HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
12.02.2018 Pazartesi
10:00 Boğaziçi Üni. Barınağı
Koruyucu Aile Sosyal Proje
Programı Tanıtımı
Defne Arsoy (Gr234-Gr567)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
13.02.2018 Salı
09:50 Yüzme (Gr24)
10:00 İstanbul Modern Müzesi,
Şekillerin Peşinde Çocuk
Atölyesi (Preschool)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K.
14.02.2018 Çarşamba
09:50 Yüzme (Preschool)
12:30 Tenis (Gr1)
13:00 Pera Müzesi gezisi -Louis
Kahn'a Yeniden Bakış
Sergisi (Gr2)
14.00 "Grip ve Bulaşıcı hastalıklar"
sağlık semineri - Okul
Dr.Duygu Ünalmış (Gr4567)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
15.02.2018 Perşembe
15:40 Aşçılık Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı
16.02.2018 Cuma
09:50 Yazar Tülin Kozikoğlu
söyleşisi (Preschool, Gr12)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
17.02.2018 Cumartesi
08:50 Destek Programı (Gr678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

HAFTANIN SORUSU
Hepsi de 1 yaşından büyük 3 çocuktan
her birinin yaşı diğer ikisinin yaşının
çarpımının 1 fazlasını tam bölmektedir.
Çocuklar kaç yaşındadır?.

HAFTANIN SÖZÜ

Cehaletin en büyük kanıtı, aynı şeyi
defalarca yapıp farklı bir sonuç
almayı ummaktır
“ Albert Einstein “

YENİ BİR DİL ÖĞRENİYORUZ..!
ünya hızlanarak değişmeye devam
ediyor. Bu değişime en hızlı adapte
olanlar
ise
yeni
nesil
yani
gençler/çocuklar oluyor. Belki bundan
sonraki dönemde makineler ve yazılımlar o
kadar hayatımıza girecek ki, sadece İngilizce
Almanca gibi dilleri değil, hayatımıza yeni
girecek teknolojik kahramanlarla kurulacak
iletişim dilini de bilmek gerekecek.
Kodlama, bir diğer adıyla programlama
bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik
sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi
yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü
veya bir kısmı olarak tanımlanır. Maker, yapan,
üreten anlamına gelir. Tabletlerden, oyunlara
kadar her şey bir tasarım ürünüdür. Her
tasarımın altında da ihtiyaçtan doğmuş bir fikir,
ona uygun üretilmiş donanım ve tabi artık
günümüzde
yazılım
vardır.
Günümüzde
geleneksel ürünlerin yerini yazılım desteğiyle
öne geçen teknolojik ürünler alıyor. Bir şeyi
üretebilmekten daha çok tasarlayabilmek
önemli hale geliyor. Öyle bir çağa giriyoruz ki,
sanal para birimine yatırım yapmaktan
bahsettiğimiz günler yaşıyoruz. Her büyük
otomotiv şirketi yeni yatırım alanı olarak
elektrikli araç üretimine giriyor, pil ve diğer
donanımı hemen hepsi bir şekilde üretebiliyor.
Fakat diğerlerini geride bırakarak belirleyici olan
elektrik kullanımındaki verimi yakalayan yazılımı
yazan şirket oluyor. Biz bugünün ebeveynleri,
ankesörlü telefondan, internete geçişi görmüş
bir nesil olarak çok büyük değişimleri yaşamış
bir nesiliz. Ama bizden sonraki dönemde dünya
çok daha hızlı evrileceğe benziyor. Alışkanlıklar,
ihtiyaçlar, öncelikler tamamen değişebileceği,
bambaşka mesleklerin ortaya çıkacağı bir

gelecek çok uzak değil. Dolayısıyla çocuklarımız
bu sürecin bir parçası mı olacaklar, yoksa
seyircileri mi? Bu sorunun cevabını vermek çok
kolay değil. Ama geleceğin bir parçası olması
istenen çocukların eğitimlerinin de geleceğe
atıfta bulunması gerektiği çok belli.
Yeni sanayi devrimi olarak anılan Endüstri 4.0,
üretim şekilleri başta olmak üzere dünyanın
geleceğini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.
Ekonomisi gelişmiş ülkeler eğitim müfredatlarını
Endüstri 4.0’a göre şekillendiriyor; STEM
eğitimiyle yeni nesilleri değişen üretim
şekillerine hazırlarken, eğitim programlarında
kodlama derslerine ağırlık veriyorlar.
Yakın gelecekte her türlü üretimin temelini
yazılımın oluşturacağı öngörülürken, yazılım dili
olan kodlamanın öğretimi de eğitimin en önemli
unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Yaş
gruplarına göre düzenlenen Kodlama ve
Robotik dersleri, erken çocuklukta kodlama
diliyle tanışan çocuklara gelecekte yazılım
üretme konusunda yaşıtlarının önüne geçme
olanağı sunuyor.
Bu anlamda öğrencilerimizin tasarım, yazılım,
problem çözme gibi konularda kendilerini
geliştirebilecekleri
şekilde
bilişim
dersi
müfredatımızı
yeniledik.
Bundan
böyle
4.sınıftan itibaren kodlamaya giriş dersleri
kapsamında basit programlama dilleri ile
tanışacak, kendi 3d tasarımlarını yapabilecek ve
3D printerlarla basabilecekler. Kendi ürettikleri
ürünleri
programlanabilir
devrelerle
yönlendirebilecekler. Bu hafta yeni içeriğiyle 4. ,
5.ve 6.sınıf programlarımızda uygulamaya giren
yeni bilişim dersimiz şimdiden öğrencilerimizi
heyecanlandırmaya
başladı
bile.

DİJİTAL MÜZİK NASIL YAPILIR ?
lk çağdan bu yana insanlar müziği
ihtiyaçlarına karşılık bulmuşlardır. Ağır
işlerin
kas
gücüyle
yapıldığı
zamanlarda,
senkronize
hareket
etmek için ritim tutmuşlardır. Bunlar için ilk
müzisyenler denilebilir. Müzik günümüzde
olduğu gibi tarih boyunca ihtiyaçları
gidermek için bir araç olmuştur.
Teknolojinin ilerlemesiyle ihtiyaçlar da
değişmiş, yapılan, ihtiyaç duyulan müzik
şekil değiştirmiştir. Ağaçlara, taşlara
vurarak yapılan müzik, hızla ilerleme
kaydetmiş,
enstrümanlar
bulunmuştur.
2017 yılında
en iyi reklam
müziği, en iyi
reklam filmi
müziği ve en
iyi
düzenleme
alanlarında
Kristal Elma
ödülü alan ve
Türkiye’nin
en
sevilen
markalarının reklam müziklerini yapan
Jingle Jackson şirketinin aranjörü Erman
Seven 5,6 ve 7.sınıf öğrencileri ile buluştu.
2017 yılı Kristal Elma Jüri Üyeliğini de
üstelenen Sn.Seven’in kurduğu sistemle
öğrencilerimiz bir demo çalışması yaptı.
Müzik, söz, beste, düzenleme ne demek;
stüdyo ortamı nasıldır; kimler nasıl çalışır;
konularında bilgiler verdi.
Aranjörün beste ve söz ile nasıl bir
düzenleme yaptığını bizlere gösterdi.
Düzenleme; şarkıların ne tür olacağının

belirlendiği bölümdür. Hazırlanan söz ve
beste aranjöre gelir. Şarkıcının yapmak
istediği
tarza
uygun
ritimleri
ve
enstrümanları ayarlayıp notaları yazıp
veren aranjörle birlikte yorum ortaya çıkar.
İlk önce şarkı ne tarz olacak, bestesi
şarkıcının tarzına göre mi, müzisyenler bu
notaları çaldıkları zaman şarkı ortaya çıkar.
Besteyi ve sözleri aranjör düzenlendikten
sonra solist şarkıyı söyler. Sesin düzgün
duyulması adına yapılan son ayarlardan
sonra CD’lere basılarak dinleyicilere ulaşır.
Reklam müziği
yaparken
düşünülmesi
gereken başka
bir
ayrıntı
olduğundan
bahseden
konuğumuz
bunun tanıtılan
ürünle birlikte
şekillendiğinden
bahsetti.
Elektronik
bir
eşya
reklamında ise
elektronik müzikler kullanılır.
Bu bir halı reklamı ise, Anadolu müziği,
Türk müziği eklememiz gerekir. Müziğin
sözlerle olan entegrasyonunun önemini
vurgulayan Sn. Seven ‘ Müzikle uğraşmak
istiyorsanız, ilginiz var ise çok müzik
dinleyin, her tarz dinleyin, içindeki
enstrümanları duymaya çalışın, iki tür
arasında farkları ayırt etmeye çalışın, ünlü
bir aranjör olursanız pop ya da rap herkes
sizinle çalışmak ister, siz de kendinizi çok
mutlu hissedersiniz ‘ mesajını bizimle
paylaştı.

Yün ip ve atık malzemeleri kullanarak
oluşturdukları ’’ Obur Kedi ’’ adlı
tasarımlarıyla 6. Sınıftan Derin YILDIZ
ve Defne CEMGİL Ocak ayı sanatçıları
oldular.
Öğrencilerimizi
kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

