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Değişmenin özel 
bir biçimi de 
gelişmedir.  Her  
gelişme  bir 

değişimdir  ve her değişim 
de bir gelişme sürecinin 
kendisidir.  Bir başka 
deyişle     kişilerin  ya  da 
nesnelerin var oldukları bir durumdan 
farklı bir duruma gelmeleridir değişim.
İnsanoğlu  yaşamı boyunca bu sürecin 
içindedir aslında. Daha doğrusu sosyo  
kültürel  durumuna ve çevresine göre 
onu değiştiren olguların etkisindedir. Bu 
etkileşimden kaçmak imkansızdır.
Hayatımızın her döneminde  yaptığımız 
seçimler  bizi bir şekilde değişime zorlar. 
Gelin bu değişim konusuna “1.Sınıfta 
Olmak” gözüyle bakalım  ve yeni 
değişimlere nasıl yelken açacağımızı 
birlikte gözümüzde canlandıralım.  
En değerli varlıklarımız olan biricik 
yavrularımızın dünyaya gelişiyle  o 
müthiş annelik-babalık duygusunun 
benliğimizi sarmasıyla zaten bizde en 
köklü değişim başlamaktadır. Ve artık 
o biricik yavrularımız  kendi gelişim 
süreçlerindeki değişimleriyle sizi de bu 
muhteşem değişim-gelişim  sürecinin 
içine çekmişlerdir artık.
İşte birinci sınıf, bu değişim gelişim 
sürecinin tam da temel taşlarından  biridir. 
Örneğin, ilk defa giydikleri  “okul forması” 
onları değiştiren –geliştiren en önemli 

semboldür. Bu süreçte  benim de  biricik 
yavrularım olan yavrularınızla çıkacağım  
eğitim-öğretim yolculuğumuzda  sizleri , 
bu süreci ilgiyle ilemeye davet ediyorum.
İlk okuma yazmaya başlamaları ve her 
geçen gün gösterdikleri gelişmeler; 
hayatlarının  en güzel hatıralarını, 
anılarını oluşturacak ve  sizler de bu 
oluşuma  şahit olacaksınız.  Size ilk 
okudukları anı; ilk yazdıkları cümleleri 
asla unutmayacak hep hatırlayacaksınız.
Problem kurma becerilerini, analiz-
sentez  duygusunun oluşmasını; estetik 
duyguların gelişimini ; matematiğin 
hayatın içinde yer bulmasını; 
sosyalleşmenin ve birey olmanın en 
olumlu yanlarını, toplumsal değer 
yargılarının geliştiğini görüp bu değişim-
gelişim sürecinin  mutlu takipçileri 
olacaksınız.
Ben de öğretmenleri olarak bu süreci 
onlarla birlikte büyük bir mutlulukla  
gözlemleyeceğim. Benim çocuklarım 
her geçen gün olumlu gelişimler 
göstererek  bu değişim sürecini başarı 
ile sürdürecekler. Ben onlara inanıyorum. 
Sizlerin de inandığınızı biliyorum.

Leyla GÜNAY
Sınıf Öğretmeni

DEĞİŞİM VE GELİŞİM

13.09.2021 Pazartesi

 Sosyal Sorumluluk 
 Projelerinin Başlangıcı

16:00 6. Sınıf Veli Bilgilendirme 
17:30 Toplantısı
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
14.09.2021 Salı

14:30 Kulüp Derslerinin Tanıtımı
16:00 7. Sınıf Veli Bilgilendirme 
17:30 Toplantısı
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
15.09.2021 Çarşamba

15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

16.09.2021 Perşembe

15:40 İngilizce Destek Programı

17.09.2021 Cuma

18.09.2021Cumartesi
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