HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
20.10.2014 Pazartesi
08:50 Cito Uygulaması 2 (Anaok.)
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
15:50 TEOG Destek Prg. (8. snf)
21.10.2014 Salı
08:50 Cito Uygulaması 2 (4.Snf)
10:00 Yüzme (1. sınıf)
15:50 Lego Mindstrom Rob. Kul.
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
22.10.2014 Çarşamba
08:50 Cito Uygulaması 2 (1.Snf)
10:00 Yüzme 3. sınıflar
15:50 Basketbol Okulu
15:50 Lego Mindstrom Rob. Kul.
15:50 TEOG Destek Prg. (8. snf)
23.10.2014 Perşembe
08:50 Cito Uygulaması 2 (2.snf)
10:00 Orhan Kural "Yaşanabilir
Çevre İçin Elele” (5,6,7,8. snf)
11:30 Tenis (1. sınıf)
13:00 Sabancı Müzesi Joan Miro
Sergisi (4. sınıf)
15:50 İngilizce Destek Prg.
24.10.2014 Cuma
08:50 Türkçe 1. Yz. (4,5,6,7,8. sn)
08:50 Cito Uygulaması 2 (3.snf)
10:30 Çocuk Tiyatrosu “Lafonten
Kabare”Akatlar KM.anaokulu,1.snf
10:00 Yazar Süleyman Bulut Söy.
(2,3,4,5,6,7,8. snf)
14:00 Tenis Tanıtım (5,6,7,8. snf)
15:50 Satranç Okulu
15:50 Piyano Okulu
25.10.2014 Cumartesi
09:00 5,6, 7.sınıflar TEOG destek
prog (Sosyal-Fen-İng)
11:00 Boğaziçi Ünv. Öğr. Üyesi
Prof.Dr.Falih Köksal "Yeni Neslin
Akademik Motivasyonu için doğru
Yaklaşımlar" (Veli semineri )

ÇOCUK VE ÖZGÜVEN
zgüveni çok yüksek cümlesi,
her zaman farkındalıkları olan,
medeni cesareti fazla olan
insan olarak gözümüzün
önünde canlanır. Genelde anne, babalar
ve okulda öğretmenler
özgüveni yüksek
çocuklara, öğrencilere
sahip olmak isterler.
Özgüvenin ilk temel
taşları anne baba
ve çocuktan oluşan
ailede başlar.
Okulda ise
öğretmene düşen,
onun gelişimini sağlamaktır. Günümüz
şartlarında aile; anne baba ve çocuktan
oluşsa bile genelde anne, baba yerine
büyükanne, büyükbaba ve bakıcılar
onların yerlerini alırlar.

dikkat ederler. Öğrenmeye istekli olup,
ders içinde ve ders dışındaki konularda
kendilerini yeterli bulurlar ve yetersiz
gördükleri konuları hemen
tamamlamaya çalışırlar.
Sorunlarla uğraşmak yerine çözüm
yollarıyla uğraşırlar. Okulda öğretmenleri
ve arkadaşları hakkında olumlu duygular
taşırlar.
Özgüveni yaralanmış çocukların sosyal
başarıları az olup arkadaş baskısından
çok çabuk etkilenirler. İçe kapanık ve
kaygılı olmaları nedeniyle desteklenmek
ve onaylanmak isterler. Var olan
potansiyellerini başarıya dönüştürmekte
zorlanırlar.

Aile istediği ve kendi içinde
şekillendirdiği özgüveni yüksek,
mükemmel çocuğu, modellediği gibi
yetiştiremeyecektir.

Sorunlarını sağlıklı olarak kendileri
çözümleyemezler.
Olumsuzluklardan
bahsetmek yerine çocuklarımızı özgüveni
tam bireyler olarak nasıl geliştirebilir ve
yetiştirebileceğimiz
üzerinde
düşünmeliyiz.

Her şeyden önce farklı bir bireydir.
Bunun yanı sıra tv, internet, okul ortamı
ve arkadaş gibi etkenleri her zaman göz
önünde bulundurmak gerekir.

Geleceğimiz olan çocuklarımızı öncelikle
çok iyi tanımalıyız. Kişilik özellikleri,
yetenekleri ve yapabilirliliği konusunda
gerçekçi olmalıyız

Sağlıklı ve özgüveni yüksek olan
çocuklar hata yapmaktan korkmazlar.
Tekrarında hatalarının neden
kaynaklandığını tespit edip yapmamaya

Beklentiler sadece çocuklarda değil
bütün insanlarda olumsuz duygular
geliştirir.

Yetersizliklerinden çok başarılar ön
planda
olmalıdır.
Başarıyla
sonuçlanmasa bile çabaları takdir
edilmelidir. Çünkü motivasyonun genç
yaşlarda kırılması gelecekte yetişkin
bir birey olduğunda kişinin kendini
yetersiz görmesine yol açacaktır. Eğer
onu
başarısız
olduğunda
dahi
desteklemeyi sürdürürsek bu durum
onda mücadele gücünü geliştirecektir.

PERA MÜZESİ’NDE "DUVARLARIN DİLİ" İSİMLİ
SERGİDE SOKAK SANATLARI İLE BULUŞTUK

Mümkün olduğunca sosyal ortamlarda
bulundurulması çok önemlidir. Farklı
sosyal ortamlar, değişik insanlar ve
farklı çevreler tanınması için fırsat
yaratılmalı ve verilmelidir.

merika ve Avrupa’da daha önce yalnızca birkaç örneği düzenlenen sergi,
"graffiti"yi “sokaktan müzeye” taşıyarak en ilginç örnekleri sunuyor. Roxane Ayral
organizatörlüğünde gerçekleşen, Amerika, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkelerin
yanı sıra Türkiye'den de olmak üzere 20'den fazla sanatçının konuk olduğu sergide,
kültürün öne çıkan isimlerinden Futura, Carlos Mare'in eserleri de yer alıyordu.

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda hobi
edinmesi
ve
sosyalleşmesi
özgüveninin
gelişimi
açısından
önemlidir. Okulumuzda bu doğrultuda
kulüpler ve okul sonrası etkinlik
çalışmaları yapılmaktadır.

"DERS ÇALIŞIRKEN DİK OTURMAK
HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Cumhuriyetimizin kurucusu liderimiz
Atatürk
“Çocuklar
geleceğimizin
güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bu
günün çocuğunu yarının büyüğü
olarak
yetiştirmek
hepimizin
görevidir.” Sözüyle yarının yetişkini
olduklarında, oldukça zorlu bir yaşam
mücadelesinin
onları
beklediği
anlatmaktadır.
Ayrıca anne , baba ve öğretmenleriyle
sürekli bir arada olmalarının mümkün
olamayacağı
düşünüldüğünde;
güçlüklere karşı direnen, kendi
ayakları
üzerinde
durabilen
mücadeleci bir ruha sahip olan, sosyal
ve duygusal açıdan güvenli ve güçlü
çocuklar yetiştirmek hedefimizdir. Bu
hedefi gerçekleştirmek üzere hem
akademik hem de sosyal yönden
çocuklarımızı
desteklemekte
ve
onlarda yeni ufuklar açacak, vizyon
oluşturacak
çalışmaları
sürdürmekteyiz.
Emine Aydın
Sınıf Öğretmeni

iv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü hekimlerinden Uzm. Dr. Elif
Gürkan, “ Ergonomi – Duruş Oturuş Bozuklukları” konulu seminerle öğrencilerimizle
birlikteydi. 6-8 yaş grubu arasındaki ilkokul öğrencilerimizin katıldığı seminerde, Dr.
Elif Hanım, çocuklara, genel olarak ve farkında olmadan yapılan duruş ve oturuş
bozuklukları ile ilgili bilgi aktardı. Oturuş ve duruşla ilgili uygulamalı bazı örneklerin de
verildiği seminerde, çocuklarımız, ders çalışırken nasıl oturmaları gerektiği, neden daha
fazla ve sık spor yapmaları gerektiği gibi konularda detaylı bilgiler edindiler.

