HAFTALIK VELİ BÜLTENİ – 2 ARALIK 2016

VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR
Bilkent Üniversitesi’nden...
2016-2017 kış döneminde, Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde 1 Aralık 2016 – 15 Mart 2017
tarihleri arasında kış lastiği bulunmayan araçlar, kar yağışı olduğu günlerde trafik güvenliği
açısından kampüs'e alınmayıp; merkez nizamiye girişinde bulunan 3 no.lu otopark'a, doğu
kampüs'te ise 1 no.lu nizamiye dışındaki otopark'a yönlendirileceklerdir. Konu ile ilgili tüm Bilkent
Ailesi’nin duyarlılık göstermesi can ve mal güvenliği açısından önemlidir.

PYP DEĞERLENDİRME ZİYARETİ
5,6,7 Aralık tarihlerinde IB Denetçileri okulumuza ‘Değerlendirme Ziyareti’ için konuk
olacaklardır. 2012 yılından bu yana bir ‘Dünya Okulu’ olarak yaptığımız çalışmalarımızı,
etkinliklerimizi ve programlarımızı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz IB yetkilileri ile
paylaşacaklardır.
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PYP Değerlendirme Ziyareti
2.3.4. Sınıf öğrencileri kütüphane dersini büyük kütüphanede yapacaktır.
1.Sınıf Öğrencileri İle Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)
4. Sınıflar İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sınavı (2. Ders)
2.Sınıf Öğrencileri İle Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)
3.Sınıf Öğrencileri İle Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)
4-C Tuğra Larlar - Burak Eren Tankül
11.30-11.40 Öğle Arası Dinletisi
Çocuk Kitapları Yazarı Ayla Çınaroğlu’nun Okul Öncesi grubu öğrencileri
ile söyleşisi (Okul Öncesi Kütüphanesi)
4.Sınıf Öğrencileri İle Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)
4. Sınıflar İngilizce Sınavı (3.ve 4. Ders)
1. Sınıflar Barış Şenliği (Okul Öncesi grubuna sunulacaktır.)
4. Sınıflar Matematik Sınavı (2. Ders)
Okul Öncesi grubu için tiyatro gösterisi (13:50-14:50)
Okul Öncesi 1, 1. Sorgulama Ünitesi Bitimi
Okul Öncesi 2,1.2.3.4. sınıflar 2. sorgulama ünitesi bitimi
Sorgulama bülteninin yayımlanması

ETKİNLİKLERİMİZ
1.Sınıflar bu hafta “Yalnız Ahtapot” isimli tiyatro oyununu izlediler. Öğrencilerin oyuna aktif
katılımıyla gerçekleşen süreçte, ahtapot yaptığı sözel ve davranışsal zorbalığın farkına vardı.
Öğrencilerimiz Ahtapot’a yardım etmeye giden çocuklar, Ahtapot ile birlikte hareket eden
çocuklar ve Ahtapot’un farkındalığını arttıran çocuklar rollerini üstlendi.

Katılımları için tüm

öğrencilerimize ve Drama öğretmenimiz Umut Tezbaşaran’a destekleri için teşekkür ederiz.

KAZALARDAN KORUNMA EĞİTİMİ
Okul kazalarına karşı öğrencilerimizin kendilerini korumaları için okul hemşiremiz Melike
Orhan tarafından öğrencilerimize ‘Kaza Geliyorum Demez’ konulu bilgilendirme sunumu
yapılmıştır. Okulda uyulması gereken bazı kurallar olduğundan ve bunların okulda düzeni
sağladığından, kurallara uyulmadığı zaman çeşitli sorunlar yaşandığından bahsedilmiştir. Okulda
yaşanan kazalar arasında düşme kazası en yüksek oranda olduğundan özellikle bunun için
öğrencilerimizin alabilecekleri önlemler üzerinde durulmuştur. Geçen hafta 1. sınıf
öğrencilerimiz, bu hafta ise 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz için yaptığı sunumlardan dolayı Sayın
Melike Hanım’a teşekkür ediyoruz. Bu sunum 2. sınıf öğrencilerimiz için de yapılacaktır.

MÜZİK DİNLETİLERİ
Bu hafta Pazartesi günü 3C sınıfından Yağmur Selin Elban Piyano ile ‘Polka Time’, Doğutan
Hakioğlu ise Viyolonsel ile ‘An Excerpt from Symphony No: 6’ eserlerini sınıf arkadaşlarına
seslendirdiler.

KONUK KONUŞMACILARIMIZ
OKUL ÖNCESİ
Değerli velimiz Sn. Mahmut ARSLAN okul öncesi -2 grubu öğrencilerine “ Bir Kitap Yazmak ”
ile ilgili bilgilendirici paylaşımlarda bulunmuştur. Bu sunum sonunda düzenlenen soru-cevap
kısmında öğrencilerimiz akıllarına takılan soruların cevaplarını alma fırsatı bulmuşlardır. Sn.
Mahmut ARSLAN’a katılımı için teşekkür ederiz.

2. SINIFLAR
2. sınıf öğrencilerimiz, “Bulunduğumuz Zaman ve Mekan” teması kapsamında “Konakta Neler
Oluyor” kitabını okudular. Kitaptan yararlanarak edebiyat temelli dil bilgisi çalışmaları yaptılar.
29 Kasım Salı günü Funda Pastanesi sahiplerinden Emine Tarakçı’nın “Konaktan Pasta Kokuları
Yükseliyor” sunumu izleyen öğrencilerimiz bu sunumun sonunda okudukları kitaba benzer bir
konak görme ve o konaktaki yaşayışa dair bilgi edinme fırsatı buldular. “Tarakçı Konağı”nı bizlere
tanıtan ve konak şeklindeki nefis pastasıyla öğrencilerimize unutamayacakları bir anı bırakan
Emine ve Bülent Tarakçı’ya teşekkür ederiz.

“Konakta Neler Oluyor?” Kitabının Yazarıyla Söyleşi
2. sınıf öğrencilerimiz, 2 Aralık Cuma günü “Konakta Neler Oluyor” kitabının yazarı Pelin
Güneş’le söyleşi yaptılar. Oluşturdukları soruları sorma fırsatı bulan öğrencilerimiz yazarımızın
hazırladığı ve kitabın bir bölümünü yansıtan görseli tamamlama çalışması yaptılar.

Karadeniz Bölgesi ve yaşamı, konakların özellikleri, kitap yazım aşamaları, hikâyenin ortaya
çıkış nedenleriyle ilgili birçok konuda paylaşımlarda buldular. Yazdığı ilginç ve eğlenceli kitapla
bizi yaratıcılığa, öğrenmeye ve düşünmeye sevk eden Pelin Güneş’e ve bu keyifli buluşmayı
organize eden Gülderen Çopur’a teşekkür ederiz.

PDR BİRİMİMİZDEN...
ENGEL Mİ? FARKLILIK MI?
‘’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’’ olması nedeniyle siz değerli velilerimizi bireysel farklılık
konusunuda bilgilendirmek istedik. Her bireyin diğer bireylere göre birçok farklılıkları, kişisel
özellikleri bulunmaktadır. Toplum içerisinde bu farklılıklardan en dikkat çeken ise engelliliktir.
Bireysel farklılılara karşı çocuklarımızın olumlu bir tutum geliştirmelerini istiyorsak öncelikle
engel tanımının zihnimizde daha açık olması gerekmektedir. Engel, yetersizliğe sahip bireylerin
toplum içerisinde etkileşim kurmakta yaşadıkları güçlükleri ve toplumdaki rol ve sorumlulukları
yerine getirmede karşılaştıkları problemleri tanımlamaktadır. Yani “engellli” kavramı toplumsal
bir kavramdır. Bireyleri tanımlamada kullanılan bir etiket değildir, olmamalıdır. Her bireyin rol ve
sorumlulukları yerine getirecek düzenlemeler yapıldığında, imkanlar sunulduğunda, farklılklara
rağmen bireylerin toplum içerisinde eşit düzeyde yer alma fırsatları verildiğinde, bireysel
farklılıkları olan bireylerin engelli olarak tanımlanmasının önüne geçilebilmektedir.
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Çocuklarımızın farklılkılara karşı tutumları 4 yaşından sonra gelişmektedir. Bu tutumların olumlu
ya da olumsuz olmasında biz öğretmenlerin ve siz değerli velililerimizin tutum ve davranışları çok
etkili olmaktadır. Çocuklarımız arkadaşlarındaki farklılıkları fark etmeye başladıklarında
öğretmenlerine, anne ve babalarına farklı özellikleri olan arkadaşları ile ilgili bazı sorular
yöneltmektedir. Bu sorularla karşılaştığımzda öncelikle engelli terimi üzerinde değil, bireysel
farklılklar üzerinde durarak çocuklarımızı bilgilendirmek, etiketlemeden uzak, daha doğru bir
yaklaşım olacaktır. Ayrıca çocuğumuza yapacağımız açıklamalarda farklı gereksinimleri olan
insanları, acıma duygusu içersinde bizim yardımımıza ihtiyacı olan kişler olarak tanımlamaktan
kaçınmak gerekir. Çünkü farklılıklar bir kişiyi diğerinden üstün ya da geri yapmamalı ve toplumsal
eşitliğimizin önüne geçmemelidir. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta ise sosyal çevrenizde
farklılıkları ile dikkat çeken bireyler gördüğünüzde, onlardan çocuğunuzu uzak tutmaya çalışma ya
da bulunduğunuz ortamdan hemen ayrılma gibi davranışlar göstermeniz çocuklarımızın farklılklara
karşı olumsuz tutum sergilemelerine yol açabilmektedir.

Biz okul olarak farklılklarımızla yaşamayı kendimize misyon edindik. Siz değerli velilerimizin de
bu süreçte bize çok katkısı oldu ve olmaya da devam edeceğine yürekten inanıyoruz.
Çocuklarımıza farklılılarla ilgili nasıl açıklamalar yapmanız gerektiği konusunda daha fazla bilgi
almak istediğinizde bizimle iletişime geçmeniz bizleri mutlu edecektir.
PDR Birimi

TEŞEKKÜR
Öğretmenler Günü nedeniyle tüm veliler adına öğretmenlerimize hazırlamış oldukları nazik
hediyeleri için Okul Aile Birliği’mize teşekkür ederiz.

EKO-OKUL BÜLTENİMİZ
Eko-okul bültenimiz için lütfen TIKLAYINIZ.

