HAFTANIN
ETKİNLİKLERİ
KÜTÜPHANEYE
GİDİYORUM
10.10.2016 Pazartesi
11:00 Tiyatro - Joey's Adventure İng.çocuk oyunu-Akatlar
Kültür Merkezi
(Anaokulu, 1.sınıf)
13:00 Motivasyon Gezisi- Notre
Dame De Sion Fr.Lisesi
(8.sınıflar)
16:20 Basketbol Okulu
16:20 Piyano Okulu
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
11.10.2016 Salı
09:30 Miniatürk gezisi (5.sınıf)
09:50 Yüzme (2 ve 4.sınıflar)
16:20 Modern Dans Atölyesi
16:20 Piyano Okulu
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Din Kült.)
12.10.2016 Çarşamba
09:50 Yüzme (Anaokulu)
12:30 Tenis(1.sınıf)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
13.10.2016 Perşembe
15:45 Randevulu veli
toplantısı(8.sınıf)
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi
15:40 İngilizce Destek Programı
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı
8.sınıf öğrencileri
14.10.2016 Cuma
10:00 Aslı Özcan ila Yaratıcı
Okuma ve Drama Etkinliği
(1.ve 2.sınıflar)
11:00 Üsküdar Amerikan Lisesi
motivasyon gezisi
(8.sınıflar)
15:45 Randevulu veli
toplantısı(8.sınıf)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi
15:40 Satranç
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
15.10.2016 Cumartesi
08:50 TEOG Destek Programı
( 5,6,7, 8.sınıflar )
11:00 Yaratıcı Drama (Anaokulu)
13:00 Yaratıcı Drama (İlköğretim)

YARATICIYIM, ÖZELİM, ÇÜNKÜ BEN BİR ÇOCUĞUM…
aratıcılık
denilince
aklımıza,
diğerlerine
benzemeyen, farklı ve
özgün
olan
gibi
anlamlar
gelir.
Yaratıcılık,
yüz
yıllardır
düşünürleri
ve bilim adamlarını
meşgul eden bir konu
olmuştur. Yaratıcılıkta bakış açısı farklıdır.
Gidilen yol orijinal varılan sonuç ise
özgürdür. Bu sürecin sonucunda ise
mutlaka yenilik vardır. Sanatta, bilimde,
düşünceyi yeniyi, farklı olanı görmek,
sorunları daha akıllı ve çabuk çözebilmek
için bizler de yaratma ile ilgileniriz.
Yaratıcılık üzerine düşündüğümüz zaman,
ilk olarak aklımıza tuvale fırlatılmış boyalar
gelebilir. Ancak bu örnek büyük resmin
sadece birer parçasıdır.
Yenilikçi fikirler, yaratıcı çözümler aslında
her zaman içimizde gizlidir. Bunun içindir
ki,
hayal
gücümüzü
sonuna
dek
kullanabilmenin yöntemlerini öğrenmemiz
gereklidir.
Aynı
zamanda
yaratma
heyecanlı bir serüvendir ve kuvvetli bir
hayal gücü ister. Bunun için de görmeyi
bilmek gerekir. Ünlü ressam Matisse, ’’
Görmek,
yaratmanın
başlangıcıdır.’’
diyerek söyleminde yaratıcılıkta görmenin
önemini vurgulamıştır. Uzmanlara göre

yaratıcılık tamamen doğuştan gelen bir
özellik değildir. Çok daha sonraki
zamanlarda elde edilebilen bir yetenektir.
Önemli olan, onu nasıl kullanacağımızı
bilmemizdir.
Peki
çocuklarımız…
Tüm
çocuklar
yaratıcıdır, özeldir. Çocukların gerçek
hayattaki sınırları ve başarabileceklerini
öğrenmesinin yolu hayal gücünden geçer.
Her çocuk hayal gücüyle doğar, büyür.
Hayal eden çocuk yaratıcıdır. Bizler de
onların hayallerini gerçekleştirmeleri için
onları desteklemeliyiz.
Çocuklara
yaşayarak
deneyerek
öğrenmeleri için onlara fırsatlar tanımalı,
kuralları
önlerine
çıkarmayıp,
yeri
geldiğinde
onların
da
kurallarını
koymalarına
fırsatlar
vermeliyiz.
Unutmamalıyız ki, hayal eden, farklılaşan
ve yaratıcı düşünebilen insanlar, hem
çocukluklarında
hem
de
yetişkin
hayatlarında daha üretkendirler. Bizler de
öncelikle her çocuğun kendine özgü bir
birey olduğunu kabul etmemiz gerekir.
Çünkü her çocuk özeldir.

Sedef Aksakal
Görsel Sanatlar Öğretmeni

GÜLE GÜLE TARIK AĞABEY!

Türk sinema tarihine bıraktığı eserleriyle
milyonların sevgisini kazanmış değerli
sinema sanatçımız, eğitim camiamızın
güzide kurumlarından Taş Mekteb’in
kurucusu, değerli velimiz Sayın Tarık
Akan’ın vefatı hepimizi derin üzüntüye
boğdu. Başta mezunlarımız Barış Üregül,
Özlem Üregül ve Özgür Üregül olmak üzere
tüm sevenlerine ve ailesine sabır diliyoruz.

MELİSA ÇEVİKUŞ’UN
KONSERVATUARA İLK ADIMI
3.sınıf öğrencimiz
Melisa
Çevikuş,
Okulumuzun Bale
Kulübünde Berna
ABACI tarafından
aldığı
eğitimi,
akademik
çalışmaları
ve
bale sanatındaki
performansını bir
araya getirerek,
Mimar
Sinan
Güzel
Sanatlar
Üniversitesi
Devlet
Konservatuarı
öğrencisi olmayı
başarmıştır.
Öğrencimiz
Melisa 200’den fazla yetenekli öğrenci
arasından sıyrılarak, 2 kademeli sınavda
elemeleri başarıyla geçmiş, müzik kulağı
vücut yapısı açısından ümit vaat eden bir
kaç öğrenci arasında kabul edilerek
MSGSÜ Devlet Konservatuarı Bale Ana
Bilim Dalı yarı zamanlı bale okulunda
eğitim almaya hak kazanmıştır.

KÜÇÜK TASARIMCILAR İŞ BAŞINDA!

Geçen dönem sonu gerçekleşen Ayakkabı
Tasarım Yarışması'na öğretmenimiz Sedef
Aksakal yönetiminde faaliyet gösteren
Sanat Kulübü öğrencilerimiz birbirinden
farklı tasarımlarıyla katıldı. Özgür fikirlerini
ve tasarımlarını profesyonel alanda uğraş
veren tasarımcılarla paylaştılar. Yaratıcı
Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen
etkinlikte öğrencilerimiz İstanbul Moda
Akademisi'nde moda sektörünün önde
gelen tasarımcılarıyla bir araya gelerek
hayallerindeki tasarımları kâğıda döktüler.
Birçok okulun katıldığı yarışmanın tasarım
atölyesi kısmına gelecek vaat eden sınırlı
sayıda öğrenci davet aldı. Okulumuz sanat
kulübü öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı
atölye çalışmasında, en kalabalık okul
grubunun
öğrencilerimizden
oluşması
sanatsal
alanlardaki
faaliyetlerimizin

öğrencilerimize katkısını gözler önüne
serdi. Katıldıkları tasarım atölyesinde
öğrencilerimiz yaratıcı fikirleriyle dikkat
çekti. Sektör profesyonelleri ile ilkokul,
ortaokul,
lise
ve
üniversite
lisans
programlarında eğitimine devam eden her
yaştan tasarım sevdalısı gençleri ortak bir
eksen
etrafında
buluşturan
atölye
çalışması, öğrencilerimizde de büyük
heyecan uyandırdı. Tasarımcılar Pınar
Arkun ve Hilal Güngör’ün yönlendirmesiyle
eğlenceli saatler geçiren çocuklara İDMİB
Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kubilay Kaban
ve Demet Sabancı Çetindoğan eşlik ettiler.
Tüm katılımcı öğrencilerimiz için çok farklı
bir deneyim sunan etkinlik aramızdaki
küçük tasarımcıları geleceğe yönelik uğraş
belirleme konusunda cesaretlendirerek,
tüm katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

NEZİHE ADA TİFTİKÇİOĞLU YÜZMEDE 3.OLDU
Öğrencimiz Nezihe Ada Tiftikçioğlu, Enka Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz
müsabakalarında 11-14 yaş klasmanında 3.oldu. Öğrencimizin başarısını kutluyor,
devamını diliyoruz.

