HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
18.04.2016 Pazartesi
08:40 Matematik 2.yazılı sınavı
(4,5,6, ve 7 sınıflar)
16:20 Basketbol / Piyano Okulu
16:20 Çocuk Sanat Atölyesi
16:25 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos)

19.04.2016 Salı
08:40
09:50
11:00
13:00
16:20
16:20
16:20

Okul Deneme Sınavı (8.sınıflar)
Yüzme (Anaokulu)
Üsküdar Amerikan Motiv.(7.sın.)
Sabancı Müzesi Heinz Mack
sergisi+atölye çalşması
(5. ve 6. sınıflar)
Modern Dans Atölyesi
Piyano Okulu
TEOG Bireysel Destek Programı 8.sınıf öğr. (Din K.ve Ahlak)

20.04.2016 Çarşamba
08:50 İngilizce 2.yazılı sınavı
(4,5,6 ve 7 sınıflar)
09:50 Yüzme (2 ve 3.sınıflar)
10:00 Rahmi Koç Müzesi gezisi
(Anaokulu)
15:40 Lego Mindst./ Basketbol Okulu
15:40 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos)

21.04.2016 Perşembe
08:40
11:30
15:40
15:40

Okul Deneme Sınavı (8.sınıflar)
Tenis (1.sınıflar)
İngilizce Destek Programı
TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos)

22.04.2016 Cuma
15:40
15:40

Satranç Kulübü
TEOG İngilizce Destek Programı –
8.sınıf (İng)

23.04.2016 Cumartesi
10:30 Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Kutlama Töreni
(Tüm Okul/ Okul Bahçesi)
11:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (Anaokulu)
13:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (İlköğretim)
13:00 TEOG Destek Programı
( 5,6,7, 8.sınıflar )

ÖZÜR DİLERİM, BENİM HATAM
ocuklarımıza
özür
diletmeli miyiz? Bu
duyguyu ne zaman
öğrenmeleri lazım? Özür
dilemek
ne
demek?..
Aklımıza
bununla
ilgili
milyonlarca soru gelebilir,
ne yapmamız gerektiği hakkında tereddütler
yaşayabiliriz..Bunlar çok normal.. Peki,
çocuklar ne biliyor? 08 Nisan Cuma günü
okulumuz genelinde gün boyu süren ve bu
yıl ikincisi düzenlenen ‘Özür Dileme’
etkinliğimizi kutladık.
Özür dilemenin geri adım olmadığı, iletişim
için en iyi başlangıç olduğunu çocuklarımıza
anlattık, gerçekten de özür dilemek insana
iyi gelen bir şeydir, üzerimizdeki o yükü
azaltır, kalbimizden gelen bir özür tüm
kapanan yolları bir bir açar bize. Ama özür
dilemek,
içinde
kendimizi
çok
iyi
tanıyabilmeyi,
sınırlarımızı
bilebilmeyi
barındırır ve
sonrası için öngörülü
olabilmeyi de gerektirir. İyi iletişimin temel
taşlarından biri ‘özür dilerim’ diyebilmek,
karşımızdaki ile kurabildiğimiz empati
yeteneğine de bağlıdır.
Rehberlik birimi olarak aramızda geçen
diyaloglarda
bazen
okul
kurallarını
hatırlatan, bazen kendi kişisel gelişimleriyle
alakalı yaptığımız konuşmalarda eğer onları
üzecek bir davranışta bulunduysak şahsımız
ve ekibimiz adına hem öğretmenlerimizden
hem de öğrencilerimizden özür diledik. Yeni
bir sayfa açmak istediğimizi bundan sonra
daha dikkatli olacağımıza dair söz verdik..
Ya öğrencilerimiz?
1.sınıf-8.sınıf arası tüm öğrencilerimiz
yüksek bir ilgiyle bu etkinliğe katıldılar.

Duygu ve düşüncelerini çok güzel şekilde
ifade ettiler. ‘Kırdıysam özür dilerim’ dedi
biri bütün sınıfa, diğeri arkadaşına sarıldı
‘öyle demek istemedim’ dedi gülerek,
‘üzersem bilmeden söyle tamam mı’ dedi
başka biri sıra arkadaşına dönerek. Bunların
yanında içlerinden özür dilemek ile ilgili
sözler
çıkan
öğrencilerimize
özür
kurabiyeleri dağıttık. O kadar ilgiyle
karşıladılar ki kurabiyeleri açmak için
birbirleriyle yarıştılar adeta, içlerinden çıkan
sözleri bir bir bize okudular. O anki heyecan
ve merakları etkili öğrenmenin en güzel
parçalarıydı.. Birine ‘ilk özür dileyen en
cesurdur’ çıkarken diğeri ‘Özür dilemek,
karşındaki kişiye değer vermektir’ i çekti, bir
diğeri ise ‘Özür dilemek için hiçbir zaman
geç değildir.’ kurabiyesini. Birbirlerine çıkan
özür dilemek ile ilgili sözleri merak ettiler,
tekrar tekrar birbirlerine okudular.
İşte bu etkinliğin amacı da ilişkilerimizi
onarabilmeye dair inancımızı hep yüksek
tutmamız gerektiği ve ilişkilerimize dair
empati becerilerimizi kendimize tekrar
tekrar hatırlatmaktı. Öğrencilerimiz de
etkinlik
kapsamında
arkadaşları
ve
öğretmenleriyle empati kurarak, onları
kaybetmek
yerine
ilişkilerinde
onarabilecekleri noktalara karşı daha hassas
davranarak etkinliğin yerini bulmasına
yardım ettiler. Önümüzdeki dönemlerde de
iletişim kurma-onarma ve empati üzerine
etkinliklere yer vereceğiz.
Birbirimize
olan
kaybetmememiz dileğimle..

hoşgörümüzü
Müge Tatlıcı
Okul Psikoloğu

MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİMİZLE OKULLARI TANIYORUZ
8.sınıf öğrencilerimiz TEOG sonrasındaki
tercih edebilecekleri okulları tanımaya
devam ediyorlar. İstanbul Erkek Lisesi
Notre Damme de Sion, Amerikan Robert
Koleji, İtalyan Lisesi’nden sonra Nisan
ayında İstanbul'daki fransız ekolünün
temsilcisi en eski okullardan Özel Sainte
Pulcherie Fransız Lisesi’ni ziyaret etti. Bir
mezuniyet heyecanı daha yaklaşırken
8.sınıf öğrencilerimiz St Pulcherie lisesi
okul
rehber
öğretmeni
tarafından
karşılanarak, okul hakkında detaylı bilgi
aldıkları geziyle güzel bir gün geçirdiler.
Öğrencilerimizin oldukça ilgi gösterdikleri
ve mezuniyet sonrasında daha bilinçli
tercih yapabilmelerine imkan veren
motivasyon
gezilerimiz
sonraki
dönemlerde de devam edecek. Tüm
öğrencilerimize öncelikle gelecekte mutlu
olabilecekleri bir mesleğe giden yolda ve
sonra hedefleri doğrultusunda başarılar
dileriz.

İTÜ BİLİM MERKEZİ
Bilim ve eğlencenin iç içe olduğu bu
merkeze okulumuzun 6 ve 7. sınıfları ile
birlikte gittik. Birçok bilimsel kanunların
deney
odacıkları
şeklinde
yapılmış
stantlarında yaşayarak tecrübe etme ve
öğrenme
fırsatı
bulduk.
Bilgilerimizi
pekiştirdiğimiz bu geziden çok memnun
kalarak
okulumuza
döndük.

PATENDEKİ GURURUMUZ
4.sınıf öğrencimiz İdil Ömüriş Buz Kempen
Trophy buz pateni yarışması için gittiği
Belçika’nın
Turnhaut
kasabasında,
juvenille kategorisinde çeşitli ülkelerden
katılan sporcular ile yarıştı. Almanya,
Belçika, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Fransa
gibi ülkelerin sporcularıyla buz üzerinde
harikalar yaratan sporcularımız takım
halinde ülkemize 6.lık getirdiler. Bu
uluslararası turnuvada ilk kez yarışan Türk
ekibi ve Türk Bayrağının ilk dalgalanmasını
sağlayan
sporcularımız
içinde
olan
öğrencimiz İdİl Ömüriş hepimizi ve
arkadaşlarını
gururlandırdı.
Kendisini
kutluyor daha nice başarılarla dolu bir
yaşam diliyoruz.

BÜTÇE VE TASARRUF EĞİTİMİ
İlk ve Ortaokul öğrencilerimize TEB
eğitimcileri tarafından günümüz ekonomi
dünyasında en çok ihtiyaç duyabilecekleri
bir konuda Bütçe ve Tasarruf Eğitimi
verildi. Teb Bebek Şb. Md. Sevinç Ünsay
tarafından sunumu yapılan eğitime
öğrencilerimiz
büyük
ilgi
gösterdi.
Eğitimde; tasarruf yapmak için önce
tutumlu olmamız gerektiğini, birikim
yapabilmek için harcamadan kumbaraya
koymamız gerektiğini ve bir alışverişte
ihtiyaç mı? İstek mi? olduğuna karar
vermemiz gerektiğini öğrendik. Alacağımız
şeyin gerçekten ihtiyaç olup olmadığını
anlamak için almaya karar vermeden önce
10’a kadar saymamız önerişi de çok
güzeldi. İki oturum şeklinde salona alınan
öğrencilerimiz sunum sonunda konu
hakkında sorular sordular. Yerküremizde
sadece paramızın değil elektrik su enerji
ve diğer bütün kaynaklarımızın da
tasarruflu kullanılmaya ihtiyacı olduğu
konusunda bilgiler aldılar. Tasarruflu
olmaya özendirildiler.

