ALP HABER

“Edebiyat; söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden
her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük
duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok
alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatıdır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

ODTÜ Geliştirme Vakfı Danışmanlığında ALP KOLEJİ Okul Gazetesi

OCAK 2020
Sayı: 13

Hazırlayanlar : Türkçe Öğretmenimiz Süleyman MUTLU’ya, Türkçe Öğretmenimiz Volkan İÇEL’e, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz
Alparslan TARAF’a, bütün yazar ve çizerlerimize, emeği geçen tüm öğretmenlerimize, ayrıca gazetenin hazırlanmasında destek ve
yardımlarını esirgemeyen Okul Müdürümüz Aydın AKBAŞ’a teşekkür ederiz.

ÖĞRENCİMİZ 2019 LGS TÜRKİYE BİRİNCİSİ!
8. sınıf öğrencimiz Hikmet Tarık KESKİN,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan
2019 LGS’de, açıklanan kesin sonuçlara
göre tüm soruları doğru cevaplandırarak
Türkiye 1.si olmuştur.
Öğrencimizi, ailesini ve öğretmenlerimizi
tebrik eder; bu üstün başarıda emeği geçen
herkese teşekkür ederiz.

2019 BURSLULUK SINAVINDA
ÖĞRENCİMİZ
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
8. sınıf öğrencimiz Mehmet Emin SUNA,
Millî Eğitim Bakanlığı 2019 Bursluluk Sınavında
tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla
Türkiye 1.si olmuştur.
Öğrencimizi tebrik eder, başarısının devamını dileriz.

MODERN PENTATLONDA ÜÇ TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
7. sınıf öğrencimiz Tuğra YÜKSEL, Türkiye genelinde yapılan modern pentatlon yarışlarında
peş peşe 3 kez Türkiye Şampiyonu olmuştur. Öğrencimiz 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Aydın
Kuşadası’nda yapılan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Triathle Kulüplerarası Türkiye
Şampiyonası U13 erkek kategorisinde Türkiye 1.si
olmuştur. Öğrencimiz ayrıca Türkiye Modern
Pentatlon Federasyonu tarafından 12 Ekim 2019
tarihinde Bursa Osmangazi’de yapılan Laser Run Şehir
Turu 2. Etap U13 erkek kategorisinde Türkiye 1.si,
2 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan UIPM
Global Laser Run Şehir Turu yarışları U13 erkek
kategorisinde de Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Üstün başarısından dolayı öğrencimizi tebrik eder,
nice başarılar dileriz.

OKULUMUZ BERLİN’E EĞİTİM ZİYARETİ DÜZENLEDİ
Okulumuz, 18-22 Kasım 2019 tarihlerinde
proje ekibimizle Almanya’nın başkenti Berlin’e
eğitim ziyareti düzenledi. Hollanda ve
İspanya’dan gelen proje ekibiyle birlikte üç yıl
sürecek uluslararası Erasmus+ projesinin hazırlık
çalışmalarını yapan proje ekibimiz, Berlin’de
proje konusuyla ilişkili tarihi mekân ve müzelerde
incelemelerde bulundu. Öğrencilerimiz, ziyaret
süresince Almanya’nın kültürel ve tarihi
dokusunu yerinde inceleme fırsatı bulurken
yabancı dil becerilerini de günlük hayatta
kullanma şansı yakaladılar.

ERASMUS+ PROJEMİZİN İLK TOPLANTISI BULGARİSTAN’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Okulumuzun Hollanda, İspanya, İtalya,
Fransa ve Bulgaristan’daki okullarla
ortak gerçekleştirdiği 2019-2021 yıllarını
kapsayan “YouthtopiaGO!” adlı
Erasmus+ projemizin ilk toplantısı
8-14 Aralık 2019 tarihlerinde
Bulgaristan’ın Pazardzhik kentinde
gerçekleşti.
Proje ekibimiz, diğer ekiplerle birlikte oluşturdukları uluslararası gruplarla bir hafta boyunca
geleceğin şehrini tasarlamış, haftanın sonunda ise ortaya koydukları ürünleri şehir sakinlerine
sunma fırsatı bulmuşlardır. Yoğun geçen hafta boyunca projeye katkılarının yanı sıra İngilizce dil
becerilerini günlük yaşamda da kullanma fırsatı bulan öğrencilerimiz, projenin gelecek
toplantılarını dört gözle beklediklerini ifade etmişlerdir. Projemizin ikinci toplantısı
10-17 Mart 2020 tarihlerinde İspanya’nın Logrono kentinde gerçekleşecektir.

500 TAM PUANLA TÜRKİYE 1.Sİ OLAN ÖĞRENCİMİZE
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖDÜL
1 Haziran 2019 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından düzenlenen ve 1 milyon 29 bin
öğrencinin girdiği Liselere Giriş Sınavında tüm
soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla
Türkiye 1.si olan öğrencimiz Hikmet Tarık KESKİN,
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
ödüllendirildi. Mevlâna Öğretmenevi’nde
düzenlenen ödül töreninde Konya İl Milli Eğitim
Müdürü Sayın Seyit Ali BÜYÜK, öğrencimizi tebrik
ederek başarısının devamını diledi.

ÜÇ ÖĞRENCİMİZDEN

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
4. sınıf öğrencilerimiz Tuna YILMAZ,
Defne HAKYEMEZ ve Ali Alper YAKUT,
ülke genelinde yapılan başarı değerlendirme
sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak
100 tam puanla Türkiye 1.si olmuşlardır.
50.000 öğrenci arasında Türkiye Birincisi olan
öğrencilerimizi üstün başarılarından dolayı
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
4. sınıf öğrencilerimiz Tuna YILMAZ,
Ali Alper YAKUT ve Yiğit Alp BAĞCI,
5 Aralık 2019 tarihinde yurt çapında
yapılan başarı değerlendirme sınavında
tüm soruları doğru yanıtlayarak 100 tam
puanla Türkiye 1.si olmuşlardır.
Üstün başarılarından dolayı Türkiye
Birincisi olan öğrencilerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

TATİLİNİZE RENK KATACAK KİTAPLAR
YENİ UFUKLAR-TOPRAK IŞIK
Bu kitapta teori ile pratik bir arada! Okuduğunuz bölümün ardından
giriyorsunuz laboratuvarınıza ve deneyerek keşfediyorsunuz size
anlatılanı. Laboratuvar dediysem korkmayın hemen, evde
bulabileceklerinizle basit ve pratik deneylerden bahsediyoruz. Yeni
Ufuklar, siz genç nesillerin onları keşfetmesini bekliyor. Elinizde de
bunu anlatan harika bir rehber var, hadi artık sıra sizde!
ÇÖPLÜK-ANDY MULLİGAN
Evsiz bir oğlan olan Raphael, günlerini çöpten dağların arasında
geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden
yastık yapıyor. Bir gün talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor
eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek, ama önce hayatını kurtarmak
için kaçması gerek…
CİNGO-ŞERMİN YAŞAR
BEN İNSAN DEĞİL MİYİM? İnsanlar beni kıskanıyor yaaa, çok kıskanıyor.
Bütün gün “Cingooo, yapmaaa!” diye bağırmalarının asıl sebebi bu.
Hepsinin benim yerimde gözü var. Biliyorum. Benim gibi olamadıkları için
arıza çıkarıyorlar. O yüzden yaptığım her şey sorun oluyor. Oku da gör,
nasıl abarttıklarını… Oku da gör, nasıl haklıyım…
Oku da gör, ben insan mıyım, değil miyim?
FARKLI AMA AYNI-FERİDUN ORAL
Feridun ORAL’dan “Engeller” üzerine bir kitap… Bir gün, çoban
sürüsündeki keçilerden biri doğurur. Bu sevimli yavrunun sürüdeki diğer
yavrulardan farklı olduğunu hemen anlar çoban. Yavrunun ön bacakları
tutmuyordur! Dağlarda, bayırlarda bu yavru keçi ne yapacaktır?
Nasıl koşup oynayacaktır? Çoban, çok geçmeden mucize bir çözüm
bulmuştur…
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FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ

Okul öncesi dönemde fen etkinlikleri, çocuklarımızı; gözlem yapmaya,
araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten bir etkinliktir. Bu etkinlik
öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram
gelişimlerine yardımcı olmaktadır.

Çocukların anlayabileceği düzeyde, etkinlikleri eğlenceli ve çekici hale
getirerek çocukların motivasyonunun arttırılmasında ve öğrenmeye karşı
merak uyandırılmasında farklı tekniklere yer vermekteyiz.

OYUN ETKİNLİĞİ

Oyun, çocuk gelişimi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Oyun; fiziksel,
duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimin temelidir ve çocuk için en etkin
öğrenme sürecidir. Çocuk; oyun sırasında kurallara uymayı, paylaşmayı,
hoşgörüyü, sorumluluk almayı, kendini ifade etmeyi öğrenir.
Okul öncesi dönemde
çocuklar, oyunla
coşku ve sevinç
duygusuna sahip
olurlar. Çocuklar;
insanlık ilişkileri,
yardımlaşma,
konuşma, bilgi
edinme, alışkanlık ve
deneyim kazanma,
yaşamın rollerini
anlama olgularını
oyun içinde kavrar,
benimser, pekiştirir.
Çocuğun kişiliği oyun içinde daha belirgin çizgilerle ortaya çıkar ve gelişir.
Bizler de buradan yola çıkarak oyun ile öğrenmeyi temel almaktayız.

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Okul öncesi dönemdeki çocuklar; meraklı, araştırıcı, hayal güçleri gelişmiş
ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların matematiğe karşı pozitif tutum
geliştirmeleri, okul öncesi yıllardaki matematik yaşantıları ile doğrudan
orantılıdır. Çünkü okul öncesi yıllar, birçok matematik kavramının
temellerinin kazanıldığı sihirli yıllardır.

Bizler bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, öğrencilerimizin
araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden-sonuç ilişkisini
görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri
fırsatlar sunarak eğitim ortamlarını hazırlamaktayız.

OKUMA YAZMAYA İLK ADIMLAR
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında, öğrencilerimiz ile birlikte
parmaklarıyla kendi bedenleri üzerinde, havada ve farklı zeminler üzerinde
değişik şekiller oluşturacak çeşitli çalışmalara yer vermekteyiz. Bunun
yanında üç boyutlu çalışmalardan, tek boyutlu çalışmalar olan kâğıt
üzerinde pastel veya mum boya kullanarak çocukların kavram gelişimlerine
ve bağlantı kurmalarına yönelik çalışmalar yapmaktayız.
Tanıma, eşleştirme,
farklılıkları ayırt etme,
parça-bütün, olay sıralama
ve sınıflandırma, istasyon,
ses çalışmaları gibi
çalışmaları içeren eğitici
materyallerle etkinlikleri
zenginleştirerek okuma
yazma çalışmalarında
öğrencilerimize farkındalık
kazandırmaktayız.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
SANAT ETKİNLİĞİ
Sanat etkinlikleri ile çocuk; doğa ile insanlar arasındaki ilişkileri tanır ve düşünce
birikimiyle onun gelecekteki entelektüel gelişimine olanak sağlar. Okul öncesi dönemde
sanat etkinlikleri, uygun şekilde hazırlandığında çocukların yaratıcılıklarını
geliştirmektedir. Okul öncesi dönemde çocuklar, sanat etkinlikleriyle kendini keşfetme
fırsatı yakalamaktadır. Duygularını ifade edemeyen çocuklar, sanat etkinlikleriyle
kendilerini ifade etmekte, rahatlamakta ve özgün ürünler oluşturarak
kendini tanımaktadırlar.

Okul öncesi sanat etkinliklerinin; çocukların yaratıcılıklarını, öğrenme becerilerini ve
algısal, bilişsel, duygusal gelişimlerini olgunlaştırdığı görülmektedir. Öğrencilerimizin
özgün ürünler ortaya koymalarına fırsat vererek yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı
olmaktayız.

Türkçe dil etkinlikleri, çocuklarımızın zihinsel gelişiminde etkilidir.
Belli kavramları kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem
çözme yeteneklerini, vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini
kullanarak ifade ederler ve böylece psiko-motor becerileri
desteklenir. Kendi kendini tanımasına, iç dünyasını
keşfetmesine yardımcı olur.

Biz de öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilme,
günlük sevinçlerini, üzüntülerini başkalarıyla paylaşma becerisi
kazanabilmelerine fırsat vererek etkinliklerimizi
bu doğrultuda planlamaktayız.
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2-A ÖĞRENCİLERİMİZ KENDİ
TANGRAMLARINI KENDİLERİ YAPTI
MATEMATİK HER YERDE
1-A sınıfı olarak matematik dersimiz ile hayat bilgisi dersimizi birleştirerek
bir etkinlik gerçekleştirdik. Kasım ayının sonbahar mevsiminde olması nedeniyle
öğrencilerimiz şeffaf şemsiyelerini getirdiler.

Matematiği öğrenirken problem çözme, tahmin, desen arama, ortaya çıkan desenleri
düzenleme, tablo oluşturma, matematiksel akıl yürütme ve sonuç çıkarma gibi
becerilerinin gelişmesi adına her bir öğrencimiz kendi tangramını kendisi yaptı, çeşitli
şekiller yaparak çalıştı. Matematiğin kazanımlarını “yaparak ve yaşayarak” öğrenen
öğrencilerimiz, gerçekleştirdiğimiz pek çok etkinlikle becerilerini geliştirmektedir.

Etkinliğimizi matematik dersindeki örüntü konusu ile birleştirdik. Şemsiyelerimizle
örüntüler yaptık. Dersler arasındaki ilişkiyle konularımızı günlük hayatımıza aktardık.
Öğrencilerimiz, örüntünün günlük hayatımızın her alanında var olduğunu keşfettiler.

GEZELİM, GÖRELİM, ÖĞRENELİM
2-B sınıfı olarak 80 Binde Devrialem Parkı’ndaki tarihi ve kültürel mirasımızı
anlatan 120 minyatürden oluşan Türk Dünyası Parkı’na, çocuklarımızın
hayal dünyasına katkıda bulunan Pamuk Şekeri Parkı’na (Masal Dünyası Parkı)
ve 50 adet dinozor maketinin bulunduğu T-Rex Parkı’na gezi düzenledik.

3-A SINIFI ÖĞRENCİLERİMİZ, FEN BİLİMLERİ
DERSİNİ ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİKLE TAÇLANDIRDI
Öğrencilerimiz, Fen Bilimleri dersimizin “Gezegenimizi Tanıyalım” ünitesi
kapsamında öğrendikleri bilgileri ailelerine sundular. Sunumun ardından, ünite
kazanımlarına uygun sözler ile yazılmış rap müziği eşliğinde şarkılarını paylaştılar.

Daha sonra “Ben
Bilmem Ailem Bilir”
yarışmasında ter
döken anne-babalar,
yarışmayı başarı ile
tamamladı.

Etkinliğimizi materyal tasarımı ile sonlandıran öğrencilerimize ve ailelerine,
“Katılım Sertifikaları” sınıf öğretmenimiz tarafından takdim edildi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YOLCULUK
Sosyal bilgiler dersimizin ‘’Kültür ve Miras’’ konusuyla ilişkili olarak
aile yadigârı objelerle geçmişten günümüze uzanan bir zaman yolculuğu
gerçekleştirdik. Kültür ve mirasımıza sahip çıkmanın önemini vurgulamak adına
düzenlediğimiz sergimiz, çocuklara ışık tutarken çevreden de büyük ilgi topladı.

KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ SERGİSİ

Kültür; geçmişi, günümüzü ve geleceği bir arada yaşatır.
Okulumuzda 4-B sınıfı olarak, sosyal bilgiler dersimizin temasıyla
bağlantılı, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi yaşatmak ve
geçmişten günümüze derin bir ışık tutmak için ‘’KÜLTÜR VE MİRAS
ORTAK DEĞERLER SERGİSİ’’ düzenledik. Öğrencilerimizin ve velilerimizin
desteği ile eskiden kullanılan kıyafetler, aksesuarlar, mutfak eşyaları,
bakır araç-gereçler, günlük hayatı kolaylaştıran aletler, el sanatlarından
yararlanılarak yapılan örtüler, örgüler, işleme ve danteller ile renkli ve
güzel bir görüntü oluşturduk. Tüm öğrencilerimiz, eski zamanlarda
günlük hayatta kullanılan bilmedikleri, görmedikleri birçok şeyi gördüler,
ilgi ile izlediler ve öğrendiler. Öğrencilerimiz, kültürümüze her zaman
sahip çıkmak, kültürel mirasımızın geleceğe aktarılmasının önemini
vurgulamak adına bu sergi ile örnek bir davranış sergilediler.
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KÂĞIT UÇAK YARIŞMAMIZ
ÇEK-BIRAK-HAREKET ETSİN
“Çek-Bırak-Hareket Etsin” etkinliğimizde öğrencilerimiz hem eğlenerek öğrendiler
hem de tasarladıkları araçlarla yarışma heyecanı yaşadılar. Yay ve lastik gibi esnek
cisimlerin sıkışık veya gerginken sahip oldukları “esneklik potansiyel enerjisi”nin
“kinetik enerji”ye (hareket enerjisine) farklı tasarımlarla dönüşümünü
deneyimlediler. Öğrencilerimiz, keşfetmenin ve öğrenmenin; farkındalığın ve
gerçekleştirmenin keyfini doyasıya yaşadılar.

Birincisini düzenlediğimiz ve ortaokul öğrencilerimizin katıldığı “Kâğıt Uçak
Yarışması”nın “En Uzun Mesafe” kategorisi, 06.11.2019 Çarşamba günü spor
salonumuzda gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, kâğıt uçakların tıpkı uçaklar gibi
havacılık ilkeleri çerçevesinde havada kaldıklarının farkına vardılar. Ayrıca
uçakların geliştirilme sürecinde kâğıt uçakların oynamış oldukları önemli rolü de
öğrenmiş oldular. Yarışmada 27 pilot, uçaklarıyla yarışmış olup yarışma sonunda
uçakların kat ettiği mesafeler ve pilotların sıralaması panoya asılarak
öğrencilerimize duyurulmuştur.

Yarışmamızda; 16 m’lik en iyi derecesi ile 8-A sınıfından İbrahim SÖYLEMEZ
birinci; 15 m’lik en iyi derecesi ile 8-A sınıfından Oğuz Furkan BAKACAK ikinci;
13,8 m’lik en iyi derecesi ile 7-B sınıfından Fatih Emre YAZICI üçüncü olmuştur.
Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

PROJE TABANLI MATEMATİK ÖĞRENİMİ
Proje tabanlı öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri
destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; akademik, sosyal ve hayat
becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modelidir.

Matematik dersinde (“Kümeler” konusunda) uyguladığımız proje temelli öğretim
modelinde öğrencilerimiz, toplumsal iletişimi güçlendiren unsurları matematiksel olarak
yorumladılar. Matematiksel sembollerin birer iletişim aracı olduğunu keşfettiler.
Eğlenirken matematik öğrenmenin keyfini doyasıya çıkardılar.

FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ
Okul öyle bir kurumdur ki yalnızca öğretimden bahsedilemez, bahsedilmemeli!
Sosyal sorumluluk kampanyalarına okulumuzun desteği yadsınamaz. Bu bilinçle
yetiştirilen ve eğitilen öğrencilerimiz büyük bir projeye imza attılar ve farkındalıklarını
kanıtladılar. 6-A sınıfımız, kendi aralarında yaptıkları programlama ile;

- Afrika’daki susuzluk için Damacana Projesi
- Kimsesiz hayvanlar için Bağış Kutusu
- Çölleşen dünyamız için Ağaçlandırma Projeleri üretmişlerdir.

ÖĞRETMENİME MEKTUP YARIŞMASI

Ortaokul öğrencilerimiz arasında düzenlediğimiz “Öğretmenime Mektup” temalı
mektup yazma yarışmasında; 8. sınıf öğrencilerimiz Oğuz Furkan BAKACAK ve
Beren KAYA birinciliği paylaşırken; 5. sınıf öğrencimiz Nil YILMAZ ikinci;
6. sınıf öğrencimiz Sümeyye Ayşe KESKİN üçüncü oldu.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

KELİME AVI YARIŞMAMIZ
5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizin hem dikkatlerini arttırmak hem de bilgilerini
ölçmek amacıyla “Dil Bilgisi Kelime Avı” yarışması düzenledik.
Öğrencilerimiz, Türkçe dersimizin birinci temasındaki konulara
uygun kelimeleri bulmaca içerisinde bulduktan sonra
kelimelerin özelliklerini de doğru yazmak için zamanla yarıştılar.
Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz!

5. SAYFA

ENGELSİZ SPOR
ULUSLARARASI NOKTA GÜNÜ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde
öğrencilerimiz, Beden Eğitimi ve Spor
dersinde farkındalık kazanmak adına
oturarak voleybol oynadı.
Öğrencilerimiz bunu yaparken
onların günlük hayatta ne kadar
zorlandıklarını empati kurarak
anlamış oldular.

Okulumuzda “Nokta Günü”nü kutladık. Etkinliğimize ünlü yazar Peter H. Reynolds’un
“Nokta” adlı kitabını okuyarak başladık. Öğrencilerimiz, üretkenliklerini kullanarak farklı
bakış açıları kazandılar, keyifli çalışmaların sonunda oluşturdukları birbirinden güzel
ürünleri de panolarımızda sergilediler.

OKULUMUZDA MÜZİK
Okulumuzda, müzik derslerine ek olarak müziğe özel ilgisi olan
öğrencilerimizle hafta sonu kurslarımızda bireysel çalgı eğitimleri
verilmektedir. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz, okulumuzda yapılan
etkinliklerle becerilerini sergileme fırsatı bulmaktadır.

HER ZAMAN SANAT

Öğrencilerimiz, yoğun geçen dersler arasında deşarj olabilmek ve
dinlenebilmek için teneffüslerde görsel sanatlar atölyesinde zamanlarını
etkin şekilde değerlendirmektedirler. Okulumuzda oluşan sanat akımı,
öğrencilerimizin sadece derslerde değil, kendilerini keşfetmelerine ve
yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

WİR LERNEN DİE BERUFE
6-A sınıfı öğrencilerimizle ünite kapsamında meslekleri
öğrendik. Meslekleri öğrenirken her öğrencimiz, istediği bir
mesleği seçip ona uygun bir kıyafetle derse katıldı. Ardından
sınıf arkadaşlarına kısa bir skeç yapan öğrencilerimiz,
hem eğlenmenin hem öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

6. SAYFA

ÖĞRENCİLERİMİZ ULUSLARARASI İNGİLİZCE SERTİFİKASI ALDI
Cambridge Üniversitesi sınav merkezi tarafından düzenlenen, tüm dünyada yaklaşık 5 milyon öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Cambridge ESOL sınavlarında Starters, Movers,
Flyers ve PET düzeylerinde sınava giren öğrencilerimiz, uluslararası İngilizce sertifikası almaya hak kazanmıştır. İngiltere’den gelen ve tüm dünyada geçerliliği olan
uluslararası İngilizce sertifikalarını alan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

NATIONAL BRING YOUR TEDDY BEAR
TO SCHOOL DAY
Ana sınıflarımızda “kültürel farkındalık” dersimizde işlediğimiz, Amerika’da
her yıl Ekim ayının ikinci Çarşamba günü kutlanan “National Bring Your Teddy
Bear to School” etkinliğini biz de öğrencilerimizle gerçekleştirdik.
Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, okula gelirken oyuncak ayılarını getirdiler
ve konuyla ilgili çeşitli aktiviteler yaparak renkli bir gün geçirdiler.

2. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ YERLİ MALI
HAFTASI’NI İNGİLİZCE DERSİNDE DE KUTLADI
2-A ve 2-B sınıfı öğrencilerimiz, “Yerli Malı Haftası”nı İngilizce
öğretmenlerimizin rehberliğinde yaptıkları taçlarla kutladı. Ortak
tutum şeklinde yapılan derslerimizde öğrencilerimiz, ülkemizde
yetiştirilen meyvelerin İngilizcelerini öğrenip pekiştirmek amacıyla
üzerinde meyveler olan taçlar yaptılar.
Hem eğlenip hem
öğrendikleri bir
etkinlik ve
farkındalık
kazandıkları bir
birliktelik olarak
“Yerli Malı Haftası”
okulumuzda
coşkuyla kutlanmış
oldu.

When I Grow Up I Want To Be A…
Ana sınıfı öğrencilerimiz; büyüyünce ne olmak istediklerini sınıf arkadaşlarına eğlenceli
bir etkinlikle paylaştı. Büyüdüklerinde olmak istedikleri mesleğin kostümlerini giyerek
İngilizce dersimizde bütün sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine anlattılar. Hedeflerine
ulaşmaları dileğiyle bu uzun yolda öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

2. SINIFLARIMIZ 80 BİNDE DEVRİ ALEM GEZİSİNDE

2. sınıf öğrencilerimizle yapmış olduğumuz gezimizde, skills derslerinde
işlediğimiz Astrosmurf kitabımızla ilgili Şirinler köyünü inceleme fırsatımız oldu.
Smurfs ile ilgili sorularımızın yanıtlarını öğrencilerimiz verirken onlarla vakit
geçirmenin de ayrıca mutluluğunu yaşadılar. Oldukça verimli geçen bu gezimizde
öğrencilerimiz çok eğlendiler.

İNGİLİZCE KİTAP OKUMADA
LİDER OKUL OLDUK
1. sınıflardan 8. sınıflara kadar öğrencilerimiz uluslararası
düzeyde geçerli çevrimiçi (online) İngilizce kitap okuma
platformlarından kitap okumayı alışkanlık haline getirdiler.
Öğrencilerimizin okuduğu İngilizce kitap sayısı ve
okuma düzeylerindeki gelişime göre lider okul olduk.

TÜM DÜNYADA UYGULANAN PBL (Proje Tabanlı Öğrenme)
METODU OKULUMUZDA UYGULANDI
Dünyanın önde gelen ülkelerinin uygulamış olduğu PBL (Proje Tabanlı Öğrenme)
metodu, ortaokul İngilizce zümremiz tarafından Aralık ayının son haftasında
okulumuzda da uygulanmıştır. PBL metodu ile öğrenciler günlük hayatlarında
karşılaştıkları iletişim, kültürlerarası çatışma, dünya vatandaşlığı, 21. yüzyıl problemleri
gibi konulardaki sorunları belirlemiş ve kendi oluşturdukları gruplar ile bu sorunlara
çözüm getirmek için proje çalışmaları yapmışlardır. Yapılan proje çalışmaları neticesinde
ortaya poster, video, mini-dergi, drama gibi ürünler çıkaran öğrencilerimiz, kendi
geleceklerini de ilgilendiren konularda söz sahibi olmanın onları daha da motive ettiğini
belirtmişlerdir. PBL metodu ile öğrencilerin dil becerilerinin arttığı gözlemlenmiştir.

7. SAYFA

BADMİNTONDA KONYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Konya Gençlik ve Spor
Müdürlüğüne bağlı Badminton İl
Temsilciliğinin 2-3 Kasım 2019
tarihlerinde düzenlemiş olduğu
Atatürk Kupası Badminton
Turnuvası’nda öğrencimiz
Hamza Alperen APAN U15
kategorisinde Konya 3.sü oldu.
Öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

DİKKAT GEREKTİREN KULELİ OYUN ETKİNLİĞİMİZ
Bu oyunda öğrencilerimiz, eğlenirken öğrendiler ve el-göz
koordinasyonlarını geliştirdiler. Bunun yanı sıra stresle başa çıkmayı öğrenen
öğrencilerimiz, yarışma heyecanını ve takım ruhunu doyasıya yaşadılar.

SOS OYUNUMUZ
Atatürk’ün “ Sağlam kafa sağlam
vücutta bulunur.” sözünden yola
çıkarak hem koştuk hem de
düşündük. Kağıt üzerinde oynanan
SOS oyununu Beden Eğitimi ve Spor
dersimize uyarlayarak 7. sınıf
öğrencilerimiz ile oynadık. Bu oyun
sayesinde öğrencilerimiz, eğlenceli
vakit geçirmenin yanında hızlı
düşünme ve doğru karar alma
becerilerini de geliştirmektedir.

GELENEKSEL TOMBİK
OYUNUMUZ
Ülke genelinde farklı isimlerle bilinse
de çocukların severek ve eğlenerek
oynadığı tombik oyunu için
sahalardayız. Önceleri mahallelerde
oynanan bu geleneksel oyunumuz
artık bir spor dalı olarak düzenlenmiş
ve kurallı hale getirilerek turnuvalarda
yerini almıştır. Bu oyunlar sayesinde
öğrencilerimizin sosyalleşme, kendini
ifade etme ve bir takıma ait olma
duyguları gelişmektedir.

TOP ATMA-TUTMAYUVARLAMA OYUNUMUZ
Bu oyunda öğrencilerimiz, ikişerli
gruplara ayrıldı, karşılıklı eşleştikten
sonra öğrencilerimizin aralarına çember
yerleştirildi. Topun çemberden
geçirilmesi şeklinde oynanan
oyunumuzda ana sınıfı öğrencilerimiz,
el-göz koordinasyonlarını geliştirirken
eğlenceli zamanlar geçirdiler.

ARKADAŞLIK PASTASI

Rehberlik Birimi olarak 3-A sınıfı öğrencilerimizle arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek
ve daha sağlıklı arkadaşlıklar kurabilmelerini sağlamak amacıyla “Arkadaşlık Pastası”
etkinliği yaptık. Bu bağlamda “İyi bir arkadaş nasıl olmalı?” ve “Ben nasıl bir arkadaşım?”
sorularına cevap aradılar ve karşılıklı paylaşımlarda bulundular.

ÖFKE KONTROLÜ
Okulumuzda Rehberlik Birimi olarak, öfke kontrolü ile ilgili “Öfke Kutusu” etkinliği
yaptık. Öğrencilerimizi, öfkenin bir duygu durumu olduğu konusunda bilgilendirip
onların öfkeyi kontrol altında tutmak için neler yapabileceği konusunda
düşüncelerini, değerlendirmelerini aldık. Çocukların güvenli bir ortamda kendilerini
ifade etmelerini sağlayan bu etkinlikte, duyguları konusunda yalnız olmadıklarını
hissetmelerini sağladık. Kendileri gibi düşünen ve düşünmeyen diğer arkadaşlarının
onayını ve paylaşımlarını gördüler. Bu etkinliğimizde öfkeyi doğru ifade etme ve
tepkilerini kontrol etme becerisi ile öfkenin yarattığı fiziksel, duygusal ve düşünsel
etkiler ele alındı. Onları nelerin öfkelendirdiği, öfke durumunda neler yaptıkları
konuşulup çözüm yolları paylaşıldı.

OKULUMUZDA DİKKAT GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Tüm yaşantımız boyunca önemli bir etkiye sahip olan dikkat, çocukluk döneminde
geliştirilebilecek bir olgudur. Okulumuzun Rehberlik Birimi tarafından ana sınıfı
düzeyinden 4. sınıf düzeyindeki öğrencilere kadar, hem bireysel çalışmalar hem de
grup çalışmalarıyla öğrencilerimize daha dikkatli olmanın yolları gösterilerek gerçek
performanslarının ortaya çıkması desteklenmektedir.

8. SAYFA

ÖĞRENCİLERİMİZ SATRANCI EĞLENEREK ÖĞRENİYOR VE ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORLAR

Kurumumuzda uzman, deneyimli Satranç Öğretmeni ve Zeka Oyunları Eğitmeni FİDE Satranç Hakemi ve Satranç Antrenörü Hasan GÜVEN tarafından FİDE ve TSF satranç kurallarına
uygun olarak dersler verilmektedir. Satranç eğitimi ile öğrencilerimiz hem eğleniyorlar hem de hayata hazırlanıyorlar. Zira gerçek hayatımızda büyük önemi olan sabır, hoşgörü,
akılcı düşünme, kazanma ve kaybetme duyguları satranç ile kazanılabilmektedir. Satrancın çocuklarımızın zihinsel gelişiminde birçok yararı bulunmaktadır.
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA KAZANILAN İLK ÜÇ DERECE ÖDÜLLERİMİZ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=7 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=2 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 7 GENEL TOPLAM= 16
2011 YILINDAN İTİBAREN KAZANILAN ÖDÜLLERİN GENEL TOPLAMI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ=115 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ=96 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ= 123 ÖDÜLLER TOPLAMI= KONYA İLİ 317 + DİĞER İLLER 17 = 334

Türkiye Satranç Federasyonu Konya Temsilciliği-Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği
ile 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan 15 Temmuz Şehitler Günü ve Demokrasi Satranç
Turnuvası’nda öğrencilerimiz Zehra Aslı ÜNSAL 8 yaş kızlar kategorisinde Konya 1.si,
Nevra Sare ÇELEBİ 8 yaş kızlar kategorisinde Konya 2.si, Ayaz BÜYÜKTERZİ 10 yaş genel
kategorisinde Konya 2.si olmuş ve madalya kazanmışlardır. Öğrencilerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya
Temsilciliği-Konya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü iş birliği ile 26-27 Ekim 2019
tarihlerinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı Satranç Turnuvası’nda 5. sınıf
öğrencimiz Ayaz BÜYÜKTERZİ, 10 yaş
kategorisinde Konya 1.si olmuş ve
madalya kazanmıştır.

Öğrencilerimizi tebrik eder, nice başarılar dileriz.

Ayrıca aynı yarışmada 3. sınıf
öğrencimiz Zehra Aslı ÜNSAL da 8 yaş
kategorisinde Konya 3.sü olmuş ve
madalya kazanmıştır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya TemsilciliğiKonya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile
30 Kasım-01 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan
Konya Küçükler Satranç İl Birinciliği
Yarışmaları’nda 3. sınıf öğrencimiz
Zehra Aslı ÜNSAL, 9 yaş kızlar kategorisinde
bütün maçlarını kazanarak 6 puanla Konya 1.si
olmuş ve madalya kazanmıştır.
Ayrıca öğrencimiz 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde
Antalya’da yapılacak olan Türkiye Küçükler
Satranç Şampiyonası’na katılma hakkı
kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

Türkiye Satranç Federasyonu
Konya Satranç İl TemsilciliğiKonya Gençlik Hizmetleri Spor İl
Müdürlüğü iş birliği ile 14-15
Aralık 2019 tarihlerinde yapılan
10-11-12 Yaş Konya Satranç İl
Birinciliği Turnuvası’na
okulumuzdan öğrencilerimiz de
katılmışlardır. Çeşitli okullardan
öğrencilerin de katıldığı
yarışmanın 10 yaş genel
kategorisinde öğrencimiz
Ayaz BÜYÜKTERZİ Konya 1.si,
11 yaş kızlar kategorisinde öğrencimiz Elif USLU Konya 3.sü, 12 yaş kızlar kategorisinde
öğrencimiz Sümeyye Ayşe KESKİN Konya 3.sü olmuş ve madalya kazanmışlardır.
Öğrencilerimiz, ailelerini ve okulumuzu gururlandırmışlardır.
Yarışmaya katılan öğrencilerimiz Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı tarafından
18-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Türkiye Küçükler Satranç
Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmışlardır.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya
Temsilciliği-Konya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü iş birliği ile 24-25 Ağustos
2019 tarihlerinde yapılan 30 Ağustos
Zafer Haftası Satranç Turnuvası’nda
öğrencimiz Nevra Sare ÇELEBİ 8 yaş
kızlar kategorisinde Konya 1.si olmuş ve
madalya kazanmıştır.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya
Temsilciliği-Konya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü iş birliği ile 30 Kasım-01 Aralık
2019 tarihlerinde yapılan Konya Küçükler
Satranç İl Birinciliği Yarışmaları’nda 1. sınıf
öğrencimiz Ahmet Kerem KESKİN, 7 yaş
genel kategorisinde bütün maçlarını
kazanarak 6 puanla Konya 1.si olmuş ve
madalya kazanmıştır. Ayrıca öğrencimiz
18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da
yapılacak olan Türkiye Küçükler Satranç
Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmıştır.
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

Türkiye Satranç Federasyonu Konya TemsilciliğiKonya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile
30 Kasım-01 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan
Konya Küçükler Satranç İl Birinciliği
Yarışmaları’nda 4. sınıf öğrencimiz Aziz ERÇİN,
9 yaş genel kategorisinde bütün maçlarını
kazanarak 6 puanla Konya 1.si olmuş ve madalya
kazanmıştır.
Ayrıca öğrencimiz 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde
Antalya’da yapılacak olan Türkiye Küçükler
Satranç Şampiyonası’na katılma hakkı
kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

Konya Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda,
yetişkinlerin de katıldığı turnuvada
3. sınıf öğrencimiz Zehra Aslı ÜNSAL
büyük bir başarı göstererek
Konya 3.sü olmuştur.
Türkiye Satranç Federasyonu Konya
Satranç İl Temsilciliği ve Konya Gençlik
Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile
27-28-29 Aralık 2019 tarihlerinde
düzenlenen turnuvada öğrencimiz
üçüncülük madalyası kazanmıştır.

Üstün başarısından dolayı öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

