarında daha temiz bir
Dünya dileyen öğrencilerimiz
çok okumanın ve üretmenin
faydalarından bahsettiler.

OKUL TANITIM GÜNÜMÜZ

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda okulumuzda
eğitim görmek isteyen Anasınıfı ve 1. sınıf aday veli ve
öğrencilerimiz için 8 Kasım Perşembe günü “Okul Tanıtım
Günü” düzenlendi. Program, oditoryumda velilere yönelik
tanıtım videosu ve idareci konuşmaları, okul kampüsünde
ise öğrencilerin katıldığı tanışma etkinliğiyle başladı. Aday
öğrencilerimiz Maker, Orff, İngilizce Şarkılar, Eğlenceli
Bilim, Sanat ve Sosis Balon atölyelerinde keyifli zaman
geçirdiler, eğlendiler ve Tarsus SEV’de bir günün nasıl
geçtiğini öğrendiler. Ayrıca yapılan sunumlar ile velilerimiz
okulumuz ve işleyişimizle ilgili detaylı bilgiye ve okulumuzu
daha yakından tanıma şansına sahip oldular.
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ROBOTİK KULÜBÜMÜZ
TURNUVAYA HAZIRLANIYOR

Psikolojik Danışmanımız Meltem Yamanyılmaz tarafından
Robotik Kulübü öğrencilerine astronotların uzun süren
seyahatlerinde yaşayabilecekleri sosyal, duygusal
problemler ve bunlarla başa çıkma yöntemleriyle ilgili
paylaşım yapıldı. Böylece Robotik Kulübü öğrencilerinin
hazırlandıkları FLL Robotik Turnuvaları’na katkı sağlanmış
oldu. Turnuva hazırlıkları kapsamında ayrıca ziyaretlerde
bulunarak proje konuları hakkında sorular sorup bilgi
topladılar. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Uzaymer ve Yüreğir Bilim Merkezi’ne gerçekleştirilen
ziyarette de öğrenciler edindikleri bilgilerle proje
çalışmalarını zenginleştirdiler.

ÇOK UZAKLARDAN BİR
MİSAFİR: GATTO GABRIEL

16 Aralık Pazar günü koşulan 4. Uluslararası Mersin
Maratonu için ülkemize gelen Venezuelalı şarkıcı
Gatto Gabriel ve maratonda koşacak Etiyopyalı
atlet Kefyalew Deja Burise okulumuzda öğrencilerle
buluştular. Gökay Daşdan
sunuculuğunda yapılan söyleşi
ve soru-cevap etkinliğinin
ardından, Gatto Gabriel’in
şarkılarıyla son buldu.
Öğrencilerin büyük bir ilgi ve
sevgisiyle karşılaşan şarkıcı
gelecek yıl da aramızda
olmak için söz verdi.

ÖĞRENCİLER YAZARLARLA
BULUŞUYOR

MİNİK SATRANÇ OYUNCULARI
TÜRKİYE TURNUVASINDA

Ödüllü çocuk kitapları
yazarı Koray Avcı
Çakman öğrencilerle
keyifli bir sohbet
gerçekleştirdi. Yazarlığa
başlama macerasını
öğrencilerimizle
paylaşan yazarımız öğrencilerden gelen soruları
cevapladı. Bu güzel etkinlik yazarın kitaplarını
imzalamasıyla tamamlandı. Tarsus Amerikan Koleji
mezunlarından ve “Müzede Canavar Yokmuş” adlı
kitabının yazarı Hüsne Rhea Çiğdem de, öğrencilerimizle
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Yazarımız TAC yıllarıyla
ilgili anılarını paylaşıp, öğrencilerimizden gelen sorulara
cevaplar verdi. Öğrenciler, Görsel Sanatlar dersinde
hazırlamış oldukları kitap kapaklarından oluşan çalışmayı
yazarımıza hediye ettiler. Bu keyifli etkinlik yazarımızın
kitaplarını imzalamasıyla tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen
2019 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 19-26 Ocak
2019 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. Tarsus SEV
İlkokulu 2. sınıf öğrencilerimiz Mehmet Soylu, Ulaş Doruk
Seyfettinoğlu ve Şeref Karagöz
bu önemli şampiyonada
okulumuzu başarıyla temsil
ettiler. Öğrencilerimiz birinci
dönem boyunca katıldıkları
tüm turnuvalarda önemli
başarılar elde etmişlerdi.
Antalya’daki turnuva öncesinde
Okul Müdürümüz Çiğdem
Özyürekoğlu tarafından teşekkür
ve başarı sertifikaları verildi.
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OKUL KOROSU SEÇİMLERİ
YAPILDI

Tarsus SEV İlkokul
Korosu seçmeleri
17-18 Eylül
tarihlerinde yapıldı.
Koro seçmelerine
3. ve 4. sınıf
öğrencilerimiz
yoğun ilgi
gösterdiler. Tarsus SEV Okul Korosu, 2015’ in Ekim ayında
çalışmalarına başladı. Koromuz 30 Nisan-4 Mayıs 2016
tarihleri arasında Avusturya’ da gerçekleşen 13. Bad Ischl
Uluslararası Koro Festivali’ne katılarak arkadaşlık konseri
kapsamında konser verdi. Mayıs 2017’ de 5. SANSEV
Uluslararası Koro Festivali’nde Tarsus SEV İlkokul Korosu
performanslarıyla “Koro-Şef Uyumu” ödülünü layık görüldü.
Mayıs 2018’de 6. SANSEV Uluslararası Koro Festivali’nde
ise “En İyi Sahne Şovu” ödülünü aldı. Koromuzun bu yıl da
güzel performanslar sergileyerek güzel başarılara imza
atacağına inanıyoruz.

MİNİK KALPLERE SICAK
DOKUNUŞ

Okulumuzun misyonu içerisinde çok önemli bir yere
sahip olan toplum hizmeti bilincini öğrencilerimize
küçük yaşlardan itibaren aşılayarak yaşadıkları
çevreye duyarlı olmaları öncelikli hedeflerimizden
biridir. Bu anlamda Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri
kendileri kadar şanslı olamayan arkadaşlarına,
öğretmenlerimizin rehberliğinde farklı projeler
aracılığıyla ulaşmaya ve onlara destek olmaya
çalışıyorlar. Bu süreçte Okul Aile Birliğimizin desteği
de bizim için ayrıca değerlidir. Okul Aile Birliğimiz
dönem içerisinde yaptıkları çeşitli etkinliklerde
gerçekleştirdikleri satışlardan elde ettikleri geliri
anlamlı bir projede kullanmanın mutluluğunu
yaşadılar. Acemi Gönüllüler Derneği tarafından
bizlere ulaşan destek çağrısına istinaden taşımalı
sistemde eğitim veren Adana Büyükdikili İlkokulu’nda
öğrenim gören 65 öğrenciye kışı sıcacık geçirmeleri
için kaban ve ayakkabı yardımı yapıldı.
17 Ocak Perşembe günü Tarsus SEV İlkokulu
Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu, Okul Aile Birliği
Başkanı Şeniz Yüksel ve OAB üyelerimiz Büyükdikili
İlkokulu’nu ziyaret etti, okulla ilgili bilgi aldı ve sınıf
ziyaretlerinde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilere hediyeleri verilirken onların gözündeki
mutluluğu görmek gerçekten paha biçilemez bir
duyguydu. Bu projeye önderlik eden ve destek olan
herkese kucak dolusu teşekkürlerimizi sunarız.

İKİNCİ ADIM İÇİN HAZIRIZ

Okulumuzda 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında
Anasınıfı-4. sınıflar seviyesinde uygulanacak olan İkinci
Adım programıyla ilgili olarak tüm öğretmenlerimiz
eğitim ve süpervizyon aldı. Okul ortamında sosyal
duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım Programı, okul
öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı
programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlayan bir
programdır. Okuldaki tüm öğrencileri programa dahil
eden İkinci Adım, empati kurabilme, duyguları yönetme,
problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri
geliştirirken, öğrencilerin akademik başarılarına da katkıda
bulunacak bir içeriğe sahip.
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MİNİK ŞEFLER
BODRUM’DA
Tarsus SEV İlkokulu Mini Şefler Kulübü 27-28-29 Ekim
tarihlerinde Bodrum Gastronomi ve Kültür Derneği’nin
düzenlemiş olduğu “Coğrafi İşaretli Ürünler Festivali”ne
katılarak okulumuzu başarıyla temsil etti. Festivale
Meryem Apak ve İnci Akça önderliğinde geçen yıl
Mini Şefler Kulübü’nde yer alan öğrencilerimiz katıldı.
Türkiye’nin yedi bölgesinden toplam on okulun katıldığı
festival 27 Ekim Cumartesi günü kortej yürüyüşüyle
başladı. Festivale katılan Mini Şefler bölgelerine ait
coğrafi işaretli ürünlerle yöresel lezzetler hazırladılar.
Tarsus SEV İlkokulu’nun minik şefleri Tarsus’un coğrafi
işaretli ürünü olan “Topacık Pekmezi”ni kullanarak
“Hariri ve Pekmezli Granola Bar” yaptılar. Ayrıca
festivale katılan toplam 300 öğrenci aynı anda Bodrum
mandalinası ile irmik helvası yaparak bir rekor denemesi
de yaptılar. Öğrencilerimiz bu festivalde diğer okulların
öğrencileriyle kaynaşma fırsatı buldular ve festival
kapsamında dans gösterisi de yaptılar. Ayrıca 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramımızı da coşkuyla kutladılar ve
“İzindeyiz Yüce Atam” gösterisini sergilediler. Yine festival
kapsamında yapılan resim ve kostüm yarışmalarında
okulumuz öğrencileri üç ödül kazandılar.

YENİ KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI

Okul kütüphanemiz yeni yerine taşındı ve raflardaki
kitaplar yeniden öğrencilerimizle buluştu. Kütüphanemiz
öğrencilerin daha aktif kullanması amacıyla Talas Kampüsü
girişindeki “Echo Room’a taşındı.
Kütüphane açılışımız Sağlık ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü
Sayın Binnur Karademir tarafından 4 Eylül Perşembe
günü yapıldı. Okul Aile Birliği, öğretmenlerimiz ve
öğrencilerimizin katıldığı törende öğrencilerimiz büyük bir
heyecanla kitaplarla buluştular. Öğrencilerimizin kitaplara
ve kütüphaneye daha kolay ulaşabilmeleri için gerçekleşen
yerleşim değişikliği ile onlar için keyifle okuma ve araştırma
yapabilecekleri bir alan yaratılmış oldu.
Ayrıca kütüphane programı kapsamında yıl boyunca
öğrencilerimiz İngilizce ve Türkçe derslerinde
düzenli olarak kütüphanemizde farklı etkinlikler de
gerçekleştirecekler.
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GÖRSEL SANATLAR
DERSLERİMİZ
HEP RENGARENK
Okulumuzda öğrencilerimizin sanatı görsel bir iletişim formu
olarak kullanmaları, bu alanda güven ve yeterlilik kazanmaları,
ayrıca sanatsal yaratıcılıklarını ve tasarıma yönelik hayal güçlerini
geliştirmeleri hedeflenmektedir. Sanat programı içerisinde
öğrencilerimiz sanat tarihini ve sanatçılara ait akımlarını öğreniyorlar.
Görsel Sanatlar derslerinde yapılan çalışmalar okulumuzun duvarlarını
ve koridorlarını rengarenk bir şekilde süslüyor.
“HAKLARIM İÇİN SEN DE BİR ADIM AT”
Okulumuzda Görsel Sanatlar Bölümü tarafından “Haklarım için sen
de benimle bir adım at” sloganından yola çıkarak “çocuk haklarına”
dikkat çekebilmek, farkındalık yaratabilmek ve öğrencilerimizi
bu konuda bilinçlendirmek amacıyla bir sanat akımı başlatıldı.
Öğrencilerimiz “Haklarım için sen de benimle bir adım at” projesi için
küçülmüş, eskimiş ve kullanılmayan ayakkabılarını okula getirdiler ve
Görsel Sanatlar derslerinde çeşitli malzemeler kullanarak boyadılar.
Proje tamamlandığında ortak belirlenecek bir alanda sergilenerek bir
“Çocuk Hakları Sokağı” oluşturulacak.
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FİZİKSEL
GELİŞİME
SPOR
KATKISI
Özel Tarsus SEV İlkokulu Beden
Eğitimi Bölümü, 2018-2019
Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk
dönemi boyunca düzenledikleri
aktivitelerle çocukları spor
yapmaya teşvik etmeyi amaçladı.
Öğrencilerin serbest zamanlarını
yararlı faaliyetlerle değerlendirip
fiziksel gelişimlerine katkıda
bulunmayı ayrıca beceri ve
koordinasyonlarını geliştirmeyi
hedefleyen sportif aktiviteler
arasında ip atlama, hula hop
çevirme, koşu ve atletizm
yarışmaları, penaltı atma gibi
etkinlikler vardı. Söz konusu
organizasyonlara öğrenciler
kadar öğretmenler de ilgi
gösterdi.

DİSİPLİNLER ARASI MATEMATİK
5. sınıflar İngilizce Matematik dersinde eğlenerek
öğreniyor. Bir sayının karesi ve küpünü hesaplamayı
öğrenen öğrenciler, okul bahçesinde soruları en hızlı
şekilde çözmek için koşarak yarıştılar. Matematik dersini
sınıf dışına taşıyan bu disiplinler arası etkinlikle öğrenciler,
enerjilerini doğru yönde kullanırken öğrendiklerini
pekiştirme imkanı buldular.

EMPATİ ÇALIŞMALARI

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü dolayısıyla ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile
buluştular ve koltuk değnekleri, göz bantları gibi aksesuarlar
kullanarak empati çalışmaları yaptılar.
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ENGLISH IN TOWN

Tarsus SEV İlkokulu koridorlarında artık bir İngiliz
kasabası yaşıyor. Bu kasaba, öğrencilerin teneffüslerde
İngilizce konuşma becerilerini kullanabilmeleri için
oluşturuldu. İçinde bir fırın, kafe, manav, kitapçı ve
banka bulunuyor. Bu noktalarda karşılaşabilecek günlük
diyaloglar, öğrencilere İngilizceyi kullanarak birbirleriyle
konuşma fırsatı veren konuşma balonları içinde
gösteriliyor.

İNGİLİZCE
DERSİNDE
FARKLILAŞTIRILMIŞ
EĞİTİM

ENGLISH IN ACTION

İngilizce Departmanı tarafından tüm öğrencilerimizin öğle
teneffüslerinde İngilizce becerilerini geliştirebilecekleri ve
kullanabilecekleri harika aktiviteler hazırlandı. Her gün
bu süre boyunca, İngilizce öğretmenleri, dil becerilerini
geliştirmek ya da sadece biraz daha pratik yapmak
isteyen öğrenciler için farklı bir aktivite düzenliyor.
Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bu aktiviteler
arasında İngilizce oyunlar, iPad maceraları, şarkılar,
birlikte kitap okuma, doğaçlama ve rol yapma gibi keyifli
pek çok etkinlik bulunmakta. Bu sayede öğrencilerimiz
İngilizce ile dolu bir öğle teneffüsü geçiriyorlar.

3. sınıflar İngilizce dersinde
farklılaştırılmış eğitim yaklaşımlarından
istasyon tekniğini kullanarak verimli
ve değişik bir ders geçirdiler. Bu
ders içerisinde öğrendikleri konuyla
ilgili dört farklı beceri içeren çalışma
kağıdı içeren dört istasyon hazırlandı.
En ilgilerini çeken iki kağıdı seçerek
ders sonuna kadar tamamlamaya
çalıştılar. Hem öğrendiler, hem de
birbirleriyle yarıştılar.
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İNTERAKTİF TAKVİMLERİMİZİ
KULLANIYORUZ

Tarsus SEV İlkokulu İngilizce Bölümü Öğretmenlerimiz,
yapımına katkıda bulundukları interaktif takvimleri
sınıflarında kullanmaya başladılar. Günler, aylar ve yılların
yanı sıra mevsimler ve hava
durumunun da gösterilebileceği
takvim aracılığıyla öğrencilerimiz
artık ders başlangıçlarında
tarihi daha eğlenceli bir şekilde
söyleyebilecekler.

KIŞ FESTİVALİ

İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan Kış Festivali, 27
Aralık tarihinde kutlandı. Öğrenciler, İngilizce öğretmenleri
tarafından özellikle bu gün için organize edilen ve
hazırlanan oyunlara katılarak çok eğlendiler. Büyük Noel
Baba üzerindeki deliklere kartopu atma, tahta kayaklarla
yarış, kartopu ve penguen lobutları ile bowling ve
kartopları ile xox gibi oyunlar oynayarak keyifli bir zaman
geçirdiler. Oyunlar sonrasında oditoryumda devam eden
festivalimiz Spelling Bee yarışması ile devam etti. Festival
İngilizce öğretmenlerimizin yazıp oynadığı keyifli tiyatro
gösterisi ile son buldu.

İNGİLİZCE DERSLERİNDE SANAL
GERÇEKLİK
Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri sanal
gerçeklik ve artırılmış gerçeklik
uygulamalarını kullanarak sınıftan
dışarı çıkmalarına gerek kalmadan
tehlikeli köpekbalığı türleriyle
yüzdüler, uzaya çıkıp dünyaya
baktılar, gezegenleri incelediler ve
en ünlü müzeleri gezdiler.

GELENEKSEL KOSTÜM
PARTİMİZ

31 Ekim Çarşamba günü okulumuzda geleneksel kostüm
partisi düzenlendi. Okul Aile Birliği ve İngilizce Bölümü
Öğretmenlerimizin katkısıyla bahçe ve bina girişi dekore
edildi. Öğrenciler şarkılar söyleyerek ilk ve ortaokul
kampüslerinde geçit töreni düzenlediler. Ayrıca spor
salonunda ve oditoryumda düzenlenen keyifli etkinliklerde
doyasıya eğlendiler. Okul Aile Birliği’nin hazırlamış
olduğu şekerlerden aldılar. Bu yılki kostüm partisinin en
ilgi çekici yanıysa okul bahçesi etrafında uçan hayaletti.
Öğrencilerimiz eğlence dolu bir gün geçirdiler.

QUIZLET LIVE

2. sınıf İngilizce derslerinde
öğrencilerimiz terimleri ve
tanımları doğru şekilde
eşleştirerek takım olarak
çalıştıkları bir iPad uygulaması
olan “Quizlet Live” ile konuları pekiştirdiler. Terimleri ve
tanımları art arda doğru şekilde eşleştiren ilk takım oyunu
kazandı. Oyun sırasında sorulara hızlı cevap vermek
yerine takım olarak ilerlendiğinde başarılı olunduğunu
oynayarak keşfettiler.

READING BUDDIES

Öğrencilerimizin kitap okumalarını teşvik etmek,
onlara sorumluluk vermek ve birbirilerinden
öğrenmelerini sağlamak amacıyla 2. ve 5. sınıf
öğrencileri arasında Reading Buddies etkinliğini
başlattık. İlk aşamada 5. sınıf öğrencilerimiz 2.
sınıf öğrencilerine kitap okudular daha sonra kitap
hakkında paylaşımda bulundular.
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TARSUS SEV İLKOKULU’NDA
MÜZİK RUHUN GIDASIDIR
Tarsus SEV İlkokulu Müzik dersi öğretim programında
ritmik okuma, müziksel işitme, okuma ve yazma, orff, şarkı
repertuar çalışmaları, koro çalışmaları, müzik teorisi ve tarihi,
farklı kültürlerin müzikleri, enstrüman bilgilerine yer verilir.
Tüm bu kazanımlar sahne performansları ile pekiştirilir.
Öğrencilerimizin anasınıfından 4. sınıfa kadar bu öğrenme
alanlarına yönelik kazanımları edinebilmeleri için çeşitli sınıf
içi uygulamalar gerçekleştirilir. Farklı kültürlerin müziklerini
tanıma, koro çalışmaları, enstrüman bilgisi ve sahne
performanslarına çok önem verilir. Anasınıfı ve 1. sınıftaki orff
temelli müzik çalışmaları 3. ve 4. sınıfta ukulele ve perküsyon
ile çalgı eğitimi düzeniyle devam eder. Gelenekselleşmiş
olan dinletilerimiz ise, her öğrenciye, koro ya da solo şarkı
söyleme, orkestra içinde enstrüman çalarak müzik yapma
ve sahne performansı sergileme imkanı tanır. Öğrencilerin
bireysel performanslarını sergiledikleri dinleti günleri de,
sanatsal ve sosyal bir iletişim ortamı yaratmaktadır.
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REHBERLİK SEMİNER
GÜNLERİ DEVAM EDİYOR

Psikolojik Danışman Zehra Duygu Çalışkan tarafından
“İletişim ve Beden Dili” konulu bir sunum yapıldı.
YAŞAMDA KAYGILARIMIZ
Tarsus SEV İlköğretim Kurumları Psikolojik Danışma
ve Rehberlik birimi tarafından 16 Ocak tarihinde veli
etkileşim toplantısı yapıldı. Etkinlik konuğumuz Psikiyatrist
Ali Gökhan Daloğlu tarafından gerçekleştirilen “Yaşamda
Kaygılarımız” konulu sunum etkili ve keyifliydi.

Tarsus SEV İlkokulu Rehberlik Birimi tarafından geçen
yıl başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Rehberlik
Semineri Günleri kapsamında farklı başlıklardaki beş
oturumdan oluşan sunumlar rehber öğretmenlerimiz
Meltem Yamanyılmaz, Kardeniz Türkmen ve Zehra
Duygu Çalışkan tarafından kapalı grup velilerimizle
birlikte interaktif ve keyifli bir şekilde gerçekleştirildi.
“Bilişsel Gelişim”, “0-3 Yaş Bağlanma Kuramı”, “Ahlaki
Gelişim”, “Psikoseksüel Gelişim- 1. Oturum ve 2. Oturum”
sunumlarına katılarak eğitimlerini tamamlayan velilerimize
sertifikaları Okul Müdürümüz Çiğdem Özyürekoğlu
tarafından takdim edildi.
İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin düzenlemiş
olduğu Ekim ayı Veli Etkileşim Toplantıları kapsamında
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ATA’YI ANMA
KOŞUSU

Atatürk Haftası kapsamında yapılan Ata’yı Anma Koşusu
etkinliğinde kız ve erkek olmak üzere iki kategoride yarışlar
düzenlendi. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri koşu yarışlarına
katılırken 8. sınıf öğrencileri de büyük bir Türk bayrağını
kampüs içinde dolaştırarak marşlar söylediler.

DEYİM VE ATASÖZLERİ
MAKETLERİ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Türkçe dersinde
öğrendikleri deyim ve atasözlerinin maketlerini yaptılar.
Maketleri tasarlarken atık malzemeler kullanmaya özen
gösteren öğrenciler, oldukça başarılı ürünler ortaya çıkardılar.

HOLOGRAM UYGULAMASI

5. sınıf öğrencilerimiz, Ay’ın evrelerini orijinal bir
nesnenin üç boyutlu gerçek kaydı olarak tanımlanan
hologram uygulamasıyla gözlemlediler. iPad ortamında
gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerimiz öğrendiklerini
pekiştirme fırsatı buldular.

YAŞAYAN
MATEMATİK

OYUN
HAMURUYLA
İNSANLAR,
YERLER VE
ÇEVRELER

Özel Tarsus SEV
Ortaokulu öğrencileri
matematik derslerini
yeni oluşturulan
matematik
laboratuvarında, işbirliği
içinde çalıştıkları
istasyonlarda soyut
matematik konularını
somutlaştırarak
öğreniyorlar.

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Sosyal
Bilgiler dersi “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ünitesi
kapsamında ülkemizde görülen yeryüzü şekillerini oyun
hamuru kullanarak daha kalıcı ve eğlenceli bir biçimde
öğrendiler.
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6. SINIFLAR
VELİ ÇALIŞTAYI
6. sınıflardan veli temsilcilerinin katılımıyla Aralık
ayında veli çalıştaylarımızı gerçekleştirdik.
Çalıştayda velilerimiz Tarsus SEV Ortaokulu olarak
neyi diğer okullardan daha farklı yapıyoruz,
okulumuzun güçlü yanları ve önümüzdeki yıllarda
odağımızda neler olmalı konularıyla ilgili beyin
fırtınası yaparak fikir ve görüşlerini sundular.

OKUMA ÇEMBERİ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Türkçe
dersinde okuma çemberi etkinliğine katılarak okudukları
kitapları çeşitli açılardan mercek altına aldılar. Etkinlik
kapsamında öğrenciler, kendi ilgi alanlarına uygun olarak
kitap seçiminde bulundular. Daha sonra gruplar halinde
bu kitapları okuyan öğrenciler sorgulayıcı, araştırmacı,
sözcük avcısı, sanatçı gibi rollere bürünerek kitapla ilgili
analiz ve değerlendirmelerde bulundular. Bu analiz ve
değerlendirmeleri projelerinde bir araya getiren öğrenciler,
daha sonra sunumlarını gerçekleştirdiler.

ATATÜRK İLE
BİR GÜN

EMOJİLERLE
DEYİMLER VE
ATASÖZLERİ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu
6. sınıf öğrencileri 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Etkinlikleri
kapsamında 4. sınıf
öğrencileriyle buluştular.
Öğrencilerimiz, bu etkinlikte
4. sınıf öğrencilerine kendi hazırladıkları sunumlar ve
green screen videolaryla Atatürk’ü anlattılar. Sunumları
ilgi ve sevgiyle izleyen öğrencilerimiz, Atatürk’le ilgili farklı
bilgileri de öğrenme imkânı buldular.

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 6. sınıf
öğrencileri, deyim ve atasözlerini
emojilere dökerek sınıf ve okul
koridorlarını renklendirdi. Belirledikleri atasözleri ve
deyimlerin emojilerdeki karşılığını bulan öğrencilerimiz,
oldukça yaratıcı ürünler ortaya çıkardı.

BENİM MASAL KAHRAMANIM

GAZİANTEP GEZİSİ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 6. sınıflarda geleneksel
hale gelen “Benim Masal Kahramanım” etkinliğinde
öğrencilerimiz oldukça başarılı çalışmalar ortaya
koydular. İki aşamalı olan etkinlikte öğrenciler önce özgün
masallarını yazdılar, ardından bu masalların kahramanını
üç boyutlu maket haline getirdiler.

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri 3-4
Kasım tarihlerinde Gaziantep’teydi. Zeugma Mozaik
Müzesi, Gezegenevi Bilim Merkezi, Kendirli Kültür
Merkezi ve Oyuncak Müzesini inceleyip Tarihi
Bakırcılar Çarşısı’nı ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni
gezdiler.
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KANTİNDE KÜMELER
ÇALIŞMASI

BEN KİMİM?

7. sınıflar Yaşayan Kütüphane kavramı çerçevesinde
ayın kitabıyla ilgili “Ben Kimim?“ etkinliğini
gerçekleştirdiler. Büründükleri karakterlerle ilgili ipucu
cümleleri verip arkadaşlarından da karakter tahlilinde
bulunmalarını bekleyen öğrenciler kitabı özümserken
keyifli dakikalar yaşadılar.

Özel Tarsus SEV Ortaokulu
6. sınıf öğrencileri matematik
dersinde «Kümeler»
ünitesinde öğrendiklerini okul
kantininde yapılan etkinlikle
pekiştirme fırsatı buldular.
Kümeler konusunun günlük
hayatla ilişkilendirildiği derste öğrenciler, kantinde satılan
ürünleri kümelere ayırarak poster hazırlarken değişik bir
atmosferde ders işlemenin mutluluğunu yaşadılar.

THALES MÜZESİ

14 Aralık’ta Adana’ya gelen Thales Müzesi Gezici
Tırı’na ortaokul 6. sınıf öğrencilerimiz katılım gösterdi.
Öğrencilerimiz bu etkinlikte matematiği somutlaştırarak
öğrenme fırsatı yakaladılar.

İSKELET VE KAS SİSTEMİ

6. sınıf velilerimizden Dr. Radyolog Kader Şebnem Uluç, 9
Kasım Cuma günü Stickler Oditoryum’da öğrencilerimizle
iskelet ve kas sistemi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.
Sunumu ilgi ile izleyen öğrencilerimiz farklı ve yeni bilgiler
edindiler.

HAYAL ET, TASARLA, ÜRET

Okulumuz 7. sınıf öğrencilerinin, Turgut İçgören
Ortaokulu’ndan gelen 5. ve 6. sınıf öğrencileriyle birlikte
yürüttüğü Hayal Et, Tasarla, Üret isimli sosyal sorumluluk
projesi misafir öğrencilerin yoğun ilgi ve merakıyla
başladı. Elektronik ortamda üç boyutlu tasarımların
yapılabilmesi ve bu tasarımların ahşap atölyesinde
ürüne dönüştürülebilmesini amaçlayan projemizde
sene boyunca yapılacak çalışmalarda toplamda 500’e
yakın öğrencinin ve 40’a yakın öğretmeninin üç boyutlu
tasarımlarla buluşturulması hedeflenmektedir.
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Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) İlköğretim Kurumlarında
geleneksel olarak düzenlenen SEV Zirvesi’nin
14’üncüsü Uzay Kampı Türkiye’de gerçekleşti.
Gerçekleştirilen buluşmanın bu yılki katılımcıları,
güneş sistemi ağırlıklı oluşturulan özel bir programda
bir araya geldi.

MARTI VE SAVAŞ

7. sınıf öğrencilerimiz Martı ve Savaş adlı kitabı okuyarak
kitabı üç boyutlu maket haline getirdi. Okul bahçesinde
sergilenen kitap maketleri ilgi çekerken savaşın canlılar
üzerindeki olumsuz etkileri ve barışın önemi üzerinde duruldu.

SHAKESPEARE’İN
HAYATI

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 7. sınıf
öğrencileri, Language Arts dersinde
Shakespeare’in hayatına ters yüz
edilmiş sınıf tekniğiyle eğlenceli
bir giriş yaptılar. Çalışmada etkin
rol oynayan öğrenciler, araştırma
yapmakla kalmayıp yaratıcılıklarını
da sergilediler. Öğrenciler, bu çalışmayı takiben Cambridge
sınavına hazırlık yaptıkları derste de Shakespeare’e çeşitli
notlar yazarak öğrendiklerini pekiştirdiler.
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ÇANAKKALE GEZİSİ

İSTANBUL GEZİSİ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile
2-5 Kasım tarihleri arasında Çanakkale’ye çok özel
bir kültür gezisi gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz;
Assos, Behramkale ve Truva Antik Kenti’nin ziyaret
edildiği gezide Çanakkale’nin tarihi ve doğal
güzelliklerini tanıdılar. Kilit Bahir Kalesi Şehitliği,
Abide-i Hürriyet, Conk Bayırı, Sargı Yeri Hastanesi
gibi Çanakkale Savaşı’nın kilit noktalarını da ziyaret
eden öğrencilerimiz Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili
bilgilerini tazelerken duygu dolu anlar yaşadılar.

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerimizle LGS
süreci sonunda tercih edilebilecekleri İstanbul okullarını
ziyaret ettik. Öğrencilerimiz; SEV Amerikan Koleji,
Galatasaray Lisesi, Üsküdar Amerikan Koleji ve Robert
Koleji’ni adım adım gezerek okulların öğrenci alım
şartlarını, işleyişlerini, sosyal ve akademik özelliklerini
yerinde gözlemlediler. Gezi süresince ziyaret edilen
okulların öğrencilerine merak ettikleri her şeyi bire bir
sorma fırsatı bulan öğrencilerimiz, hedeflerini biraz
daha netleştirerek LGS motivasyonlarını artırmış oldu.

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Bu yıl LGS’ye girecek olan 8. sınıf öğrencilerimizi yeni sınav
sisteminin esaslarına uygun olarak hazırlayabilmek amacıyla
hızlı okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, bilgiyi analiz
etme ve görsel hafıza geliştirme gibi becerileri artırmaya
yönelik etkinlikler düzenlendik.
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3 ARALIK DÜNYA
ENGELLİLER GÜNÜ
Özel Tarsus SEV Ortaokulu
5. sınıf öğrencileri, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla sloganlar içeren
afişler tasarlayıp bu afişleri
boyadılar ve okul toplumuna
sundular. Ayrıca konu ile ilgili
olarak Türkçe derslerinde film
izlediler, tartışmalara katıldılar
ve paragraf yazma çalışması
yaptılar.

BİR
SAYININ
KARESİ
VE KÜPÜ

ÖZEL TARSUS SEV ORTAOKULU 5. SINIF
ÖĞRENCILERI “BIR SAYININ KARESI VE
KÜPÜ” KONUSUNA BIRIM KÜPLERLE
KARE VE KÜPLER OLUŞTURARAK
BAŞLADILAR. ÖĞRENCILER IŞBIRLIĞIYLE
ÇALIŞTIKLARI ISTASYONLARDA
KONUYU SOMUTLAŞTIRARAK
ÖĞRENMIŞ OLDULAR.
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DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri, 5 Aralık Dünya
Kadın Hakları Günü kapsamında özel bir etkinliğe imza
attılar. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’e ülkemizdeki
kadınlara kazandırdığı haklar için teşekkür eden
öğrencilerimiz, hazırladıkları pankartlarla kadın haklarının
önemine vurgu yaparak Kurtuluş Savaşı’nda mücadele
eden yürekli Türk kadınlarını andılar.

GENEL KÜLTÜR YARIŞMASI

15 Ocak Salı günü ortaokul öğrencilerimizin genel kültür
yarışmasına katılımı için eleme gerçekleştirildi. Katılmak
isteyen 101 öğrenciye genel kültür soruları yazılı olarak
soruldu ve sonuçlarda en fazla alan öğrencilerimizden her
sınıf seviyesinde 3’er öğrenci seçildi.
18 Ocak Cuma günü iki ders boyunca süren genel kültür
yarışması gerçekleştirildi. Öğrenci Birliği Başkanı Aysel
Beste Girmen ile Başkan Yardımcıları Cemil Kaan Can ve
İpek Özer’in program sunuculuğunu üstlendiği genel kültür
yarışmasında her seviyeden üçer öğrencimizin katılımı ile
gerçekleşti. Yarışmayı “Grup Bir Numara” isimli öğrenciler
kazandı. Müdürümüz Emine Ayfer Aydın’ın katılan tüm
öğrencilere plaketlerini vermesi ve yarışma birincisi gruba
ödüllerini takdim etmesinden sonra yarışmamız son buldu.

DÜNYA OKUMA
GÜNÜ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu,
8 Eylül UNESCO Dünya
Okuma Günü etkinliğinde
güne kitaplarla başladı.
Tüm öğretmenler; Bill Gates,
Elon Musk gibi öğrencilerin
yakından tanıdığı simaların
okuma üzerine düşüncelerini
ve okuma alışkanlıklarını
anlatan metinleri öğrencilere
okudular. Ardından tüm
öğrencilerimiz, kendi seçtikleri
kitapları okumaya başladı.
Bugün hayat durdu, Tarsus
SEV kitap okudu.
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FABLLARLA ÖĞRENİYORUZ

Bay Kurbağa, Tilki ile Kuzu, Bencil Ayı, Tembel Kedi… Özel
Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde
yazmış oldukları fablları Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu
Anasınıfı öğrencilerine sundular. Sunumları sırasında maske
ve kukla gibi görsellerden de yararlanan öğrencilerimizi
büyük bir ilgi ve merakla dinleyen minikler, daha sonra
fabllarla ilgili sorular sordular.

GELENEKSEL
KIŞ FESTİVALİMİZ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu İngilizce Bölümü
tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelen
Kış Festivali, 26 Aralık tarihinde başlayarak tüm
hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hafta
boyunca okul koridorları ve sınıf kapıları süslendi,
öğrencilerimiz tarafından velilere özel hediyeler
tasarlandı. Öğrenciler ile İngilizce derslerinde kış
temalı sözcük oyunları oynandı, okul kampüsünde
define avına çıkıldı, İngilizce şarkılar söylendi.
Öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmeye
yardımcı olan bu etkinlikler sırasında öğrenciler hem
eğlendiler hem de İngilizce bilgilerini tazelediler.

FELSEFE YAPIYORUZ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için
bu yıl başlattığımız felsefe dersleri, zengin içeriği ve
öğrencilerin yüksek katılımı ile işlenmeye devam ediyor.
Ders kapsamında yürütülen çalışmalarda öğrencilerin
kendine güvenlerini, dinleme ve düşünme becerilerini
artırmak hedefleniyor. Bu amaçla, öğrencilerin bir konuda
derinlemesine düşünerek kendi fikirlerini üretmeleri için
bir oyun alanı yaratılıyor ve sorular soruluyor. Özünde
analiz ve muhakeme etme, uzlaşma, eleştirel düşünme gibi
basit ama önemli beceriler yer alan felsefe derslerinde
öğrenciler, ilgilerini çeken noktaları grup olarak sorguluyor
ve tartışıyorlar.

89

I. DÖNEM

SEV JR

i

TARSUS SEV

KOSTÜM
PARTİSİ

KET VE PET SERTİFİKALARI
VERİLDİ

Özel Tarsus SEV Ortaokulu
tarafından 2 Kasım
Cuma günü okulumuzda
geleneksel kostüm partisi
düzenlendi. Okul Aile Birliği ve İngilizce Bölümü ve Beden
Eğitimi Bölümü öğretmenlerimizin katkısıyla kapalı sahamız
dekore edildi. Öğrenciler eğlence dolu bir gün geçirdiler.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da KET ve PET sınavlarına
katılan 4., 5. ve 7.sınıf öğrencilerimiz, düzenlenen
törenle başarılarını tescilleyen sertifikalarını aldılar.

MİNİK ÖĞRETMENLER KULÜBÜ
Özel Tarsus SEV Ortaokulu Minik Öğretmenler Kulübü,
öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak adına
yürüttüğü çalışmalarına bu yıl da büyük bir coşkuyla
başladı. Kulübün minik öğretmenleri, Atatürk İlkokulu’nu
ziyaret ederek 2. sınıf öğrencileriyle buluştu. Sorumluluk
bilinciyle ders anlatan öğrencilerimiz güzel bir yaşam
deneyimi edinmiş oldu.

KODLAMA ETKİNLİĞİ

Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus SEV Ortaokulu
öğrencileriyle bilişim teknolojileri öğretmenleri kodlama ve
robotik farkındalığını artırmak
amacıyla ortak bir etkinliğe
imza attılar. Öğrenciler;
Arduino, EV3 Kodlama, Swift,
Python ve HTML-CSS gibi farklı
yazılım dillerine yer verilen
çalışmalara büyük ilgi gösterdi.

KİTAP AĞACI

Özel Tarsus SEV
Ortaokulu öğrencileri
sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında
okumuş oldukları kitapları
bir araya getirerek
yılbaşı ağacı tasarladılar.
Okul kütüphanesinde
sergilenen ağaçta yer
alan kitaplar daha sonra
ihtiyaç sahibi öğrencilere
bağışlanacak.

‘SEV’GİLİ ÖĞRETMENİM

Özel Tarsus SEV Ortaokulu’nda 23 Kasım Cuma günü
Öğretmenler Günü coşkusu yaşandı. Oditoryumda
başlayan kutlama programında birbirinden eğlenceli
videoların yanı sıra piyano dinletileri ve öğrencilerin
zumba dansı gösterisi yer aldı. Okul Korosu’nun
seslendirdiği neşeli şarkılara öğretmenlerimiz de eşlik etti.
Yine öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği zeybek gösterisi
büyük beğeni topladı.
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ÖĞRENCİ BİRLİĞİ
BAŞKANI SEÇİMİ

TARSUS SEV

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI
DEĞERLENDİRME PROGRAMI

Özel Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri,
yeni dönem öğrenci birliği başkanı ve
sınıf temsilcilerini belirlemek üzere oy
kullandılar. Demokratik bir ortamda
gerçekleşen seçimlerde yarışan adaylar saygılı tutumları ile
örnek davranışlar sergilediler.

Tarsus SEV Ortaokulu’nda öğrenciler “Öğrenci
Davranışlarını Değerlendirme Programı” kapsamında
çeşitli etkinliklerle ödüllendirildiler. Ödüller arasında bir
derslik okul müdürlüğü, bir öğretmeniyle bir ders saati
boyunca sanatsal veya sportif faaliyetlerde bulunmak gibi
seçenekler vardı.

MATHEMATICS WITHOUT
BORDERS

Yirmiden fazla ülkeden 3 bini aşkın öğrencinin katıldığı
Mathematics Without Borders adlı uluslararası matematik
yarışmasının birinci ayağı 26 Ekim Cuma günü
okulumuzdan 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Okulumuzun vizyonuna uygun olarak öğrencilerimize
uluslararası alanda kendilerini ölçme ve dünyanın değişik
yerlerindeki öğrencilerle rekabet etme fırsatı sunan
Mathematics Without Borders yarışmasında okulumuzu
temsil eden öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

“BENİM OKULUMDA”

Özel Tarsus SEV Ortaokulu mentor gruplarında
“Benim Okulumda” adlı bir öğrenci çalıştayı
gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan tüm öğrenciler,
okulun güçlü ve geliştirilebilir yönlerini kendi
gruplarında değerlendirip birer sunu hazırladılar.
Stickler Oditoryum’da yapılan toplantıda tüm
grupların sunduğu fikirler tartışıldı ve öğrencilerin
talepleri doğrultusunda ikinci yarıyılda yürürlüğe
koyulmak üzere kararlar alındı.

LGS’YE HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

Okulumuz Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı tarafından 7.
ve 8. sınıf öğrencilerimizle LGS nedir, yanlışların doğruya
etkisi ve standart sapma başlıklı eğitim verildi. Eğitimin
ikinci kısmında öğrencilere sınav stratejileri, bugüne kadar
yapılan deneme sınavlarındaki hataların performanslarına
etkisi üzerinde duruldu.
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SONBAHAR KUTLAMA
ETKİNLİĞİ OKTOBERFEST

SEV KAHRAMANLARI
İŞ BAŞINDA

Okulumuzda geleneksel hale gelen Oktoberfest, Ekim
ayında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Öğrenciler;
Alman kültürünü,
Alman mucitleri ve
dünyaca ünlü Alman
markalarını istasyon
tekniği çalışması ile
eğlenerek öğrendiler.
Öğrencilerimiz,
eğimini aldıkları Alman
kültür ve yaşantısıyla
ilgili teorik bilgilerini
pekiştirme fırsatı
buldular. İstasyon yöntemini kullanarak yapılan etkinlikte
öğrencilerimiz, görerek ve dokunarak eşleştirmelerde
bulunurken bir yandan da zamana karşı yarıştılar.

Özel Tarsus SEV Ortaokulu
SEV Kahramanları Kulübü, ilk
sosyal sorumluluk projesini
gerçekleştirdi. Öğrencilerin
aylar süren çalışmalarıyla
toplanan 860 kitap, Emine Boro
Ortaokulu kütüphanesine teslim
edildi. Öğrencilerimiz projenin her aşamasında aktif rol
oynadı.

ÇOCUKLARI ‘SEV’ELİM

Özel Tarsus SEV Ortaokulu
Kış Festivali kapsamında
Okul Aile Birliği tarafından
hediyelik eşya satışı
gerçekleştirildi. Satıştan
elde edilen gelirle Tarsus
Yenice Şehit Buminhan Temizkan İlkokulu’nda okuyan ve
çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarından oluşan 150
öğrenciye kışı sıcacık geçirmeleri için kaban ve ayakkabı
yardımı yapıldı. Bu anlamlı projeye destek olan herkese
teşekkür ederiz.

ANLIK GÖREV ŞENLİĞİNE
KATILDIK

Özel Tarsus SEV Ortaokulu
Destination Imagination
Kulübü öğrencileri, 17 Kasım
Cumartesi günü Mersin’de
Anlık Görev Şenliği’ne
katıldılar. Öğrencilerimiz şenlik
boyunca eleştirel ve inovatif düşünme, problem çözme gibi
birçok kazanıma hitap eden etkinliklerde keyif ve heyecanla
yarıştılar. Ayrıca öğrencilerimiz, katıldıkları etkinliklerden
birinde en iyi silindir kuleyi inşa ederek ödül almayı
başardılar.

ŞİİR HAFTASI KUTLANDI

Özel Tarsus SEV Ortaokulu’nda
Uluslararası Şiir Haftası 5., 6.
ve 7. sınıfların katıldığı çeşitli
etkinliklerle kutlandı. 5 ve 6.
sınıf öğrencilerimiz, Türkçe
ve İngilizce derslerinde farklı
türlerde şiirler yazarken 7. sınıf öğrencilerimiz de Türk,
İngiliz ve Amerikan edebiyatının önde gelen şairlerinin
şiirlerini yorumladılar. Öğrencilerimiz, tüm çalışmalarını
hazırladıkları panolarda sergileyerek okul toplumu ile
paylaştılar.

TARSUS SEV ORTAOKULU’NDAN
NOTALAR YÜKSELİYOR
Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri Müzik derslerinde
eğitici ve öğretici çalışmalarla hem kendileri eğlendiler
hem de katıldıkları etkinlikler ve konserlerdeki yurtiçi ve
yurtdışındaki performanslarıyla tüm okul paydaşlarına
keyifli anlar yaşattılar.
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RENKLERLE
DOPDOLU
BİR DÖNEM
Tarsus SEV
Ortaokulu öğrencileri
2018-2019 Eğitim
ve Öğretim Yılı ilk
döneminde yine
rengarenk ve farklı
tekniklerle eğitici
ve eğlendirici
çalışmalara imza
attılar.
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ANTALYA SPOR
KAMPI

Özel Tarsus SEV Ortaokulu 6.
ve 7.sınıf öğrencileriyle 13-16
Kasım tarihlerinde, 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.

CUMHURİYET KUPASI FUTBOL
TURNUVALARI

Özel Tarsus SEV Ortaokulu beden eğitimi bölümü, her yıl
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği
Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvaları’na bu yıl da devam
ediyor. Her hafta farklı sınıf seviyelerinden öğrencilerin
yarıştığı turnuva, final maçlarından sonra kupa töreni
ile sona erecek. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize
başarılar dileriz.
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BASKETBOL YILDIZ ERKEK TAKIMI

ÖZEL TARSUS SEV ORTAOKULU BASKETBOL YILDIZ ERKEK TAKIMIMIZ, TARSUS GRUBUNDAKI MAÇLARINI GRUP LIDERI
OLARAK TAMAMLAYARAK MERSIN GRUP MAÇLARINA KATILMAYA HAK KAZANDI.

YILDIZ ERKEK BASKETBOL
TAKIMI MERSİN ŞAMPİYONU

Özel Tarsus SEV Ortaokulu Yıldız Erkek Basketbol Takımı
Tarsus İlçe Birinciliği sonrasında il müsabakalarına katıldı
ve tüm maçlarda galip gelerek Mersin Şampiyonu oldu.
Elde ettiği bu başarı ile Türkiye çeyrek finallerinde yer
almayı hak eden Takımımızı kutluyor, bundan sonraki
maçlarda başarılarının devam etmesini diliyoruz.

VOLEYBOL YILDIZ KIZ TAKIMI

Özel Tarsus SEV Ortaokulu Voleybol Yıldız Kız Takımımız
Tarsus grubundaki maçlarını tamamlayarak Mersin grup
maçlarına katılmaya hak kazandı.
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ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
Tarsus SEV İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma
Günü dolayısıyla Stickler Oditoryum’da tören düzenlendi. Okul Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu’nun günün anlam ve önemini
belirten konuşmasının ardından 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Çanakkale Geçilmez” gölge oyunu etkinliği
muhteşem bir sunumla gerçekleşti. Okunan şiirler, söylenen türküler izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Büyük beğeni ve
ilgi gören bu etkinliklerle, bu vatanın kolay kazanılmadığını atalarımıza çok şeyler borçlu olduğumuzu, vatanımıza sahip
çıkmamız gerektiğini bir kez daha anımsadık. Türk ve dünya tarihinin en önemli savaşlarından olan Çanakkale Savaşı’nda
kahramanlık destanları yazan ve bizlere bu vatanı hediye eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm
şehitlerimizi saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

İYİLİK PAHALI BİR ŞEY DEĞİLDİR!

Özel Tarsus SEV İlkokulu, Kelebek Hastalığına dikkat çekmek, bu hastalığa sahip olan çocukların yüzlerinde tebessüm
yaratmak, ufacık hayallerine destek olabilmek adına “İyilik Pahalı Bir Şey Değildir” adıyla yürütülen proje kapsamında geliri
“Kelebek Çocuklar Derneği” ne bağışlanmak üzere öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir koro kurarak harika bir konser
gerçekleştirdiler. Talas Kampüsü Oditoryum’da gerçekleşen konsere katılım, ilgi ve destek oldukça fazlaydı. Solo şarkıların
ve kanun dinletisinin de yer aldığı konserde öğretmen ve öğrenciler birlikte muhteşem bir performans sergilediler. Projeyi
gerçekleştiren tüm öğretmen ve öğrencilerimizi, projeye destek ve gönül veren tüm velilerimizi kutluyoruz.
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TARSUS SEV İLKOKULU’NDA
“YAŞASIN 23 NİSAN”
“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün
çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık
görevidir.” Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara
armağan ettiği bu güzel ve anlamlı gün, Tarsus SEV İlkokulu
öğrencileri tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem
etkinliklerle kutladı. “Ülkeler ve Kültürler” projesi ile 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlanan öğrenciler farklı
birçok ülke kültürüne özgü sanat etkinlikleri yaparak ve o kültüre
özgü danslarıyla muhteşem performans sergilediler. Anlam dolu
şiirler ve koronun birbirinden güzel şarkılarıyla Atamıza olan
sevgi, saygı ve özlemlerini dile getirdiler. Bağımsızlığımızın simgesi
bayrağımızın renklerindeki balonları coşku ve heyecan içinde
havaya uçurdular. Tarsus SEV’de 23 Nisan neşesi pek çok renkli
ve eğlenceli etkinliklerle hafta boyunca çocuklarla buluşmaya
devam edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda törenimize katılarak birlikteliğiyle bizleri onurlandıran tüm
velilerimize ve SEV Ailesi dostlarına teşekkür ederiz. Tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.
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“EVVEL
ZAMAN
İÇİNDE ...”

“100. GÜN”

Tarsus SEV Anaokulu
öğrencilerinin
heyecanla beklediği
100. Gün Partisi 15
Şubat Cuma günü
okulda yapılan
çeşitli etkinliklerle
gerçekleştirildi.
Öğrencilerimiz
okulda geçirdikleri
günleri sayarak ve
işaretleyerek 100. gün
takvimi oluşturdular.
Yıl içinde 100. Gün kapsamında birçok matematik ve
sanat etkinliği yapıldı. Ayrıca okulumuzda hazırlık sınıfı
öğrencilerimizin aileleriyle birlikte ve okulda bireysel olarak
yaptıkları çalışmalar da sergilendi.

“Bütün hikaye
anlatıcılarının beslendiği
kaynak; Nesilden nesile
aktarılan deneyimlerdir.
Hikayeleri yazıya
geçirenler arasında en
büyük olanlar, adı sanı bilinmeyen sayısız hikayecinin
anlattıklarına en sadık kalanlardır.” —Walter Benjamin
Her hikaye dinleyişimizde, içimizde bir yerlerde, başka
bir anlatıcı bize kendi hikayemizi fısıldıyor. Yedi başlı
ejderhalar, cadılar, dostlar, düşmanlar, tanıdık uzaklar,
bilinmeyen yakınlar... Hepsi de aslında bir insan hikayesi
anlatıyor bize. Kimiz? Neredeyiz? Nereden gelip nereye
gidiyoruz? Tüm bu soruların cevaplarını masalların büyülü
sayfalarında bulabilmek için 20 Mart 2019 tarihinde Tarsus
SEV Anaokulu’nda “Dünya Masal Anlatma” günü festival
havasında kutlandı. Masal kahramanlarının kostümleriyle
okulumuzu ziyaret eden masal anlatıcısı “Didem Köksal”
anlattığı hikayelerle çocukları maceradan maceraya
sürükledi. Tüm gün farklı kültürlerin hikayelerini dinleyen
ve masal yogası ile eğlenen çocuklar birçok ülkenin
geleneksel hikayeleriyle tanışarak hayal dünyalarında uzun
yolculuklara çıktılar.

MUHTEŞEM YIL SONU GÖSTERİSİ
Tarsus SEV Anasınıfı öğrencileri yıl sonu gösterilerini büyük
bir başarıyla gerçekleştirdiler. Yıl içerisinde öğrendikleri
bilgi ve becerilerini sahnede yaptıkları gösterilerle coşku
ve heyecan içinde sundular. Öğrencilerimiz Oratoryo,
İngilizce Wizard of Oz Müzikali, Ritim Show, Koro
ve Dans gösterilerindeki muhteşem performanslarıyla,
eğlenceli tavırlarıyla göz doldurdular ve tüm izleyenleri
kendilerine hayran bıraktılar. Bu gösteriyi hazırlayan tüm
öğretmenlerimize ve başarılı performansları için minik
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

SANALDAN GERÇEĞE
Tarsus SEV Anasınıfı ve
birinci sınıf öğrencilerimiz
bilgisayar ortamında
çizdikleri iki boyutlu
nesneleri gerçek hayata
aktardılar. Öğrencilerimiz,
hayal ettikleri nesneleri
soyut ortam olan
bilgisayar ortamında iki
boyutlu olarak çizdikten
sonra somut nesnelere
dönüştürdüler. Bu çalışma
ile soyut somut arasında ilişki kurabilme, gözlem ve
çıkarıma dayalı hayal gücü ve yaratıcılık, etkin karar
verebilme ve problem çözme becerileri gibi kazanımlar
elde ettiler. Sanal ortamda oluşturdukları tasarım fikirlerini
gerçek ortama taşıyan öğrencilerimizin heyecan ve
mutlulukları görülmeye değerdi.
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TEKERLEME HİKAYECESİ

2 Mart tarihi Amerika’nın en çok sevilen çocuk kitapları
yazarının 115‘inci doğum günüydü. Kısaca Dr. Seuss
olarak bilinen yazar, 2 Mart 1894‘te doğan ve 1991
yılında hayatını kaybeden Theodore Seuss Geisel’dir. Dr.
Seuss, yazar kimliğinin yanı sıra bir çizer olarak da eserler
vermiştir. 46 çocuk kitabı yazan Dr. Seuss, en çok kendi
hayal ürünü olan ve eşi benzeri bulunmayan karakterlerle,
kendi uydurduğu kelimelerle ve kitaplarında kullandığı özel
kafiyelerle tanınmaktadır. Tarsus SEV Anaokulu öğrencileri
04-08 Mart 2019 tarihleri arasında Dr. Seuss’un doğum
günü haftası etkinliği kapsamında, Dr. Seuss’u tanıtan
biyografi videoları izleyerek yazarın çeşitli hikaye
kitaplarını okuyup incelediler. Kitapların karakterleriyle ilgili
çeşitli sanat etkinlikleri yapıldı. Dr. Seuss sokağında çeşitli
oyunlar ve aktiviteler yaparak Dr. Seuss Haftası kutlamasını
sonlandırdık.

TARSUS SEV

ORMAN HAFTASI

Tarsus SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri 21-26 Mart tarihleri
arasında Orman Haftası kapsamında ağacın ve ormanın
yaşamımızdaki önemini sabah töreni sırasında okul
bahçesinde şiirlerle, özlü sözlerle anlatarak, coşkuyla şarkılar
söylediler, afişler hazırladılar.
“Her Çocuk Bir Fidan Dikmeli Yurduna” sloganıyla dağıtılan
çam fidanları öğrencilerde büyük bir heyecan uyandırdı.
Hafta boyunca her sınıf seviyesinde farklı etkinliklerle Orman
Haftası devam etti. Doğa yürüyüşü, orman gezisi yapıldı.
İlkbaharın gelişini, doğadaki değişiklikleri, çiçekleri, böcekleri
de gözlemleme şansı buldular. Tüm bu etkinlikler sayesinde
doğayı korumak kadar onu beslemenin ve ona katkıda
bulunmanın da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
hatırladılar.

14 MART
DÜNYA Pİ GÜNÜ

ÖZEL TARSUS SEV İLKOKULU
ÖĞRENCILERI 14 MART DÜNYA PI
GÜNÜ’NÜ ÇEŞITLI ETKINLIKLERLE
KUTLADILAR. ÜNLÜ MATEMATIK
SABITI PI SAYISININ (3,14)
ZIHINLERINDE KALMASI VE
EĞLENEREK ÖĞRENMEK IÇIN
DÜZENLENEN ETKINLIKLERDE
RESFEBE ÇALIŞMALARI YAPTILAR.
HAMA BONCUKLARLA PI SAYISI
OLUŞTURAN ÖĞRENCILER,
PI SAYISI ŞEKLINDE YAPILAN
KURABIYELER YIYEREK
TÜM ETKINLIKLERI KEYIFLE
TAMAMLADILAR.
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SEV MUCİTLERİ FEN FUARI

SEV EKO-TİM, TBMM EKOLOJİK
TUR GEZİSİ

Tarsus SEV İlkokulu bilimin
peşinde koşmaya devam
ediyor. 3. sınıf öğrencileri bu
yıl üçüncüsü düzenlenen ve
8-9 Mayıs 2019 tarihlerinde
iki gün boyunca süren fen
fuarında yine birbirinden
farklı ve ilgi çekici çalışmalar,
deneyler sergilediler.
Öğrenmeye istekli, merak
eden, araştırmacı, bilime
ilgi duyan ve bilinçli bireyler
olmaları için düzenlenen fen
fuarında; öğretim yılı boyunca öğrendikleri Fen Bilimleri
konularını uygulama fırsatı da buldular. SEV Mucitleri
Fen Fuarı’na hazırlanarak ve katılarak bilginin nasıl
üretileceğini, bilgiye ulaşma yollarını, nasıl kullanacağını
ve paylaşılacağını deneyimlediler. Gruplar halinde ve
bireysel olarak sunum yapan öğrenciler; Makey Makey, su
piyanosu, balon adamla hidrolik sistem, pipette gökkuşağı,
mikrobit ile nem ölçer, enstrüman gibi pek çok çalışmayı
kendilerini dinlemeye gelen arkadaşlarına, velilere ve
öğretmenlerine keyifle sundular.

Tarsus SEV İlkokulu 3. ve 4.
sınıf öğrenci temsilcilerinden
oluşan Eko Tim ile Eko-Okul
koordinatör öğretmenlerimiz
“Eko Okul” programı
kapsamında Türkiye Büyük
Millet Meclisi Parkı’na bir
gezi düzenledi. Doğa,
çevre ve biyolojik çeşitlilik
konularında eğitim alan EkoOkul öğrencilerine yönelik
yapılan bu etkinlikte; “Park
Arboretum” niteliğine sahip
bir alanda bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek ve gözlem
yapmak amacıyla düzenlenmiş ve biyolojik çeşitliliğin
drama ve eğitici oyunlarla tanıtılması gerçekleşmiştir.
Öğrencilerimiz Meclis bahçesinde bulunan farklı ağaç ve
bitki türlerini tanıyarak doğa ile bağlarını güçlendirirken,
kuş gözlemcisi Güler Bozok rehberliğinde gözlemciliğin
inceliklerini öğrendiler. Kendi dürbünleri ile gözlemler
yaparak doğada keşif deneyimi kazandılar. Çevrelerindeki
kuşları gözlemleme fırsatı bulan öğrencilerimiz aynı
zamanda Adana ve Mersin bölgelerinde bulunan kuş
türleri hakkında da bilgiler edindiler. Ekolojik tur ve
kuş gözlemleri sonrasında Meclis binasını ziyaret eden
öğrencilerimiz meclis hakkında bilgiler edindiler. Bu güzel
gezi Anıtkabir’de Ata’mızı ziyaret ederek sona erdi.

BİZDEN SİZE ÖYKÜLER

Tarsus SEV
İlkokulu 4. sınıf
öğrencileri
yazmanın
değerini ve
işlevini keşfetmek,
kendilerini
tanımak, hayal
güçlerini geliştirmek için yaratıcı yazma becerilerini
geliştirmek adına, kendilerini yazar olarak keşfetme yolunda
güzel bir adım attılar. “Bizden Size Öyküler” başlığıyla
kendi öykülerini yazdılar. Uzun süren çalışmalar sonunda;
değerlerimiz, aile, arkadaşlık, uzay, zaman, dostluk, süper
güçler gibi pek çok konu içeren öykülerini çizgi film tadında
resimlerle süsleyerek ana sınıfı öğrencilerine sundular.
Yazdıkları öykülerin görsellerini hazırladılar, kahramanların
maketlerini yaptılar. Hatta kendi öykülerinin kahramanı
oldular ve kendi oluşturdukları kostümlerle öykülerini
sundular. Öykülerini sunarken farklı teknikler kullanan
öğrenciler, her öykünün sonunda okuduğunu anlama
ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik eğlenceli
etkinliklere yer verdiler. İçerik ve görselleriyle büyük ilgi
toplayan öyküleri ile yazar olmanın heyecanını yaşadılar.

OKUMA
BAYRAMI
GÖSTERİLERİ

Tarsus SEV İlkokulu
1. sınıf öğrencileri
okumanın mutluluğunu
gerçekleştirdikleri yıl sonu
gösterisindeki harika
performanslarıyla ortaya
koydular.28 Mayıs 2019
Salı günü 1D ve 1C, 29 Mayıs Çarşamba günü ise 1A
ve 1B sınıfları performanslarıyla göz doldurdular. "Sev
Doğayı" teması ile hazırlanan Türkçe Drama, "Share
Bears" İngilizce Gösteri, muhteşem çocuk korosu ve dans
gösterileri büyük beğeni topladı.
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GİRİŞİMCİLİK
HAFTASI
Mart ayının ilk haftasının “Girişimcilik Haftası” olması nedeniyle Tarsus SEV İlkokulu’nda harika bir etkinlik organize edildi.
4. sınıf öğrencileri tarafından 6 Mart 2019 Çarşamba günü okulda “Girişimci Öğrenci Pazarı” yapıldı. Girişimci Öğrenci
Pazarı’nda 4. sınıf öğrencilerimiz öncelikle satış yapmak için stand kiraladılar ve satacakları ürünleri belirlediler. Tarsus
SEV’in küçük girişimcileri kendi tasarladıkları çeşitli ürünler ve aynı zamanda evde kullanmadıkları fazla oyuncaklarını, oyun
cd’lerini, kırtasiye malzemelerini, kitapları, ev yapımı kurabiye, kek ve benzeri yiyecekleri, ev yapımı sağlıklı içecekleri, takı,
toka, yaptıkları resimler, seramik objeler vb. pek çok ürünlerden oluşan stantları açtılar ve ürünlerini satışa sundular. 1. 2.ve 3.
sınıf öğrencilerimiz de öğrenci pazarını ziyaret ederek istedikleri ürünleri satın aldılar. İdareci ve öğretmenlerimiz de alışveriş
yaparak öğrenci pazarına katkı sağladılar.

SANSEV İSTANBUL ÇOKSESLİ KOROLAR FESTİVALİ

Tarsus SEV İlkokulu Okul Korosu öğrencileri bu yıl 7’incisi
düzenlenen SANSEV İstanbul Çoksesli Korolar Festivali'ne
katıldılar. Tarsus SEV İlkokul Korosu 70 kişilik koristiyle
harikalar yarattı. Peaceful, Tebessüm, Sude ve Bonse Aba
eserlerini şahane bir uyumla seslendiren koristler, jüri
tarafından Koro-Şef Uyumu Ödülü ile takdir edildiler. Tüm
öğrencilerimizi, Koro Şefi Müzik Öğretmeni Nilgün Boz'u,
desteklerini esirgemeyen değerli velilerimizi ve değerli
öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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BREATH BREAK-BB

İNGİLİZCE HAFTASI

Tarsus SEV İlkokulu Rehberlik Birimi tarafından Mart
Ayı itibariyle başlatılan ‘‘Breath Break-BB’’ gruplarıyla
öğrencilerimiz
öz farkındalık
becerilerini
geliştirerek sosyal
ilişkilerinde alternatif
yolları tecrübe etme
şansı buluyorlar.
Haftanın üç günü
gerçekleştirilen
çalışmanın her oturumunda farklı bilişsel terapi ve
meditasyon teknikleri uygulanmaktadır.

Tarsus SEV İlkokulu öğrencileri, 11-15 Şubat 2019
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 kaynağı olduğunu hatırladılar.
Öğrenciler yaratıcılıklarını sergilerken çok eğlendiler.
Bu hafta öğrenciler için “drama, renkli maskeler,
devasa hafıza oyunu, piramit oyunu, karaoke, parmak
boyama, kitap ayracı hazırlama” gibi yaratıcılığını
göstermeye fırsat veren aktivitelerden oluşuyordu. Bu
kutlama, öğrencilere İngilizce becerilerini daha fazla
kullanma ve geliştirme fırsatı verdi.

EKRANA BAĞLANMA!

DENGELİ VE DÜZENLİ
BESLENME SEMİNERİ

Teknolojinin hızla geliştiği ve hayatımızı bazı alanlarda
kolaylaştırdığı bu dönemde ekranlı mecraların doğru
kullanımına yönelik Rehberlik Bölüm Başkanımız Meltem
Yamanyılmaz ve Bilim ve Teknoloji Öğretmenimiz Mustafa
Uzunağaç tarafından “Ekrana Bağlanma!” konulu veli
etkileşim toplantısı 27 Şubat Çarşamba günü saat 17:3019:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıda ekran
bağımlılığı tüm boyutlarıyla ele alındı ve ebeveynlerin konu
ile ilgili farkındalıklarının artması amaçlandı. Tarsus SEV
İlkokulu olarak amacımız, çocuklarımızı onlara yasaklar
koyarak değil onlara doğruyu öğreterek eğitmek.

Tarsus SEV İlkokulu 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz
Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi derslerinde dengeli ve düzenli
beslenme
konusunu
işlerken Okul
Doktorumuz
Ali Cerrahoğlu
ile Diyetisyen
Yeşim
Cerrahoğlu
tarafından
sağlıklı
beslenme
konusunda
bilgilendirildiler. Konuyla ilgili kısa filmler izleyen
öğrencilerimiz Yeşim Cerrahoğlu’nun okuduğu, sağlıklı
beslenme temalı öyküyü dikkatle ve keyifle dinlediler.
Sunum sonunda merak ettikleri sorulara da cevap alma
şansı bulan öğrencilerimiz, dengeli beslenmenin önemini
ve gelişimlerindeki etkisini kavramış oldular.
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SEV OKULLARI SANAT ŞENLİĞİ
Tarsus SEV İlkokulu'nun bu yıl
ikincisini düzenlediği SEV Okulları
Sanat Şenliği çok renkli görüntülere
sahne oldu. Okullarımızda akademik
işleyişin yanı sıra sanatın tüm
dallarına kucak açarak, gelişmek,
yaratmak ve sunmak için müzik,
resim, dans, bale gibi sanatın
her dalını destekliyor ve katkıda
bulunmak için çalışıyoruz. Bu misyonla
yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz
Sanat Şenliği’nin ilk bölümünde
oditoryumda gerçekleştirilen sahne
performanslarında Tarsus SEV
öğrencileri, piyano dinletileri, “Ritm-i
Sev” grubunun ritim şovu, dans gösterisi, jimnastik gösterisi ve okul korosunun şarkılarıyla yer aldılar, yeteneklerini sergilediler
ve büyük beğeni topladılar. Şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan kardeş okulumuz İzmir SEV öğrencileri "Anadolu Ateşi"
dans gösterisiyle sahnede göz doldurdu ve izleyenlere keyifli bir gösteri sundu. Şenlikte ayrıca Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Bale Bölümü öğrencileri birbirinden güzel danslarıyla sahne aldı. Sanat Şenliği’nin ikinci bölümünde ise tüm
öğrencilerimiz dev mandala, canlı tablo, maske yapımı, kaplumbağa, el davulu, porselen ve ebru atölyelerinde birbirinden
keyifli ve renkli sanat çalışmaları yaptılar. Şenliğimiz İzmir SEV ve Tarsus SEV öğrencilerinin dileklerini yazdıkları rengarenk
balonları uçurmasıyla son buldu.

REHBERLİĞİN PENCERESİNDEN

Tarsus SEV İlkokulu Rehberlik Birimi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı boyunca kurum kültürümüz
ve değerlerimiz doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştirdi. Öğrenci ihtiyaçları ve müfredat
içeriğini temel alan birimimiz bu yıl özellikle “Değerler Eğitimi” ve “Öğrenci Davranış
Politikaları” üzerinde çalıştı. Bu bağlamda olumlu davranışları pekiştirmek adına “Hazine
Sandığı”, “Çözüm Keki” ve “Breath Break” programları tüm seviyelerde sene başından itibaren
eş zamanlı olarak uygulandı. Buna ek olarak söz konusu alanlara destek amacıyla “Miniklere
Felsefe” ve “İkinci Adım” dersleri de Rehberlik Birimi tarafından yürütüldü. Öğrenci bazlı
çalışmaların, veli ve öğretmen çalışmalarıyla anlam bulacağı inancında olan Rehberlik Birimi,
velilerimizle aylık bülten paylaşımları, farklı konularda Veli Etkileşim Seminerleri ve Kapalı Grup
Rehberlik Seminer günleri düzenledi. Ayrıca yıl boyunca öğretmenlerimizle ihtiyaçlarına paralel
olarak atölye çalışmaları da yapıldı.
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GÖREVİMİZ AY

seremonilerinin
ardından okul
takımları sunumlarını
yaptılar. Konu ile ilgili
araştırma yaparak,
öğrendikleri bilgileri
takım halinde
çalışarak ve sonunda
oluşturdukları
hareketli LEGO
modelli projelerini
ve teknolojik olarak
tasarladıkları
modelleri gözlemcilere
sunum yaparak
aktardılar. Projelerini
farklı yöntemler
kullanarak, sanatsal
bir gözle sunmaya
çalıştılar. Başarılı
olan takımlar farklı
birçok kategoride
ödüller alırken;
çeşitli oyunların oynandığı, dansların edildiği fuar, renkli
görüntülere sahne oldu. FLL JR. Fuarı okul takımlarının,
velilerin ve eğitim camiasının yoğun bir katılımıyla gerçekleşti.

Özel Tarsus Sev İlkokulu, dünyanın en büyük çocuk
organizasyonlarından olan, Türkiye’de “Minik Bilim
Kahramanları Buluşuyor” ismiyle gerçekleşen FIRST LEGO
League Jr Fuarı’na ev sahipliği yaptı. 6-10 yaş arasındaki
çocuklara küçük yaşta bilimi sevdirmek, araştırma ve proje
üretmeye teşvik etmek ve onların iletişim becerilerinin
gelişmesini amaçlayan FLL JR. Fuarı açılış konuşması yapan
Okul Müdürü Çiğdem Özyürekoğlu, konuşmasında; bugünün
minik bilim kahramanlarının gelecekte pek çok önemli
projeye imza atacaklarından emin olduğunu belirtti.
Teması “Mission Moon: Görevimiz Ay “ olan 5. Sezon
turnuvaları gerçekleşen fuara farklı il ve ilçelerden 18 okul
takımı katıldı. Açılış etkinliklerinin ve okul takımlarının tanıtım
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MAKEX ROBOTİK TURNUVASI

Bu yıl Türkiye'de ikincisi
düzenlenen ve Habitat
Derneği'nin katkısıyla
yapılan Uluslararası
MakeX yarışması Tarsus
SEV İlkokulu öğrencileri
ve tüm Türkiye'den
40'ın üzerinde takımın
katılımıyla 11 Mayıs
Cumartesi Ankara'da
gerçekleşti. Makex
Robotik Turnuvası,
bilim, teknoloji ve
eğitim yeniliğini üst düzey rekabet yoluyla teşvik eden ve
gençleri bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik ve
diğer multidisipliner bilgiler ve bunların pratik problemlere
uygulanmasıyla STEM eğitimini destekleyen uluslararası
bir robot yarışmasıdır. Turnuvada öğrencilerimiz süreç
boyunca özveriyle, sabırla gerçekleştirdikleri çalışmalarını
performanslarına yansıtarak ve kurallar gereği gün
boyu hiçbir destek almadan çalışarak 430 puan
alarak, okulumuzu çok güzel bir şekilde temsil ettiler.
Öğrencilerimizi kutlar, onları özveriyle çalıştıran ve bu
turnuvalara katılmaları için teşvik eden öğretmenlerimiz
Mustafa ve Özlem Uzunağaç'a teşekkür ederiz.

Tarsus SEV İlkokulu 21-24 Şubat
2019 tarihlerinde Kuşadası’nda
düzenlenen Destination
Imagination Turnuvası’nda “SEV’s
Creators” ve “Let The Game Begin
In SEV” takımlarıyla okulumuzu
başarılı bir şekilde temsil ettiler. Türkiye’nin dört bir yanından
148 okulun ve 3 bin 200 öğrencinin katılım gösterdiği,
yaratıcılık konusunda sınırların zorlandığı bu turnuvada, her
iki takımımız da çok güzel başarılara imza attılar.

‘UZAYIN
GELECEĞİ’
FIRST LEGO
LEAGUE’DE

Özel Tarsus SEV İlkokulu
4. sınıf öğrencileri,
Türkiye’de Bilim Kahramanları tarafından düzenlenen FLL
(First Lego League) turnuvasına “The Future of Space”
isimli takımla katıldılar. Takımımız, koçlarının rehberliğinde
sene başından bu yana haftada en az 1.5-2 saatlik bir
çalışmayla, turnuva masasının üzerinde yer alan görevleri en
kısa sürede yapan bir robot tasarlayıp programladılar ve bu
sezonun teması olması nedeniyle uzaydaki bir sorun ile ilgili
araştırma projesi yürüttüler. Öğrencilerimiz iki proje üzerinde
çalıştılar. Birinci projeleri astronotların uzay seyahatlerinde
yaşadığı karbondioksit zehirlenmesini önlemeye yönelik
bir projeydi. Bununla ilgili bir karbondioksit alarm sistemi
geliştirdiler. İkinci projeleri ise Mars’ta kurulacak olası bir
koloni için besin ve oksijen üretmeyi hedeflediler. Bu projede
fotosentez yapan bir bakteri türü olan “Spirulina” üretmeye
çalıştılar. Tüm bu yolculuk sırasında takım çalışması,
deneyim paylaşımı, arkadaşça rekabet kuralları, sürece
odaklanma ve duyarlı profesyonellik gibi önemli kazanımlar
elde ettiler. Turnuvalara katılan öğrencilerimiz; hem bilim,
sanat, teknoloji konularında hem de ifade, dinleme, sunum,
paylaşım, takım çalışması konularında eğlenceli, süreç odaklı
bir deneyim yaşadılar. Bu deneyimler onların kendilerini
geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi ve duyarlı
dünya vatandaşı olarak hayal etmelerini teşvik etti.

DÜNYA ROBOT OLİMPİYATI

Bu yıl Türkiye’de ilki düzenlenen tüm illerden 220 takımın
katıldığı Dünya Robot Olimpiyatı’nda Özel Tarsus SEV
İlkokulu öğrencileri uzun süren ve özveriyle yaptıkları
çalışmalarını, performanslarına yansıtarak okullarını
gururla temsil ettiler. Robot ve bilime karşı ilgiyi arttırmak,
fikir üretme,
problem
çözme gibi
yeteneklerini
geliştirmeleri
için
düzenlenen,
düşündürücü
ve eğitici robot
turnuvalarına
ve aktivitelerine
katılan
öğrencilerimiz süreç içinde, bilim ve teknoloji alanında
kendilerini geliştirebilme ve ifade edebilme fırsatı
yakaladılar. Onları kutluyor gelecekte birçok başarıya
imza atacaklarına inanıyoruz.
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23 NİSAN ATLETİZM ŞENLİĞİ

23 Nisan Atletizm Şenliği Tarsus’un En Hızlısı Yarışması’nda Tarsus SEV İlkokulu
öğrencileri harika performansları ve şovlarıyla en çok madalya kazanan okul oldu.
İzleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan öğrencilerimiz, derece ortalamaları ile
3 tane birincilik, 1 tane ikincilik ve 1 tane üçüncülük ödülüyle bizleri gururlandırdı.
Derecelerimiz: Ahmet Demir Aykur 1., Zeynep Su Başaran 2., Selen Alpçogay 1.,
Lara Torun 1., Tuna Yüce ise 3. oldu.

SPOR BAŞARILARIMIZ
SÜRÜYOR

Tarsus SEV İlkokulu, öğrencilerini
küçük yaştan itibaren kişisel
branşlaşma ve takım sporları
alanlarında destekliyor.
Öğrencilerimiz yıl boyunca
yaptıkları çalışmalarını,
kazandıkları bilgi ve becerilerini
katıldıkları birçok yarışmada
elde ettikleri güzel derecelerle
ispat ettiler. Yıl boyunca yapılan
yarışmalar ve karşılaşmalarda Okul
Sporları Voleybol Minik Karma Takımı Mersin Şampiyonu,
Okul Sporları Minik Erkek Takımı Mersin 2.si, Okul Sporları
Minik Kızlar Mersin 3.sü ve Okul Sporları Basketbol Minik
Erkekler Mersin şampiyonu olarak bizleri gururlandırdılar.

ANTALYA SPOR KAMPI’NDA
19 MAYIS COŞKUSU

Tarsus SEV İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleşen ve geleneksel hale gelen “Antalya Spor
Kampı” 16-19 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.
Spor kampında öğrencilerimiz farklı birçok spor dalındaki
grup aktivitelerinde yer alarak güzel, keyifli dolu dolu
bir kamp geçirdiler. Spor kampına büyük anlam katan
en önemli etkinlikse; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan
başlatmış olduğu Kurtuluş Mücadelesi’nin 100. yıl
dönümünü amfiteatrda gerçekleşen coşkulu bir törenle
kutladılar.

OKULLAR ARASI YÜZME
MİNİKLER İL BİRİNCİLİĞİ

28-29 Mayıs 2019 tarihinde Mersin’de yapılan Okullar
Arası Yüzme Minikler
İl Birinciliği yarışlarına
Tarsus SEV İlkokulu olarak
10 sporcu ile katıldık.
Okulumuz;
Kadir Güruz (Minik B)
100m Serbest 1.si
50m Sırt Üstü 1.si
50m Kurbağa 1.si
Mustafa Güzel (Minik B)
50m Serbest 2.si
Ayşe Sude Ozgan (Minik A)
100 kelebek 4.sü
Minik A Kızlar, Karışık takım 1.si
Minik A Kızlar, Serbest takım 3.sü olarak turnuvayı
tamamlamıştır.

TARSUS SEV SATRANÇ
TURNUVASI

Geleneksel hale gelen ve bu yıl
dördüncüsü düzenlenen “Tarsus SEV
Satranç Turnuvası” 30 Mart Cumartesi
günü okulumuzda gerçekleşti. Turnuvaya
okulumuzdan ve dışarıdan, 7, 8, 9 ve 12
yaş kategorilerinde yaklaşık 200 sporcu
katıldı. Turnuvaya katılan 50 öğrencimiz
okulumuzu başarıyla temsil etti. 8 yaş
kategorisinde ilk 3 dereceyi Tarsus
SEV İlkokulu öğrencileri paylaştı. 8 yaş
kategorisinde Mehmet Soylu 1., Şeref Karagöz 2. ve Ulaş
Doruk Seyfettinoğlu 3. oldu. Derece alan öğrencilere
kupalarını Okul Müdürümüz Çiğdem Özyürekoğlu verdi.
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TARSUS SEV ORTAOKULU’NDA 19 MAYIS

ULU ÖNDER GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ULUSAL KURTULUŞUN ILK ADIMINI ATTIĞI GÜNÜN 100.
YILDÖNÜMÜ, OKULUMUZDA ÇEŞITLI ETKINLERLE KUTLANDI. BIZLER O GÜNKÜ KADAR INANÇLI VE UMUT DOLUYUZ.
VARLIĞINA VE GELECEĞINE SAHIP ÇIKAN TÜRK GENÇLIĞININ BAYRAMI KUTLU OLSUN.

YAŞASIN 23 NİSAN!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve Atatürk’ün çocuklara armağanı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl
dönümü kutlamaları çerçevesinde, Özel Tarsus SEV Ortaokulu’nda coşku ve gururla harmanlanmış etkinliklerden oluşan
bir tören gerçekleştirildi. Törende Meclis’in açılış süreci ve çocuk hakları hakkında bilgilerin anlatıldığı video sunumları,
öğrencilerimizin Ulu Önder Atatürk’e hitaben yaptığı konuşma, dans gösterileri ve okul korosunun seslendirdiği şarkılar yer
aldı. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilen sahne performansları ve SEV Quartet grubunun klasik müzik
performansı, bu bayramın tüm dünya çocuklarına ithaf edilişinin bir temsili gibiydi.
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ÇANAKKALE ZAFERİ

18 Mart Pazartesi günü Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Özel Tarsus SEV Ortaokulu'nda düzenlenen
programda Çanakkale Savaşı’nın başlangıcından bitişine kadar olan süreç drama gösterileri, mektuplar, videolar ve dönem
özelliğini yansıtan türkülerle anlatıldı. Okul Müdürümüz Ayfer Aydın, yapmış olduğu konuşmada Çanakkale’nin tarihi önemine
değinerek, bu savaştan alınması gereken çok fazla ders olduğunu ifade etti. 5. sınıf öğrencilerinin sahnelediği “Bir Destandır
Çanakkale” isimli oratoryo, bu zorlu mücadelenin kilit noktalarını aktarırken duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

SEV’DE SANAT ÇOCUKLARA HAYAT

22 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı, Özel Tarsus SEV Ortaokulu Talas Oditoryum sahnesi muhteşem bir sanat şölenine ev
sahipliği yaptı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve tüm geliri LÖSEV’e bağışlanan Sanat Gecesi, bu yıl da “Sanat
Radyo” başlığıyla sahnelendi. Şiir temalı bir radyo programı konseptiyle hazırlanan gösteri, unutulmaya yüz tutmuş radyo
programlarını günümüz gençlerine sanat yoluyla anlattı. Gece boyunca Türk edebiyatına damga vurmuş ünlü şairlerin şiirleri
okundu, hayatlarından kesitler anlatıldı. Çalınan enstrümanlar ve bestelenmiş şiirler gecenin sesi oldu. Öğrencilerimizin
lösemili çocuklara destek vermek için koca yürekleriyle büyük özveri göstererek hazırlandıkları bu öğretici program izleyenleri
büyüledi.
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SEV ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Tarsus SEV Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinin düzenlediği
SEV Öğrenci Sempozyumu bu yıl yine renkli anlara sahne
oldu. Drama gösterisiyle başlayan etkinlik, Ortaokul
Müdürü Ayfer Aydın'ın açılış konuşmasıyla devam etti.
Konuşma ve etkili sunum becerilerini geliştirmek amacıyla
bu yıl üçüncüsü yapılan sempozyumda birçok konu başlığı
katılımcıların beğenisine sunuldu. Yapılan eş zamanlı
oturumların ardından sempozyum sona erdi.

21-24 Şubat tarihleri
arasında Kuşadası’nda
düzenlenen Destination
Imagination Turnuvası’nda
“DInuts” ve canDIes
takımları, Özel Tarsus SEV
Ortaokulunu başarıyla
temsil etti. 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 beğeni
topladılar. Takımlarımızdan canDIes, Da Vinci Özel Ödülü
kazanarak bizleri gururlandırdı.

DÜNYA KLASİKLERİ GEÇİDİ

Rengarenk ve sürrealist dünyasıyla “Alice Harikalar
Diyarında”, her şeye olumlu tarafından bakabilmeyi
başaran “Polyanna”, İsviçre Alpleri’nin sevimli kızı “Heidi”,
“Peter Pan”, “80 Günde Devrialem”… Tarsus SEV Ortaokulu
5. sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde okumuş oldukları
dünya klasiklerini etkili sunum tekniklerini kullanarak
arkadaşlarına tanıttılar. Sunumları sırasında yarışma, çekiliş
gibi etkinliklere de yer veren öğrencilerimiz, bu çalışmayla
dünya edebiyatının seçkin eserlerini tanıma fırsatı buldular.

‘MAKE A NOISE
ABOUT BULLYING’

Tarsus SEV Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Uzmanı Gizem Özkan tarafından İngilizce dersi
kapsamında 6. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Make A Noise
About Bullying’ başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.
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TARSUS SEV

THE WORLD SCHOLAR’S CUP

BENİM VELİM BENİM

Tarsus SEV Ortaokulu
olarak 28-29 Mart
tarihlerinde İstanbul Koç
Lisesi’nde gerçekleştirilen
Dünya Bilginler Kupası’na
(The World Scholar’s
Cup) katıldık. İngilizce
olarak genel kültür
bilgilerinin sınandığı
yarışmada takımlarımız,
toplamda 60 madalya ve bir kupa almaya hak kazandılar.
“Team Bowl” kategorisinde 850 kişi ve 52 okul arasından
üçüncülük elde ettiğimiz yarışmada bir takımımız tüm
okullar içerisinde bütün kategorilerde 9. sırada yer aldı.
Alınan bu başarılı sonuçlar neticesinde öğrencilerimiz,
The World Scholar’s Cup Global Round’a katılmaya hak
kazandılar.

13-14 Mart tarihlerinde 8. sınıf öğrencilerimize yönelik
“Benim Velim Benim” adlı bir etkinlik uygulandı. Her bir
öğrencinin kendi velisi olarak öğretmenleri ile görüştüğü
etkinlikte öğrenciler, ellerinde bulunan formlara kendileriyle
ilgili değerlendirmeleri not aldılar. Bu etkinliğin en önemli
amacı, öğrenci merkezli anlayışımız doğrultusunda
öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimine destek olmak,
onlara kendilerini ifade edebilme ve kendileri hakkında
soru sorabilme fırsatı tanımaktır.

KİTAP HEDİYE ETME GÜNÜ

Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri, 20 Nisan Kitap Hediye Etme Günü ve 23 Nisan Kitap Günü kapsamında anlamlı bir proje yürüttü.
8. sınıf öğrencileri, hafta boyunca okul toplumuna kitap hediye etmenin önemiyle ilgili bilgilendirme yaptı. Tüm sınıf seviyelerinden
gönüllü olan öğrenciler de kendi kitaplarının içine küçük notlar yazıp bu kitapları şehrin dört bir yanına bıraktılar. “Herkes okusun,
dünya daha yaşanır olsun” diyerek yola çıkan öğrencilerimizi tebrik ederiz.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KÜÇÜK
DİPLOMATLARI

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeleri ilgilendiren politik ve
ekonomik konuların tartışılıp, temsil edilen ülkenin bakış açısı
ile çözüm üreterek, BM’in işleyişini deneyimlemeyi amaçlayan
JMUN’e (Junior Model United Nations- Genç Model Birleşmiş
Milletler) bu yıl Tarsus SEV Ortaokulu ev sahipliği yaptı.
Türkiye’den 300’e yakın 11-14 yaş arası ortaokul öğrencisinin
delege olarak bir araya geldiği JMUN (Junior Model United
Nations) Konferansı, 23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.
Konferansın açılış konuşması Tarsus SEV Ortaokulu Müdürü
Ayfer Aydın tarafından yapıldı. Konferansın misafir
konuşmacısı Tarsus SEV İlköğretim Kurumları Başdanışmanı
Andrew Leathwood oldu. Konferans boyunca öğrenciler,
temsil ettikleri ülkelerde yaşanan ‘Küresel Yer Değişim ve Yasa
Dışı Göç” sorunlarına çözüm önerileri aradılar.
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HAVA DURUMU

SAĞLIKLI YAŞAM

Tarsus SEV Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, İngilizce ve
Fransızca derslerinde “sağlıklı yaşam” konusunun ele
alındığı çeşitli etkinliklere katıldılar. Öğrencilerimiz, gerçek
yaşamla ilişkilendirilen bu çalışmalarla keyifli ve verimli
zaman geçirdiler.

OYUN HAMURLARI İLE PİZZA
YAPMAK

Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri Almanca ve Sosyal
Bilgiler dersleri kapsamında “hava durumu” konusuyla
ilgili çalışmalar yaptılar. Disiplinler arası gerçekleştirilen
çalışmalarda öğrenciler bilgilerini Türkçe ve Almanca
olarak sundular. Öğrencilerin ortaya çıkardıkları
ürünler, daha sonra okul koridorlarında sergilendi.

6. sınıf öğrencileri, Matematik dersinde iki çokluğu
birbirine oranlamayı öğrendiler. Bu kazanımın günlük
hayatla ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla sınıfta
oyun hamurlarıyla pizza yapma etkinliği gerçekleştiren
öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmenin tadına vardılar.

OLMAYAN ÜLKE

Özel Tarsus SEV Ortaokulu
6. sınıf öğrencileri okudukları
güdümlü kitaplarla etkinlikler
yapmaya devam etti.
Şubat ayında "Olmayan
Ülke" kitabını okuyan
öğrencilerimiz birbirinden
yaratıcı sihirli değnekler tasarladılar.
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KÜTÜPHANELER HAFTASI

MATEMATİK BAŞARILARI

Kütüphaneler Haftası, Tarsus SEV Ortaokulu’nda
hafta boyunca süren etkinliklerle kutlandı. Okul
günlerine kitap okuyarak başlandı. Çeşitli derslerde
kütüphanenin kullanımına ve kitap okumanın
önemine dikkat çekildi. Farklı alan öğretmenleri, öğle
aralarında kütüphaneye gelen öğrencilere birbirinden
güzel hikâyeler okudu.

TARSUS SEV

Tarsus SEV Ortaokulu olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı
içerisinde ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına
etkin katılım sağlandı. 20’den fazla ülkeden 3 bini aşkın
öğrencinin katıldığı “Mathematics without Borders”
yarışmasına her sınıf düzeyinden beş öğrenci sonbahar,
kış ve ilkbahar turlarına katılarak okulumuzu temsil
ettiler. Bunun yanında, yine her sınıf düzeyinden seçilen
öğrencilerimize yeni nesil sorularla karşı karşıya gelme
fırsatı buldukları MATBEG sınavı uygulandı. Üsküdar,
İzmir ve Tarsus SEV Ortaokulları işbirliği ile hazırlanan
SEV Math Matematik Yarışması 14 Mart Pi gününde
her sınıf düzeyinden seçilen öğrencilere uygulandı. Son
olarak, 7. ve 8. sınıf düzeylerinden seçilen 20’şer öğrenci
Waterloo Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu uluslararası
Gauss Matematik Yarışması’na katıldı. Öğrencilerimiz
bu yarışmalarda çeşitli madalya ve başarı sertifikaları
kazanarak okulumuzu başarılı bir şekilde temsil ettiler.

SANSEV İSTANBUL
ULUSLARARASI
ÇOK SESLİ KORO
FESTİVALİ
2-5 MAYIS TARIHLERI
ARASINDA GERÇEKLEŞEN
SANSEV İSTANBUL
ULUSLARARASI ÇOK
SESLI KORO FESTIVALI’NE
KATILAN TARSUS SEV
ORTAOKULU KOROSU
"SAHNE HAKIMIYETI
VE SAHNE ESTETIĞI"
ÖDÜLÜNÜ KAZANARAK
BIZLERI GURURLANDIRDI.
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TARSUS SEV

TÜRKÇE DİL BAYRAMI
COŞKUSU

13 Mayıs Türk Dil
Bayramı, Tarsus
SEV Ortaokulu’nda
Türkçe Bölümü
tarafından
hazırlanan
birbirinden farklı
etkinliklerle
kutlandı. Türkçe
derslerinde
Göktürk alfabesini
tanıyıp Göktürkçe
yazmayı öğrenerek
güne başlayan
öğrencilerimiz,
bu yıl kitabını
okudukları Yazar Mustafa Hakkı Kurt ile özel bir
söyleşi gerçekleştirdiler. Tüm sınıflarımız, okulumuza
kazandırdığımız Göktürk Anıtları’nın örneklerini ziyaret
ettiler. Gönüllü olan bazı öğrencilerimiz, gün boyunca
okulumuzda bulunan Göktürk Anıtları’nın tarihçesini
ve Türk dili açısından önemini okuldaki arkadaşlarına
anlattılar. Bazı öğrencilerimiz, okulun farklı bölümlerine
Türkçe’nin doğru kullanımıyla ilgili uyarı yazıları asarak
okul toplumunda farkındalık yaratmaya çalıştılar. Tüm
öğrencilerimiz, gün boyu öğrendiklerini Talas Oditoryum’da
yapılan bilgi yarışmasıyla pekiştirdi. Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Türk dili dillerin en zenginlerindendir,
yeter ki bu dil bilinçle işlensin.” sözünden hareketle bugün
Tarsus SEV Ortaokulu Türkçe düşündü, Türkçe konuştu,
Türkçe yaşadı ve Türkçeyi yaşatmak için emek verdi.

Pİ GÜNÜ: MATEMATİK VE FEN
FESTİVALİ

Tarsus SEV Ortaokulu’nda 14 Mart Dünya Pi Günü
kapsamında 14-15 Mart tarihlerinde Matematik ve Fen
Festivali gerçekleştirildi. Festivalde ilk olarak Tarsus,
İzmir ve Üsküdar SEV Okulları’nın öğrencileri SEV MATH
yarışmasında matematiksel becerilerini test ettiler. Daha
sonra Sevvivor, Fencera, Tahmin Et, Durak 3,14, Da
Vinci Köprüsü, 3,14 Sonrası Hafıza Oyunu, Flying Cups,
Atombala, Fun Run istasyonlarında oyunlara katılan 5.,
6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz eğlenceli ve bilgi dolu bir gün
geçirdiler.

SEV
KAHRAMANLARI
KULÜBÜ HEDİYELERİ
Tarsus SEV Ortaokulu SEV
Kahramanları Kulübü, minik kalplere
dokunmaya devam ediyor. Sosyal
hizmetler yararına yapılan satıştan
elde ettikleri gelirle oyuncaklar alan
öğrencilerimiz, hediyelerini özel bir
hastanede tedavi gören arkadaşlarına
teslim ettiler.
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8. SINIFLAR TAC TANITIMINDA

TARSUS SEV

DR. ALİ
GÖKHAN
DALOĞLU İLE
SINAV ÖNCESİ

8 Mayıs Çarşamba günü Psikiyatrist Dr. Ali Gökhan
Daloğlu, 8. sınıf öğrencilerimizle buluşarak LGS sınavı
üzerine oldukça verimli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Yaklaşan sınav öncesi öğrencilerin duygu ve düşünce
sistemlerini nasıl oluşturmaları gerektiği konusunda bilgi
veren Daloğlu, daha sonra öğrencilerden gelen soruları
cevapladı.

16 Nisan Salı günü, 8. sınıf öğrencilerimiz Tarsus
Amerikan Koleji’nin tanıtım programına katıldı. Tarsus
Amerikan Koleji Müdürü Günseli Yüksel’in açılış
konuşmasıyla başlayan program, tanıtım videosunun
gösterimiyle devam etti. TAC Akademik Koordinatörü
ve Psikolojik Danışmanı tarafından öğrencilerimize okul
işleyişi hakkında bilgi verildi. Tarsus SEV Ortaokulu’ndan
mezun olan ve halen TAC’de öğrenim gören öğrenciler,
8. sınıf öğrencilerimizin sorularını yanıtladı. Oditoryumda
yapılan sunum ve soru-cevap bölümünden sonra
öğrencilerimiz Stickler Binası’nı gezdi.

HOŞÇA KAL ÇOCUKLUK,
MERHABA ERGENLİK

14 Mart Perşembe günü Y. Eray Varol tarafından
“Hoşça Kal Çocukluk, Merhaba Ergenlik’’ konulu bir
sunum gerçekleştirildi. Bu sunumda öğrencilerin ergenlik
dönemlerine ilişkin özellikleri, sorunları ve bilinçli
anne baba tutumları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca Bilgisayar Öğretmeni Özge Kaya tarafından
son günlerde gündemde olan bazı zararlı internet
uygulamalarıyla bilinçli internet ve sosyal medya
kullanımı konularında açıklamalar yapıldı.

ERGEN SAĞLIĞI VE ERGEN
PSİKOLOJİSİ

Tarsus SEV Ortaokulu psikolojik danışma ve rehberlik
uzmanları tarafından 7. sınıf öğrencilerine yönelik
“Ergen Sağlığı ve Ergen Psikolojisi” konulu bir sunum
gerçekleştirildi.

ROBOTİK KULÜBÜ DÜNYA
ROBOT OLİMPİYATLARI'NDA

Özel Tarsus SEV Ortaokulu Robotik Kulübü adına
Dünya Robot Olimpiyatları'na katılan “smarTSEV” takımı
grup 4’üncüsü olarak okullarını başarıyla temsil ettiler.
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TÜM
TARSUSLU
ÇOCUKLARA
TEKNOLOJİ
ODASI
Türkiye Amerikan Konsolosluğu tarafından açılan
Small Grant Proje Yarışması’nda 1000’in üzerinde
başvuru arasından seçilerek hibe almaya
hak kazanan; Tarsuslu çocukları teknolojiyle
buluşturup yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri
sosyal sorumluluk çalışmalarına ev sahipliği
yapacak olan ‘Tarsus SEV Teknoloji Odası’nın
açılışı, 13 Şubat Çarşamba günü Adana
Amerikan Konsolosu Sayın Alejandro Hoot Baez ve ekibi, Sağlık ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Sayın Binnur Karademir, SEV Tarsus
Kampüsü Yöneticileri, Özel Tarsus SEV Ortaokulu kadrosu, Okul-Aile Birliği temsilcileri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Tarsus SEV Ortaokulu Yüzüncü Yıl Binası’nda yer alan Teknoloji Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı devlet okullarıyla ortak
yürütülen sosyal sorumluluk projeleri için kullanılacak olup , 500'e yakın öğrenciyi teknolojiyle harmanlanan maker çalışmalarıyla
buluşturacak. Bu doğrultuda özellikle ihtiyaç sahibi çocukların aklı, kalbi ve elleriyle üretim becerileri kazanmasını hedefleyen ve
bu amaca ulaşmak için el becerisi makinelerinden oluşan bir laboratuvar kuruldu. “Ahşap Şekillendirme ve Tasarım Seti” ile birlikte
kardeş okullardan gelecek öğrencilere üretme olanağı sağlayan laboratuvarda elektronik ortamda 3 boyutlu tasarımlar yapılacak
ve daha sonra bu tasarımlar ahşap atölyesinde ürüne dönüştürülecek. Proje çalışmalarına katılan öğrenciler, modern zamanın
gerektirdiği yaşamsal ve teknolojik becerilere hakim olurken özgüven kazanmış olacaklar.
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BASKETBOL TAKIMIMIZ
TARSUS ŞAMPİYONU

TARSUS SEV

TENİS TAKIMI GRUP ÜÇÜNCÜSÜ

11-13 Mart tarihlerinde Tarsus’ta yapılan Okullar Arası
Küçük Erkek Basketbol Müsabakaları’nda tüm maçları
galibiyetle sonuçlandıran basketbol takımımız Tarsus
birincisi olup Mersin İl Birinciliği Müsabakaları’nda
okulumuzu temsil etmeye hak kazandı.

Tarsus SEV Yıldız Erkek Tenis Takımı, daha önce elde
ettiği il birinciliğinin ardından katılmaya hak kazandığı
grup yarışmalarında da birincilik elde ederek Türkiye
Yıldız Erkek Tenis Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.
8-12 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen
şampiyonada okulumuzu ve ilimizi başarıyla temsil eden
takımımız şampiyonayı grup üçüncüsü olarak tamamladı.

TÜRKİYE’NİN EN
HIZLISI BÖLGE
FİNALİ

Tarsus SEV Ortaokulu 5. sınıf
öğrencisi Yusuf Hira Bölükbaşı,
öncelikle Tarsus, sonrasında
Mersin’in en hızlısı olarak elde ettiği
başarıların ardından Gaziantep’te
düzenlenen “Türkiye’nin En Hızlısı
Bölge Finali”nde üçüncülük elde
etti. İstanbul'da düzenlenen Türkiye
finallerinde de Türkiye 5.si olarak
bizi gururlandırdı.

TENİSTE ÜÇÜNCÜLÜK

19-22 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası
Küçük Erkek Tenis Turnuvası’nda okulumuzun Küçük Erkek
Tenis Takımı Mersin 3’üncüsü oldu. Öğrencilerimiz Halil
Arman Andırın ve Ege Gezercan’a teşekkür eder, başarılarının
devamını dileriz.

MERSİN OKULLAR ARASI
SATRANÇ TURNUVASI

Tarsus SEV Ortaokulu satranç takımı, Mersin Okullar Arası
Satranç Turnuvası Yıldızlar Kategorisi’nde okulumuzu
başarıyla temsil etti. Kendi kategorisinde toplam 16 takımın
mücadele ettiği turnuvayı 4’üncü olarak tamamlayan
takımımız, kupa ve madalyayla ödüllendirildi.
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TARSUS SEV

ÜLKE TANITIM GÜNÜ

GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİ

Tarsus SEV’de “Ülke
Tanıtım Günü”
etkinliğinin ikincisi
25 Nisan Perşembe
günü okul kampüsünde
gerçekleştirildi. İlkokul,
ortaokul ve lise
öğrencileri arasındaki
İngilizce dikey çalışma projelerinin bir parçası olan bu etkinlik
için 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz lise öğrencilerimizle birlikte
çalıştılar. Kendilerine çeşitli ülkeler atanan öğrenciler bu
ülkelerin yiyecekleri, festivalleri, müzikleri, sporcuları ve tarihi
yerleri üzerine araştırma yaptılar. Lise öğrencilerimizse geri
bildirim vererek ve rehberlik ederek öğrencilerimize destek
oldular. Öğrencilerimiz daha sonra bir fuar düzenleyerek
bu çalışmaları arkadaşlarına sundu. Fuarı ziyaret eden
öğrenciler, sunum yapan öğrencileri ilgiyle dinlerken merak
ettiklerini sorma fırsatı da buldular. Tüm öğrencilerimiz, bu
etkinlikle oldukça eğlenceli ve verimli zaman geçirdiler.

Tarsus SEV İlköğretim Kurumları Okul-Aile Birliği tarafından
organize edilen ve Geleneksel hale gelen “Bahar Şenliği”
28 Nisan Pazar günü okul kampüsümüzde veliler,
öğrenciler ve konukların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.
Kampüs çim alanında gerçekleşen ve bu yıl "Western”
konseptinde hazırlanan şenlikte konsepte uygun pek çok
etkinlik gerçekleşti. Festival tadında gerçekleşen şenlik çok
renkli ve keyifli görüntülere sahne oldu. Öğretmenlerimiz,
öğrencilerimiz ve velilerimiz güzel bahar havasının tadını,
şenlikte doyasıya çıkardılar. Bu keyifli organizasyon için
İlkokul ve Ortaokul Okul Aile Birliği Başkanlarımıza ve tüm
üyelerimize teşekkür ediyoruz.

ÇOKFONİK OKUL KOROLARI
ŞENLİĞİ

VOLEYBOL ŞENLİĞİ

Tarsus SEV Koroları
bu sene de birçok
başarıya imza
atmaya devam
ediyor. 2016 yılından
beri çalışmalarına
devam eden okul koromuz, bu yıl 2’incisi düzenlenen “Adana
Çokfonik Okul Koroları Şenliği’nde” hem ilkokul hem ortaokul
olarak sahne aldı. Toplamda yaklaşık 130 kişilik öğrencisiyle
Tarsus SEV Korosu seyircilerden tam not aldı. Koro müziğine
ve koro kültürüne bir kez daha katkıda bulunan öğrenci ve
şefleri okul müdürleri Çiğdem Özyürekoğlu ve Emine Ayfer
Aydın tarafından plaketle ödüllendirildiler.

TAC Spor Kulübü ile Tarsus SEV İlköğretim Kurumları’nın
birlikte düzenlediği bu yıl ikincisini yapılan “Mini Voleybol
Şenliği” 12 Mayıs
2019 Pazar günü,
10 takım ve 200
sporcunun katılımıyla
gerçekleşti. Eğlenceli
maçlarla öğrencilere,
sporun bir dalı olan
voleybolu sevdirmeyi ve
voleybola olan ilgilerini artırmayı amaçlayan şenlik, renkli
görüntülerle sonlandı.

FRANCOPHONIE HAFTASI

Her yıl olduğu gibi Francophonie Haftası etkinlikleri
bu sene de 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte
coşkuyla kutlandı.
Öğrenciler
Fransızca müzikal,
tiyatro ve röportaj
sunumlarıyla
Fransızca
bilgilerini
sergilediler.
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VI. TARSUS SEV EĞİTİM
SEMPOZYUMU

Türkiye’de köklü ve çağdaş eğitimin öncüsü Tarsus SEV
Okulları artık geleneksel hale gelen Eğitim Sempozyumu’na
altıncı kez ev sahipliği yaptı. 23 Mart Cumartesi günü
Türkiye’nin dört bir yanından etkinliğe katılan öğretmenler,
ülkemizde eğitim sorunları ve eğitim kalitesini artırma
yollarını tartıştı. ‘’Öğren, Öğret, Aydınlat’’ sloganıyla
hazırlanan sempozyumun açılış konuşmasını İstanbul
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe
Esra İşmen Gazioğlu yaptı. İşmen Gazioğlu; kanıt temelli
öğrenme ve öğrenim sürecini etkileyen unsurlar üzerine
yaptığı konuşmada vaka örneklerine de yer verdi. Açılış
konuşmasının ardından başlayan eş zamanlı oturumlarda
birçok okuldan eğitimci, Türkçe ve İngilizce dillerinde
yaptıkları sunumlarla bilgi paylaşımında bulundu.
Sempozyuma okul öncesi, ilk ve ortaokul kademeleri,
üniversitelerin idareci ve akademisyenleriyle üniversite
öğrencileri katıldı.

HAYALDEN
GERÇEĞE…
Dünyada sayılı kurumun sahip olduğu "School Maker Faire" ünvanı ile bu yıl
ikincisi düzenlenen fuar, üretmekten ve ürettiğini paylaşmaktan keyif alan 600’ün
üzerinde katılımcıyla yapıldı. 44 atölye çalışması, 40’ın üzerinde aktivite ve
bahçe oyunlarıyla öğrenciler, veliler ve misafirler dolu dolu bir gün yaşadı. Dr.
Bahar Eriş’in konuk konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte öğrenciler atölyeleri
kendileri yöneterek aileler ve misafirlerle yaratıcı ürünler ortaya çıkardı. Bölgedeki
okullardan gelen misafir öğrenciler hem kendi atölyelerini gerçekleştirme hem de
diğer atölyelere katılma fırsatı buldu. Atölyeler, yarışmalar, teknoloji gösterileri,
oyunlar, gün boyu süren roket gösterisi ve School Maker Faire’in simgesi olan
maker robotu katılımcılar tarafından ilgi gördü.
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YENİ EĞİTİM YILINA “MERHABA”

Üsküdar SEV Ana Sınıfları ve İlkokulu, 2018-2019
Eğitim ve Öğretim Yılı’na düzenlenen törenle başladı.
Ana sınıfı öğrencileri, bu yılki yolculuklarına, güneşli
ve güzel bir günde arkadaşlarına ve öğretmenlerine
“Günaydın” diyerek başladı.
İlkokul öğrencileriyse, 6 Eylül’de okul bahçesinde
düzenlenen bir törenle ve SEV Marşı söyleyerek yeni
döneme başladı. Okul Müdürü Saliha Aslan, törende
yaptığı konuşmada yeni eğitim ve öğretim yılına dair
duygu, düşünce ve temennilerini dile getirdi.
Aynı gün ortaokulda da bir heyecan vardı. Düzenlenen
açılış töreninde Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi Mine Ayhan (TAC’86) ve Okul Müdürümüz Emrah
Bozkurt’un yaptığı konuşmaların ardından öğrenciler, ilk
dersi yapacak olmanın heyecanıyla sınıflarına koştular.

122

i

ÜSKÜDAR SEV

ÜSKÜDAR SEV’DE BİR BAŞKADIR
CUMHURİYET COŞKUSU

Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları,
Cumhuriyet’in 95’inci kuruluş
yıldönümü nedeniyle ana sınıflar,
ilk ve ortaokullarda törenler yaptı;
çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet
coşkusunun tüm haftaya
yayılmasını sağladı.
Ana sınıflarına yönelik etkinlikte
öğrenciler, cumhuriyetin ne
demek olduğunu, ülkemizde ne
zaman ve neden kutlandığını,
Atatürk’ün ulusumuz için
yaptıklarını öğrendiler, sınıflarını
kendi oluşturdukları kırmızı-beyaz
zincirlerle ve bayraklarla süslediler, Cumhuriyet Yürüyüşü için afişler
hazırladılar, Ormanda Cumhuriyet hikâyesiyle seçim heyecanı
yaşadılar. Cumhuriyet şarkılarını, marşlarını ve şiirlerini öğrenen
öğrenciler, tören gününde okula kırmızı-beyaz kıyafetlerle geldiler.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Mavi
Yıldız sınıfı öğretmenlerinden Şirin Kahraman tören konuşmasını
yaptı, ana sınıfı öğrencilerine bu bayramın anlamını bir kez daha
hatırlattı. Sınıfça ezberlenen Cumhuriyet şiirleri okundu. Tören
sonunda öğrenciler, ellerinde afişler ve Türk Bayrakları, dillerindeyse
Cumhuriyet şarkılarıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yaptılar. Son olarak
öğrenciler, okul duvarında sergilenecek “29 Ekim Fotoğrafı” için poz
verdiler.

BEYLERBEYİ-BAĞLARBAŞI VE
ÇAMLICA’DA CUMHURİYET
KUTLAMASI

Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, özümseyen bireyler olan
Üsküdar SEV öğrencileri, resim yarışmaları, turnuvalar, Atatürk
koşusu, Cem Kurtoğlu söyleşisi, bakımevinde Cumhuriyet Konseri,
Bando grubunun hafta boyunca Beylerbeyi-Bağlarbaşı ve Çamlıca
kampüslerinde verdiği mini konserler ve sınıf içi etkinliklerle
Cumhuriyet’i kutladı. Üsküdar SEV öğrencileri her yıl olduğu gibi
bu yıl da Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tek yürek olarak doyasıya
yaşadılar.
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CUMHURİYET KUPASI SAHİBİNİ
BULDU
Özel Üsküdar SEV Ortaokulu’nda,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kapsamında, Beden Eğitimi Bölümü
tarafından düzenlenen Cumhuriyet
Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu
belli oldu. 15-19 Ekim tarihleri
arasında düzenlenen sınıflar arası
Cumhuriyet Basketbol Turnuvası’nda
öğrenciler fair-play çerçevesinde,
mücadele dolu anlar yaşadılar. Turnuvada 7. sınıflardan
7E, 5. sınıflardan 5B şampiyonluğu elde eden sınıflar oldu.

RESİMLERLE ATATÜRK VE
CUMHURİYET

Üsküdar SEV Ortaokulu Görsel Sanatlar Bölümü,
Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında, “Atatürk
ve Cumhuriyet” konulu resim yarışması düzenledi. Bu
yarışmada 5. sınıflardan birinciliği Duru Okçu (5C),
ikinciliği Kaan Ergenekon (5C),
üçüncülüğü ise Ayşe Zeynep
Ayla (5E) kazandı. Yarışmanın
6. sınıfları içeren bölümünde
birinciliği Nicole Köse (6E),
ikinciliği Can Özgüroğlu (6B),
üçüncülüğü Sedat Dursunoğlu (6E)
elde etti.
7. sınıflar, “Atatürk ve Cumhuriyet”
yarışmasına gruplar halinde
katıldı. 7C sınıfından Selin Özalp,
İrem Yürüdü, Dila Altıntop ve
Ali Efe Erdem’in resmi birincilik; 7B sınıfından Yasemin
Yücelsin, Ela Zeynep Çamaş ve Aslı Akçalı’nın çalışması
ikincilik, 7A sınıfından Nihan Şahin, Defne Çetin, Elif Naz
Titiz ve Ahmet Özden’in çalışması ise üçüncülük ödülüne
değer bulundu. 8. sınıf seviyesindeyse, Nilsu Kadız, Ayşe
Ataç, Nehir Işık ve Mina Abay’ın çalışmaları ödül aldı.

CUMHURİYET
İÇİN KOŞTULAR
Üsküdar SEV İlköğretim
Kurumları'nda, 26 Ekim’de
“Atatürk ve Cumhuriyet”
koşusu yapıldı. Beden
Eğitimi Bölümü tarafından
düzenlenen koşuya katılan
tüm öğrencilere madalya ve
sertifika verildi.
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ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI

SAYGI VE MİNNETLE
ANIYORUZ

Cumhuriyetimizin kurucusu olan
ve bütün dünyada adı saygıyla
anılan Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk, ölümünün 80.
yılında hafta boyunca çeşitli
etkinliklerle anıldı. Saat 09.05’te
düzenlenen törenin ardından
öğrenciler, Atatürk büstüne
çiçek bıraktıktan sonra şarkılar
söyleyip şiirler okudukları ve
Atatürk’e yazdıkları mektuplarla
O’na olan sevgi ve özlemlerini
dile getirdikleri törene
katıldılar. Okul Müdürü’nün
ve öğretmenlerin de katıldığı
törende Ata’ya sesleniş
konuşmaları da yapıldı. İkinci
Yabancı Dil Bölümü’nün düzenlediği etkinlikte de,
öğrenciler 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün kendileri
için ne kadar önemli olduğunu Almanca, İspanyolca
ve Fransızca olarak güzel ve anlamlı yazılarla
vurguladıkları çalışmalar yaptılar.

Yaşamaya, eğitime,
sağlıklı olmaya, seslerinin
duyulmasına, kendilerine
adilce davranılmasına
hakları olan çocukların
“20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları Günü” çeşitli
etkinliklerle kutlandı.
Bu önemli gün ana
sınıflarında “Haklarımız ve Sorumluluklarımız” başlığı altında
ele alındı. Çocuk Hakları Günü’nün neden kutlandığını yapılan
bir sunumla öğrenen öğrenciler, haklarını ve sorumluluklarını
gruplandırdılar ve resimlediler.
1. sınıflar, Dünya Çocuk
Hakları Günü kapsamında
“Çocuk Olmaya Hakkım Var”
adlı kitabı okudular. Çocuk
olarak hangi haklarının olduğu
konusunda bilgi edindiler.
2. sınıflar,
KWL duvarında
çocuk
haklarıyla ilgili ön değerlendirme yaptılar.
Günün anlam ve önemine dair resimler
çizdiler, Türkçe derslerinde dikte çalışması
yaptılar ve animasyonlar izlediler. 2. sınıflar
ayrıca bu alanda dünya çapında çalışmalar
yürüten UNICEF hakkında bilgi edindiler.
3. sınıflar, çocuk
hakları konusuyla ilgili
olarak hazırlanan ve
oyun elementlerinin
kullanıldığı “Çocuk
Hakları Sek Sek Oyunu”
ile sahip oldukları hakları
öğrendiler. Çalışma
sırasında eğlenerek bu
hakları yorumladılar ve
analiz ettiler.
4. sınıf öğrencileriyse resim
çizme, konuyla ilgili metin yazma,
animasyon izleme, UNICEF ile ilgili
bilgi edinmenin yanı sıra kendi
haklarıyla ilgili sınıf tartışmalarına
katıldılar.
Çocuklarımızın haklarının korunduğu
bir dünya hayal değil. Barış dolu
bir gelecek hedefiyle, Dünya Çocuk
Hakları Günü kutlu olsun.
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ÜSKÜDAR SEV ORTAOKULU DÜNYA ÇOCUK HAKLARI HAFTASI
Üsküdar SEV Ortaokulu'nda, Dünya
Çocuk Hakları Haftası nedeniyle tüm sınıf
seviyelerinde Çocuk Koruma Politikası ve
Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle ilgili farkındalık
çalışmaları yapıldı. Üsküdar SEV’deki koruma
politikasının amacı “çocuklar yararına
yapılan uygulamaları artırmak”, “çocukların
şiddet, istismar ve ihmal risklerinden
korunacak şekilde bilgilenmelerini sağlamak”
ve “çocukların duygusal ve sosyal beceriler
anlamında kendi sınırlarını koruyan bireyler
olarak yetişmesine yardım etmek” olarak
belirlendi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Bölümü ve Sosyal Bilgiler Bölümü işbirliğiyle
6. sınıf öğrencileri “Sizin için en vazgeçilmez
çocuk hakkı nedir?”; 5. sınıflarsa “Bir çocuk
ne ister?” sorusuna yanıt arayarak cevapları
görselleştirdiler. Bu görsellerle panolar
hazırlandı.
7. ve 8. sınıflarda öğrenciler, PDR Bölümü’nün

hazırladığı
sunum ve
videolarla
çocuk
haklarıyla
ilgili beyin
fırtınası
yaptılar ve
Üsküdar
SEV’in Çocuk Koruma Politikası’yla ilgili bilgi
sahibi oldular.
7. sınıflar Tasarım ve Kodlama derslerinde
kendilerince en önemli çocuk haklarını
“Coggle” programını kullanarak zihin
haritalarıyla görselleştirdiler. Türkçe
derslerindeyse oluşturdukları bu zihin
haritaları üzerinden metin çalışmaları yaptılar.
2. Yabancı Diller derslerinde çocuk hakları
üzerinde tartışılarak üç farklı dilde afiş, poster
çalışmaları yaptı. Matematik derslerindeyse
6. sınıf öğrencileri önce video izledi,
ardından çocuk hakları temalı etkinliklerin yer aldığı
Kahoot oyunu oynandı. Öğrenciler, bu sayede farklı
disiplinlerde çalışma imkânı buldular.
Tüm bunlarla birlikte
20 Kasım’da tüm servis
personeline, Üsküdar SEV’in
Çocuk Koruma Politikası’yla
ilgili bir sunum yapıldı.
Personele ayrıca öğrencilerin
yaş dönemi özellikleri
ve etkili iletişim kurma
yöntemleri konularında
da bilgi paylaşımında
bulunuldu.

AVRUPA KODLAMA HAFTASI
5. ve 6. sınıf öğrencileri, Avrupa Kodlama Haftası
kapsamında, Design & Coding dersinde bilgisayar
bilimi konseptlerini deneyimlemek için iPad
uygulamalarını kullandılar. Günümüzde neredeyse
zorunlu bir beceri hâline gelen kodlama, problem
çözme ve analitik düşünme becerisini geliştirirken
bir yandan da öğrencilerin eğlenceli bir öğrenim
geçirmesine katkı sağlıyor.
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DÜNYA ÇOCUK
KİTAPLARI HAFTASI

Üsküdar SEV İlkokulu öğrencileri, Dünya
Çocuk Kitapları Haftası boyunca her
sabah, “Her Şeyi Bırak ve Oku” aktivitesine
katıldılar. Yeni çıkan kitaplarla buluşmak
amacıyla seçkin yayınevlerinden oluşan
kitap stantlarından, seviyelerine uygun
kitapları inceleyerek satın aldılar. “Kitap
Kahramanı Gibi Giyinme Günü’nde seçtikleri
bir kitabın karakteri gibi giyinerek okula geldiler ve o karakterin
bulunduğu kitapları sınıf arkadaşlarıyla paylaştılar.

ÜSKÜDAR SEV

KİTAP FUARINA İLGİ
YOĞUNDU

“Dünya Çocuk
Kitapları Haftası”
kutlama etkinlikleri
kapsamında
Çamlıca
Kampüsü’nde
kitap fuarı kuruldu. Öğrenciler dünya yazarlarının
kitaplarıyla buluşturuldu. Çeşitli yayınevlerinin katıldığı
fuar, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından
ilgiyle karşılandı.

ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında,
ilkokul seviyesindeki tüm sınıflarda engellilerin
sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi
anlayabilmek için çeşitli etkinlikler yapıldı.
1. sınıf öğrencileri, izledikleri animasyon
videolarıyla engellilere karşı nasıl destek
olabilecekleri öğrendiler. 2. sınıf öğrencileri,
konuyla ilgili olarak bilgilerini paylaştılar.
Pixar’ın konuyla ilgili animasyon filmini
izlediler. 3. sınıf öğrencileri, UNICEF
tarafından hazırlanan engelli bireylerin
yaşadıkları güçlükleri anlatan animasyon
filmi izlediler. Yaşamın birçok alanında
çeşitli “engeller” ile karşılaşan bu bireylerin
haklarıyla ilgili beyin fırtınası yaparak okulun
değerleri arasında bulunan canlılara saygı,
yardımlaşma ve destek olma ile bağlantısını
kurdular.
4. sınıf öğrencileri, “Dezavantajlı
Bireyler” kavramını sorguladılar. Hangi
insanların bu tanıma dâhil olduğunu
irdelediler. Konuyla ilgili videolar izleyerek
yorumladılar. Engelliler Günü’nü Sosyal Bilgiler dersiyle
ilişkilendirerek, “dezavantajlı bireylerin yaşadıkları
zorluklar ve bu zorlukları gidermek amacıyla
yapılabilecekler” başlıklı beyin fırtınası yaptılar. Beden
Eğitimi bölümüyle yapılan disiplinlerarası çalışmada,
Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımı oyuncularını okulumuzda ağırlayarak sohbet
ettiler. Tohum Otizm Vakfı’nda gönüllü olarak çalışan
bazı öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla ilgili kısa
bir bilgilendirme hazırlayarak, yaptıkları çalışmaları

paylaştılar. Grup çalışmasıyla farklı engel
gruplarını, yaşadıkları zorlukları ve bu
konularda yapılması gerekenleri kapsayan bir
sunum hazırladılar. Çalışmaları birbirlerine
sunduktan sonra sınıf panolarında sergilediler.
ENGELLERI AŞANLAR
Özel Üsküdar SEV İlkokulu, Dünya Engelliler
Günü Etkinlikleri kapsamında öğrencilerinin
farkındalığını artırmak amacıyla Tekerlekli
Sandalye Basketbol Milli Takım Oyuncusu
İsmail Ar ve takım arkadaşı Bulut Kodal’ı
ağırladı. Sporcular engelli olmak, engelli
yaşam, tekerlekli sandalye basketbolu,
ülkemizde engelli sporcular ve başarıları
hakkında düşüncelerini paylaştılar. Öğrenciler
bu sohbette, tekerlekli sandalye basketbolunu
ve engelli yaşamda karşılaşılan zorlukları
anlama fırsatı buldular.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takım’ın
oyuncusu İsmail Ar, Güney Kore’de
düzenlenen Dünya
Şampiyonası’nın en iyi
5’ine seçildi. Türkiye
Şampiyonluğu’nun
yanı sıra, Avrupa
şampiyonluğu
ve kıtalararası
şampiyonluk alan
sporcu, başarılarını
Milli Takım kariyerinde
de sürdürüyor.
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TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

ARISTOTELES, PLATON VE FELSEFE

Her yılın kasım ayının üçüncü perşembesi, “Dünya Felsefe Günü” olarak
kutlanıyor. Üsküdar SEV İlkokulu da bu özel günü nedeniyle çeşitli
etkinlikler düzenleyerek öğrencilerini felsefeyle tanıştırıyor. Bu kapsamda
1. ve 2. sınıf öğrencileri, Gezici Felsefe etkinliğine katılarak ilk kez bir
felsefe dersi işlediler; Aristoteles ve Platon ile tanıştılar. Bu etkinlik için
davet ettiğimiz Filozof Berrak İdiman, Çocuklarla Felsefe Öğretmeni
ile birlikte “filozof” ve “felsefe” kelimeleri üzerine yoğunlaştılar.
Düşündüğümüz zaman beynimizde neler olduğu sorusunu bireysel
aktivitede kâğıtlara cevaplamaya çalıştılar.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Gezici Felsefe etkinliğinde 1. sınıflar,
Dil Felsefesi alanına giren sözcük-anlam ilişkisi üzerine düşündüler.
Sözcüklerin parayla satıldığı bir ülkede geçen “Büyük Sözcük Fabrikası”
kitabını okuduktan sonra, bu ülkede yaşadıklarını ve paralarının
sadece beş sözcük almaya
yettiğini hayal ettiler. Seçtikleri
sözcükleri konuşma balonlarına
yazarak seçimlerinin nedenlerini
açıkladılar. Kendi yarattıkları
sözcükleri anlamlarıyla birlikte
yazarak çıkış kartları hazırladılar.
2. sınıflarsa Ekonomi Felsefesi
alanına giren paranın anlamı,
değeri ve tarihi üzerine
düşündüler. Konuk Filozof Berrak İdiman, parayla karşılaşan hayvanların
yaşadıkları olumsuzlukları anlatan Ayla Çınaroğlu’nun “Para” kitabını
öğrencilere okudu. Okuma sonrasında öğrenciler “Paraların ağaçta
yetiştiği bir ülkede hayat nasıl olurdu?” sorusu üzerine tartıştılar,
yazma ve çizme etkinliği yaptılar. Düşününce beynimizde neler oluyor
sorusuna yanıt arayan 4. sınıf öğrencileri,
ikili gruplar halinde çalışmalarını İngilizce
olarak yaparken, 3. sınıf öğrencileri
kutlama için davet edilen SEV Amerikan
Lisesi Felsefe Öğretmeni Uğur Özen ile
tanıştılar ve kendisiyle Aristoteles, Platon ve
sorular üzerine bir söyleşi gerçekleştirdiler.
Söyleşide, Dünya Felsefe Günü’nün yanı sıra
20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Hakları
Günü’nün öneminden de bahsettiler.
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Üsküdar SEV, “11 Ekim Dünya
Kız Çocukları Günü” nedeniyle,
öğrencilerinin dikkatini cinsiyet eşitliğine
çekmeyi ve farkındalık yaratmayı
hedefleyen çeşitli etkinliklere imza attı.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü
önderliğinde Türkçe, İngilizce ve Fen
bölümlerinin de katkılarıyla yürütülen
çalışmalarda cinsiyet eşitsizliğiyle
mücadele çalışmaları hakkında
öğrencilere bilgi verildi.
Bu doğrultuda, 5., 6. ve 7. sınıf
öğrencileri, Fen Bilimleri dersinde bilim
ve kadın temalı bir çalışma yaptılar. Bu
çalışmada Nobel Ödüllü Aziz Sancar’ın
kız çocuklarının eğitimi üzerine söyleşisi
izlendi. Söyleşi sonrasında, öğrenciler,
bilim dünyasına büyük katkılarda
bulunan kadın bilim insanları üzerine
paylaşımlarda bulundular. Geçmişin
kalıplarını geleceğe taşımamak için
yapılan bu çalışmalarla öğrenciler,
toplumsal normlara sorgulayıcı bakma
konusunda bilinçlendirildiler.
“Dünya Kız Çocukları Günü” etkinlikleri
kapsamında ayrıca 6. sınıflarla birlikte
farkındalığı artırmak amacıyla yapılan
rozetler paylaşıldı.
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DİJİTAL OKURYAZARLIK
CADILAR BAYRAMI’NDA
DOYASIYA EĞLENCE

Cadılar Bayramı (Halloween), geçen yıllarda olduğu
gibi bu sene de hayli coşkulu ve eğlenceli saatlere
vesile oldu. Koridorlarda son
dönemin popüler şarkılarının
yankılanmasıyla başlayan
eğlence, 5, 6, 7 ve 8. sınıfların
yemekhanede bir araya gelip
pizza yemesiyle devam etti.
Öğrenciler yemeğin ardından
oyunlar oynayıp dans
edebilecekleri alana gittiler.
“Balon labirent” ve “halka”,
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği
oyunlar oldu. DJ J’nin en sevilen
şarkılardan oluşan repertuvarı
öğrencileri eğlencenin doruğuna
çıkarırken o güne özel giyilen
yaratıcı kostümler, üzerinde
en çok konuşulan konular
arasındaydı. En İyi Kostüm’ün
seçilip ödüllendirildiği organizasyon öğretmenlerin
mi, yoksa öğrencilerin mi daha çok eğlendiğine
karar verilemedi.

Common Sense, eğitimcilere ve okullara yüksek kaliteli dijital
okuryazarlık ve vatandaşlık programları sunan, çocukların
medya ve teknoloji dünyasında gelişmelerine yardımcı olmayı
hedefleyen, önde gelen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu.
Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, müfredatına entegre ettiği
dijital okuryazarlık ve vatandaşlık dersleriyle Common Sense
okulları arasında yer alıyor.

KODLAMA, ÇAĞIN
OLMAZSA OLMAZI

Günümüz dünyasında, tıpkı okumayazma gibi temel bir gereksinim
haline gelen kodlama, erken yaşlarda
öğrenildiği takdirde iyi bir kariyer
fırsatının kapısının aralanmasına da
vesile oluyor. Her bir öğrencinin çağın
gerekliliklerini öğrenmiş, birer dünya
vatandaşı olarak yetişmesi gerektiğine
inanan Üsküdar SEV İlköğretim
Kurumları, 3-7 Aralık Bilgisayar
Bilimi Eğitim Haftası nedeniyle gerek
derslerde, gerekse ders dışında
kodlama etkinlikleri düzenledi.
Etkinliğe katılan öğrenciler, “Hour of Code / Kodlama
Saati”nde blok kodlama uygulamaları, robot programlama,
Python programlama dili ve kutu oyunları kullandılar.
Öğrenciler, hafta boyunca code.org tarafından organize
edilen ve teknoloji devlerinin de yer aldığı birçok kuruluş
tarafından desteklenen kodlama saati etkinliği ile dünya
üzerinde milyonlarca çocukla aynı anda farklı temaların
olduğu kodlama etkinliklerini deneyimlediler. Etkinliklerin
tamamlanmasıyla
öğrencilere “Kodlama
Saati Sertifikası”nın yanıda
hatıra anahtarlık verildi. Bu
etkinlikte katılımcılara 5 ve
6. sınıflardan oluşan “Do It
Together” grubu ile 7. sınıf
öğrencilerinden kurulu Maker
Kulübü destek oldu.
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DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ

Her yıl 15 Ekim’de
hastalıkları önlemenin en
etkili yöntemlerinden biri
olan ellerimizi sabunla
yıkamaya dikkat çekmek
için kutlanan Dünya
El Yıkama Günü’nün
bu yılki teması “Sağlık
İçin Bir Reçete-Temiz Eller” oldu. Üsküdar SEV’in Okul
Hemşiresi, el hijyeninin önemine dikkat çekmek amacıyla
ana sınıflarına konuk oldu. Okul Hemşiresi, hastalıklardan
korunmak için yapılması gerekenleri, ellerin nasıl yıkanırsa
mikroplardan arınabileceği konularını anlattı ve Evde
El Yıkama Kartı’nı paylaştı. Sunumun ardından sınıf
öğretmenler, öğrencileriyle birlikte El
Yıkama Sıralama çalışması yaptılar.
“Dünya El Yıkama Günü”, Üsküdar
SEV İlkokulu'nda da tüm sınıflarda
bir dizi etkinlikle kutlandı:
1. sınıf öğrencileri, bu günde temizlik
ve hijyen konusunda çalışmalar
yaptılar. El yıkamanın önemiyle
ilgili video izleyen öğrenciler,
ajandalarına bu günü anlatan
görseller çizdiler.
2. sınıf öğrencileri, video izlediler
ve ajandalarına konuyla ilgili resim çizdiler. Hafta sonu
ödevlerinde yer alan şarkı sözleriyle el yıkamanın ve temiz
olmanın önemini bir kez daha hatırladılar.
3. sınıf öğrencileri, duyu organlarının sağlığını koruma
ile ilgili bilgiler edindiler. Hazırladıkları posterlerle,
dramalarla deri sağlığımızın önemi vurguladılar.
4. sınıf öğrencileri, konuyla ilgili video izlediler,
ajandalarına resim yaptılar ve 12 aşamada el yıkama
uygulamasını yaptılar.
Tüm dünyada kutlanan bu etkinlikle, el yıkamanın kişinin
kendi temizliğinin yanında toplum temizliği açısından da
önemi vurgulandı.

KULÜP SERGİSİ
“Beni ilgilendiren şey
eser değil, eserin nasıl
yapıldığıdır,” der Paul
Valéry. Bu sözden yola
çıkan Üsküdar SEV
İlköğretim Okulu öğrencileri,
1. dönemin son kulüp
saatinde gerçekleştirilen
etkinliğe imza attılar.
Okulun misyon ve hedefleri
doğrultusunda; akademik
derslerinin yanında
öğrencilerin sosyal yönlerini
kuvvetlendiren, onlara farklı
bakış açıları kazandıran
kulüp saatlerinde yaptıkları
eserleri, görselleri ve
performansları mini
gösterilerle diğer kulüp
öğrencilerine sergilediler.
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DİYABET DOSTU
OKUL

Üsküdar SEV, 3. Diyabetli
Çocuklar Zirvesi’nde “Fark
Yaratan Okul Ödülü”ne
değer bulundu. Diyabet Dostu
Okul olarak gururumuzu
paylaşıyor, emeği geçenlere
teşekkür ediyoruz.

DÜNYA HOŞGÖRÜ GÜNÜ

YENİ KÜTÜPHANE ÇOK SEVİLDİ

“Sevgi”, “Saygı” ve “Sorumluluk”, Üsküdar SEV’in üç
temel değeri. Her yıl 16 Kasım’da kutlanan “Dünya
Hoşgörü Günü” de, Üsküdar SEV’in bu değerlerinin,
öğrencilerin tüm yaşamına adapte edebilmesinin bir
aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle de hafta
nedeniyle düzenlenen etkinlikler, büyük önem ve
anlam arz ediyor.
Bu yıl 3. sınıf öğrencileri, “Dünya Hoşgörü Günü”nü
MEF International Schools’un 3. sınıf öğrencileriyle
birlikte kutladılar. SEV Amerikan Koleji’nin ev
sahipliği yaptığı etkinlikte öğrenciler, “Hoşgörü
Koşusu” ve “Hoşgörü Temalı Sanat Çalışması”
başlıkları altında, iki istasyonda aktivitelere katıldılar.
Her iki etkinliğe mentorluk eden liseli büyüklerinden
koşu sonrası katılım madalyalarını aldılar. Öğrenciler
ayrıca, “Hoşgörü Kokteyli”nde dünyanın farklı
ülkelerinden gelen 3. sınıf öğrencileriyle tanışıp
sohbet etme fırsatı buldular.

Üsküdar SEV’in bu yıl kullanıma açılan yeni kütüphanesi
öğrenciler tarafından çok sevildi. Öğrenciler önce,
kendilerine sunum yapan Kütüphane Sorumlusu Sinem
Hanım’a sorular
yönelterek kütüphanede
neler yapabileceklerini,
orada uymaları
gereken kuralları
bir öğrendiler. Kitap
okumanın önemine
vurgu yapılan sunum
sayesinde 21. yüzyıl
becerilerinin başında
olan “araştırma ve
doğru bilgiye ulaşma”
becerilerini geliştirmek
için kütüphaneyi sıklıkla
ziyaret edebileceklerini
hatırladılar.

İLK ÇEYREKTE BULUŞTULAR

2018-2019 eğitim yılına dair ilk “Öğrenci Buluşması”
yapıldı. Buluşmada, öğrenciler konuştu, yetişkinler
dinlediler. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar ilkokul öğrencilerimiz,
birinci çeyrek dönem boyunca yaptıkları aktiviteleri
birbirleriyle paylaştılar. Kapalı spor salonunda yapılan
etkinlikte, tüm sınıf seviyelerinden seçilen öğrenciler,
arkadaşlarına sunum yaparak sahne deneyimi kazandılar.
İçeriği öğrencilerle birlikte oluşturulan program; etkinlik
sunumlarından marşlara, dereceye girmiş öğrencilerden
doğum günü kutlamalarına kadar rengârenk aktiviteleri
içerdi. Gerek izleyicilerin gerek sahne görevlilerinin keyifle
izlediği bu programın her çeyrek dönem yapılmasına karar
verildi.
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BOŞ ZAMAN YOKTUR!

ÖĞRENCİ
MECLİSİ
BAŞKANINI
SEÇTİ

‘Boş zaman’ olduğuna inanmayan, her zamanın
içinin bir şeylerle doldurulabileceği anlayışını
benimseyen ve yürütülen
faaliyetlerin zamanın
değerinin belirlenmesinde
önemli bir rol oynadığını
savunan Üsküdar SEV,
tam da bu gerekçeyle
öğrencilerinin kulüplere
katılmasına ayrı bir
önem atfediyor. Bilim,
sanat, spor gibi dallarda
faaliyet gösteren
kulüpler, çocukların
sadece eğlenceli zaman
geçirmesine değil,
kendilerini tanımalarına
ve geliştirmelerine
de yardımcı oluyor. İlgi alanları doğrultusunda
kendilerine uygun kulüplere katılan öğrenciler,
böylece dünya vatandaşı olmalarına vesile olacak
akademik ve sosyal yönlerini sanat, spor ve kültürle
daha da güçlendiriyor.
Kulüp çalışmaları,
öğrencileri sosyal
yaşama hazırlarken
özgüvenlerinin ve
iletişim becerilerinin
gelişmesine; sorumluluk
alma ve paylaşma, grup
içi demokratik işleyişi
öğrenme, takım olarak
çalışma ve ortak verilen
kararlara sahip çıkma
konularında beceri
kazanmalarına aracılık
ediyor.

Özel Üsküdar SEV İlkokulu,
Öğrenci Meclisi Başkanı’nı
seçti. Demokrasinin olmazsa
olmazlarından olan seçme
ve seçilme kültürünün
küçük yaşlardan itibaren
kazanılmasına vesile olan
Öğrenci Meclisi Seçimleri’nde
tüm öğrenciler oy kullandı. Bu
yıl 4. sınıflardan yedi adayın
etik ve nezaket kurallarına bağlı kalarak kampanya yürüttü
seçimlerde Başkanlığı, Kuzey Taftaf kazandı.
GÜNDEMLERI YOĞUN
İş başına gelen İlkokul Öğrenci Meclisi üyelerinin yoğun
bir gündemi var. Her sınıfta bulunan ve öğrencilerin
dileklerinin yazı olduğu kâğıtları incelemeye alan Meclis
üyeleri, onların arasından hayata geçmesi muhtemel
olanları Okul Yönetimi’yle paylaşıyor. İlkokul İdari
Toplantıları’nda Öğrenci Meclisi kararları gündeme geliyor.
Her ay bir temayla yarışma düzenleyen Öğrenci Meclisi,
Kasım ayında Öğretmenler Günü temalı şiir yarışmasından
sonra, Aralık ayında da yeni yıl temalı kartpostal yarışması
düzenledi. Her sınıf düzeyinde seçilen katılımcılara, Cuma
Törenleri’nde minik hediyeler verildi.
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YENİ SEZON BAŞLADI

Özel Üsküdar SEV İlkokulu’nda takım
çalışmaları 8 Ekim 2018’de başladı.
Tüm sporcuların katılımıyla mini amfide
düzenlenen açılış toplantısında, takım
oyununa ilişkin kurallar anlatıldı,
antrenman malzemesi dağıtıldı, takım
sözleşmeleri anlatıldı ve öğrenciler
tarafından imzalanan sözleşmeler teslim
alındı.

E-TWINNING PROJESİ

Dünya vatandaşı olmak için
yabancı dil öğrenimine önem
veren 5. ve 6. sınıf öğrencileri,
bu sene başladıkları Fransızca
derslerinde öğrendikleri bilgileri,
yaptıkları Uluslararası E-Twinning
Projesi ile pekiştirdiler. Portekiz
ve Romanya’da bulunan ve onlar
gibi Fransızca öğrenen yaşıtları
ile mektuplaşan öğrenciler,
böylece kendi kültürel değerlerini
tanıtma ve farklı kültürler
hakkında bilgi edinme fırsatı
elde ettiler.

SEV’DE MAGOSTO FESTİVALİ
İkinci yabancı dil öğrenmenin en
önemli amaçlarından biri, farklı
kültürlerle tanışıp, geleneklerini
keşfetmektir. Üsküdar SEV
Ortaokulu öğrencileri, her sene
olduğu gibi bu sene de kasım
ayında Magosto Kestane Festivali’ni
büyük bir coşkuyla kutladı.
Öğrenciler, festivalin tarihini
öğrenirken, şarkılar söylediler,
şiirler yazdılar ve poster yarışması
için afiş tasarladılar. Latin müzikler
eşliğinde, puzzle ve kestane ağacı aktiviteleri yapan
öğrenciler, keyifli dakikalar geçirdiler.

OKTOBERFEST IN SEV
Alman kültürünü yakından tanınmasına
ve ikinci dil olan Almanca’nın daha iyi
konuşulmasına vesile olan Oktoberfest,
geçen yıllarda olduğu gibi yine renkli
görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin
Almanlara has yeme-içme ve yaşam
kültürü araştırarak birbirinden güzel
afişler, posterler tasarladıkları festivalde
çeşitli yarışmalar da düzenlendi.
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ULUSLARARASI
İSPANYOLCA PROJE

SAC’LİLERDEN
ÖĞRENCILERIMIZE
İSPANYOLCA EĞİTİMİ

Dünya vatandaşı olmak için
yabancı dil öğrenimine önem
veren ortaokulumuzun 7. ve 8. sınıf
öğrencileri, İspanyolca dersinde
yaptıkları uluslararası proje ile farklı kültürlerle tanışma
imkânı buldular. “Las Cosas Que Me Gustan” isimli
projede, öğrenciler, Fransa’da yaşayan ve İspanyolca
öğrenen yaşıtlarına yeni yıl kartları gönderdiler
ve “VOKI “ sitesini kullanarak avatarlar yarattılar. Collège
les Jacobins de Troya Okulu ile yapılan proje, ikinci dönem
de devam edecek ve öğrenciler birbirlerine kendilerini
tanıtan videolar gönderecekler.

Üsküdar SEV Ortaokulu’nda eğitim gören 8. sınıf
öğrencileri, SAC öğrencilerinden İspanyolca eğitimi
aldı. SAC’li öğrenciler, Üsküdar SEV’deki kardeşlerine
“Mi Casa / Evimiz” konusu anlatıp kahoot üzerinden
pratik yaptırdılar. Bu paylaşım sonucunda SAC’li
öğrenciler öğretmenlik deneyimi yaşarken 8. sınıflar
İspanyolca konuşmanın keyfine vardılar.

YEMEK KÜLTÜREL MİRASTIR

UNESCO tarafından da kabul edildiği üzere, yemek,
bir ülkenin en önemli kültürel miraslarından biridir.
Kültürlerarası etkileşime önem veren Üsküdar SEV
İlköğretim Kurumları’nda ikinci dil olarak İspanyolca’yı
tercih eden ve Magosta günü için düzenlenen poster
yarışmasını kazanan öğrenciler, bu kültürü daha yakından
tanımak üzere Meksika restoranına gittiler. Restoranda
burrito, taco ve quesadilla yemeklerini tatma imkânı bulan
öğrenciler keyifli dakikalar geçirdiler.

BİTKİ SULAMA
SİSTEMLERİ

Do It Together Kulübü öğrencilerinin
üzerinde çalıştığı toprak nem sensörü
projesi tamamlandı. Öğrenciler,
toprak nem sensöründeki analog
pinden gelen 0-1024 arası nem
değerine göre devre üzerinde
bulunan farklı uyarı renklerindeki
ledleri yakarak bitkilerin sulamaya
ihtiyacı olup olmadığını tespit ettiler.
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KIZ ÖĞRENCİLERE ÖZEL
KODLAMA DERSİ

6 ve 7. sınıf kız öğrencileri, Üsküdar Amerikan Lisesi
Girls in Tech Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen
Python programlama dili eğitimine katıldılar. Etkinlik,
kız öğrencilerin kodlamaya olan ilgilerini her zaman
yüksek tutmak, ilgilendikleri alanlarda kendilerini bir
adım öne çıkaracak kodlamayı hayatlarının bir parçası
hâline getirmelerine aracılık etmek ve bilişim okuryazarı
olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

İNGİLİZCE DRAMA

Sanatı hayatın bir parçası olarak gören ve öğrencilerini bu
doğrultuda teşvik eder Üsküdar SEV, kulüpleri aracılığıyla
çocukların sanatsal yetilerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
Onlardan biri de 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı
İngilizce Drama Kulübü. Bu yıl 12 öğrencinin üye olduğu
kulüp Oya Balçık yönetiminde faaliyetlerine devam ediyor.
Drama derslerinin yeni başladığı günlerde Trestle Arts
Base’den gelen maskelerle tanışan öğrenciler, Trestle
Arts Base’in,
Saint Albans,
Hertfordshire’daki
yüz yıllık eski bir
kilisenin güzel
ve eşsiz bir
sanat merkezine
dönüştürülmesiyle
ortaya çıktığını
ve Full Mask
kullanma kurallarını
öğrendiler. Hot Seat ismi verilen drama tekniğiyle taktıkları
maskeye uygun vücut dilini kullanarak, doğaçlamayla
sorulan sorulara, yine doğaçlama yaparak, ya başlarını
sallayarak, ya da bir jest kullanarak cevap verdiler. Hot
Seat aktivitesine katılmak için büyük bir ilgi ve isteklilik
gösteren öğrenciler, Full Group resminde maskeleri takma
ve yakından tanıma fırsatı da buldular.
Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, tüm
İngilizce Drama Kulübü öğrencilerinin katılımıyla, maskeleri
kullanarak bir gösteri yapmaya karar verdiler ve 11, 18
ve 25 Ekim’deki gösteriye hazırlandılar. Kulüp öğrencileri,
bir milli bayramda Full Maske kullanarak sahne alan ekip
olarak Türkiye’de bir ilke de imza attılar.

SOKAK HAYVANLARINA
YARDIM

Sokak hayvanlarını kurtarmaya yönelik faaliyet gösteren
“Cihangir Cool for Cats” grubunun kurucusu Hilary Sable,
sokak hayvanlarıyla ilgili
bilinci artırmak amacıyla
6. sınıf öğrencilerine
seslenmek üzere Üsküdar
SEV İlköğretim Kurumları’nın
konuğu oldu. Sable
konuşmasında, sokak
hayvanlarının ihtiyaçlarını
ve onlara yardım etmenin
yollarını anlattı.
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PROJELERLE HUMANITIES

KULÜPLER TAM GAZ

Bu dönem, 8. sınıfların ilk kez tanışma fırsatı yakaladığı
Humanities dersi, “Kimliğimiz” ve “Gotik Çalışmalar”
başlıklarıyla ele alındı. İlk önce Kimliğimiz teması pek
çok yazılı ve görsel kaynaklarla işlendi ve öğrencilerden
konuyla ilgili kendilerini anlatan bir akıl haritası
hazırlamaları istendi. Öğrenciler, mevcut kişisel, akademik,
ailesel özellikleri ve geleceğe ait planlarını görsel bir
projeyle sundular. Gotik temasıysa yazarlar, şiirler,
hikâyeler, romanlar, mimari yapılar, müzik, moda, sinema
gibi alanlardaki yansımalarıyla ele alındı. Öğrenciler,
Hitchcock’tan Dahl’a, King’den Burton’a, La Sagrada da
Familia’dan Alexander McQuen’e dek uzanan geniş bir
yelpazede konuyu ele alıp yine verilen farklı konulardaki
projelerle öğrenmelerini pekiştirdiler.

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri, 25 kulüp
seçeneği arasından kendi seçtikleri kulüplerde hem
eğleniyor hem öğreniyorlar. Bilim, müzik ve sanatın
değişik alanlarını içerisinde barındıran zengin
içerikli kulüpler, öğrencilere kendilerini keşfetme ve
yeteneklerinin farkına varmalarına varma fırsatı da
sunuyor.

DOKUZ MADALYA İLE
DÖNDÜLER

Özel Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri, Bulgaristan’da
düzenlenen “Mathematics Without Borders” adlı
uluslararası organizasyonun sonbahar oturumuna katıldı
ve farklı ülkelerden gelen akranlarıyla yarıştı. Öğrenciler
2 Altın, 2 Gümüş ve 7 Bronz madalya alarak oturumu
tamamladı.
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SAYGILI VE ADALETLİ
BİR SEÇİM

Ortaokul öğrencileri, demokrasi
bilincini hayata geçirdikleri Öğrenci
Meclisi Seçimleri’ni gerçekleştirdiler.
Öğrencilerin organizasyonun her
aşamasında görev alarak yürütülen
süreçte, ekip ruhuyla hareket etme, rakibine saygılı ve
adaletli davranma gibi değerlerle ön planda tutuldu.
Yürütülen kampanya sonucunda, 8B sınıfından Yiğit
Kapusuz Öğrenci Meclisi’nin Başkan’ı, Doruk Gündüz (5D)
ve Asmin Balkan (5C) ise Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

ORBİT TAKIMI UZAYI TANIYOR

SEV Orbit Takımımız, çalışmalarına hızla devam ediyor. Uzun
süreli uzay araştırmalarında insanların karşılaşabilecekleri
fiziksel ya da sosyal sorunları araştırmak üzere yola çıkan
takım, uzayı anlamak, uzay araştırmalarını sorgulamak
ve uzay araştırmalarında insanların yaşadıklarına dair
bilgi edinmek amacıyla bir uzman görüşüne başvurdular.
Öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Burçin
Ünlü ile görüntülü görüşerek uzay hakkında sohbet ettiler ve
merak ettikleri sorulara cevap aradılar.
FIRST LEGO LEAGUE
SEV Orbit takımı ayrıca First Lego
League “Uzay Serüveni” teması
için yaptığı hazırlıklar kapsamında,
Astrofizikçi Dr. Selçuk Topal ile
“Skype” üzerinden görüşme
gerçekleştirdi. Öğrenciler, bu görüşme
neticesinde, uzay hakkında yeni bilgeler edindiler ve
geliştirecekleri projeye yönelik farklı bakış açıları kazandılar.
Örneğin, bebek mamasının uzay araştırmaları yapmak üzere
uzaya gönderilen insanların beslenmelerini kolaylaştırmak için
yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını öğrendiler.

ÇİN KÜLTÜRÜ VE MİTOLOJİSİ

7. sınıf öğrencileri, “Dağın, Ay’la Buluştuğu Yer” adlı kitap
sayesinde Çin kültürü ve mitolojisiyle tanışma fırsatı elde
etti. Afişler hazırlayan öğrenciler, Çin kültürünü yansıtan
objelerin bulunduğu Çin Sokağı’nda farklı bir yaşamı
şekillendiren unsurları incelediler.

SEV ZİRVESİ YAPILDI

SEV İlköğretim Kurumları’nda geleneksel olarak düzenlenen
SEV Zirvesi’nin 14’üncüsü, İzmir’deki Uzay Kampı’nda
yapıldı. Zirve’nin teması ağırlıklı olarak güneş sistemiydi.
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WORLD SCHOLARS CUP
BAŞARILARI

KIŞ FESTİVALİ

5. ve 6. sınıf öğrencileri, 24 Aralık 2018 Pazartesi
günü Winter Festival etkinliği için oditoryumda
toplandı. İngilizce Bölümü’nün organize ettiği Kış
Festivali, Seçmeli İngilizce Drama dersi öğrencilerinin
hazırladığı kışla ilgili oyunla başladı. Beşinci ve
altıncı sınıflardan ilk beşe giren şiirlerin duyurulduğu
Winter Poetry ile devam etti. İngilizce olarak
yazdıkları şiirleri dereceye giren öğrenciler sahneye
gelerek okudular ve ödüllerini aldılar.
İngilizce öğretmenleri festivalden önce tüm beş
ve altıncı sınıflarda Spelling Bee yarışmaları
yaptılar. Sınıflarının birincileri sahneye gelerek, 5.
sınıf seviyesinde, Mrs. Janet Gürmeriç’in, 6. sınıf
seviyesinde ise Mr. Osborne’un yönetiminde seyirci
önünde yarıştılar. Birinci ve ikinciler kupalarını, sınıf
arkadaşlarının coşkulu alkışları eşliğinde aldılar.
Ms. Nohra’nın beşinci sınıf İspanyolca grubu, yeni yıl
giysileriyle Feliz Navidad (Happy New Year) şarkısını
söylediler. İngilizce bölüm başkanı Mr. Keeley okulda
olmayan ama dereceye giren öğrencilerin şiirlerini
okudu ve öğrencilere ödüllerini verdi. Beşinci sınıf
şiir yarışmasının birincilerini ise Mr. J. her zamanki
renkli sunumuyle duyurdu. Kış Festivali’nin oyununu
hazırlayan ve festivali sunan, Ms. Balcık’ın seçmeli
drama sınıfı öğrencilerine, oditoryumu dekore eden
Mrs. Caudwell’e teşekkür ederiz.

Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri, “World Scholars Cup /
Dünya Bilginler Kupası” adlı turnuvaya katılmak üzere, ilk kez
2017 yılında yola çıktılar. İlk yıl, altı kişiyle çıkılan yolculukta
bu yıl sayı katlanarak arttı ve 12’ye çıktı.
Toplamda yaklaşık 60 ülkeden öğrencinin katıldığı Bilginler
Kupası, çok çetin bir rekabet sonucu belirlenen öğrencilerden
oluşuyor. Genel kültür ve yüksek İngilizce seviyesi gerektiren
yarışmanın kompozisyon yazma yeteneği, takımlar arası
münazara, WSC materyallerinin ölçüldüğü test ve hızlı cevap
verme olmak üzere dört farklı bölümü bulunuyor. Turnuva,
elemeli sistemle üç aşamadan oluşuyor. Bölgesel seçmelerde
başarılı olanlar, önce global
turnuvaya ve ardından da Yale
Üniversitesi’ndeki yarışmaya
katılma hakkı kazanıyor.
Üçer kişiden oluşan takımlarla
tüm aşamaları geçen Üsküdar
SEV öğrencileri, yine Yale
Üniversitesi’ne gittiler.
Turnuvaya katılan 7 ve 8.
sınıf öğrencileri, kazandıkları
madalyalarla okullarını
gururlandırdı. Toplamda 17
altın ve 24 gümüş madalya
kazanan ve tam bir yıl süren
bu zorlu maratona büyük
bir özveri, azim ve gayretle
çalışan WSC Takımı, takdiri
hak ediyor.
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HOŞ GELDİN SONBAHAR

Ana sınıfı öğrencileri, sonbahar mevsimiyle ilgili
öğrendiklerini eğlenceli bir partiyle pekiştirdiler.
Ekim ayı boyunca mevsimin özelliklerini öğrenen,
hikâyeler dinleyen, sık sık okul bahçesinde dolaşıp
doğadaki değişimleri gözlemleyen, topladıkları
malzemelerle ürünler oluşturan öğrencileri,
çevrelerinde gözledikleri yapraklardan esinlenerek
sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi renklerde giysilerle
okula geldiler. Bu renklerde boyadıkları yapraklarla
hazırladıkları sonbahar taçlarını taktılar. Bir
sonbahar masalının anlatıldığı masa tiyatrosuyla
başlayan “Hoş Geldin Sonbahar” partisi, sonbahar
şarkıları söyleyerek, oyunlar oynayarak dans ederek
son buldu.

YILDIZ’LAR SANTRAL
İSTANBUL’DA

Yıldız sınıfları öğrencileri, enerji ve tasarruf
konularıyla ilgili bilgilerini gözlem ve deney yoluyla
pekiştirebilmek amacıyla, Santral İstanbul Enerji
Müzesi’ne gittiler. 105 yıl önce kurulan ve artık
müze olarak kullanılan Santral İstanbul’da yaprağın
kömüre, kömürün enerjiye dönüşüm yolculuğunun
hikâyesini dinlediler, elektrik üretimi için kullanılan
makineleri incelediler, eskiden elektrik üretiminin ve
İstanbul’un farklı semtlerine dağıtımının denetlendiği
kontrol odasını gezdiler. Daha sonra enerji oyun
alanına inen öğrenciler, çizgi film makinesini,
mıknatısın gücünü, termal kameraları ve plazma
küresini incelediler.
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DOLMABAHÇE GEZİSİ

Yıldız sınıfları öğrencileri, “29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı ve Atatürk” konusuyla entelektüel
okuryazarlık projesinde yer alan “Yaşadığım Şehri
Tanıyorum” başlığını, Dolmabahçe Sarayı’na
düzenledikleri gezide birlikte işleme fırsatı buldular.
İstanbul’un önemli tarihi yapılarından biri olan
Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesini, Harem bölümünde
yer alan Pembe ve Mavi salonu, Atatürk’ün burada
kullandığı odaları ve büyük salonu gezdiler. Bu
gezinin ardından gördüklerini ve gördüklerinin
kendilerinde oluşturduğu izlenimi paylaştılar.

ATATÜRK SEVGİSİYLE
OLUŞTURULAN KOLEKSİYON

Torunu, Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları’nda 1. sınıf
öğrencisi olan Şerafettin Demir, ana sınıflarına konuk oldu
ve özenle muhafaza ettiği orijinal Atatürk fotoğrafları,
Atatürk dönemine ait gazeteler ve madalyalardan oluşan
koleksiyonunu spor salonunda
hazırladığı sergi aracılığıyla
öğrencilerle paylaştı. Demir,
Atatürk sevgisini, Atatürk
fotoğrafları biriktirmeye ne
zaman başladığını ve sergilenen
ürünlerin hikâyelerini anlattı.

RENKLER VE ŞEKİLLER

Öğrencilerin kendi ülkesinin ve farklı ülkelerin
sanat değerlerini öğrenmelerini, dünyayı
ortak noktada buluşturan sanat, dil, teknoloji
gibi öğeleri tanımalarını ve bu alanlarda
yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla,
Balon sınıfları öğrencileriyle birlikte İstanbul
Modern Renkler ve Şekiller Sergisi’ne bir gezi
düzenlendi. Gezide öğrenciler, geometrik
şekillerle ana ve ara renkleri gözlemlemenin
yanı sıra, boya kullanmadan resim yapılıp
yapılmadığı, hangi malzemelerle ve hangi
malzemelerin üzerine resim yapılabileceğini
öğrendiler.
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OKUL MÜDÜRÜYLE TANIŞMA

Okul Müdürümüz Saliha Aslan “Okulumu Tanıyorum”
konusu kapsamında ana sınıflarına konuk oldu. Öğrencilere
kendisini tanıttı ve göreviyle ilgili bilgi verdi, öğrencilerle
okulda neler yaptıkları hakkında sohbet etti ve sorularını
yanıtladı.

İTFAİYE GEZİSİ

Yıldız sınıfları öğrencileri, okullarında uygulanan
Acil Durum Eğitimleri’nin bir parçası olarak, Üsküdar
Doğancılar İtfaiyesi’ni ziyaret etti. Derslerinde
tehlikeli durumlarda yapılması gerekenler ve
kendilerini korumanın yöntemler hakkında fikir
edinen öğrenciler, gezileri sırasında itfaiye merkezini
gezip itfaiyecilerin görev ve sorumluluklarıyla ilgili
bilgi edindiler. Öğrenciler ayrıca kendilerine ve
çevrelerine karşı sorumluluklarının farkında bireyler
olarak neleri yapmaları ve neleri yapmamaları
gerektiğini öğrendiler. Sınıflarına döndüklerinde
gezi ile ilgili resim çizdiler.

MİNİKLER BAĞLARBAŞI
POSTANESİ’NDE

Ana sınıfı öğrencileri, yılbaşına kısa bir süre kala,
hazırladıkları yeni yıl tebrik kartlarını ailelerine göndermek
üzere Bağlarbaşı Postanesi’ne gittiler.
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YENİ YIL KUTLAMASI

Ana sınıflarımız aralık ayının sonunda yaptıkları
partiyle yeni yılın gelişini hep birlikte kutladılar. Spor
salonundaki partide oyunlar oynadılar, dans ettiler,
çeşitli yarışmalar yaptılar. Yeni yılı arkadaşları ve
öğretmenleriyle neşeli bir şekilde karşıladılar.

TUTUM VE
TASARRUFUN ÖNEMİ

Ana sınıfları, Tutum Yatırım ve Türk
Malları Haftası’nda tutum, tutumlu
olmak, tasarrufun önemi ve ülkemizde
üretilen ürünler konularını işlediler. Şiirler
okudular, meyve taçları hazırladılar. Evden
getirdikleri, ülkemizde üretilen üzüm, incir,
fındık, leblebi, ceviz, badem, elma, armut,
portakal, mandalina gibi ürünleri, sınıflarında kurdukları yerli
malı sofrasında birbirleriyle paylaştılar ve bu yiyecekleri
kullanarak birbirinden yaratıcı tabaklar hazırladılar.
Sonrasında çeşitli oyunlar oynayarak parti yaptılar.

SİMA ÖZKAN İLE SÖYLEŞİ

“Gece ile Gündüz: Kaç Saat Kaç!” kitabının yazarı Sima Özkan
2. sınıf öğrencileriyle söyleşi yaptı. Öğrenciler, Türkçe derslerinde
okudukları kitabın yazarını yakından tanımanın yanı sıra editör,
yazar, çizer gibi kavramların tanımlarının ne anlama geldiğini
öğrendiler. Bir kitabı sadece okumanın dışında biçimsel olarak
incelemenin ne demek olduğunu tartışan öğrenciler, 21. yüzyıl
becerilerinden bir tanesi olan sorgulayarak okuma becerisi
farkındalığı kazandılar. Ayrıca farklı bir deneyim yaşadılar, kartpostal
yazmanın inceliklerini öğrendiler ve sevdikleri kişilere yazarla birlikte
kartpostal yazdılar.
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DÜNYANIN
PARASI

2. sınıflar “paranın
tarihi ve para bilinci”
konusunda derslerde
edindikleri bilgileri
pekiştirmek amacıyla
Türkiye İş Bankası
Müzesi’ne gittiler.
“Dünyanın Parası” adlı
atölye çalışmasında
paranın icadını ve
zaman içindeki
gelişimini öğrendiler.
Farklı ülkelerin para
birimlerini tanıdılar.
Kendi kâğıt paralarını
tasarladılar. Müzenin
hediye ettiği kumbara
ve dergilerle okula
döndüler. Öğrenciler
bu gezi sırasında
katıldıkları atölye
çalışmasının bitiminde,
sertifika almaya hak
kazandılar.

YAPBOZUN PARÇALARIYIZ

Üsküdar SEV İlkokulu, öğrencilerinden bir bütünün parçası
olduğunun farkında olmasını, bütünde herhangi bir aksaklık
çıkmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirmesini bekliyor. Sorumluluk bilinci, 21. yüzyıl becerileri
arasında bulunan “takım çalışmasına yatkın olma”
özelliğinin de temelini oluşturuyor. “Yapbozun Parçalarıyız”
de işte bu gerçekten hareketle hayata geçirilen bir proje.
Bu proje kapsamında öğrenciler, kendilerine verilen tercih
formlarında yazılı sınıf sorumluluklarından en uygununu
seçerek o sorumluluğu üstlenmeye gönüllü oldular. Proje
sene içinde yapılan değerlendirme ve öz değerlendirme
çalışmalarıyla takip edilecek.

OYUNLA ÖĞRENİLEN
NOKTALAMA İŞARETLERİ
2. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersinde işledikleri
noktalama işaretleri konusunu, okula davet edilen
Cici Tiyatro ekibinin oyunuyla pekiştirdiler. Oyunun
metnin noktalama işaretleriyle ilgili özet bilgiler
içermesi, karakterlerinin de nokta, virgül, soru işareti,
ünlem gibi birer noktalama işareti olması sebebiyle
eğitsel bir metin olduğundan, öğrenciler bir yandan
eğlenirken bir yandan öğrendiler. Sanat ve Türkçe
dersinin harmanlandığı bu etkinlikte öğrenciler,
akademik mükemmeliyet çerçevesinde bir adım daha
atmış oldular.
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BİR HEYKELTIRAŞIN YAŞAMI
VE ESERLERİ
3. sınıflar, Görsel Sanatlar dersi kapsamında İstanbul
Modern Sanatlar Müzesi’nde Heykel Sanatçısı
Anthony Cragg Sergisi’ni ziyaret ettiler. Günümüz
heykel sanatının özgün ve yenilikçi isimlerinden
Britanyalı Anthony Cragg’in yapıtlarını yakından
gören öğrenciler, kendilerine eşlik eden rehberden
sanatçının yaşamı ve eserleriyle ilgili bilgi edindiler.
Sanatçının 40 yılı aşan kariyerinin her evresinden en
karakteristik örneklere yer veren sergide öğrenciler,
heykel sanatının doğasını oluşturan içerik, kütle,
boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayırt edici
özelliklerin Cragg tarafından nasıl yorumlandığını
ve dönüştürüldüğünü gördüler. Çeşitli malzemeler
içeren heykellerini nasıl yaptığı hakkında bilgi sahibi
olurken sanat yoluyla kültürlerarası bağlantılar
kurdular.

EUROPE CODE WEEK

3. sınıf öğrencileri, “Europe Code Week” etkinliği
kapsamında Bilişim Teknolojileri dersinde kodlama
çalışmaları yaptılar. Arkadaşlarıyla işbirliği içinde
karakterleri kodlayan ve en kısa çözümleri üreten öğrenciler,
farklı algoritmaları ve farklı çözüm yollarını kullanarak
hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

BİR DESTANDIR
MUSTAFA KEMAL
Üsküdar SEV İlkokulu, Atatürk'ü Anma etkinlikleri
kapsamında velilerin de katılımıyla “Bir Destandır
Mustafa Kemal” adlı dinleti gerçekleşti. Etkinlikte
sahneye çıkan 4. sınıf öğrencileri, velileri ve
öğretmenlerine duygu dolu anlar yaşattılar. Dinletideki
eserlerin yazarı Ayşe Yamaç da konuklar arasındaydı...
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KAYIP ŞEYLER ÜLKESİNDE

5. sınıf öğrencileri, güdümlü kitaplarının “Kayıp Şeyler
Ülkesi’nde”nin yazarı Ege Erim’le bir araya geldiler. Tanık
oldukları maceraları ve kendi “Kayıp Şeyler Ülkeleri”ni
kitabın yazarıyla paylaştılar. Sınıf içi etkinliklerle başlayan
“Kayıp Şeyler” yolculuğunda akıllarına takılan soruları
yazara sorma imkânı buldular. Öğrencilerimizin düşünce
dünyalarında yepyeni kapılar aralayan söyleşinin sonunda
yazar, öğrencilerimizin kitaplarını imzaladı.

GAME ACADEMY
ÇALIŞMALARI

Beden Eğitimi ve Fen Bilimleri bölümleri, öğrencilerin
dilinden (oyun dili metodu) konuşarak, bir
yandan onların akademik mükemmellik
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak, diğer
yandan sağlıklı bir toplumun birer yapı taşı ve
lokomotifi haline gelmelerini
sağlamak amacıyla, “Game
Academy” projesini başlattılar.
Bu proje kapsamında 5.
sınıflar, matematik dersinde
öğrendikleri “örüntü” konusunu,
beden eğitimi dersinde yaratıcı
etkinliklerle pekiştirme fırsatı
buldular. Farklı öğrenme stiline
sahip öğrencilerin öğrenimine
katkı sunan bu projeyi hayata
geçiren öğretmenler, yaratıcı
çalışmalarından dolayı teşekkürü
hak ediyor.

GAME ACADEMY: DOLAŞIM
SİSTEMİ

Üsküdar SEV Ortaokulu'nda, Game Academy
projesi kapsamında, disiplinlerarası çalışmaları
zenginleştirme, farklılaştırılmış öğretime katkı sunma
amacıyla oyun tabanlı öğretim gerçekleştiriliyor.
Program kapsamında, 6. sınıf öğrencilerimiz, Fen
Bilimleri dersinde gördükleri dolaşım sistemi konusunu
Beden Eğitimi dersinde oynadıkları oyunla tekrar
etme fırsatı buldular. Etkinlikte, basketbol sahasında
top sektirme, pas verme, basket atma vb. hareketlerle
kan dolaşımını hızlandırdılar. Bu yöntemle,
öğrencilerin derslerde öğrenmekte zorlandıkları
konuları oyunlar aracılığıyla daha kolay ve kalıcı
şekilde öğrenmesi amaçlanıyor.
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PROF. SEV İŞ BAŞINDA!

Öğrencileri bilimsel çalışmaya yöneltmeyi amaçlayan Prof.
SEV Kulübü, her geçen gün hedefine biraz daha yaklaşıyor.
Kulüp üyesi öğrencilerin yaptığı çalışmalar, yavaş yavaş
sonuç vermeye başlıyor. 6. sınıf öğrencilerinden Deniz
Cılız’ın, yaptığı araştırmaların ardından organik kozmetik
üretme çalışmalarına başlaması bu duruma verilebilecek bir
örnek. Yine 6. sınıflardan Ömer Aras ve Emre Kalfazade’nin
“Çevre İçin Sıfır Atık, Ekonomi İçin Sıfır Gider” başlığını
taşıyan ve yumurta kabuğu, kahve telvesi, muz kabuğu gibi
evsel atıklardan ürettikleri compost ise bir başka örnek. Son
örnekse 7. sınıflardan Belfu Berkol’un balkabağı kabuğu
kullanarak yaptığı bioplastik eldesi. Bu örnekler, tüm kulüp
öğrencilerinin bundan sonra da keşfetme ve yeni bir şeyler
yaratma arzusunu artıracak ve yeni yeni buluşlara imza
atmaları sağlayacak çalışmalar.

ÇOCUK KORUMA
PROSEDÜRÜ

Özel Üsküdar SEV İlkokulu Çocuk Koruma Ekibi
tarafından hazırlanan “Çocuk Koruma Politikası
ve Koruma Prosedürleri”, öğretmenler ve idari
personelle paylaşıldı. Tüm öğrencilerin esenliklerinin
sağlanması ve onları korumanın önemi üzerinde
duruldu. Çocuk korumaya yönelik sorumluluklar
vurgulandı. Çocukları korurken koruyucu ve önleyici
bir anlayışa sahip olmanın gerekliliği noktasında
tüm katılımcılarla mutabık kalındı. Çocuk Koruma
Politikası ve Çocuk Koruma Prosedürleri bir kitapçık
yoluyla yayınlandı. Bu çerçevede öğretmenler
ve idari personelin yanı sıra servis şoför ve
hosteslerine de eğitim verildi. Belirli bir takvim
doğrultusunda okul çatısındaki tüm personelin
(yemekhane, temizlik, güvenlik) konuyla ilgili eğitimi
planlandı.

8. SINIFLAR ASKERİ MÜZEDE

8. sınıf öğrencileri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi
kapsamında İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’ni ziyaret etti.
Öğrenciler böylece, Osmanlı Devleti’nin son yıllarını ve
Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu Harp Okulu ve Harp
Akademisi’ni yakından tanıma fırsatı buldular.
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ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

Üsküdar SEV Ortaokulu’nda “Çocuk Hakları” konusunda
bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı. 1
Kasım’da öğretmenlere, 6 Kasım’da ise destek personeline
yönelik gerçekleştirilen toplantılarda Çocuk Koruma
Komitesi tarafından hazırlanan çalışma sunuldu. Sunumda
Çocuk Koruma Kanunu ve prosedürün işleyiş, okulda
uygulanan SEV Gelişim Programı ve riskli durumlara nasıl
yaklaşılacağıyla ilgili bilgilere yer verildi.

21. YÜZYILDA ÇOCUK
YETİŞTİRMEK

Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Bölümü tarafından, 29 Ekim 2018 Perşembe
günü, Çamlıca Kampüsü Oditoryumu’nda velilere yönelik
bir seminer yapıldı. “21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek”
konulu seminerin konuşması Prof. Dr. Acar Baltaş
idi. Baltaş; çocuklara olumlu davranışlar ve özsaygı
kazandırmanın, işbirliği ve sorumluluk duygusu aşılamanın
yollarını gösterirken, velilere çocuklarının sahip oldukları
potansiyellerini hayata yansıtmalarına yardımcı olacak
önerilerde bulundu.

CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ

Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları’nda dördüncü
sınıftan sekizinci sınıfa kadar eğitim gören öğrencilere
yönelik Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
uzmanları tarafından rehber öğretmenler eşliğinde
Cinsel Sağlık Eğitimi dersleri yapıldı. Programda
öğrencilerin bedenlerini bir bütün olarak ele alıp
tanımaları, bedenlerinin özel ve değerli olduğunu
fark etmeleri, öz bakım konusunda bilinçlenmeleri,
birbirlerinin özel alanlarına ve sınırlarına saygı
gösterme konusunda duyarlılık kazanmaları, sınırları
ihlal edecek davranışlar karşısında doğru tutum ve
davranış sergilemeyi öğrenmeleri amaçlandı.
Okul Temelli Cinsel Eğitim Programı kapsamında,
16 Ocak Çarşamba günü, Çamlıca Kampüsü’nde,
ailelerin çocuklarının cinsel gelişimine en olumlu
desteği vermeleri, bu yaş grubunda merak edilenler,
çocuk cinselliğinin yetişkin cinselliğinden farkı,
çocukların sorabilecekleri sorulara cevaplar konusunda
4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf velilerinin davet edildiği bir
seminer düzenlendi.

KENDİMİ KORUMAYI
BİLİYORUM

Özel Üsküdar SEV İlkokulu, Ağustos 2018’den bu yana
tüm eğitim kadrosu ve bütün birimlerin katılımıyla yürüttüğü
“Çocuk Koruma Programı”nı hayata geçirmeyi sürdürüyor.
Rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenlerin eşliğinde yıl
boyu belli aralıklarla devam edecek programda, uygun
olan ve olmayan iletişim yollarının neler olduğunu öğrenme
ve fark etme, güvenli-güvensiz dokunuşun ne olduğunu
ve nasıl hissettirebileceğini anlama, olası rahatsız edici
durumlarda kendini doğru ifade etme, kendini koruma
yollarını öğrenme ve yardım alma gibi konularda
öğrencilere farkındalık kazandırılacak.
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ZORBALIĞA GEÇİT YOK

Özel Üsküdar SEV İlkokulu, Zorbalığı Önleme ve
Durdurma Programı kapsamında tüm okul topluluğunu
bilinçlendirmeye yönelik farkındalık yaratma
çalışmalarına devam ediyor. Okulun giriş katında
ayrılmış alana, tüm öğrenciler ve öğretmenler,
“Zorbalığa Dur!” sloganını sembolize edecek
şekilde elleriyle duvara imzalarını attılar. Yıllar boyu
silinmeyecek bu semboller sayesinde, zorbalığı
durdurmanın herkesin sorumluluğunda olduğu
unutulmayacak.

BEKLE BİZİ UAA

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, yakın bir tarihte
lise öğrencisi olacak 8.sınıf öğrencilerine yönelik bir tanıtım
gezisi düzenlendi. Üsküdar Amerikan Lisesi’ne gidilen
bu gezide öğrencilerin bir üst eğitim öğretim kurumları
hakkında bilgi sahip olmaları amaçlandı. UAA’nın misyon,
vizyon ve hedeflerinin aktarıldığı gezide SEV’den mezun
olan UAA öğrencileri okulun akademik, sosyal ve kültürel
faaliyetleri hakkında bilgi vererek, kendilerine yöneltilen
soruları yanıtladı.

6 ŞAPKA DÜŞÜNME TEKNİĞİ

PDR Bölümü, Düşünme Becerileri dersinde 5. ve 6. sınıflara
“6 Şapka Düşünme Tekniği”ni anlattı. Öğrencilerin yaptığı
şapkalarla renklenen derste, günlük hayatlarında bu tekniği
nasıl kullanabileceklerinden örnekler verildi. Sonrasında
öğrenciler bu tekniği kullanarak nesli tükenmekte olan
foklar için çözümler üretti.

SİBER ZORBALIKLA MÜCADELE

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Design &
Coding dersi işbirliğiyle 5. ve 6. sınıf düzeyinde siber
zorbalıkla mücadele başlıklı sınıf çalışmaları gerçekleştirdi.
Öğrenciler, internet ortamında yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri
hakkında bilgi edindikten sonra konuyla ilgili etiket ve
karikatür tasarladılar.
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DÜNYA ÇOCUK HAKLARI
HAFTASI ÇALIŞMALARI

ÜSKÜDAR SEV

ANTROPOMETRİK VE MOTORİK
ÖLÇÜMLEME

Dünya Çocuk Hakları Haftası nedeniyle ortaokul
seviyesindeki tüm sınıflarda, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve
Üsküdar SEV’in Çocuk Koruma Politikası’yla ilgili çalışmalar
yapıldı. Bu kapsamda 5. sınıflar “Bir çocuk ne ister?”, 6.
sınıflar “Sizin için en vazgeçilmez çocuk hakkı nedir?”
sorusuna yanıtlar aradılar ve cevaplarını görselleştirdiler.
7. sınıflar ise Tasarım
ve Kodlama derslerinde
kendilerince en önemli
çocuk haklarını
“Coggle” programını
kullanarak zihin
haritaları hazırladılar.
Türkçe derslerinde,
öğrencilerin
oluşturdukları bu zihin
haritaları üzerinden
metin çalışmaları
yaptılar. 2. Yabancı
Diller derslerinde
çocuk hakları üzerinde
tartışılarak üç farklı dilde
afiş, poster çalışmaları
yapıldı. Matematik
derslerinde de 6. sınıf
öğrencileri önce bir video izledi ardındansa çocuk hakları
temalı etkinliklerin yer aldığı Kahoot oyunu oynandı.

Beden Eğitimi Bölümü, öğrencileri oyun, beden eğitimi ve
spora yapmaya yönlendirmek ve buralardan kazanılan
fiziksel, psikolojik ve sosyal faydaları en üst seviyeye
çıkarabilmek amacıyla bir dizi çalışmalar gerçekleştiriyor.
Ancak çocukların bu aktivitelere
katılabilmeleri için öncelikle birtakım
ölçümlerden geçmesi gerekiyor.
Bu nedenle de öğrenciler, birçok
açıdan antropometrik ve motorik
ölçümlerden geçiriliyor. Ölçümleme
sonucu elde edilen veriler, Dünya
Sağlık Örgütü’nün (WHO), 5-19 yaş
grubu için tespit ettiği değerlerle
karşılaştırılıyor.

KAYAKTA ÖNEMLİ BAŞARI

Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları’nda eğitim gören
öğrencilerden kurulu Kayak Takımı, 23-25 Aralık
tarihlerinde önemli bir organizasyona katılarak yarışma
heyecanı yaşadı. Erzurum’da düzenlenen Okullararası
İstanbul Kayak Alp Disiplini İl Birinciliği Yarışları’nda
okullarını başarıyla temsil eden öğrenciler, toplam 12
madalya alarak İstanbul’a döndüler.

SPORTİF MÜCADELEYE
TANIKLIK ETTİLER

İlkokul ve Ortaokul Kız Voleybol Takımları, Burhan Felek Spor
Salonu’nda Fenerbahçe- Chemik Police takımları arasında
oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligi maçını beraberce izlediler.
Maçın heyecanını yaşayan öğrenciler, milli takımda da forma
giyen sporcuları izleme imkânı buldular.
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RESİM BAŞARISI

Üsküdar İlçesi Okullar Arası 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Günü Resim Yarışması’nda 3. olan öğrencimiz Nil Kıran'ı
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

PİCASSO VE
KANDİNSKY İLE
SOYUT SANAT

ŞEKİLLER, ANA VE
ARA RENKLER

2. sınıf öğrencileri, Görsel Sanatlar
derslerinde soyut sanat üzerine
bir çalışma gerçekleştirdi. Soyut
düşünce becerilerinin geliştirilmesi
hedeflenen etkinlikte, soyut
sanat kavramı ele alındı. Sanat
aracılığıyla kültürel çoğulculuk
bilinci kazandırma hedefine de
hizmet eden projenin ilk gününde,
öğrenciler, çağdaş sanat akımının
öncülerinden İspanyol ressam
Pablo Picasso’nun eserlerini inceleyip, soyut ve somut
sözcüklerin arasındaki farkı tanımladılar. Öğrenciler,
soyut resim yapan bir ressamın bir objeye bakıp
onu birebir resmetme ihtiyacı duymadığını, hissedip,
gördükleri şeyleri sadece renkler, şekiller, çizgiler ve
fırça darbeleriyle bir resme dönüştürebileceklerini
öğrendiler.
Öğrenciler aynı başlık altında düzenlenen bir sonraki
etkinlikteyse, Rus ressam Wassily Kandinsky’nin
soyut çalışmaları
incelendiler ve
onun gibi geometrik
şekillerden oluşan
sanat çalışmaları
yaptılar. Uygulama
sırasında öğrenciler,
kendilerinin de
aslında çağdaş
ressamlar gibi soyut
sanat yaptıklarını
fark ettiler.

Görsel Sanatlar dersinde, 1. sınıf
öğrencileri çağdaş sanatın öncü
isimlerinden Fransız ressamlar
Matisse ve Mondrian’ı yakından
tanıma olanağı elde ettiler. Her
iki ressamın eserleri aracılığıyla
organik şekilleri, ana ve ara
renkleri tanımladılar ve yeni organik
şekiller yaratarak yüzey üzerinde
düzenlemeler yaptılar. Aynı kültürde
yetişen ressamların sanat dünyasına
farklı katkılarını uluslararası boyutta
inceleme fırsatı sunan etkinlikte
öğrenciler, ayrıca el becerilerini
ve yeteneklerini kullanarak yeni
tasarımlar deneyimlediler.
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ÇİZGİLERLE CAN DOSTLARIMIZ
Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında mizah
çizerlerinden Erhan Candan 6. sınıflardan Elective grubu
öğrencileriyle, eğitici mesajların verildiği hayvan hakları
konulu çizimler yaptılar.

YENİ YIL
SÜRPRİZİ

8. sınıf öğrencileri, Görsel
Sanatlar dersinde ürettikleri
linol baskı örneklerini, okul
çalışanlarına hediye ettiler.
Böylece, yeni yıl öncesi
Çamlıca SEV Ailesi’ne hoş
bir sürprizi yaptılar.

PROJELER SUNULDU

7. sınıf öğrencileri, Türk sanatından bir sanatçı seçerken,
8. sınıflar dünya sanatından bir sanatçıyı araştırıyor ve
arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Bu uygulamayla öğrencilerin
sanat kültür bilgilerini artırması ve sunum becerilerini
geliştirmesi amaçlanıyor.

BİR ÖDÜL DE LIONS’TAN

ÜSKÜDAR SEV YÖNETİCİLERİ
BOĞAZİÇİ’NDEYDİ

Uluslararası alanda faaliyet gösteren Lions
Dernekleri, çocukların ve gençlerin dikkatlerini
“barış”a çekmek için her yıl afiş yarışması düzenliyor.
Uluslararası bir niteliğe sahip yarışmanın bu yılki
konusu ““Kindness
Matters” idi. Yarışmaya
Üsküdar SEV İlköğretim
Kurumları’nı temsilen
katılan 6C sınıfından
Lal Serdaroğlu,
çalışmasıyla mansiyona
değer bulundu.

Özel Üsküdar
SEV İlköğretim
Kurumları yöneticileri,
Boğaziçi Üniversitesi
öğrencileriyle buluştu.
Eğitim Teknolojileri
dersine konuk olan
IT Müdürü, Rehberlik
Bölüm Başkanı ve
Akademik Koordinatörü; öğrencilerle mesleki deneyimlerini
paylaştılar. Öğrencilerin sorularını cevapladılar ve mesleki
hedeflere dair tavsiyelerde bulundular.
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MİNİ KONSER
Mezun ettiği her öğrencinin mutlaka bir enstrüman
çalmasını ilke edinen SEV Okulları, ilkokul 3. sınıftan
itibaren piyano, keman, gitar ve ritim-perküsyon
olmak üzere dört ana dalda eğitimler gerçekleştiriyor.
Bu eğitimle hem çocukların kişisel becerilerinin
geliştirilmesi hem de müzikle daha yakın ilişki kurması
amaçlanıyor. İlkokul 3. sınıftan itibaren bu dersleri
alan ortaokul öğrencileri, söz konusu enstrümanlarla
yeni tanışacak kardeşlerine mini bir konser verdiler.
Bu konser aracılığıyla 3. sınıflar, tercih edecekleri
enstrümanlarla ilgili fikir sahibi oldular.

YILBAŞI ÇEKİ

BU PROJE HAYVANLAR İÇİN

7. sınıf öğrencileri, İngilizce Language Arts dersinde “The
One and Only Ivan” adlı kitabı okuduktan sonra, sokak
hayvanlarına yardım amacıyla okul içinde bir sosyal
sorumluluk projesi yaptılar. Bir grup öğrenci hayvan hakları
hakkında İngilizce posterler hazırlayıp okul duvarlarını
süslerken, bir grup öğrenci
hayvanlar için kuru mama ve
battaniye getirdi. Diğer bir grup
öğrenci de evlerinde yaptıkları kek
ve kurabiyeleri sattı. Bu satıştan
elde edilen gelirin bir kısmıyla kuru
mama alındı, diğer bir kısmı da
WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı’na bağışlanarak
beş adet hayvan sahiplenildi. Öğrenciler bu proje nedeniyle
kendilerine verilen sertifikayı, Okul Müdürü Emrah Bozkurt’un
elinden aldı.

Özel Üsküdar SEV
İlkokulu Okul Aile
Birliği, ana sınıfı ve
ilkokulda çalışan temizlik,
güvenlik ve yemekhane
personeline yılbaşı
hediyesi olarak alışveriş
çeki armağan etti.

SOKAK HAYVANLARI
KİMSESİZ DEĞİL

Toplumsal yaşamın bir parçası olan hayvanların,
sokakta yaşasalar bile kimsesiz olmadıkları, korunması
ve kollanması gerektiğini gerçeğinden yola çıkılarak
Hayvan Sevgisi başlıklı bir sosyal sorumluluk projesi
oluşturuldu. Okul Aile Birliği’nin desteğiyle hayata geçen
bu projede, Görsel Sanatlar dersinde yapılan seramiklerin
satışından elde edilen gelir, hayvanlara mama almak için
değerlendirildi. 10 Ocak Perşembe günü Okul Müdürümüz
Saliha Aslan ve Okul Aile Birliği ve öğrenci meclisinden
seçilen temsilciler elde edilen geliri “Orman Çocukları
Besleme Gönüllüleri”ne bağışladı.

OKUL AİLE BİRLİĞİ VAN’DA

Özel Üsküdar SEV İlkokulu Okul Aile Birliği, Van’daki
minik kalplere ulaştı. Gevaş Timar
İlkokulu’ndaki öğrencilere karne
hediyesi olarak bot ve mont
armağan ettiler. Okul Aile Birliği
üyeleri, öğrencilerin sevgi dolu
bakışları ve içten teşekkürleriyle
geri döndüler.
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BÜYÜK AİLE KAHVALTIDA
BULUŞTU

Özel Üsküdar SEV İlkokulu
Okul Aile Birliği’nin organize
ettiği ve ana sınıfları ile
ilkokulda görev yapanların
katıldığı kahvaltı, bu büyük
ailenin bir araya gelmesine
vesile oldu. Okul Aile
Birliği’nin Üsküdar SEV velileri adına, Öğretmenler Günü’nü
kutlama amacıyla düzenleği etkinlikte, tüm çalışanlar SEV
Ailesi’nin birer parçası olarak hem bu özel günü hem de
yeni yılı kutladılar ve keyifli bir gün geçirdiler.

AKTİVİTE MERKEZİ AÇILDI

Beylerbeyi Kampüsü’nde yapımı tamamlanıp kullanıma
açılan, içerisinde kütüphane, Maker, Robotik,
müzik enstrüman odaları, seramik fırınıyla birlikte
sanat atölyeleri ve mini oditoryum da olan Aktivite
Merkezi’nin açılış töreni Sağlık ve Eğitim Vakfı’ndan
yöneticiler, veliler, Okul Aile Birliği temsilcileri ve
öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.

İLETİŞİM PLATFORMU

11 Aralık Salı günü “Eğitimde Mükemmeliyet” hedefini
sürdürebilmek amacıyla Sağlık ve Eğitim Vakfı’ndan gelen
yöneticilerle öğrenci, veli ve öğrencin düşünce ve önerilerini
paylaşabileceği toplantılar gerçekleştirildi. “İletişim
Platformu” adı altında düzenlenen toplantılar; fikir alışverişi
ve getirilen öneriler açısından oldukça verimli geçti.

YILBAŞI YEMEĞİ

Okul Aile Birlikleri’nin Büyük Kulüp’te gerçekleştirdiği
SEV Yılbaşı Yemeği ve Şenliği’nde, son derece
keyifli anlar yaşandı. Seçkin markaların da katıldığı
organizasyonda, SEV velileri arasında bulunan
oyuncu, sunucu ve yönetmen İlker Ayrık da yer aldı.
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HERKES MUTLU OLSUN DİYE

Okul Öğrenci Meclisi, Okul Aile Birliği’nin desteğiyle
Güney Doğu Anadolu’daki bir ilköğretim okuluna
yardım kampanyası düzenledi. Bu sosyal sorumluluk
projesiyle Hakkâri’deki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu
kıyafetleri almak için evlerinde yaptıkları ürünleri
üç gün boyunca kantinde sattılar. Ayrıca 4 Ocak’a
kadar devam eden geleneksel “Yılbaşı Yardım Ağacı”
kampanyasıyla aynı okuldaki arkadaşlarına hediye
edilmek üzere kitap ve kırtasiye malzemeleri getirdiler.

HAYVAN SEVGİSİ

Çocukların küçük yaştan itibaren hayvanlarla bağ kurması,
onlara karşı duyarlı davranması iyi bir insan olma yolunda
atılmış adımlar arasında görünüyor. Hayvanların da tıpkı
insanlar gibi bu dünyada yaşamaya hakkı olduğunun, bu
hakkın hiçbir şekilde ihlal edilmemesi gerektiğinin bilinciyle
yetişen Üsküdar SEV’liler, öğle tatillerinde katıldıkları sanat
etkinliğinde hayvanlar için üretim yaptılar. Çocukların
yaptığı sanatsal çalışmaların satışından elde edilen gelir,
sokak hayvanlarının yararına kullanılacak.

DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları, “World Clean Up Day
/ Dünya Temizlik Günü” kapsamında 35 öğrencisiyle
bu güne özel bir etkinlik
düzenledi. Etkinlik
kapsamında Caddebostan’a
giden öğrenciler
ve öğretmenler, bu
Caddebostan sahilini temiz
bir görünüme kavuşturmak
üzere kolları sıvadılar.

YILBAŞI MUMLARI

Görsel Sanatlar bölümünün sosyal
sorumluluk projesi kapsamında
organize ettiği Yeni Yıl temalı Mum
yapımı etkinliği büyük heyecanla
karşılandı. Öğrenciler rengârenk
ve ilginç şekildeki mumları evlerine
götürmek için özenle paketlediler.

ORMAN MELEKLERİ İŞ BAŞINDA

KİTAPLAR YENİ
SAHİPLERİNE ULAŞTI

Soğuk kış aylarında ormanın derinliklerine terk edilmiş
sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırmanın önemi bambaşka.
Görsel Sanatlar Bölümü’nün hayata geçirdiği projeyle
farkındalık oluşturarak duyarlılık kazandıracak bir çalışma
gerçekleşti. Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri bu projede
sanat etkinlikleri çalışmalarıyla elde ettikleri geliri, hayvan
dostlarının yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla mama
olarak Orman
Meleği Doğa ve
Hayvan Yaşam
Haklarını Koruma
Derneği’ne
bağışladılar.

2017-2018 eğitim yılının sonunda, Haziran ayında
Üsküdar SEV öğrencileri ve öğretmenler, beğenerek
okudukları ve gelecek yıl kullanmayacakları
kitapları ihtiyacı olanlara gönderilmek üzere okula
getirmişlerdi.
Yeni eğitim yılı
başlamadan tüm
kitaplar, Kitapcan
aracılığıyla ihtiyacı
olan okullara
ulaştırıldı.
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ELLERİYLE
BESLEDİLER

Bir grup 7. sınıf öğrencisi,
sokak hayvanları yararına
düzenledikleri yardım
kampanyası sayesinde
topladıkları kuru mamalarla
birlikte, okula bu konuyla
ilgili söyleşiye yapmak üzere gelen “Cihangir Cool for
Cats” grubunun kurucusu Hilary Sable’ı ziyarete gittiler.
İngilizce öğretmenlerinin eşliğinde gerçekleşen bu ziyaret
vesilesiyle sokak hayvanlarını besleyen çocuklar, aynı
zamanda da onlarla ilgili ilginç bilgiler edindiler. Bu
soğuk kış gününde, elleriyle sokak hayvanlarını beslemiş
olmanın mutluluğuyla okula dönen öğrenciler gördükleri ve
öğrendikleriyle ilgili arkadaşlarına sunum yaptılar.

KUVVETLİ İLETİŞİM,
GÜÇLÜ BAĞ

OKUL AİLE BİRLİĞİ’NİN YILBAŞI
KUTLAMASI

Üsküdar SEV İlkokul Müdürü Saliha Aslan ve
okul yöneticileri, velilerle olan iletişim bağlarını
güçlendirmek amacıyla Kahve Sohbetleri oturumlarını
gerçekleştirdi. Her sınıf seviyesinden velilerin
ağırladığı bu oturumlarda, öğrencilerin akademik ve
sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalarla ilgili bilgi
verilmesi, kurum olarak beklentilerin paylaşılması ve
iletişimin kuvvetlendirilmesi amaçlandı.

Okul Aile Birliği,
tüm hizmet alanında
çalışan toplam 44
personele yılbaşı öncesi
süpermarket hediye
çeki armağan etti.
Öğrenci Birliği ise bir
anaokulunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üç gün
süren bir sosyal sorumluluk projesi yürüttü.

BİR FİNCAN KAHVE,
BOL SOHBET

Ortaokul Müdürü Emrah Bozkurt ve okul yöneticileri,
velilerle olan iletişimi güçlendirmek amacıyla Kahve
Sohbetleri oturumlarını gerçekleştirdi. Her sınıf
seviyesinden velinin konuk olduğu oturumlarda, SAC
Müdür Yardımcı Aydoğan Eker de yer aldı.

SEVCONNECT İSTANBUL
MARATONU’NDA

SEVConnect Ailesi, bu yıl kırkıncısı gerçekleştirilen
Vodafone İstanbul Maratonu’na katıldı. Sporla iç içe
olunan bu organizasyonda keyifli ve eğlenceli anlar
yaşandı.
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23 NİSAN TÖREN VE ŞENLİĞİ

Üsküdar SEV İlkokulu öğrencileri Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı, 23 Nisan Salı günü Beylerbeyi
Kampüsü’nde yapılan tören ve çocuk şenliğiyle
kutladı. Okul Aile Birliği ve Öğrenci Birliği’nde görevli
temsilciler de gönüllülük faaliyetleri çerçevesinde
çeşitli çalışmalar yaptı.
Ayrıca bu anlamlı günde öğrenciler, Okul Aile
Birliği’nin her bölgeden seçilen ihtiyaç sahibi okulların
oyuncak ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı
‘Oyuncak SEVgisi – Oyuncağını Getir Arkadaşını
SEVindir’ yardım kampanyasına katkıda bulundular.
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OKULDA 100.GÜN

KÜRESEL OKUL OYUN GÜNÜ

21 ŞUBAT DÜNYA
ANA DİLİ GÜNÜ

görseller çizdiler. Dünya üzerinde konuşulan farklı dillerin
olduğunu fark ederek kültürel mirasları olan ana dillerine
sahip çıkmak konusunda bilinç kazandılar.
3. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersinde “Dünya üzerinde
kaç farklı dil konuşuluyor?” sorusuyla tahminlerde
bulundular. Ana dilin iletişim dışında kültürel taşıyıcılık da
yaptığını vurgulayan bir video izlediler. Dünya üzerinde
konuşulan dillerin yüzde kırkının yok olma tehlikesi altında
olduğunu öğrendiler ve ana dilin yok olmaması için ana
dilimize sahip çıkmanın önemini fark ettiler.
4. sınıf öğrencilerimiz ana dilinin ne olduğunu,
insanların ana dilini kullanmasının önemini ve dillerin
yok olmamasının kültürel çeşitlilik açısından önemini
öğrendiler. Konu ile ilgili videolar izleyip dillerin
kaybolmamasının önemini
anlatan metinler okudular.
Metinleri irdeleyip anlam
bilgisi sorularını yanıtladıktan
sonra grup çalışması ile
yabancı sözcüklerden arınmış
bir ana dili kullanmanın
önemini vurgulayan sloganlar
oluşturdular. Sloganlarını
birbirleri ile paylaşarak sınıf
panolarında sergilediler.

Üsküdar SEV İlkokulu 1.
ve 2. sınıf öğrencileri,
eğitim öğretim yılı
başından itibaren
geldikleri günleri sayarak
100. günü tamamladılar.
1. sınıf öğrencileri, “100
Yaşında Ben” etkinliğiyle
kendilerini 100 yaşında
hayal ettiler ve 100
yaşında olduklarında
neler hissedebileceklerini
bir cümleyle açıkladılar.
“Okulumuzda 100 Mutlu Gün” taçlarını boyadılar. Üç
basamaklı 100 sayısıyla tanışmanın heyecanını yaşadılar.
İkindi beslenmesinde rakam kurabiyelerini yiyerek bu
eğlenceli günü tamamladılar. 2. sınıf öğrencileri de,
okulumuzun 100. gününü Türkçe dersinde eş sesli sözcükler
konusuyla ilişkilendirerek “yüz” kelimesini farklı anlamlarda
cümle içinde kullandılar ve resimlediler. Çalışmalar 100
sayısını oluşturacak şekilde kraft kâğıda yapıştırıldı.

Öğrencilerimiz, farklı ülkelerden çocukların kutladığı 6
Şubat Küresel Okul Oyun Günü’nü “insan tombalası” adlı
fiziksel oyunla kutladılar. Oyun teması ile hazırlanmış
9 sorudan oluşan yönerge tablosunu en kısa sürede
tamamlayıp “Bingo” diye bağıran öğrencilerin kazandığı
bu oyun sırasında öğrencilerimiz;
kutu oyunları, bahçe oyunları,
bilgisayar oyunları ile ilgili
farkındalık kazanırken “oyun”
kelimesini inceleyip cümle içinde
kullandılar.
Dünyaca
kutlanan
bu özel
günde oyun
oynamanın
her yaşta ne
kadar keyifli
olduğunu bir
kez daha
hatırladılar.

Dünya çapında kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek
amacıyla kutlanan “21 Şubat Dünya Ana Dili Günü”
okulumuzda da çeşitli etkinlikler yapılarak kutlandı.
1. sınıf öğrencilerimiz, farklı dillerde “Merhaba”
sözcüğünün yazımını öğrendiler. Farklı ülkelere özgü
kıyafetler giyen çocuk görsellerini de boyayarak sınıf
panosunda sergilediler.
2. sınıf öğrencilerimiz; İsveççe, İspanyolca, Çince ve
Portekizce dillerine ait bazı kelimelerin anlamlarını
önce tahmin etmeye çalıştılar. Ardından bu kelimelerin
anlamlarını öğrendiler, yazdılar ve bu kelimeleri anlatan
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14 ŞUBAT
DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ

14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında, dünya
edebiyatından seçme hikayelerle okuma anlama
etkinlikleri yapıldı. Ünlü yazarların ve öykülerin
hayatımızdaki önemi hakkında konuşuldu. Edebiyat
eserleri konusunda farkındalık kazandırılması
amaçlanan bu gün kapsamında; 1. sınıflar, “Köstebek
Kuki” adlı kitabı okudular. Sınıf arkadaşlarıyla iyi
geçinmek ve hep beraber mutlu olabilmek için
hangi davranışların gösterilmesine ihtiyaç duydukları
üzerine konuştular. Verilen “el” görsellerinin üzerine
dostluğu ifade eden bir kavram yazarak ya da dostluk
kavramını resimleyerek “Dostluk Ağacı“ oluşturdular. 2.
sınıflar, Lev Tolstoy’un Kuş adlı hikayesini okudular, bu
hikayenin unsurları hakkında sohbet ettiler. 3. sınıflar,
yazar Sait Faik’in “Bir insanı sevmekle başlar her şey.”
sözüne “Paylaştıkça, çoğaldıkça bir anlam kazanır.”
diye ekleyerek yazarın “Son Kuşlar“ adlı öyküsünün
bir bölümünü okudular. 4. sınıflar Yaşar Kemal’in
“Kalemler” öyküsünü dinlediler. Koridorda toplanarak
“sevgi” ve “dostluk” temalı bu öyküyü dinlerken Dostluk
Haftası ve Sevgi Günü’nü de kutlamış oldular. Kültürel
değerlerimize saygılı, farklı uluslara, onların kültürlerine
ve edebiyatlarına meraklı bireyler olduklarını da
gösterdiler.

DOSTLUK HAFTASI

Her yıl 14 Şubat’ın olduğu hafta okulumuzda Dostluk Haftası
olarak kutlanır. Bu yıl da öğrencilerimiz birçok etkinliğe
katıldılar. Tüm okul topluluğu olarak dostluğun, arkadaşlığın
ve sevginin hayatımızdaki yeri
ve önemini vurgulayacak oyunlar
oynandı, çeşitli kitaplar okundu ve
aktiviteler yapıldı. Öğrencilerimiz
rehber öğretmenlerimiz eşliğinde
hem sınıf içinde hem de teneffüslerde
Arkadaşlık Ağı, Penguenler Yarışıyor,
Hazine Avı gibi dostluk temalı
oyunlar oynadılar. Çarşamba günü
“Abartılı Nezaket Günü” ilan edilerek tüm gün herkesin
birbirine nezaket sözcükleri söylediği ve nezaketin
dostluktaki öneminin vurgulandığı bir gün geçirildi.
1. sınıflarımız bu hafta, Dostluk Haftası ile ilgili olarak
animasyonlar izlediler. 4 Şubat Dünya Öykü Günü ile de
ilişkilendirerek “Köstebek Kuki” adlı kitabı okudular ve
dostunun hangi özelliklere sahip olması gerektiği üzerinde
konuştular. Verilen “el” görsellerinin üzerine dostluğu
ifade eden bir kavram yazarak ya da dostluk kavramını
resimleyerek “Dostluk Ağaçlarını” oluşturdular.
2. sınıflarımız, Dostluk Haftası’nı Türkçe dersinde okudukları
metin ve izledikleri animasyonlardan sonra arkadaşlık
hakkında yaptıkları çalışma kâğıtlarıyla kutladılar.
3. sınıflarımız Dostluk Haftası’nda “Arkadaşlarımızla iyi
geçinmek ve hep beraber mutlu olabilmek için hangi
davranışların gösterilmesine ihtiyaç duyuyoruz?” sorusu ile
beyin fırtınası yaparak fikirlerini paylaştılar. Türkçe dersinde
sevginin, dostluğun önemini anlatan metinler okudular,
videolar izlediler.
4. sınıflarımız Türkçe dersi kapsamında “şiirde ana duygu”
konusunu işlediler. Dostluk Haftası ile bağlantılı olarak
“Sevmek Mutluluktur” isimli şiiri okudular ve incelediler.
Şiirin ana duygusunu bulma çalışması yaptılar. Daha sonra
dostluk konusunda kendi şiirlerini yazdılar, birbirlerine
okudular ve sınıf panosunda sergilediler.
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜÇ KEZ
BULUŞTU

Üsküdar SEV İlkokulu’nda evrensel bakış açısı ve üretken birey
olma anlayışıyla yıl boyunca Öğrenci Buluşması adı altında,
ilkokul sınıfları üç kez bir araya geldi. Buluşmalarda öğrenciler
konuştu, yetişkinler dinlediler. Her etkinlikte 1. sınıftan 4. sınıfa
kadar ilkokul öğrencileri, eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları
aktiviteleri birbirleriyle paylaştılar. Kapalı spor salonunda
yapılan etkinliklerde, tüm sınıf seviyelerinden seçilen öğrenciler,
arkadaşlarına sunum yaparak sahne deneyimi kazandılar.
İçeriği öğrencilerle birlikte oluşturulan tüm programlarda;
etkinlik sunumlarından marşlara, dereceye girmiş öğrencilerden
doğum günü kutlamalarına kadar rengarenk aktiviteler yer
aldı. Öğrenci Buluşmaları izleyicilerin ve tüm katılanların yoğun
ilgisiyle her çeyrek dönemde tekrarlanacak.

OKUL AİLE BİRLİĞİ’NDEN
TİYATRO ETKİNLİĞİ…

İlkokul Okul Aile Birliğimiz, sömestir tatilinde harika bir
tiyatro etkinliği düzenledi. Tiyatro Fil tarafından sergilenen
“Moonlight” oyunu, izleyicilerin alkışlarını toplarken Okul
Aile Birliğimizin değerli üyeleri, ilk kez İngilizce bir tiyatro
etkinliği gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşadılar.
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BİLİŞİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

‘‘KÜTÜPHANE KİTAP
KURTLARI‘’ SEV YAYINCILIK
GEZİSİNDE...

Her yıl mart ayının
son haftası kutlanan
Kütüphane Haftası, bu yıl
da okulumuzda, 25- 29
Mart haftası boyunca
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kütüphane ve kitap
okuma bilincinin pekiştirilmeye çalışıldığı bu haftada
gerçekleştirilen etkinliklerden biri de SEV Yayıncılık’a
düzenlenen gezi oldu. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizden,
sene başından mart ayına kadar kütüphaneden en
çok kitap almış olanlarla birlikte yapılan gezimizde,
öğrencilerimiz bir kitabın oluşum sürecinde hangi
aşamalardan geçtiğini, ne gibi zorluklarla karşılaşıldığını
deneyimleyerek öğrenme imkânı buldular. Bir kitabın
oluşum sürecini öğrenmelerinin yanı sıra, basıldıktan sonra
kitapların ne şekilde fiyatlandırıldığı ve okuyucuya hangi
yöntemlerle ulaştırıldığına dair merak ettikleri soruların
cevaplarını öğrenme fırsatı yakaladılar. Öğrencilerimiz,
gezinin sonunda SEV Yayıncılık tarafından kendilerine
hediye edilen kitapları alarak yaşamış oldukları bu güzel
deneyimi güzel anılar eşliğinde sonlandırdılar.

Öğrencilerimiz Bilişim Haftası’nı çeşitli ders içi etkinliklerle
kutladılar. Öğrencilerimiz bilişim kavramını ve içerisinde
hangi alanları barındırdığına yönelik çalışmalar yaptılar.
1. sınıf öğrencilerimiz üç boyut ve sanal gerçeklik
konusuyla bağlantılı olarak Quiver uygulamasını kullanarak
boyadıkları resimleri 3 boyutlu olarak tabletlerden
izlediler. 2. sınıf öğrencilerimiz Scratch uygulaması ile
günlük yaşantımızda karşılaştığımız durumlar ile ilgili
görselleri bulduktan sonra kod bloklarını kullanarak oyun
haline getirdiler. Yapmış oldukları oyunları sınıf ortamında
diğer arkadaşları ile paylaşarak bilişim dünyasında
kodlama alanı ile ilgili bir adım daha attılar. 3. sınıf
öğrencilerimiz Google Music Lab ile dijital müziklerini
oluşturdular. Çeşitli dijital müzikleri ve ses spektogramını
öğrenen öğrencilerimiz keyifli bir etkinlik geçirdiler. 4. sınıf
öğrencilerimiz ile bilişim kavramını 4 kelime ile özetlerken
karşımıza çıkan kelime bulutunu incelediler. Öğrencilerimiz
dijital vatandaşlık ve bilişim alanı ile ilgili Kahoot etkinlinde
ise yeni bilgiler öğrenerek keyifli vakit geçirdiler.

TİYATRO BİLETİ TASARLAMA
YARIŞMASI

27 Mart Dünya Tiyatrolar
Günü kapsamında İlkokul
Öğrenci Meclisimiz
Tiyatro Bileti Tasarlama
Yarışması düzenledi.
Hafta boyunca her
sınıftan harika tasarımlar geldi. Yarışma bugün öğleden
sonra Drama Öğretmenimiz Ebru Boldaz ve okulumuzda
ağırladığımız tiyatro/sinema oyuncusu Onur Şenay’ın
seçimleri yapmasıyla sonuçlandı. Her sınıf düzeyinde
birinci seçilen biletlerin tasarımcıları, yarışma hediyesi olan
tiyatro biletlerini Müdür Yardımcılarımızdan aldılar. 27
Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun… Nesiller sanatla
büyüsün…
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KİTAP OKUYORUZ…

İlkokul öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve çalışanlarının en özel
cuma rutini sabahları kitap okumak… Klasik müzik eşliğinde,
topluluk ruhuyla okunan kitapların hazzı bir başka oluyor.
Okumak güzeldir! Okuyanlarla aynı atmosferde okumak daha
da güzeldir!

SANAT KULÜPLERİMİZDEN HABERLER
2. dönemin başlamasıyla sanat kulüplerimizi seçen
öğrencilerimiz yıl boyunca eğitici ve eğlendirici
faaliyetlerde bulundular. Heykel Kulübümüzde, büyük
küçük kas gelişimine katkı sağlayan dünyada her
geçen gün daha popüler hale gelen “quiling” sanatını
öğrendiler. Öğrencilerimiz kâğıtları kıvırarak çeşitli
desenler ve objeler oluşturdular. Güzel Sanatlar
Kulübümüzde, kolaj çalışması yaptılar. Kendi
seçtikleri kartonlara atık dergi, gazetelerden nesneler
yapıştırarak ve seçime göre boya ile karıştırarak
kendi kompozisyonlarını oluşturdular. Fotoğraf
Kulübümüzde, fotoğraf çekim tekniklerini geliştirirken
gölge ve ışık kullanımı ile fotoğraflama fırsatı buldular.
Ritim & Perküsyon & Bateri Kulübümüzde, müzik
derslerimizde öğrendikleri bilgileri de kullanarak farklı
müzik aletlerini kullanma becerilerini geliştirdiler.
Karikatür Kulübümüzde, nesne ve objeleri çizerken
kattıkları mizah duygusuyla değişik temalı karikatürler
oluşturdular ve bunu yaparak yaratıcılık duygularını
geliştirdiler.
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ÜÇÜNCÜ SEV SATRANÇ GÜNÜ

Pİ GÜNÜ VE Pİ
HAFTASI

Üsküdar SEV İlköğretim
Kurumları, 3. SEV Satranç
Günü'nde 1. sınıftan 7.
sınıfa kadar olan öğrencileri
bir araya getirdi. Türkiye
Satranç Federasyonu
tarafından yürütülen
organizasyonda öğrenciler
saygı ve sorumluluk değerleri
çerçevesinde unutulmaz bir
gün geçirdiler.

Öğrencilerimiz 14 Mart Pi Günü’nde
günlük hayatlarında karşılaştıkları daire
şeklindeki nesnelerin çevrelerini ve
çaplarını ölçerek bu ölçümlerin
oranlarını hesapladılar. Bu
oranın Pi sayısına yakınlığını
da hata paylarını hesaplayarak
fark ettiler. Ayrıca Pi sembolünün
kullanıldığı Resfebe oyununu
oynayarak hem anlamlı kelimeler
ürettiler hem de keyif aldılar.
Ayrıca hafta boyunca İngilizce
STEM derslerinde Pi Günü
kutlandı. Öğrencilerimiz, bir
dairenin çevresini ölçerek çapını buldular. Pi sayısının
sonsuz bir kesir olduğu da konuşuldu. Doğum günleri Pi
sayısı, www.mypiday.com adlı web sitesinde bulundu. Bu
haftayı güzel anılarla hatırlayabilmek için her öğrenciye bir
Pi Günü rozeti verildi.

SEV ŞENLİĞİ

SEV Şenliği, 19
Mayıs Pazar günü
Cumhuriyetimizin
temellerinin atılışının
100. yılında, velilerimiz,
öğretmen ve öğrencilerimizin yoğun katılımıyla SEV
Amerikan Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Yıl sonu
resim sergimizle başlayan etkinlik Üsküdar SEV Öğrencileri
Yeşilçam Müzikleri Konseri ve sonrasında öğrencilerimizin
sahne performanslarıyla devam etti. Oyun alanında
vakit geçiren öğrencilerimiz, sanat atölyelerinde maske
boyamadan origamiye, sihirli kağıt etkinliğinden bez çanta
tasarımı ve STEM Atölyesi’ne kadar çok geniş bir yelpazede
atölye etkinliklerine katıldılar. SAC Spor Kompleksi'nde
veli katılımlı voleybol ve basketbol turnuvaları düzenlendi.
Güneşli bir günde tüm SEV Ailesi olarak birlikte güzel vakit
geçirdik. Katılan herkese teşekkür ederiz.
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AB GEZİSİ

Sosyal Bilgiler ve Fen
Bilimleri Bölümlerimiz
tarafından 01-05 Nisan
2019 tarihleri arasında
Amsterdam (Hollanda) ve
Brüksel (Belçika) Avrupa
Birliği Eğitim Programı
gezisi düzenlendi. 7. sınıf
öğrencilerimiz, Belçika
Walon Bölgesi’nin üç
parlamenterinden biri olan Mr. Bayet ile Avrupa
Birliği ve parlamentonun özellikleriyle detaylı bilgi
edinirken, Avrupa Birliği’ndeki kariyer fırsatlarını ve
neler yapmaları gerektiğini öğrendiler. Ardından
Türkiye dostu yetkililer Ms. Batala, Ms. Arik ve Ms.
Yuna tarafından Avrupa
Birliği yapısı ve yapılması
gerekenler öğrencilerimize
anlatıldı. Sonrasında
öğrencilerimizin soruları
cevaplandı. 7. sınıf
öğrencilerimiz Brüksel’deki
Avrupa Tarih Müzesi’nde
interaktif, birbirinden
güzel sunum teknikleriyle
Avrupa’nın uzak ve yakın
tarihini, binlerce yıllık
serüvenini, felsefelerini ve bu felsefenin günlük hayata
yansımalarını inceleme fırsatı buldular.

TÜRKİYE’DE İLK
KEZ İLK YARDIM
TİYATROSU

ÜSKÜDAR SEV

7 Mayıs 2019 tarihinde Üsküdar SEV
Ortaokulu Çamlıca Kampüsü’nde
Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen “İlk
Yardım Tiyatrosu” oyunu sahnelendi.
Profesyonel tiyatro oyuncuları ve
AKUT Yönetim Kurulu’nda görev alan
yetkililerin katılımlarıyla ilk yardım
gerektiren durumlarla ilgili skeçler
sahnelenip, böyle durumlarda başına
kaza gelen ya da kazazedeye yardım
etmesi gereken kişilerin nasıl hareket
etmeleri gerektiği interaktif şekilde gerçekleşti.
Öğretici ve eğlenceli oyun sonunda soru cevap kısmı yapıldı.
6. sınıf öğrencilerimiz hayat kurtarmak ve ilk yardım ile ilgili
birçok soru sorarak interaktif şekilde oyuna katılmaya çalıştılar.
Günlük hayatta her an başımıza gelebilecek yaralanma,
kaza ve kaybolma olaylarında, doğal afetlerde ve ani gelişip
yaşamı tehdit eden koşullarda, tamamen gönüllü olarak,
yardım için gereken uygun koşulları sağlayarak kazazedelere
yardım amacıyla kurulmuş olan AKUT, Sağlık ve Eğitim Vakfı
iş birliğiyle Türkiye’de bir ilk olarak 10-14 yaş arasındaki
çocukların ilk yardım bilgisini arttırmak ve ilk yardımın önemine
vurgu yapmak amacı ile ortaokulumuzda ilk yardım tiyatrosu
projesini hayata geçirdi.
Temel ilkyardım desteği verilmeden önce çevresel emniyetin
sağlanması ve derhal sağlık birimlerine haber verilmesi ile
ilgili emniyetli ortam koşulları öğrencilere aktarıldı. İlk yardımı
anlatan tiyatro oyunu öğrencilerin izleyerek, katılarak ve
görerek öğrendiği eğlenceli bir aktivite şeklinde gerçekleşti.
İlköğretim okulları kapsamında ülkemizde bir ilk olan ilkyardım
tiyatrosu öğrenciler, öğretmenler ve diğer katılanlar tarafından
çok beğenilmiş profesyonel AKUT üyeleri ve tiyatrocuların
oyunda yer alması öğrencilere büyük fayda sağlamıştır.
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TAKSİM’DE
ALMAN İZLERİ

“OLMAK MI, YAPMAK MI?”

10 Mayıs 2019 Cuma günü okulumuzda her yıl geleneksel
olarak düzenlenen Person of Science etkinliğine Prof. Dr. Bilge
Demirköz konuk oldu. MIT Üniversitesi’nden mezun olduktan
sonra NASA ve CERN’de çalışmış olan Demirköz, proje
ekibiyle birlikte yürüttüğü uzay araştırmalarını ve bu konuda
geliştirdikleri teknolojileri öğrencilerle paylaştı. Ayrıca,
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yaptığı projeler ve teknolojik
ürünlerin CERN gibi kurumlar tarafından talep edildiğini
belirterek, Türkiye’de yüksek standartta teknoloji üretmenin
mümkün olduğunu anlattı. Gençlerimizin özgüvenlerini
yükseltmeleri gerektiğini ve gençlerin kendilerine, “ben
şu olacağım, bu olacağım” yerine “şunu yapacağım,
bunu yapacağım” diyerek toplum, insanlık ve bilim için
hedefler koymaları gerektiği konusunda telkin verdi. Bilimde
kadın olmak ve teknoloji üretmenin öneminden bahseden
Demirköz’e öğrencilerin ilgisi, gelecek için umut verirken,
kıymetli zamanını ayırıp deneyimlerini aktaran Prof. Dr. Bilge
Demirköz’e teşekkür ediyoruz.

Farklı uluslara,
onların kültürlerine ve
edebiyatlarına meraklı
Almanca öğrencilerimiz
Taksim’de bulunan Goethe
Enstitüsü’nde çok farklı
bir etkinliğe katıldılar.
Üsküdar Amerikan Lisesi
ve SEV Amerikan Koleji ile
ortaklaşa yapılan etkinlikte
öğrenciler ipuçlarını
toplayarak Alman izlerini
aradılar. Birkaç etaptan
oluşan etkinlikte öğrenciler
gruplar halinde önce enstitü
binasında ipuçları aradılar
ve sonrasında ise Taksim
sokaklarında saklı Alman
izlerini buldular. Problemleri
çözmek için yaratıcı
yöntemler geliştirmeye azimli
öğrencilerimiz Almanca
konuşarak tamamladıkları
bu etkinlik sonunda Goethe
Enstitüsü’nden hediyeler kazandılar ve dünya vatandaşı
olma yolunda bir adım daha ilerlediler.

PROF. DR. BİLGE
DEMİRKÖZ KİMDİR?
Prof. Dr. Bilge Demirköz,
Robert Kolej'den mezun
olduktan sonra MIT'de
matematik ve müzik yan
dallarıyla fizik okudu. Yüksek
lisansını şimdi Uluslararası
Uzay İstasyonu'nun üzerinde
bulunan Alfa Manyetik
Spektrometresi deneyinin
yapımında çalışarak MIT'de
bitirdi. Doktorası için Oxford Üniversitesi'nde CERN'deki
ATLAS deneyinde çalıştı ve sonrasında CERN Fellow
seçilerek, CERN adına iki yıl çalıştı. Cambridge ve IFAE
Barselona Üniversiteleri'nde kısa post-doc'lardan sonra
Türkiye'ye dönerek, ODTÜ'de görev aldı. Alfa Manyetik
Spektrometresi deneyine
Türkiye'yi üye yaparak, ilk kez
UUİ'nin üzerinde bir deneyde
bir Türk ekibin yer almasını
sağladı. Protonlarla uzay
radyasyonuna karşı testlerin
yapılmasını önerdiği projesi
Kalkınma Bakanlığı tarafından
7 milyon TL ile desteklendi
ve şu anda ODTÜ Saçılmalı
Demet Hattı projesi kurulum
aşamasında bulunuyor.

DESTINATION IMAGINATION
TURNUVASI’NDA DOĞAÇLAMA

21-24 Şubat tarihleri arasında iki takımımız Kuşadası’nda
her yıl düzenlenen Destination Imagination (DI)
Turnuvası’na doğaçlama kategorisinde katıldı.
Öğrencilerimiz hem doğaçlama kategorisinde kendi
yaş grubundan arkadaşlarıyla yarışarak görevlerini
tamamladılar hem de anlık görev sunumlarını
gerçekleştirdiler. Bu büyük organizasyonda gerçekleştirilen
birçok etkinliğe de keyifle katıldılar.
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ÜSKÜDAR SEV CERN‘E AYAK
BASTI

8. sınıf
öğrencilerimizin
imkansızın mümkün
olduğu, teorinin
pratiğe dönüştüğü
CERN’de ilk durağı
Birleşmiş Milletler
oldu… Ertesi gün,
akademisyenler
eşliğinde ATLAS
ve CMS deneylerinin kontrol merkezlerini gezdiler. Yerin
100 metre altında olan çalışmaları 3 boyutlu şekilde
izleyen öğrencilerimiz, CERN’ de bilim insanı olmak için
yapılması gerekenleri akademisyen Özgün Kara’dan
dinlediler. Öğrencilerimiz İsviçre’nin Zürih kentinde yer
alan Technorama Bilim Merkezi’nde, müfredat konuları
kapsamında DNA ve Çikolata Çalıştayları’na katıldılar.
Sonrasında Bilim Müzesi İnteraktif Sergisi ile fizik, kimya,
biyoloji ve astronomi alanlarında pek çok birbirinden güzel
çalışmaya katıldılar.

YAŞASIN FRANCOPHONIE!

Her sene mart ayında tüm dünyada coşkuyla kutlanan
uluslararası Francophonie Günü, okulumuzda da
birbirinden eğlenceli etkinlikle kutlandı. Dünya
vatandaşı olma yolunda, yabancı dil öğrenimine
önem veren öğrencilerimiz, derslerimizde yapılan
aktivitelerle Fransız kültürü hakkında bilgi sahibi
oldular. Öğrendikleri bilgileri, teknoloji ile birleştirerek
oyunlar oynayan öğrencilerimiz, tabletlerle okulumuz
koridorlarında QR kodlar topladılar ve ipuçlarını
birleştirerek keyifli dakikalar geçirdiler. Francophonie
poster yarışması için hazırladıkları çalışmaları
gözlemleyerek sanatla iç içe bir gün geçirdiler. Farklı
kültürlere saygılı ve meraklı öğrencilerimiz, kahvaltı
ve öğlen yemeğinde, Fransız lezzetlerini tatma imkanı
buldular ve gün boyu çalan Fransızca şarkılar eşliğinde
dans ettiler.

İSPANYOLCA
VE FRANSIZCA
YİYECEKLER

Dünya vatandaşı olmak
için yabancı dil öğrenimine
önem veren 5. ve 6. sınıf
öğrencilerimiz İspanyolca ve Fransızca derslerinde yiyecek
ve içecek ünitesinde öğrendikleri kelimeleri eğlenceli bir
yolla pekiştirme şansı buldular. Getirdikleri sağlıklı yiyecek
ve içeceklerle, konu tekrarı yapan öğrencilerimiz, Fransızca
ve İspanyolca müzikler eşliğinde keyifli dakikalar geçirdiler.
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GAME ACADEMY
PROJEMİZ
FIEP’TE

GAME ACADEMY
PROJESİ’NDE WINIFRED
NEWMAN İLE
SOHBET

Dünyanın en köklü ve
prestijli beden eğitimi
spor kuruluşlarından olan
Uluslararası Beden Eğitimi
Birliği’nin (FIEP) 27-29 Haziran 2019 tarihleri arasında
Barselona’da düzenleyeceği 30. Dünya/14. Avrupa/2.
Katalonya Kongresi’nde, bu yıl ortaokulumuzda pilot
program olarak uyguladığımız “Game Academy”
projemiz, hem sözel sunum hem de poster sunum daveti
aldı. Bu güzel haberi sizinle paylaşmanın mutluluğunu ve
gururunu yaşıyoruz.

2-4 Mart tarihleri arasında
Cambridge Üniversitesi
Trinity Hall’de gerçekleşen
8. Uluslararası Eğitim
ve Bilişim Teknolojileri
Konferansı’nda
ortaokulumuzda yürütülen
Game Academy Projesi,
yaklaşık on ülkeden
gelen akademisyenler ve
eğitimcilerle paylaşıldı.
Ayrıca öğretmenlerimiz,
Winifred Newman ile STEM, 2030 yılına öğrenci
eğitimi ve farklılaştırılmış eğitim üzerine yapılan ilham
verici bir sohbet de gerçekleştirdiler. Emeği geçen
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

1. ULUSAL START
FESTİVALİ’NDEYDİK

27 Nisan Cumartesi günü
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde
düzenlenen, Türkiye’den
seçilen 100 projenin
tanıtımının yapıldığı
Finlandiya merkezli Luma
1. Ulusal StarT Festivali’ne
Game Academy projemizle
Üsküdar SEV Ortaokulu
olarak katıldık. Proje
sunumumuzu öğretmen ve öğrencilerin etkin katılımıyla
başarıyla gerçekleştirdik.
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CERVANTES ENSTİTÜSÜ
ZİYARETİ

PACMUN KONFERANSI

Yemen'deki sivillerin haklarını iyileştirme konusunda
yapılan PACMUN Konferans’ında katılan 12 öğrenciden
oluşan takımımız Hollanda ve İran temsilcileri olarak
okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz, lisemiz SAC ile
ortaklaşa yürüttüğümüz işbirlikçi öğrenme modeli
çerçevesinde, Taksim’de bulunan Cervantes
Enstitüsü’nü ziyaret ettiler. 1991 yılında İspanyol
Devleti tarafından İspanya’nın ve İspanyolca
konuşan diğer ülkelerin dillerini ve kültürlerini
öğretmek ve tanıtmak amacıyla kurulan Cervantes
Enstitüsü, adını Don Quixote’un yazarı Miguel de
Cervantes’den almıştır.
Ziyaret esnasında keyifli dakikalar geçiren
öğrencilerimiz, enstitüyü gezip kütüphanede
çalışmalar yaptılar. Kütüphanede İspanya ve Latin
Amerika Edebiyatı hakkında araştırmalar yapan
öğrencilerimiz, lise öğrencilerimizle beraber
İspanyolca diyaloglar yaptılar. Grup çalışması
yaparak gerçekleştirdikleri sunum sonunda,
enstitü tarafından aldıkları hediyelerle motive olan
öğrencilerimiz, dünya vatandaşı olma yolunda bir
adım daha ilerlediler.

SAC’DE
FRANSIZCA
BİR BAŞKA
GÜZEL

Dünya vatandaşı olmak
için yabancı dil öğrenimine
önem veren 7. sınıf
Fransızca öğrencilerimiz,
SAC öğrencileri ile ortaklaşa bir etkinlik gerçekleştirdiler.
Üç etaptan oluşan etkinlikte, öğrencilerimiz SEV Amerikan
Koleji Kampüsü içerisinde saklı ipuçlarını toplayıp soruları
cevaplayarak hazine avı oynadılar, ayrıca gruplar halinde
KAHOOT oynayıp, spor eşliğinde Fransızca etkinlikler
yaptılar. Öğretici olduğu kadar eğlenceli bu aktivite
sayesinde öğrencilerimiz motive olurken, SEV’li olmanın
gururunu yaşadılar.
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WSC
TAKIMLARIMIZ
AMSTERDAM
YOLCUSU

SOLEÁ İSPANYOLCA
FESTİVALİ

Farklı kültürlere
saygılı ve dünya
vatandaşlarıyla
çalışmaya azimli
İspanyolca dili
öğrencilerimiz,
katıldıkları SOLEÁ
İspanyolca Festivali’nde
keyifli saatler
yaşadılar. Lisemiz
SAC‘de gerçekleşen ve
birçok okulun katılım
gösterdiği Soleá
şenliğinde, İspanya ve
Latin Amerika kültürü
hakkında bilgiler edinen
öğrencilerimiz bu sene konuk ülke olan Panama
hakkındaki sunumu bizzat Panama Büyükelçisi’nden
dinleme imkanı buldular. Yapılan kostüm yarışmasında
5. sınıf öğrencilerimizden Ali Balkuv ikincilik ödülünü
kazandı. Kurulan standlar ve yapılan eğlenceli
gösterilerden çok etkilenen öğrencilerimiz, seneye
tekrar katılma sözü verdiler.

World Scholar’s Cup
Takımlarımız, 900
öğrencinin katıldığı İstanbul
Turnuvası’nda 98 madalya
ve 3 kupa kazanarak
Amsterdam’da düzenlenecek
Global Turnuva’da ülkemizi
ve okulumuzu temsil
etme hakkı kazandılar.
Öğrencilerimizi tebrik
ediyoruz.

JMUN@
TARSUS SEV

Tarsus SEV’de
gerçekleştirilen “Global
Resettlement; Illegal
Immigration and Interior
Enforcement” konulu
JMUN konferansına
katılan 12 kişilik ekibimiz
Çin ve Afganistan’ı
başarıyla temsil ettiler.
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YILDIZ SINIFLARI STEM
LABORATUVARI GEZİSİ

Yıldız sınıfları öğrencilerimiz, sanat, spor ve teknolojiyi
hayatının bir parçası yapmaya azimli ve evrenin bilimsel
özelliklerini keşfetmeye meraklı bireyler yetiştirme
hedeflerimiz ve okulumuzda yürütülen dikey müfredat
çalışmaları doğrultusunda Beylerbeyi Kampüsü STEM
Laboratuvarı’na düzenledikleri geziyle ölçme ve tahmin
konusundaki bilgilerini pekiştirme fırsatı buldular.

ANA SINIFLARI KIŞ PARTİSİ

Ana sınıflarımız kış mevsimiyle
ilgili öğrendiklerini eğlenceli bir
Kış Partisi ile pekiştirdiler. Aralık ve
ocak ayları boyunca kış mevsiminin
özelliklerini öğrenen, hikayeler
dinleyen, okul bahçemizde dolaşıp
doğadaki değişimleri gözlemleyen,
kardan adam mobilleri hazırlayan
öğrencilerimiz, parti günü kar
kristalleriyle hazırladıkları kış
taçlarını taktılar, Derya Öğretmen’in
hazırladığı Kış Köşesi'nde Merve
Öğretmen’in yazdığı hikayeyi
dinlediler. Öğrencilerimiz parti boyunca spor salonunda kış
şarkıları söylediler, yarışmalı oyunlar oynadılar.

BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABA
GÜNLERİ VE 23 NİSAN

Ana sınıflarımızda okul misyon ve hedeflerimiz
doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, “Sevgi”, “Saygı” ve “Sorumluluk” değerlerinin
pekiştirildiği etkinlikleri içeren Büyükanne-Büyükbaba
Günleri’nde coşkuyla kutlandı. Sınıflarda Türkçe dil
etkinliklerinde 23 Nisan ve Atatürk konuları ele alındı,
şarkılar öğrenildi. Büyüklerimiz okulumuza davet edilerek
İngilizce ve Türkçe şarkılar söylendi, ardından sınıflara
davet edilerek kolonya ve lokum ikram edildi, öğrenciler
yaptıkları hediyeleri büyüklerine sundular.

BALON SINIFLARI BEYLERBEYİ
SARAYI GEZİSİ
Balon sınıfı öğrencilerimiz ile
“Kendi ülkesinin kültürüne ait
özellikleri söyler.” ve “Estetik
değerleri korur. Çevredeki
güzelliklere değer verir.”
kazanımları ile ilgili yapılan
çalışmalar doğrultusunda
Beylerbeyi Sarayı’na bir gezi
düzenlendi. Gezi öncesinde
tarihi bir yapıyı gezerken nelere
dikkat edecekleri ve kültürel
değerlerimize saygılı olmanın
önemiyle ilgili sohbet eden
öğrencilerimiz, gezi sonrası
gözlemlerini birbirleriyle
paylaştılar.
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GÜLİZ DÜLGEROĞLU KÜPÇÜ İLE
SÖYLEŞİ

YEŞİM ÖZMEN İLE SÖYLEŞİ
2. sınıflar ikinci dönem
kültür kitabı olarak “Dijital
Ayak İzini Öğreniyorum”
adlı kitabı okudular.
İnternet, dijital ayak
izi ve güvenli teknoloji
kullanımı ile ilgili
bilgilendiler. Ardından
kitabın yazarı Yeşim
Özen ile okulumuzda
söyleşi yaptılar, dijital
oyunlar oynarken ve
internet kullanırken dikkat
edilmesi gereken güvenlik
kurallarıyla ilgili sohbet
ettiler.

1. sınıflar ikinci dönem
kültür kitabı olarak
“Patates’in Problemi”
adlı kitabı okudular.
Kitabın yazarıyla yapmış
oldukları söyleşide, bir
kitabın oluşum süreci
ve yazarlık mesleğiyle
alakalı merak ettikleri
soruların cevabını öğrenme fırsatı buldular. Bunun yanı
sıra, hayvan sevgisinin ve bir hayvanı sahiplenmenin
önemi üzerine konuştular. Öğrencilerimiz, kitapla ilgili
merak ettikleri soruların cevaplarını almakla birlikte konuk
yazarımıza kendi deneyimlerini de anlatarak paylaşımda
bulundukları verimli bir söyleşi geçirdiler.

2. SINIFLAR SENE SONU
GÖSTERİSİ

Üsküdar SEV İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, drama
öğretmenimiz Ebru Boldaz’ın yazdığı; tüm sene
öğrendiğimiz değerlerimizi, bilgilerimizi ve yabancı dilimizi
kullandığımız ve çok eğlenerek hazırlandığımız “Dijital
Çevreciler” adlı sene sonu gösterisini gerçekleştirdi.

AYLA ÇINAROĞLU İLE KEYİFLİ
BİR SOHBET
3. sınıflarımız yazar Ayla
Çınaroğlu ile tanışma
fırsatını buldular. Ayla
Çınaroğlu'nun doğa sevgisi,
barış ve hayvanseverlik
konularına değinen öykü
kitabı olan Korudaki Komşular
ile ilgili keyifli bir sohbet
gerçekleştirdiler.
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IŞIK GÜNÜ

“CHARLIE’NİN ÇİKOLATA
FABRİKASI” OYUNU

4. sınıf öğrencilerimiz, 16 Mayıs Işık Günü ile ilişkili olarak
Fen Bilimleri dersi kapsamında ‘’Aydınlatma Teknolojileri’’
konusunda geçmişten günümüze aydınlatma araçlarını
araştırdılar ve gelecekteki aydınlatma araçlarını tasarlayıp
kendi tasarımlarını çizdiler. Uygun aydınlatmanın nasıl
olacağını tartışıp sunum hazırladılar ve arkadaşlarına ilgi
çekici bir şekilde sundular.

4. sınıf İngilizce Drama takımı öğrencilerimiz, “Charlie’nin
Çikolata Fabrikası” oyununu hem 3. ve 4. sınıf
arkadaşlarına
hem de velilerine
büyük bir gururla
sundular. İngilizce
Drama Takımı
öğretmenleriyle
bütün yıl boyunca
azimle çalışan 4. sınıf öğrencilerimiz, İngilizceyi yaşayarak
öğrenmenin ne kadar zevkli olduğunun bir kere daha
farkına vardılar.

READY FOR MIDDLE SCHOOL
SURVIVOR OYUNLARI

İlkokulun son yılını tamamlamak üzere olan 4. sınıf
öğrencilerimizi uğurlama heyecanı hepimizi sardı. Onların
ilkokuldaki son aylarını deneyimlerle
dolu keyifli etkinliklerle geçirmeleri
için farklı çalışmalar yapıyoruz.
Bu çalışmalardan biri de keyifli
zaman geçirmenin yanında onların
ortaokula duygusal ve davranışsal
olarak hazır olmalarını da sağlamak
amacıyla planladığımız “Ready for
Middle School Kulübü”. Sadece 4. sınıf öğrencilerimize
yönelik olan ve sene sonuna kadar devam edeceğimiz
kulübümüzü öğrencilerimize tanıttık ve ilk sürpriz
etkinliğimiz de keyifli bir öğle tatili geçirdikleri Survivor
Oyunları oldu.

4. SINIFLAR ŞİRİNCE NESİN
MATEMATİK KÖYÜ’NDE

SHAKESPEARE'S GLOBE
TİYATROSU’NDA EĞİTİM

4. sınıf öğrencilerimiz “okulu dış ortama taşıma” mantığından
yola çıkarak Şirince Nesin Matematik Köyü’ne düzenlenen
eşsiz bir geziye katıldılar. Büyük emek ve enerji verilerek
hazırlanmış Nesin Matematik Köyü’nde unutulmaz deneyimler
edindiler. Matematiğin hayatın içinde olduğunun farkına
vararak Ali Nesin’den Matematik dersi alma şansını
yakaladılar. Doğa, kültür, eğitim, öğretim, spor ve eğlence
içerikli bir okul gezisinde çok mutlu anlar yaşadılar.
Nesin Matematik Köyü’nde doğal yaşama verilen önemi
gözlemleyerek canlıların haklarına, dünyamıza ve sahip
olduğumuz kaynaklara saygılı bireyler yetiştiren okulumuzun
hedefleriyle ilişkilendirdiler.

4. sınıf İngilizce Drama Takımı öğrencilerimiz Londra Drama
Eğitimi Gezisi’nde ünlü Shakespeare's Globe Tiyatrosu’nda
3 günlük drama eğitimini
tamamlayarak sertifikalarını
aldılar. Öğrencilerimiz
aileleriyle katıldıkları bu eğitim
ve kültür gezisinde eleştirel
düşünme, problem çözme,
iletişim, işbirliği, yaratıcılık
gibi 21. yüzyıl becerilerini de
kullanma fırsatı buldular.
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İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ
GEZİSİ

Ortaokulumuzun ve lisemiz SEV Amerikan Koleji’nin Sosyal
Bilimler Bölümleri olarak 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerimiz
için 25 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Arkeoloji
Müzesi’ne bir gezi düzenlendi. SEV Amerikan Koleji ile
ortaklaşa düzenlediğimiz bu gezide öğrencilerimizin
ilkçağ uygarlıklarına ait eserleri yakından görmeleri, bu
medeniyetlerin insanlık tarihine katkıları, nasıl bir yaşam
tarzı benimsedikleri ve günümüze hangi konularda ışık
tuttukları konularını kavramalarını hedeflendi. 5. sınıf
ve 9. sınıf öğrencilerimiz, ortak konuları olan ilkçağ
uygarlıklarına ait eserleri
incelerken birlikte
öğrendiklerini paylaşma
fırsatı bulmaları yanı
sıra okul hedeflerimiz
arasında yer alan “kültürel
mirasa saygı”yı yaşayarak
gösterdiler.

DOĞA BİLİMLERİ
MERKEZİ’NE ZİYARET

5. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri bölümü etkinlikleri
kapsamında canlılar dünyası ünitesiyle ilgili İstanbul
Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Doğa Bilimleri
Merkezi’ni ziyaret ettiler. Etkinlikte, öğrencilerimiz
fosiller, omurgalılar, nesli tükenen canlı türlerini
incelediler ve küresel ısınma ve deprem konularında
bilgi edindiler. Öğrencilerimiz Fen Bilimleri, Fransızca
ve Sosyal Bilgiler derslerini kapsayan disiplinler arası
bir çalışmaya da katılmış oldular.

“GAME DESIGN” ÇALIŞMASI

5. sınıf öğrencileri SEV Amerikan Koleji X-Zone alanında
gerçekleştirilen “Game Design” çalışmasına katıldı.
Öğrenciler öncelikle Game ve Play kelimelerinin arasında
farkları tartıştılar, ardından oyun elementlerinden
bahsettiler. Bir oyun üretirken kullanıcıyı etkileyen faktörler
üzerinde durdular. Bloxels Builder uygulamasındaki yeşil
alan, para, düşman, enerji gibi oyun elementlerini ve
özelliklerini tanıdılar,
ardından oyunlarını
tasarlamaya başladılar.
Etkinliğin sonunda
öğrencilerimiz oyunları
tüketmenin (oynamanın)
yanında, üretmenin
eğlencesini de tatmış
oldular.
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TÜRK KÜLTÜR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Üsküdar SEV Ortaokulu Sosyal Bilgiler Bölümü olarak bir
grup 6. sınıf öğrencilerimizle SAC’da düzenlenen Türk
Kültür Günü etkinliğine katıldık. Bu etkinlikte öğrencilerimiz
Türk kültürünü yansıtan kıyafetler giydiler ve Türklerin
yaşamını anlatan maketler yaparak bu etkinliğe katkıda
bulundular.

SAC’DE UPCYCLE ATÖLYESİ

6. sınıf öğrencilerimiz SEV Amerikan Koleji X-Zone
alanında gerçekleştirilen UpCycle atölyesine katıldı.
Öğrencilerimiz atölyede ileri dönüşümüyle alakalı bilgiler
edindi, ardından plastik atıkları kullanarak kalemlik, kuşlar
için su içme kabı, telefon askısı gibi ürünler geliştirdiler.

GELECEĞİN
MUCİTLERİ
YARIŞMASI

5. sınıf öğrencilerimiz
arasında Sosyal Bilgiler
dersi kapsamında Geleceğin
Mucitleri Yarışması’nın
altıncısını düzenlendi.
Öğrencilerimiz kendi
gözlemlerinden ve derste öğrendiklerinden yola çıkarak
yaratıcı projeler tasarladılar. Toplam 46 projenin yer
aldığı yarışmamızda birbirinden farklı, yaratıcı, problem
çözücü projeleri ile öğrencilerimiz kendilerine hayran
bıraktı. Problemleri çözmek için yaratıcı yöntemler
geliştirmeye azimli, bilime saygılı bireyler yetiştirme
misyonumuzla uyumlu yaratıcı proje çalışmalarından dolayı
öğrencilerimizi kutluyoruz.

ROBOTOUCH TURNUVASI’NDA
ÖDÜL
20 Nisan tarihinde İzmir SEV İlköğretim Kurumları’nda
ikincisi gerçekleştirilen Robotouch Turnuvası’na
ortaokulumuzu temsilen Robotik Takımı öğrencilerimiz
katıldı. LEGO Mindstorms EV3 kategorisinde yarışan
öğrencilerimiz gün boyunca hem robotlarını sıfırdan
tasarladılar, hem de kendilerine verilen iki görevi
tamamlamak için kodlama gerçekleştirdiler. Turnuva
sonucunda takımımız Yıldız ödülü aldı. Öğrencilerimizi
tebrik ederiz.

RAHMİ KOÇ MÜZE
GEZİSİ

Üsküdar SEV Ortaokulu Sosyal Bilgiler ve Fen
Bilimleri Bölümleri, 6. sınıf öğrencilerimize
yönelik olarak içerisinde birçok kültürel öğeyi
ve eşsiz koleksiyona sahip eserleri barındıran
Rahmi Koç Müzesi’ne bir gezi düzenledi.
Öğrencilerimiz bu gezide geçmişten günümüze
bir yolculuk yaparak oldukça keyif aldılar.
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CAMBRIDGE ENGLISH PET
SINAVINDA TARİHİ PUAN

Okulumuz 7. sınıf öğrencilerinin girdiği ve İngilizce
yetkinliklerini ölçen Cambridge English PET sınavında
iki yıl üst üste başarısını arttırmanın yanı sıra bu sene
tarihi bir başarıya
imza atarak 16
yıllık Cambridge
sınavını içeren
okul tarihimizin en
yüksek başarısını
elde etti. 7. sınıf
öğrencimizden
sınava katılan
115 öğrencimizin
43’ü, sınavda
alınabilecek en
yüksek başarı
olan “Distinction” belgesini, 27 öğrencimiz ise diğer
yüksek başarıyı ifade eden “Merit” belgesini almaya
hak kazandı. 44 öğrencimiz ise PET sınavında başarı
belgesi almayı hak etti.

EUREKA DAY’DE BİZ DE VARIZ!

Lisemiz SEV Amerikan Koleji’nde birbirinden güzel
etkinliklerle gerçekleştirilen, bilim ve mühendisliğin toplum ve
dünya için ne kadar önemli olduğunun vurgulandığı Eureka
Day’de, Prof. SEV Kulübü öğrencilerimiz ilgi çekici deneyler
yaptılar; 7. sınıf öğrencilerimiz etkinliklere katıldılar. Fizik,
kimya ve biyoloji dallarında
gün boyunca yapılan deney
etkinliklerinde, öğrencilerimiz
Fen Bilimlerini interaktif şekilde
daha yakından tanıdılar ve
bilimin bilinmeyen yönleri
keşfederken, merak tohumlarıyla
festival alanından ayrıldılar.

MÜNİH’TE ISTA FESTİVALİ’NDE EĞİTİM

7. sınıflarımızdan 20 öğrencimiz 9-12 Mayıs tarihleri arasında, Almanya’nın Münih şehrinde, Munich International School’da
gerçekleşen ISTA Festivali’ne öğretmenleri Ms. Balcık ve Ms. Kolelle refakatinde katıldılar. Profesyonel ISTA sanatçıları
öğrencilere ve öğretmenlere workshoplar’da eğitim verdiler. Açılımı Uluslar Arası Okullar Tiyatro Birliği olan ISTA her yıl ilkokul,
ortaokul ve lise seviyelerinde, değişik tarihlerde ve dünyanın değişik ülkelerinde festivaller düzenleyerek gerek öğrencilerin,
gerekse öğretmenlerin en iyi drama eğitimi almalarını sağlar. Uluslararası 8 okul, bu festivale katılmaktadır.
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6 ŞAPKA DÜŞÜNME TEKNİĞİ

PDR bölümü olarak
Düşünme Becerileri dersinde
öğrencilerimizin problem
çözme becerilerinin
geliştirilmesi amacıyla “6
Şapka Düşünme Tekniği”
anlatıldı. Öğrencilerin
yapmış olduğu şapkalarla
renklenen derste, günlük
hayatlarında bu tekniği
nasıl kullanabileceklerinden örnekler verildi. Sonrasında
öğrenciler bu tekniği kullanarak nesli tükenmekte olan
foklar için çözümler ürettiler.

8. SINIFLAR MEZUNLAR
SOHBETİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak 8. sınıf
öğrencileri için “Mezunlar Sohbeti” gerçekleştirildi.
Etkinlikte Üsküdar SEV’den mezun olan öğrenciler,
bulundukları üst eğitim öğretim kurumları hakkında bilgi
vererek okullarının akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri
hakkında paylaşımda bulundular. Öğrencilerimizin
sorularını yanıtlayıp, onların kültürel bilinç ve sosyal
farkındalıklarının genişlemesine ve hedef belirlemelerine
yardımcı oldular.

CİHAT ŞENER İLE 7. VE 8.
SINIFLAR SEMİNERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak okulumuzda
değerli eğitimci Cihat Şener’i ağırladık. Konuğumuz, 7.
ve 8. sınıf öğrencilerimiz için “Sınava Hazırlık Sürecinde
Motivasyon” konulu bir seminer vererek sürdürülebilir
başarı, hedef belirleme, motivasyon, stres ve duygu
yönetimi gibi konulara değindi. Öğrencilerimiz, merak
ettikleri soruları konuğumuza yönelterek, sınav ve hayatla
ilgili tecrübelerini dinleme şansını yakaladılar.

8. SINIFLAR SEV AMERİKAN
KOLEJİ GEZİSİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz 8. sınıf
öğrencileri için lisemiz SEV Amerikan Koleji’ne bir gezi
düzenledi. Gezide öğrencilerin bir üst eğitim öğretim
kurumları hakkında bilgi sahip olmaları amaçlanarak,
SEV Amerikan Koleji’nin misyon, vizyon ve hedefleri
tanıtıldı. SEV Amerikan Koleji’nde okuyan öğrenciler,
okulun akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri
hakkında öğrencilerimize bilgi vererek, öğrencilerimizin
sorularını yanıtladılar, onların kültürel bilinç ve sosyal
farkındalıklarının genişlemesine yardımcı oldular.
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DÜNYA ÇOCUK HAKLARI
HAFTASI

Dünya Çocuk Hakları haftasında ortaokulumuzda,
tüm sınıf seviyelerinde Çocuk Koruma Politikamız ve
Çocuk Hakları Sözleşmesiyle ilgili, farklı bölümlerle
işbirliği yapılarak çeşitli farkındalık çalışmaları
yapıldı. 5., 6., 7., ve 8. sınıflarda öğrencilerimiz PDR
Bölümü’nün hazırladığı sunum ve videolarla çocuk
haklarıyla ilgili beyin fırtınası yaptılar ve okulumuzun
Çocuk Koruma
Politikası ile
ilgili bilgi sahibi
oldular. 5.
sınıflarda “Bir
çocuk ne ister?”;
6.sınıflarda
“Sizin için en
vazgeçilmez
çocuk hakkı
nedir?” sorusuna
yanıtlar aradılar ve cevaplarını görselleştirdiler.
7. sınıflar ise Tasarım ve Kodlama derslerinde
kendilerince en önemli çocuk haklarını “Coggle”
programını kullanarak zihin haritaları hazırladılar.
Türkçe derslerinde, öğrencilerimiz oluşturdukları bu
zihin haritaları üzerinden metin çalışmaları yaptılar.
2. Yabancı Diller derslerimizde çocuk hakları
üzerinde tartışılarak üç farklı dilde afiş, poster
çalışmaları yapıldı. Matematik derslerinde de 6.
sınıf öğrencilerimizle önce video izleyerek ısınma
çalışması yapıldı, daha sonra da çocuk hakları
temalı etkinliklerin yer aldığı Kahoot oyunu oynandı.
Öğrencilerimiz bu sayede farklı disiplinlerde çalışma
imkânı buldular.

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
GEZİSİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak 8. sınıf
öğrencilerimiz için Üsküdar Amerikan Lisesi’ne bir tanıtım
gezisi düzenlendi. Gezide öğrencilerin bir üst eğitim öğretim
kurumları hakkında bilgi sahip olmaları amaçlanmış, ÜAL’nin
misyon, vizyon ve hedefleri tanıtılmıştır. SEV’den mezun
olan ÜAL öğrencileri okulun akademik, sosyal ve kültürel
faaliyetleri hakkında bilgi vererek, öğrencilerimizin sorularını
yanıtlamış, onların hedef belirleme ve motivasyonlarının
desteklenmesi amaçlanmıştır.

ERGENLERDE SINAV STRESİ
VE DUYGU
YÖNETİMİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Bölümü okulumuzda, Klinik
Psikolog Serkan Kahyaoğlu’nu
ağırladı. Konuğumuz velilerimize
yönelik “Ergenlikte Sınav Stresi
ve Duygu Yönetimi” konulu bir seminer gerçekleştirdi.
Seminerde; ergenlikte orta yaş gelişim özellikleri,
ebeveynlerin bu yaş çocuklarında stres ve duygu yöntemi
için yapabilecekleri, ön ve orta ergenlikte yapıcı eleştiri ve
takdir yaklaşımları, sınava hazırlık sırasında ilişki yöntemleri
gibi konulara yer verildi.

SİBER ZORBALIKLA MÜCADELE

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak Design &
Coding dersi işbirliğiyle tüm okulumuzda siber zorbalıkla
mücadele başlıklı sınıf çalışmaları gerçekleştirildi.
Öğrencilerimiz, internet ortamında yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri
hakkında bilgilendirildi. Ardından öğrencilerimiz
tasarladıkları etiket, karikatür ve broşürlerle “No Bully
Zone” etkinliğinde okulumuzun duvarı süslendi. 7. ve 8.
sınıflarda düzenlenen broşür yarışmasında dereceye giren
ilk üç öğrenciye sertifika ve ödül verildi.
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ESKRİMDE TÜRKİYE
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

16-17 Mart 2019
tarihlerinde Türkiye
Eskrim Federasyonu’nun
düzenlediği Fethiye
Turnuvası’nda 4. sınıf
öğrencimiz Arsen
Rousselle Türkiye 3.sü
oldu. Öğrencimizi tebrik
ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

SPOR TIRMANIŞI İL İKİNCİLİĞİ

Okul spor tırmanışı sporcusu öğrencimiz Can Alpman 27
Mart 2019 tarihinde düzenlenen Okul Sporları İstanbul
Spor Tırmanışı İl Birinciliği Yarışı’nda okulumuzu başarıyla
temsil ederek Minik Erkekler Spor Tırmanışı İstanbul
ikinciliği elde etti.

SATRANÇ BAŞARISI

Okulumuz Satranç Takımı, 16-17 Mart tarihlerinde MEF
Eğitim Kurumları 5. Satranç Turnuvası’na katıldı. Turnuva
sonucunda okulumuz
öğrencilerinden Kerem
Hakkı Özol 2. sınıflar
kategorisinde masa derecesi
alarak 2. oldu. Rauf Tansu
Yıldırım ise 3.-4. sınıflar
kategorisinde masa derecesi
alarak 3. oldu.

TIRMANIŞTA TÜRKİYE
DÖRDÜNCÜLÜĞÜ
02-03 Mart 2019 tarihlerinde
Rize'de yapılan Tırmanış
Branşı Türkiye Küçükler
Şampiyonası’nda, öğrencimiz Can
Alpman küçükler kategorisinde
Türkiye 4.sü oldu.

EDMONDS CUP TURNUVASI
YAPILDI

GAME FEST 2019 İSTANBUL

Her yıl bir kardeş okulumuzda gerçekleştirdiğimiz 6.
sınıflar seviyesinde düzenlenen Geleneksel Game Fest
Organizasyonu 14-15 Mayıs tarihlerinde İzmir, Tarsus
ve Üsküdar SEV Okulları’ndan toplam 60 öğrencinin
katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerimiz survivor
etkinlikleri, doğada bir gün konseptiyle birbirleriyle
kaynaştı ve çeşitli aktivitelerde bir araya gelip takım
oluşturdular. Arkadaşlık ve dostluğun sporla pekiştiği
etkinlik, çeşitli salon oyunlarının sonunda madalya
töreniyle son buldu.

Bu yıl ilki düzenlenen Edmonds Cup Basketbol ve
Voleybol turnuvası farklı okulların katılımıyla SAC Spor
Salonu’nda yapıldı.
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EUROLEAGUE ACADEMY OKUL
TURNUVASI

Okulumuzun Küçük Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in
altyapı markası olan EuroLeague Academy’nin Fenerbahçe
Beko’yla yaptığı iş birliği kapsamında organize edilen
EuroLeague Academy Okul Turnuvası’nda 15 Nisan 2019
tarihinden itibaren mücadele etmeye başladı. Okulumuzu
temsil eden sporcu öğrencilerimize başarılar dileriz.

JİMNASTİKTE İKİNCİLİK

Üsküdar SEV Ortaokulu Yıldız Kız Ritmik Jimnastik Takımımız
12 Mart 2019 tarihinde Okullar Arası Ritmik Jimnastik
Müsabakaları’nda İstanbul 2.si oldu. Okulumuzu temsil eden
sporcu öğrencilerimiz Alaz Erdoğan ve Nadire Selin Özalp
Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandılar.

YILDIZ KIZ ESKRİM TAKIMI
MEB YARIŞLARI’NDA

Üsküdar SEV Ortaokulu Yıldız Kız Eskrim Takımı, 6-7
Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen MEB Okullar
Arası Yıldız Kız Eskrim İl Birinciliği Müsabakaları’nda
sporcu öğrencilerimizden Melis Kazancı ve Lara Belgin
Kiremitçioğlu İstanbul elemelerinde ilk 8’e girerek Ankara’da
düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak
kazandılar.

JUDODA
İSTANBUL
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

15 Mart 2019 tarihinde,
Sultanbeyli Spor Salonu’nda,
Okul Sporları İl Tertip
Komitesince düzenlenen,
2018-2019 Eğitim ve Öğretim
Yılı Okul Sporları Judo
Küçükler Erkek İl Birinciliği
Müsabakaları’na okulumuz
adına katılan beşinci sınıf
öğrencimiz Can Özkaya,
50kg kategorisinde İstanbul
üçüncüsü olarak okulumuzu
başarıyla temsil etti.

KÜÇÜK ERKEK BASKETBOL
TAKIMIMIZ İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ

KAYAK BAŞARILARIMIZ

18 – 25 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen, 20182019 Eğitim ve Öğretim yılı Üsküdar İlçesi Basketbol
Küçükler Erkek
İlçe Birinciliği
Müsabakaları’nda
okulumuz Küçük
Erkek Basketbol
Takımı 21 okul
arasından ilçe
üçüncüsü oldu.

22-24 Mart tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen
Türkiye Şampiyonası Kayak
Alp Disiplini Yıldızlar
Kategorisi’nde 30 bayan
sporcu arasından ortaokul
öğrencimiz Dafne Yuvacan
Türkiye 3.sü olurken 2 yaş
büyükleriyle yarışan Ada
Hasırcı Türkiye 5.si oldu.
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YILDIZ KIZ SPOR TIRMANIŞI
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Üsküdar SEV Ortaokulu
Küçük Kız Voleybol
Takımımız, 110 takımın
katıldığı GSGM Okul
Sporları İstanbul İli Grup
Eleme Maçları’nı kazandı
ve İstanbul’ da ilk sekiz
takım arasına girerek bir
üst turda mücadele etmeye hak kazandı. Maçlarda takım
ruhlarını sahaya yansıtan ve sportmence mücadele eden
öğrencilerimizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

10-12 Mayıs 2019
tarihleri arasında
Sivas’ta düzenlenen MEB
Okullar arası Yıldız Kız
Spor Tırmanışı Türkiye
Şampiyonası’nda sporcu
öğrencilerimizden Nehir
Işık Türkiye 2.si oldu.

TIRMANIŞTA ŞAMPİYONLUK
27 Mart 2019 tarihinde düzenlenen
Okullar Arası Spor Tırmanışı
Yıldız Kız branşında ortaokulumuz
öğrencilerinden Nehir Işık İstanbul
1.si olmuş ve Türkiye Şampiyonası’na
gitmeye hak kazanmıştır.

KÜÇÜK KIZ MASA TENİSİ
TAKIMI İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ

Üsküdar SEV Küçük
Kız Masa Tenisi
Takımımız Üsküdar İlçe
Turnuvası’nda üçüncü
olarak madalya almaya
hak kazandı. Maçlarda
sportmence mücadele
ederek okulumuzu
başarı ile temsil eden öğrencilerimizi kutluyoruz.

OKULLAR ARASI KÜÇÜKLER
YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ

YELKEN DERECELERİ

MEB Okullar Arası Yelken İl Birinciliği Müsabakaları’nda
okulumuz 6. sınıf öğrencilerinden Ela Naz Bayık Junior
Kız Kategorisi’nde İstanbul 2.si; Junior Genel Klasman Kız
Kategorisi’nde İstanbul 3.sü oldu.

14-16 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen Okullar
Arası Küçükler Yüzme İl Birinciliği’ne sporcu
öğrencilerimizden; Aileen Aylin Hillhouse, Yavuz
Ömer Ağa, Osman Kerem Olgun, Nafi Berk Olgun
ve Demir Karabacak katıldı. Yavuz Ömer Ağa
katıldığı 50m Kelebek Yarışı’nda 31:48’lik derecesiyle
İstanbul 2.si oldu.
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FİNLANDİYA – ESTONYA
KÜLTÜR GEZİSİ

HUZUREVİ GEZİSİ

Farklı uluslara ve onların kültürlerine meraklı öğrenciler
yetiştirmeyi hedefleyen ortaokulumuz, 20-22 Nisan 2019
tarihleri arasında Finlandiya ve Estonya kültür gezisi
düzenledi. Tallinn’de UNESCO’nun “Dünya Mirası” olarak
koruma altına aldığı ve şehrin karakteristik özelliklerini
taşıyan yapılar ziyaret edildi. Çok güzel bir feribot
yolculuğu sonunda Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye
gelerek; Senato Meydanı, Suomenlinna Kalesi ve Adası,
Helsinki Katedrali, Esplanadi Parkı, Temppeliaukio Yeraltı
Kaya Kilisesi, Uspenski Katedrali ziyaret edildi ve güzel
anılar biriktirerek İstanbul’a geri dönüldü.

Okulumuz Koro öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında 29 Nisan 2019 tarihinde Çamlıca Asude
Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde konser verdiler.
Öğrencilerimiz söyledikleri şarkılarla huzurevi sakinlerine
keyifli anlar yaşatırken farkındalık kazandılar ve duyarlı
bireyler olma yolunda bir adım daha atmış oldular.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE DESTEK

Bu yıl sorumluluk projemiz,
Yavuztürk İlköğretim Okulu’nda
öğrenim gören Suriyeli mülteci
öğrencilerin sınıf ortamında
eğitimlerini destekleyecek
malzemeler alınarak
yapılandırıldı. Amacımıza
ulaşmak için gerekli olan
fonun “Dünya Sanat
Günü”nde öğrencilerimizin
kendi emekleriyle yaptıkları
ürünlerinden elde edilmesi
planlandı. Sosyal sorumluluk
projemizi destekleyecek
ebeveynlerden, kırtasiye, su
matarası, defter, kitap vb.
ürünleri öğrencimizle birlikte
giderek almaları, ürünü sınıf
öğretmenlerimize iletmeleri
ve böylelikle de sürecimize
katkıda bulunabilecekleri iletildi. Bir başkasının hayatına
dokunarak fark yaratmaya çalışan öğrencilerimizin ürünleri
sertifikalarıyla birlikte sosyal sorumluluk proje görevleri
tamamlanınca iletildi. Öğrencilerimiz sorumlu oldukları
malzemeyi koridorlarımızda yer alan kolilere yerleştirdi.
Malzemelerin teslimi Müdür Yardımcılarımız Derya Bakar ve
Zeynep Türkmen tarafından gerçekleştirildi.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ
PİYANO KONSERİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Arkeoloji Müzesi
ile Özel Üsküdar SEV Ortaokulu’nun Müzeler Haftası
etkinlikleri kapsamında “L. v. Beethoven ve Arkadaşları”
adlı klasik müzik ve piyano konserini izleyen öğrenci
ve veliler, bu muhteşem atmosferde unutulmaz bir gün
yaşadılar. 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen bu
konserde öğrencilerimiz; L. v. Beethoven’ın hayatını ve
eserlerini evrenin diliyle yani müzikle anlatarak büyük
beğeni topladılar.
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KİTAP DESTEĞİ

Okul Aile Birliğimizin sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında aralık ayı
boyunca yürütülen Kitap “Sevgi”si
kampanyasında, katlarda yılbaşı ağacı
olarak süslenip kullanılan canlı çam
ağaçları 12 Şubat 2019 Salı günü
temsilci öğrencilerimiz tarafından Okul
Aile Birliği velilerimiz ve müdür yardımcılarımız eşliğinde
sera alanına dikildi.

50 Soruda Denizin Sırları kitabının
yazarı Alptekin Baloğlu okulumuzu
ziyaret edip öğrencilerimizle unutulmaz
bir söyleşi gerçekleştirirken Okul
Aile Birliğimiz de boş durmadı.
Öğrencilerimizin kitaba erişmeleri için
okulda stant kurdular. Stantta kitaptan
satın alan her bir öğrencimiz aynı zamanda iki öğrenciye
de hediye edilmesini sağladı. Böylece Okul Aile Birliğimiz,
Batman Recepler Köyü İlkokulu’ndaki öğrencilere bu
şahane kitabı ulaştırmak için aracılık etmiş oldular ve
kitapla öğrencileri buluşturdular.

GÜLMEK İYİLEŞTİRİR!

Üsküdar SEV İlkokulu Okul Aile
Birliğimiz, ciddi hastalıklar ve travmalar
sebebiyle gülmeye ihtiyacı olan
ama destek alamayan çocuklar ve
ailelerine psikososyal destek sağlamayı
amaçlayan ve gülmenin iyileştirici
gücüne inanan Gülmek İyileştirir
Derneği’ne yaptıkları bağışın sembolü
olarak sertifikalarını aldılar. Gülen gözleriyle ve kalpleriyle
Gülümseten Okullar Projesi’ni anlattılar.

KÜTÜPHANELER YENİLENSİN

Üsküdar SEV İlkokulu Okul Aile Birliğimiz,
Üsküdar’daki Zeynep Kamil İlkokulu’nun
kütüphanesinin yenilenmesi konusunda
destek veren üyelerimiz, İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Hasan Akgül’ün de
katılımıyla toplumun en değerli kesimi
olan çocuklar için buluştular ve sergi
açılışı yaptılar.

SOSYAL SORUMLULUK İÇİN
TEZGAH BAŞINA
5. sınıflarımız, İngilizce Bölümü
ve Okul Aile Birliğimizle beraber
yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi
için iki boyunca satış yaparak kaynak
yarattılar.

HEDİYE ÇEKİ DAĞITIMI

Okul Aile Birliği, ramazan ayı için hizmet bölümünde çalışan
44 personelimize market hediye çekleri dağıttı.

KİTAP “SEVGİ”Sİ KAMPANYASI

Üsküdar SEV İlkokulu Okul Aile Birliği aralık ayı içerisinde
yürütülen Kitap “SEVGİ”si Kampanyası’nda öğrencilerimizin
hediye ettikleri kitaplar kutulanarak, hediye paketi yapıldı.
1 Mart 2019 Cuma günü, 1576 yılında Mimar Sinan
tarafından 96 yaşında son eseri olarak yapılan Üsküdar
Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu’na gidildi ve öğrencilere
teslim edildi.
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AFRİKA’YA YARDIM ELİ

ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL
DESTEK

6. sınıflar LA dersinde işlediğimiz Afrika ünitesinin
tamamlayıcı etkinliği olarak tüm 6. sınıf öğrencilerimiz,
“World Human Relief” Yardım Derneği’nin aracılığıyla
Afrika Malavi Cumhuriyeti’ndeki çocuklara teslim edilmek
üzere, SEV çantalarını kendi zevklerine göre tasarladılar.
Çantaların üzerlerine sevgi, umut, paylaşma gibi
kavramlarla ilgili güzel sözler yazdılar. Ardından, Afrikalı
arkadaşlarına hediye etmek üzere aldıkları defterlere
kendilerini tanıtan İngilizce bir mektup yazarak, çantaların
içlerine yerleştirdiler. Öğrencilerimizin hediyeleri ağustos
ayında Malavi’deki arkadaşlarının ellerinde olacak.

Görsel Sanatlar Bölümü 6. sınıf
öğrencileri ile Tepe İlköğretim
Okulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri
ihtiyaçları için bir sosyal sorumluluk
projesi gerçekleştirdi. Okullarına
yaptığımız ziyaret sırasında büyük
bir sevinçle karşılanan öğrencilerimiz
t-shirt boyama etkinliğini yönettiler. Etkinlik ardından
özel eğitim öğrencileri t-shirtlerini mutlulukla giydiler.
Öğrencilerimiz her bir öğrenci için hazırlanmış eğitim
araçlarını kendilerine hediye etti ve sevgi tezahüratıyla
kendi okulumuza döndük. Bu çalışmada gönüllü olan
öğrencilerimize ve sponsor olan BIC’e teşekkür ederiz.

SOSYAL SORUMLULUK İÇİN
ÜRÜN SERGİSİ

PLASTİK KAPAK TOPLAMA
KAMPANYASI

Öğrencilerimiz
yaptıkları
ürünlerle bir
başkasının
ihtiyaçlarını
karşılayabilmek
için fon
oluşturmayı,
bir başkasının
hayatına dokunarak fark yaratmak için kendi ürünlerini
tasarladılar. “Yavuztürk İlköğretim Okulu”na yapılacak
yardım için hep birlikte; kendi elleriyle, kendi emekleriyle,
kendi yürekleriyle ürünler hazırlamaya karar verdiler.
Bu fikir çocukları iyice heyecanlandırdı ve hemen neler
yapabileceklerini planladılar. Beyaz Balonlar Seramik
Kupa, Kırmızı Balonlar Simetrik Kelebekler, Mavi Yıldızlar
Mozaik Ayna Süsleme, Mor Yıldızlar Ahşap Balıklarla
Duvar Süsü, Sarı Yıldızlar Bez Çanta, Turuncu Yıldızlar
Folyo Üzerine Desen, Yeşil Yıldızlar Seramik Tabak boyama
çalışmaları yaptılar. Kendi emekleriyle, sabırla ve özveri
ile hazırladıkları ürünleri spor salonumuzda heyecan ve
mutlulukla sergilediler.

Bir grup 5. sınıf öğrencimizin girişimi ve Okul Aile
Birliğimizin desteğiyle Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne
(TOFD) plastik kapak toplama kampanyası düzenlendi.
Yaklaşık dört ay boyunca süren kampanyaya pek
çok öğrencimiz ve velimiz destek vererek toplam 146
kilogram kapak topladılar. Büyük bir özveriyle yürütülen
kampanyada toplanan bu kapaklar TOFD tarafından
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere tekerlekli sandalye
almak için değerlendirilecek.

EĞİTİMDE KARİYER ZİRVESİ

Sağlık ve Eğitim Vakfı Okulları, 25-26 Mart tarihlerinde
Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Eğitimde
Kariyer Zirvesi'ndeydi. İlkokul
Müdürümüz Saliha Aslan’ın “Eğitim
Yönetiminde Boğaziçili Olmak”
konulu panelde konuşmacı olarak
yer aldığı etkinliğe Üsküdar SEV
öğretmen ve yöneticileri de katıldı.

182

Mahalleye yeni taşınan Nil her gün attıkları çöp poşetlerinin
nereye gittiğini sorgular ve böylece tüm hayatı değişir. Şimdi
Deniz ve sınıf arkadaşları, Nil gibi atıklarını sıfırlamanın peşinde.
Bu kitapta Sima Özkan düşünmeden çöpe atılan atıkların,
doğanın kusursuz dengesini bozduğuna dikkat çekiyor ve sıfır
atık için yapmamız gerekenleri basit bir şekilde sıralıyor.
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