u uz doğrultusu da, öğre ileri izi
ireysel gelişi
destekleyerek, ke dileri i keşfet e ırsaı yarat ak,
ı gerekirdiği değer, e eri e ilgileri kaza aları ı
elikli hedei izdir.

A a sı ıları ızda Milli Eğii Baka lığı taraı da elirle e kaza ı
e gelişi göstergeleri doğrultusu da hazırla a
Okul Ö esi Eğii
Progra ı uygula ır. Öğre i ihiyaçları göz ö ü e alı arak hedeler
ge işleilir.
Okul ö esi eğii ço ukları gelişi i açısı da ö e li ir yere
sahipir. Bu ili çle ço ukları ke di ter ihleri i yaparak karar al a
e erileri i gelişir eleri e, soru luluk al ayı öğre eleri e, öz
disipli
e yete ekleri i gelişir eleri e destek erilir. Ço ukları ,
yaraı ı, girişke , sorgulayı ı, ke di i rahatça ifade ede ile ,
aşkaları ı görüşleri e saygılı ireyler olarak yeiş eleri teş ik edilir.
Okul ö esi dö e de a aç ilgi öğret ek değil, ilgiyi öğre e il esi
içi gerekli e erileri ço uğa kaza dıra il ekir.
A a sı ıları ızda yapıla çalış alarla te el de eyi leri gelişiril esi
hedele ir. Bu doğrultuda öğre iler çok yö lü olarak değerle dirilir.
Pro le çöz e e oyu te elli etki liklere yer erilir. Öğre ileri izi
tü gelişi ala ları da ke di hazır ulu uşlukları içi de geliş eleri
destekle ir.
“üreç içi de yapıla tü çalış alar öğre i erkezlidir. Te elde etki
öğre e hedetir. Bu doğrultuda tek ir eğii a layışı a ağlı kal ak
yeri e öğre i ihiya ı a göre irleşiril iş ir
eğii
yaklaşı ı e i se ir.
“ı ıları ızda sı ıf öğret e leri izle
irlikte eğii i a eler göre yapar.

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Okul isyo
özellikleri i
çağdaş yaşa
sağla ak ö

öğrei

8.

– 6.

saatleri arası dadır.

Okul aşla a saai izde ii are eğitsel süreçleri iz aşlar e gü
oyu a de a eder.
Veli iz öğre i izi herha gi ir ede le okulda erke
istediği de ö elikle üdür yardı ısı da izi kâğıdı alır.
Okul
yardı

aşla a saai de so ra okula gele
ısı da aldıkları geç kâğıdı ile sı ıfa girer.

Okula sürekli geç gele öğre ileri
araşırılır.

al ak

öğre iler

üdür

elileriyle görüşülür e ede leri

Ço ukları ı al ak içi okula erke gele elileri iz, öğre ileri izi
dikkai i dağıt a ak içi sı ıf ö leri de e koridorlarda ekle ez.
Öğre i izi e e dö üşü ile
ilgili
ola ile ek
değişiklikleri ser is ile farklı
ir oktaya i diril esi e geç
. ’a kadar ir dilekçe ile
ser is yetkilisi e ildiril esi
gerekir.
Öğre i i
okula gel e e
se e i e e kadar süre ile
gel eye eği
. ’a kadar
okul idaresi e
elisi
taraı da
ileilir.

PAYLAŞIM SAATİ
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OKUL SAATLERİ

A a sı ıı da eğii

OKUL KIYAFETLERİ

Öğre ileri izi ser est kıyafet uygula ası yapıla Çarşa a gü ü dışı da
okul kıyafetleriyle, te iz e düze li olarak gel eleri, uzu saçları topla ası
e ır akları düze li olarak kesil esi ekle ir. Öğre ilere ait eşyalara
utlaka isi e soy isi yazıl ası gerekir. İsi yazıl a ış eşyaları
kay ol ası ı soru luluğu okula ait değildir.
OKULA GELİRKEN

Öğre ileri izi sı ıf dola ı a sığa ile ek üyüklükte tekerleksiz ça ta ile
okula gel eleri ekle ir. Her gü okul gü e deterleri i ça taları da
ol ası gerekir. Okula geiril esi gereke
alze eleri e öde leri
za a ı da gel esi öğre i izi soru luluk ili i i gelişi i açısı da
ö e lidir.
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ TAKİBİ

Eğii öğrei yılı aşı da öğre ilerle irlikte sı ıf kuralları elirle ir.
Öğret e ler, öğre i da ra ışları ı takip eder. Öğre i ihiyaçları
doğrultusu da çalış alar pla la ır e uygula ır.
GELİŞİM DEĞERLENDİRME

Eğii öğrei yılı içi de gö derile Okul Gü e kitapçıklarıyla öğre ileri
aylık da ra ış değerle dir eleri yapılır. Her dö e so u da e- okul gelişi
raporları e ODTÜ kar eleri erilir.

Etki lik Tak i i: Her ayı
aşı da o ay içi de yapıl ası pla la a
çalış aları yer aldığı etki lik tak i i e sayfası da yayı la ır.
Bülte : Her ayı so u da yapıla çalış aları içere
sayfa ızda yayı la arak elileri izle paylaşılır.

ülte

e

Veli Görüş eleri: “ı ıf e ra ş öğret e leri i eli görüş e gü leri
ulu ur. Ço ukları hakkı da öğret e leriyle görüş ek isteye
elileri iz okula gelirler. Görüş e gü ü dışı da gel ek isteye elileri
ra de u al aları gerekir.
SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN
YÜRÜTÜLEN DERSLER

BRANŞ DERSLER

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

İNGİLİZCE

MATEMATİK

BEDEN EĞİTİMİ

FEN VE DOĞA

“ERAMİK

OYUN VE HAREKET

GÖR“EL “ANATLAR

“ANAT

MÜZİK

KÖŞE ETKİNLİKLERİ

“ATRANÇ

OKUMA - YAZMA HAZIRLIK

DRAMA
DAN“

İLETİŞİM

Okul Gü e : Okul – aile arası da ileişi i sağla ak a a ıyla Okul
Gü e deteri kulla ılır. Öğret e ler e eliler gerekli ilgi otları ı
Okul Gü e deteri i Notları
ölü ü e tarih atarak yazarlar. Her
sa ah öğret e ler taraı da deter ko trolü yapılır. Velileri de her
akşa deteri ko trol et eleri ekle ir.

Öğre ileri izi hataya uyu u u sağla ak içi Pazartesi gü leri
oyu ak gü ü uygula ası yapılır. Oyu ak gü ü içi seçile oyu ağı ;
şiddet içerikli ol a ası, elektro ik ol a ası e küçük parçalar
içer e esi gerekir.
DÜNYADAN HABERLER GÜNÜ - Salı
Gü el olay e duru lara karşı dikkat çek ek, duyarlılık kaza dır ak,
oku aya karşı ilgi uya dır ak, öğre eye karşı
erak duygusu
oluştur ak,
sosyal, ilişsel e dil gelişi leri e destek sağla ak
a a ıyla Dü ya’da Ha erler gü ü düze le ir. Öğre ileri iz sizleri
yardı ıyla di leyip öğre diği ha erleri gazete, dergi eya roşürde
keserek arkadaşlarıyla paylaş ak üzere okula geirirler.
KİTAP GÜNÜ - Çarşa

a

Öğre ileri ize kitap se gisi i kaza dır ak, ilişsel e dil gelişi leri e
katkı sağla ak a a ıyla kitap gü ü düze le ir. “ı ıf öğret e i
taraı da elirle e za a larda, öğre i izi kitap geire eği gü ile
ilgili ilgile dir e yazısı gö derilir.
DUYGU PAYLAŞIM GÜNÜ - Perşe

e

Öğre ileri izi duyguları ı rahatça ifade ede il eleri i, aşkaları ı
duyguları ı a la aya çalış aları ı, özgü e kaza aları ı e sosyal
gelişi leri i destekle ek a a ıyla duygu paylaşı gü ü düze le ir.
Ço uklar o gü duyguları ı se epleriyle irlikte a laırlar.
DEĞERLER GÜNÜ - Cu a
Okulları ızda, öğre ileri izi
ye i
esli
da ra ışlar kaza aları hedeleri iz arası da yer
doğrultusu da Değerler Projesi gelişiril işir. Bu
ir değer ele alı arak öğre ileri
akif
uygula aktadır.

değerleri e uygu
al aktadır. Bu hedef
projede her ay farklı
kaıldığı etki likler

PAYLAŞIM GÜNLERİMİZ

OYUNCAK GÜNÜ - Pazartesi

“ı ıı ız taraı da is i elirle e yu oş ayı ığı ız iri i dö e de
ii are deteri ile irlikte e ziyaretleri i gerçekleşirir. Yu oş ayı ı
ziyarei sırası da yaşa a lar ertesi gü okulda paylaşılır. Yu oş ayı tü
öğre ileri izi sı ıf öğret e i i pla la ası doğrultusu da ziyaret
eder.
MERAKLI KUKLA ETKİNLİĞİ
Her ay akade ik progra da yer ala te alarla ilişkile diril iş ir soru
elirle ir, a aç sorularla
erak uya dırarak ço ukları araşır a
yap aya teş ik et ekir.
AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ
Eğii progra ı doğrultusu da açık ha a etki likleri pla la ır. Bu
etki likleri ize tü öğre ileri izi kaıl ası ekle ir.
VELİ ETKİNLİĞİ
Okul-aile ileişi i i destekle ek a a ıyla
uygula a ak sı ıf etki likleri pla la ır.

elileri izi

kaılı ıyla

GE)İLER
Öğre ilere yaşa ı ze gi liği sağlaya il ek a a ıyla geziler
düze le ir. Aileler, u gezileri gö derile
ilgi yazıları da takip
ederler.
Ö)EL GÜN ETKİNLİKLERİ
Yapıla çalış aları destekle ek, yaşa ı ze gi liği sağla ak e
öğre ilere farklı akış açıları kaza dıra il ek a a ıyla özel gü
etki likleri pla la ır. Özel gü etki likleri aylık etki lik tak i i de
elirilir.

EĞİTİM SÜRECİNİ DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER

YUMOŞ AYI ETKİNLİĞİ

Ço ukla kaliteli za a geçir ek e e ey le ço uğu irlikte e karşılıklı
ileişi hali de, iki taraı da keyif aldığı ço uğu sosyal-duygusal,
ede sel e zihi sel gelişi ala ları ı destekleye , ço uğu yaşı a
uygu etki likleri sürekli e tutarlı olarak yap akır. Ço ukla kaliteli
za a geçir ek içi
utlaka uzu süre gerek ez. “ürekli e tutarlı
ol ak kaydıyla gü de
dakika ço ukla kaliteli za a
ile
ço uğu uzu gelişi i e üyük katkı sağlar. Fakat sade e tele izyo
karşısı da ko uş ada otur ak, sözlü-sözsüz te as kur ada
yürü ek/gez ek, ço uğa pahalı oyu aklar al ak kaliteli za a
geçir ek değildir. Ö e li ola ço uğu uzla gü ü her dakikası irlikte
ol ak değil, irlikte olduğu uz dakikaları dolu dolu yaşa akır.
Ço uğu uzla geçire eği iz za a ı daha etki e kaliteli kıl ak içi
Psikolojik Da ış a e Reh erlik “er isi olarak sizlere her ay
gö derdiği iz Mutlu Ço uk Etki lik Tak i i izi de uygula ayı
u ut ayı .

Bize ulaşabilirsiniz….
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