HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
11.05.2015 Pazartesi
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi
15:50 7.sınıf TEOG (Fen/Sos)
15:00 Basketbol Ok. Piyano Okulu

12.05.2015 Salı
08:50 Din K.. 3.Yaz. (4,5,6,7,8.Snf)
10:00 Yüzme (Anasınıfı)
14:00 Enka-Tenis Kul. Gösteri Ant.
15:50 Lego Mind. Kl. Piy Ok. Dans Ok
13.05.2015 Çarşamba
08:50 SİS-6 (2-3-4-5-6-7-8.sınıf)
10:00 Yüzme (2,4. Sınıf)
10:00 Rahmi Koç Müz. (Anasınıfı)
14:00 Haldun Açıksözlü- Drama
etkinliği (Anasınıfı-1. Sınıf)
15:50 7.sınıf TEOG (Tr/Mt)
15:50 Lego Mind. Kl. Piy Ok. Dans Ok
14.05.2015 Perşembe
08:50 Trk. 3. Yaz. (4,5,6,7,8.Snf.)
10:00 Tevfik Fik.Müz .gez (8. Snf)
11:00 Çocuk Tiy. -Ali Baba'nın Çiftliği
(Anasınıfı-1.Sınıf)
10:00 Tenis (Anasınıfı)
15:50 İngilizce Destek Prg
15.05.2015 Cuma
15:50 Sat. ve Piy. Ok. Lego Min Kl.
16.05.2015 Cumartesi
17:00 Müzikal -Charlie and the
Chocolate Factory Akatlar Kültür
Merkezi

TEKNOLOJİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ..
eknolojinin
yaşamımızdaki
yeri ve önemi
her geçen
gün artmaktadır. Son
yıllarda teknolojideki hızlı
gelişmeler her alana
olduğu gibi eğitime de
yansımış ve eğitim
alanında bir çok değişime neden olmuştur.
Bilgisayarların okullara girmesi son yirmi yılda
eğitimde meydana gelen büyük değişikliklere
örnek olarak verilebilir. Hızla günlük
yaşantımızın bir parçası haline gelen
bilgisayarlar artık çok erken yaşlarda
kullanılmaya başlanmıştır. Artık çocuklar
doğdukları
andan
itibaren
teknolojiyle
karşılaşmakta ve küçük yaşlardan itibaren
onları kullanabilmektedirler. Televizyon, dvd,
tablet pc, aklı telefonlar ve bilgisayarlar
modern dünyadaki çocukların yaşantısının bir
parçası olmuştur. Bir başka deyişle, çocuklar,
artık bir çok teknolojiyi tanıyarak okula
başlamakta, araba ya da uçak ile seyahat
etmekte, anne ya da babası ile birlikte
bankamatikten para çekmekte, televizyonu
açıp kapamakta, ya da en azından bütün bu
teknolojik eylemleri gözlemleyebilmektedir.
Ayrıca,
yapılan
bir
çok
araştırma
bilgisayarların çocuklara etkili ve zengin
öğrenme yaşantıları sunduğunu ortaya
koymaktadır. Teknolojinin erken yaşlarda
kullanımı konusundaki çalışmalar, bu yaş
grubunun fiziksel, duygusal, dil ve bilişsel
gelişimini göz önüne alarak, teknolojinin bu
gelişimsel
alanları
nasıl
etkilediğini
tartışmaktadır. Teknolojinin uygun koşullarda
ve uygun yazılımlarla kullanılması öğrencilerin
dil ve bilişsel gelişimlerine olumlu yönde
katkıda
bulunmaktadır.
Seymour Papert
bilgisayarların çocuklara somut yaşantılar
sağladığını; çocukların bilgisayarları kontrol

edebildikleri ve arkadaşlarıyla etkileşim içinde
oldukları sürece bilgisayarların çocukların
üzerinde
olumlu
etkilerinin
olduğunu
belirtmektedir.
Günümüzde "3-6 yaş grubu için bilgisayarlar
Nasıl?, Ne zaman?, Nerede? ve Niçin
kullanılmalı? Bilgisayarlı öğretim ortamı nasıl
düzenlenmelidir?"
gibi
sorular
önem
kazanmıştır. Erken çocukluk dönemindeki
çocuklar
çevrelerini
keşfederken
aynı
zamanda da çevrelerindeki her şeye karşı ilgi
duymaktadırlar.
Bilgi
çağına
bireyler
yetiştirdiğimiz
göz
önüne
alınarak,
bilgisayarları, çocukların küçük yaşlardan
itibaren etkili olarak kullanabilecekleri şekilde
sunmak
gerekmektedir.
Bilgisayar
etkinliklerinin çocukların gelişimsel düzeylerine
uygun olarak seçilmesi gerekir. Bilgisayarlar
çocuklarda beş temel gelişimsel alanı (Sosyal
ve duygusal gelişim, dil gelişimi, motor
gelişim, bilişsel gelişim ve öğrenmeye eğilim)
güçlendirirler. Sonuç olarak, çocukların erken
yaşlardan itibaren teknolojik araçlarla bir
arada olduğu günümüzde, ebeveynlerin
yaklaşımlarının
çocukları
etkilediğini
göstermiştir. Okulöncesi çocuklar, gelişimsel
özellikleri itibariyle anne ve babalarının
modellerinden çok etkilenirler. Anne ve
babanın sunduğu güçlü modeller, bilinçli
yönlendirmeler çocuğun gelişiminin tüm
boyutlarını olumlu yönde etkiler. Çocukların
teknoloji ile denetimsiz olarak baş başa
bırakılması, okulöncesi çağ çocuğu için çok
uygun değildir. Teknolojinin etki alanını
olumlu yönde genişletmek ve kontrolsüz
kullanımın olası sorunlarını yok etmek için,
anne ve babaların bilinçli rehberliği ve okulla
işbirliği oldukça önemlidir.

Taşkın Taşkın
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

PEKİ BUNLAR GERÇEK HAYATTA NE İŞİMİZE YARAYACAK?
er
öğretmenin
mutlaka
duyduğu ve kesinlikle göz ardı
etmemesi
gereken
bir
sorudur:”Öğretmenim bunlar gerçek
hayatta ne işimize yarayacak?” Acaba
öğrenciler bu soruyu sormakta haklı mı
yoksa haksız mı?Bu noktada durup bir
düşünmek lazım.
Eğitim sistemimizi
ele aldığımızda
görüyoruz ki sınavlar
başarıyı ölçmek için
bir araç olması
gerekirken
öğrenciler için
amaç haline
getirilmiş ve
neticede öğrenciler tarafından böyle bir
soru sorulmasına yol açmıştır.Fakat “Ne
işe yarar ki?” mantığı eğitim için büyük
bir tehlike arz eder.Çünkü öğrenci böyle
düşündüğünde hiçbir dersin anlamı
kalmaz. Öğrenciler eğitim hayatlarında
bir üst kademeye geçerken çoktan
seçmeli
sorularla
sınanıyorlar.Bu
durumda onlar da kısa sürede uygun
cevapları bulup doğru tahmin etme
yeteneklerini
geliştirmek
üzerine
yoğunlaşıyorlar.Üniversiteye gittiklerinde onlardan beklenenin bu olmadığını
gördüklerinde
de
hayal
kırıklığı
yaşayabiliyorlar.
Çünkü
orada
bilgiler
arasında
bağlantılar
kurup
yeni
sonuçlar
çıkarmaları gerekmektedir.Yani aslında
öğrendikleri
birbirine
zincirleme
bağlıdır.Herkes bilir ki tek bir tuğlayla
duvar olmaz. Tuğlalar çoğalırsa duvar
sonra
da
ev
olur.Burada
biz
öğretmenlere düşen görev de onlara
edindikleri bilgilerin zaman içinde
birbirini tamamlayıcını fark ettirmek,
öğrencileri alıştıkları sistemden söküp
almaktır.

Bunu yapabilmek için de araştırmaya teşvik
etmek önemlidir. Ne yazık ki teknolojinin
baş döndürücü bir şekilde gelişmesi sonucu
insanlar hazıra konmayı alışkanlık haline
getiriyor.Beyinler paslanıyor ve düşünmeyi
unutturuyoruz. 21. yüzyıla geldik ve insanın
eskisinden çok daha fazla ihtiyacı var
zekasına. Bu nedenle birinci amacımız aklı
ve mantığı geliştirmek olmalıdır. Soyut
kavramları somut örneklerle öğrencilere
sunmalıyız.Bırakalım keşfederek öğrenmenin
tadını çıkarsınlar.
Bu şekilde düşünme yetenekleri de gelişecek
ve kalıcı öğrenme sağlanacaktır.

Bu gelişmelerle öğrencilerin hayatı daha iyi
anlamasına
ve
yaşamasına
yardımcı
olabiliriz. Aslında öğrendikleri bir çok şey
hayatın içinde yaşadıkları tanık oldukları
şeyler.
Önemli
olan
öğrencilerimize
verdiğimiz derslerde bunun farkında lığını
yaratmak. Eğitimi bilinen kalıplardan çıkarıp
öğrencilerin eline vermek bırakalım onlar
şekillendirsinler ve bu soruyu kendileri
cevaplasınlar.
Meltem,DENİZKUŞU
Fen ve Teknoloji Öğretmeni

NİSAN AYI SANATÇILARI YAZ YÜCESOY VE
MELİSA ÇEVİKUŞ

Bir A Sınıfından Yaz Yücesoy ve Melisa Çevikuş, telin bükülebilir özelliğinden esinlenerek,
birçok farklı malzemeyi de bir arada kullanarak yaratıcı heykellerini oluşturdular. Nisan ayı
sanatçıları öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz...

