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ADAPAZARI ENKA OKULLARI MİSYONU

Adapazarı Enka Okulları, eği"mde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleş"rel düşünme ve ile"şim 
becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince 
sahip, yaratıcı bireyler ye"ş"rmeyi amaçlar.

Vizyon

Adapazarı Enka Okulları,
• Yenilikçi, 
• Toplumsal sorunların farkında olan ve bunlara çözüm üretebilen,
• Yaşam boyu öğrenenler topluluğu olmayı hedefler.

ADAPAZARI ENKA SCHOOLS’ MISSION STATEMENT

Adapazarı Enka Schools aim to develop inquisi"ve, crea"ve and interna"onally minded individuals, who 
respect differences and use cri"cal thinking skills in all disciplines, by providing equal opportuni"es for 
everyone.

Vision

Adapazarı Enka Schools aim to be
• Innova"ve
• Aware of social problems and able to develop solu"ons for them,
• A life long learning community. 

ULUSLARARASI BAKALORYA ORGANİZASYONU MİSYONU 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO), kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha 
huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler ye"ş"rmeyi amaçlar. 

Bu amaçla IBO, uluslararası geçerliliği olan üstün eği"m programları ve ""z ölçme - değerlendirme 
programları geliş"rmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar. 

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru 
olabileceğini anlayan, ak"f, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder. 

IBO MISSION STATEMENT

The Interna"onal Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who 
help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. 

To this end the organiza"on works with schools, governments and interna"onal organiza"ons to 
develop challenging programmes of interna"onal educa"on and rigorous assessment. 

These programmes encourage students across the world to become ac"ve, compassionate and 
lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 
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MYP 

OTORIZAS
YONU

Okulumuz IB MYP (Orta Yıllar Programı) otorizasyonunu alarak bir 
dünya okulu olmaya hak kazanmıştır. Bizleri destekleyen öğrenci, veli 
ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ederiz.

.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için okulumuzda çeşitli 
farkındalık çalışmaları yapıldı. Günün anlamına uygun me"nler 
teneffüs aralarında öğrenciler tarafından seslendirildi. Kadın 
öğretmenlerimiz için “Kadın Her Yerde” temasıyla yapılan 
poster sergisi, tarihe adını yazdıran “İlk Kadınlarımız” sergisi ve 
üç boyutlu yazıcıdan alınan “8 Mart Farkındalığı” yaka 
iğnelerimizle farkındalık çalışmalarımız tamamlandı.

IB DAY
25 Şubat 2017 Cumartesi günü Marmara Eği"m Kurumlarında 
gerçekleşen ve bu yıl 14.’sü düzenlenen IB DAY’e 
öğretmenlerimiz hem sunucu hem de dinleyici olarak katıldılar.
Birçok okuldan gelen eği"mciler bu organizasyon sayesinde 
deneyimlerini paylaşma ve yeni örnekler görme şansı buldular.

MYP Disiplinlerarası Planlama Çalıştayı, Barselona
24-26 Mart 2017 tarihlerinde Ortaokul ve Lise Müdürümüz ile 
MYP Koordinatörlerimiz Barselona'daki "Disiplinlerarası 
Planlama" çalıştayına katıldılar.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
“Interna$onal School Of Dusseldorf” Ziyare$
6 Nisan 2017 Perşembe günü, Ortaokul Müdürümüz, MYP 
Koordinatörlerimiz ve Kişisel Proje liderlerimiz Almanya’nın 
Düsseldorf şehrinde bulunan “Interna"onal School of 
Düsseldorf” ziyare"nde bulundular. Ziyarette MYP 
uygulamaları ve proje süreci ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Dünya Anadil Günü
21 Şubat Dünya Anadil Günü, okulumuzda çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. “Ana dilde konuşmak neden önemlidir?” başlığı altında 
soru yönel"lerek ortaokul öğrencilerimizin hazırladığı sunum 
izlendi. Ardından yabancı bir dil öğrenmenin önemi ile ilgili video 
izleyen öğrencilerimiz kendilerine yönel"len “Neden ikinci bir dil 
öğrenmeliyiz?” sorusuna verdikleri Türkçe, İngilizce ve İspanyolca 
cevapları bir pano haline ge"rdiler.Hem çok dil bilerek hem de 
anadili iyi kullanarak açık görüşlü birey özelliklerini 
geliş"receklerini öğrendiler.

MYP Projects Workshop
7-9 Nisan 2017 tarihinde Ortaokul Müdürümüz, MYP 
Koordinatörlerimiz ve Kişisel Proje liderlerimiz Düsseldorf’ta 
düzenlenen “MYP Projects” çalıştayına katıldılar. Çalıştayda MYP 
proje süreci ve dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı.

53. Kütüphane Haftası’nı Çeşitli Etkinliklerle Kutladık
27 Mart - 02 Nisan tarihleri arasında kutladığımız Kütüphane 
Haftası’nda okulumuzda birçok etkinlik gerçekleştirdik. Akademik 
Dürüstlük Günü, Birlikte Okuyoruz, Kampüs Okuyor, İlkokul 
Kütüphane Gezisi ve Kitaplar Bizi Buluşturur Kokteyli bu 
etkinliklerden bazılarıydı. Etkinliklerimizde ilkokul, ortaokul ve lise 
birimlerimizin tüm paydaşlarının etkileşimi amaçlanmış ve 
haftanın felsefesine uygun sonuçlar hedeflenmiştir.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
Enka Teknoloji Farkındalık Günü
25 Nisan Salı günü tüm okul topluluğuna yönelik ENKA 
Teknoloji Farkındalık günü düzenlendi. Yeni teknolojilerin ve 
öğrenci ürünlerinin sunulduğu etkinlik kapsamında çeşitli 
atölyeler yapıldı. Ayrıca dijital vatandaşlık, siber zorbalık, sosyal 
medya kullanımı ve oyun bağımlılığı konularında farkındalık 
çalışmaları yapıldı. 

Yabancı Diller Bölümü İngilize Tiyatro Etkinliği
Okulumuzun Lise Yabancı Diller Bölümü ile birlikte düzenlediği 
İngilizce Tiyatro etkinliğine tüm ortaokul öğrencilerimiz 
katılmışlardır. 12 Nisan 2017 günü Sakarya Üniversitesi Kongre 
merkezinde sergilenen “Around the World in 80 Days” adlı
İngilizce "yatro oyunu ,tamamı yabancı aktörlerden oluşan 
Artspot Theatre adlı grup tarafından sergilenmiş"r. Jules 
Verne’in dünyaca ünlü eserinden uyarlanan oyun,  sadece 
eğlendirmekle kalmayıp, dönüşümlü düşünmeye olanak sağlayan, 
yaratıcı bir esere dönüşmüştür. Oyun sonrasında öğrencilerimiz 
oyuncularla kısa bir söyleşi gerçekleş"rmişlerdir.

JMUN
Adapazarı Özel ENKA Ortaokulu JMUN (Junior Model United 
Na"ons) Kulübü öğrencileri, 9 delegesiyle Demokra"k Kongo 
Cumhuriye"’ni bu yıl on birincisi düzenlenen KOÇ JMUN 2017’de 
temsil et"ler. 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 
konferansta çocuklarımız küresel meselelere farklı bakış 
açılarıyla yeni yöntem ve çözüm önerileri sundular.

FPSPI Türkiye Finalleri
FPSPI (Gelecek Problemleri Çözümü) kulübü Türkiye finallerinde 
okulumuzu temsil etti. Öğrenciler, problem çözümü ve skeç 
aşamalarından oluşan yarışmada yaratıcı çözümlerini jüri üyelerine 
sundu.Öğrencilerimiz hem skeç  hem de problem çözme (GIPS 
Junior) dallarında Türkiye birincisi olarak, Amerikada yapılacak 
dünya finallerine katılmaya hak kazandılar.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
Sanat Günü
14 Mayıs 2017 Pazar günü kutlayacağımız 2. Sanat Gününde 
öğrencilerimiz tüm yıl hazırladıkları performanslarını 
sergileyecekler. Sanatın farklı alanlarına dokunmayı 
arzuladığımız bu özel günümüzde heyecanımızı tüm 
velilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Toplum Hizmie$
Öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde araştıran sorgulayan ve 
bilgili öğrenen profillerini sergiledikleri toplum hizme" çalışması 
yaptılar. Yakıtların çevreye etkileri konusunda broşürler 
hazırlayarak okul toplumunu bilgilendirdiler.

Mİ Seramik Atölye Gezisi
6.Sınıf öğrencilerimiz  Seramik ünitesi kapsamında 
düzenlediğimiz ‘’ Mi Seramik Atölyesi ‘’gezisinde Seramik 
Sanatçısı Semra Nak‘la birlikte seramik sanatının tüm 
aşamalarını uygulayarak öğrendiler. Öğrencilerimizin merakla 
tasarladıkları seramik çalışmalarını 2.Sanat Günümüzde 
seyircilerimizle  paylaşmayı amaçlıyoruz.

Sanatı Okumak
Bu sene 5.’sini gerçekleştirdiğimiz “Sanatı Okumak” etkinliğinde, lise 
ve ortaokul kütüphanelerinde sanat kitapları sergilenerek 
öğrencilerimizde sanatın dallarıyla ilgili farkındalık yaratmak, 
bilginin sanat için önemini kavratmak ve bu konuda sorgulamalar 
yapmalarına yardımcı olmayı amaçladık. Hafta boyunca süren 
sergilerin yanında her iki kütüphanede de enstrüman çalan 
öğrenci ve öğretmenlerimiz dinletiler yaptılar.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Toplum Hizme$
Öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde duyarlı öğrenen profili 
özelliklerini gösterdikleri toplum hizme" faaliye"nde 
evlerinden ve yakın çevrelerinden topladıkları kullanılmayan 
ilaçları birik"rerek sağlık kuruluşuna bağışladılar. Böylece hem 
ih"yaç sahiplerine ulaşma fırsatı yakaladılar hem de gereksiz 
ilaç tüke"mine önlem almaya çalıştılar.

1 / 11

6. Sınıflar Sera Çalışması
6.  sınıf öğrencileri bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve 
gelişme ünitesi kapsamında eşeysiz üreme yöntemlerinden biri 
olan vejeta"f üreme yöntemi ile yeni bir bitki ye"ş"rme 
yöntemini deneme fırsatı buldular. Bitkilerdeki üreme yöntemi 
olan vejeta"f üreme tekniği ile serada ekim yapan 
öğrencilerimiz araştıran sorgulayan öğrenen profili özelliklerini 
geliş"rme fırsatı buldular.

Fen Atölyesi ve Deney Kulüpleri Toplum Hizme$ Çalışması
Öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde duyarlı öğrenen profili 
özelliklerini gösterdikleri toplum hizme" faaliye"nde evlerinden 
ve yakın çevrelerinden topladıkları kullanılmayan ilaçları 
birik"rerek sağlık kuruluşuna bağışladılar. Böylece hem ih"yaç 
sahiplerine ulaşma fırsatı yakaladılar hem de gereksiz ilaç 
tüke"mine önlem almaya çalıştılar.

Deney Kulübü Toplum Hizmeti
Öğrencilerimiz okul bahçesinde gerçekleştirdikleri küresel ısınmaya 
karşı fidan dikimi ile duyarlı öğrenen profili özelliklerini sergilediler.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
7. Sınıf İlaç Fabrikası Gezisi 
Fen Bilimleri dersi kapsamında 7. sınıf öğrencileri Neutec İlaç 
Fabrikasına bir ziyaret gerçekleş"rdiler. Gezi sırasında kimya 
endüstrisini yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerimiz, 
dönüşümlü düşünen öğrenen profiline uygun olarak kimya 
endüstrisinin ülke ekonomisine katkısını değerlendirme fırsatı 
buldular.

Girişimcilik Zirvesi 
17-21 Nisan tarihleri arasında tüm ortaokul öğrencilerimizin 
katılımıyla gerçekleş"rdiğimiz “Girişimcilik Zirvesi” okul 
toplumunda büyük heyecan uyandırdı. Genç Girişimciler ve 
Sosyal-iz kulübü öğrencilerinin bir yıl boyunca üzerinde 
çalıştıkları ürünler ve fikirler bu zirvede izleyici karşısına çıktı. 
Yaratıcı ve dönüşümlü düşünen öğrenen profili özelliklerini 
sergileyen öğrencilerimiz farklı atölye çalışmalarıyla bu 
özelliklerini besleyerek kendilerine değer kattı. 

Dünya Su Günü
Fen Bilimleri ve Yabancı Diller Bölümünün ortak olarak 
düzenlediği Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerin 
suyun önemi ile ilgili farkındalıkları artırılmaya çalışılmıştır. Okul 
ortamının su ekosistemi örneği olarak düzenlendiği bu günde, 5. 
sınıf öğrencileri atık suların pH ölçümünü yaparak dönüşümlü 
düşünen ve duyarlı öğrenen profili özelliklerini sergilediler.

Kütüphane Etkinliği
Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinde 7. sınıf öğrencilerimiz 
atomun tarihçesiyle ilgili araştırma çalışması yaptılar. Öğrendikleri 
bilgileri daha sonraki derste soru cevap yöntemiyle birbirleriyle 
paylaştılar. 
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
7. sınıflar “Islahatlar Konulu Şarkı Yarışması” 
Sosyal Bilgiler dersinde Türk Tarihinde Yolculuk ünitesi 
kapsamında öğrencilerimiz Osmanlı Devle" döneminde yapılan 
ıslahatlar (yenilikler) ile ilgili şarkı sözü yazarak döneme 
eğlenceli bir bakış açısı ile yaklaştı. 

DI Ulusal Turnuva
DI Kulüp öğrencileri, 10-12 Mart tarihlerinde Kuşadası’nda 
düzenlenen DI Ulusal Turnuvasına katılarak okulumuzu başarı ile 
temsil etmişlerdir. Öğrencilerimiz bu turnuvada problem 
çözme becerilerini, takım içinde etkili bir ile"şim kullanarak 
geliş"rdiler.

21 Mart Ekinoks Günü
Enka Ortaokul öğrencileri gece gündüz eşitliğinin gerçekleş"ği 21 
Mart’ta  siyah-beyaz kıyafetler giyerek arkadaşlarına ekinoksu 
anlattı.Ayrıca gün içerisinde hatıra fotoğrafları da çek"ren 
öğrenciler, Sosyal Bilgiler derslerinde Eski Türk Devletlerinin 
'Bahar Bayramı' olarak kutladıkları ‘Nevruz' ile ilgili belgeseller 
izlediler.

14 Mart Dünya Pİ Günü
Bu yıl 7. sınıf öğrencilerimiz tarafından düzenlenen 14 Mart Dünya 
Pi Günü etkinlikleri  ve Toplum Hizmeti çalışması kapsamında 
öğrenciler, kendi yaratıcılıklarını kullanarak Pi tasarımları 
yapmışlardır. Pi sayısının tarihçesi, nasıl hesaplandığı ve nerelerde 
kullanıldığı ile ilgili bir poster çalışması yapılarak sınıflarda 
sergilenmiştir.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
Okul Sporları Satranç  Bölge Şampiyonası  
Okul Sporları Satranç  Bölge Şampiyonası 30 Mart- 2 Nisan 
tarihleri arasında Düzce ilinde gerçekleş"rildi. Kendi şehirlerinin 
şampiyonları olan okulların mücadelesinde ENKA  Ortaokulu 
tüm rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu olmayı 
başardı. Okulumuz; ilçe, il, bölge ve Türkiye finalinin olduğu, 
binlerce okulun yarıştığı bu dev organizasyonda Türkiye’nin en 
iyi 24 okulu arasına girdi. Okul Sporları  Türkiye Şampiyonası 
2-7 Mayıs tarihlerinde Nevşehir Ürgüp’te gerçekleşecek.

19.Rehberlik Sempozyumu
Rehberlik Bölümümüz ve öğretmenlerimiz 18 Mart 2017 
Cumartesi günü SEV American College Özel SEV Lisesinde 
düzenlenen “Daha Barışcıl Bir Okul İklimine Doğru” temalı 19. 
Rehberlik Sempozyumuna katıldılar. Öğretmenlerimiz, dünyanın 
ve ülkemizin önde gelen eği"mcileri ve uzmanlarının konuşmacı 
olarak katıldığı panel, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin 
paylaşıldığı; vak’ a analizlerinin yapıldığı çalışmaları yakından 
izleme fırsatı buldular. 

Okul Tanıtım Gezileri
8. sınıf öğrencilerimiz “Robert Kolej”, "Sakarya Cevat Ayhan Fen 
Lisesi", “Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi” ve “Sakarya Anadolu Lisesi” 
okul tanıtım gezisine katıldılar. Öğrencilerimiz farklı eğitim 
programı uygulayan liseler hakkında bilgi edinme ve okulların 
fiziksel ortamlarını gezerek inceleme fırsatı buldular. Okulların 
başarı puanları, öğrenci alım koşulları, ilgi ve yeteneklerini 
geliştirebilecekleri sosyal etkinlikler, kulüpler ile ilgili soru sorma 
fırsatı buldular. Öğrencilerimizin motivasyonunu artıran ve 
gelecekteki tercihlerini şekillendirmede önemli bir yer tutan 
geziler sayesinde “araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünen” 
öğrenen profili özelliklerinin gelişmesi sağlandı.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
“İle$şimin Önemi ve Mo$vasyon” konulu Veli Eği$mi 
Okul Psikolojik Danışmanımız tarafından 8. sınıf velilerimize 
yönelik “İle"şimin Önemi ve Mo"vasyon” konulu veli eği"mi 
düzenlendi. Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarında; 
aile-çocuk ilişkisinin, iş birliğinin öneminden bahsedildi. 
Ebeveynlerin çocuğuyla kurduğu sağlıklı ile"şimin, çocuğu 
mo"ve edeceği, cesaretlendireceği ve başarmaya olan inancını 
artıracağı, aile içi ile"şimin yapıcı olması ve çocuğun duygusal 
açıdan desteklenmesinin gerekliliği hakkında bilgi paylaşımında 
bulunuldu.

Öğretmenlerimiz Prof. Dr. Uğur SAK ile Eği$mde 
Öğretmenlerimiz 19 Nisan 2017 Çarşamba günü Prof. Dr. Uğur 
Sak tarafından verilen “Üstün Yeteneklilerin Eği"m Programının 
Geliş"rilmesi/Zenginleş"rilmesi ve Yaratıcılık” temalı eği"me 
katıldılar. Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eği"mi 
Anabilim Dalı Başkanı, Üstün Yetenekliler Eği"m Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin (ÜYEP) kurucu müdürü ve Türk Üstün 
Zekâ ve Eği"m Dergisi’nin kurucu editörü Prof Dr. Uğur Sak ile 
yarım gün boyunca eği"ci ve verimli bir gün geçirdiler.

8. sınıf Fen Bilimleri Toplum Hizmeti
8. sınıf öğrencilerimiz katı atıkların geri dönüşümüne önem 
çekmek adına okul binasında kısa bir defile düzenlediler. Kendi 
tasarladıkları kıyafetler ile yaratıcı ve duyarlı yanlarını sergileme 
fırsatı bulan öğrencilerimiz geri dönüşüme dikkat çekme amacıyla 
"Katı atıklar ve kullanılmış ambalajların değerlendirilmesi" konulu 
farkındalık çalışmasını eğlenceli bir şekilde gerçekleştirmiş oldular.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okulumuzda 
çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Farklı seviyelerden 
öğrencilerimizin solo müzik performansları ile 5. sınıflarımızın 
da etkinlikleriyle hazırlandığı bu anlamlı günde, ulusal 
egemenlik, barış ve çocuk kavramları ile ilgili düşündürücü ve 
eğlendirici anlar yaşandı.

Tenis
Öğrencilerimiz Zeynep Sena Sunmaz , Zeynep Ekin Barut ve 
Alara Zeynep Küpçü’den oluşan Küçük Kızlar Tenis Takımımız 
08-09-10 Mart 2017 tarihleri arasında Sakarya’da yapılan 
Okullar Arası Küçükler Tenis Turnuvasında il şampiyonu olarak 
okulumuzu 09-12 Nisan 2017 tarihleri arasında Kocaeli’de yapılan 
Okullar Arası Küçükler Tenis Grup Müsabakalarında temsil 
etmişlerdir. Öğrencilerimiz Cem Tufan ve Kadir Ekim’den oluşan 
Küçük Erkek Tenis Takımımız 08-09-10 Mart 2017 tarihleri 
arasında Sakarya’da yapılan Okullar Arası Küçükler Tenis 
Turnuvasında il 2. si olmuşlardır. 

MYP Kişisel Proje Sergisi
31 Mart cuma günü MYP 5 (10.sınıf) öğrencilerimizin bir yıl 
boyunca üzerinde çalıştıkları MYP Kişisel Proje ürünlerini okul 
topluluğuna sundukları sergi etkinliği düzenlendi. Sergide 
öğrencilerin çeşitli ilgi alanlarında geliş"rdikleri ürünler ilgiyle 
incelendi. 

Wushu
Öğrencimiz Enes Çakmak 01-02 Nisan 2017 tarihleri arasında 
Sakarya ‘da yapılan Okullar Arası Yıldız Erkekler Wushu Türkiye 
Şampiyonasında NANQUAN - 32 FORM branşında Türkiye 3. sü 
olmuştur. 
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Okçuluk
Öğrencimiz Peri Naz Sönmez 27 Mart 2017’de Sakarya’da 
yapılan Okullar Arası Küçükler Tenis Müsabakasında il 4. sü 
olmuştur.

Atle$zm
Öğrencimiz Jan Demir Vurdum 23 Mart 2017’de Sakarya’da 
yapılan Okullar Arası Küçükler Atle"zm İl Şampiyonası’nda 1000 
metre koşu yarışında il şampiyonu olmuştur. 

Yüzme
Öğrencilerimiz Tuana Kasap, Derin Timuçin, Ecenaz Çankaya, 
Yağmur Ayşe Malkoç ve Sırma Güler’den oluşan Küçük Kızlar 
Yüzme Takımımız 21-22 Mart 2017 tarihleri arasında Sakarya’da 
yapılan Okullar Arası Küçükler Yüzme Yarışmalarında il şampiyonu 
olmuşlardır. 28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Kocaeli’de 
yapılacak olan Okullar Arası Küçükler Yüzme Grup 
Müsabakalarında ilimizi temsil edeceklerdir. 
Öğrencilerimiz Jan Demir Vurdum, Egehan Satıroğlu, Arda Ünal, 
Deniz Eren Gündüz ve Aybars Turgut’tan oluşan Küçük Erkekler  
Yüzme Takımımız 21-22 Mart 2017 tarihleri arasında Sakarya’da 
yapılan Okullar Arası Küçükler Yüzme Yarışmalarında il şampiyonu 
olmuşlardır. 28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Kocaeli’de 
yapılacak olan Okullar Arası Küçükler Yüzme Grup 
Müsabakalarında ilimizi temsil edeceklerdir.



15

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
Dünya Şiir Günü
21 Mart Dünya Şiir Günü’nde ortaokul öğrencilerimizin 
katılımıyla “Memleke"m” temalı şiir dinle"si gerçekleş"rildi. 
Ayrıca okul koridorlarında yabancı ve yerli şairlerin şiirleri 
sergilendi. Şiir Okulda etkinliği ile öğrenciler sevdikleri şairlerin 
şiirlerini “Şiir Okulda” panosunda paylaştı. Kütüphanemizde ise 
şiir kitapları ve ünlü şairlerin şiirlerinin bulunduğu sergi 
öğrencilerimizle buluştu.

Dünya Öykü Günü
14 Şubat Dünya Öykü Günü ortaokul öğrencileri tarafından 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gün boyunca teneffüslerde 
“Seslenen Öyküler”i dinleyen öğrencilerimiz hep birlikte bir 
hikaye yazdılar. Giriş cümlesi verilen hikayeye her öğrenci bir 
cümle yazarak öyküyü tamamladı. Tiyatro öğretmenimiz Arzu 
Kızılarslan tarafından öğrencilerimize hikaye anlatımı yapıldı. 
Çok amaçlı salonda düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli 
hikayeler dinledi. Hikaye anlatımının ardından ortaokul 
öğrencileri arasında yapılan öykü yarışmasının sonuçları 
açıklandı. İlk üçe giren öğrencilere ser"fikaları verildi.

“Kanser Bulaşıcı Değildir!” 
Kanserder Başkanı Nihal Akar, öğrencilerimize kanser hastalığı 
hakkında bilgi verdi. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen 
Kanserder Başkanı Nihal Akar, kanser hastalığının oluşumunu, 
hastalığa karşı alınabilecek önlemleri, tedavi sırasında nasıl 
davranılması gerektiğini anlattı. Ayrıca derneğin çalışmalarından 
olan kanserli çocukların yaptıkları resimler okulumuz fuaye 
alanında sergilendi. Bu çalışma ile öğrencilerimizin “düşünen ve 
duyarlı” öğrenen profili özelliklerinin gelişmesi hedeflendi.
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Özlem Toprak İle “Martı Kitabı Atölyesi
6. sınıf öğrencilerimizle ortaokul kütüphanesinde “Martı” kitabı 
atölye çalışması yapıldı. Epsilon Yayınevi Editörü Özlem 
TOPRAK, öğrencilerimize kitapla ilgili çeşitli sorular yönel"p 
“hayaller” üzerine keyifli ve eği"ci bir çalışma gerçekleş"rdi. 
Atölye çalışması ile öğrencilerin sorgulama ve ile"şim 
yönlerinin gelişmesine katkıda bulunuldu.

Charlie Chaplin’in 128. Doğum Günü
7. Sınıf öğrencilerimiz İngilizce Dersi “Celebri"es and Fes"vals" 
ünitesi kapsamında, sessiz filmleri ve ideolojisi ile insanlarda iz 
bırakan, Charlie Chaplin’in 128. Doğum gününü kutladılar. 
"Charlie Chaplin’in Benzerleri" yarışması düzenleyerek kendi 
çek"kleri videolar ile yarıştılar. Teknoloji ve İngilizce becerilerini 
kullanan öğrencilerimizin birbirinden yaratıcı ürünleri ortaokul 
öğretmenlerimizden oluşan jüri tarafından değerlendirildi ve 
öğrencimiz Ömer Yüksel Turan birinci oldu.
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NE KADARI BİZİM NE KADARI ONLARIN

Bir çocuğun eği"mi ne zaman başlar? Bu soruya herkesin farklı bir cevabı vardır. Bilimsel çalışmalardan 
birinde 20 yıl önce başladığı, bir diğerinde de 100 yıl önce başladığı söylenir. 20 yıl anne ya da babanın 
kendi ye"şme döneminde karar verildiğini savunurken 100 yıl anne ve babanın aile kökenine yani 
kuşaklar öncesine bu kararı dayandırır. Bu iki düşünce de çocuğun eği"minin anne ve babanın eği"m ve 

ye"ş"rilme tarzına dayandığını bize vurgulamaktadır. Çocuğa ne istediğini 
sorduk mu hiç acaba? Bu dönem satranç eği"mi çok tutuluyor, haydi 
hemen şehrimizdeki satranç kurslarını araştıralım ve çocuğumuzu 
hemen yazdıralım telaşına kapılıyoruz. Sanki o kursa yazdırmazsak 

çocuğumuz eksik kalacak ya da biz anne ve baba olarak çocuğumuzu 
bir şeylerden eksik bırakmış olacağız. Bir diğer dönem tenis kursu 

modası var ise koştur koştur o kursa yazdırıyoruz. Çocuğumuzun 
yetenekleri uygun mu acaba? Sonra bununla da kalmıyoruz, “Bizim çocuk 
maymun iştahlı hiçbir kursta is"krar sağlamıyor ya da hemen sıkılıyor.” 
diyoruz. Çocuğunuzu hiç istediği bir kursa yazdırmayı denediniz mi? Çocuklar 

kendi istedikleri ak"viteler için sizi sabahın erken saatlerinde uyandırıp ak"vite yapılacak yere bir an 
evvel gitmek için can atarlar. Ak"vite sırasında da vakitlerinin nasıl geç"ğini anlamazlar. Bir de 
ak"vitede anne ya da babaları ak"f katılım sağlarlarsa çocuklarımızdan mutlusu olmaz. Genel yönelim 
çocukları kurslara bırakıp almak yönünde oluyor. Aslında seyredildiklerinde ya da anne babaları ile 
birlikte bir ak"vite yaptıklarında çocuklar daha çok doyum sağlıyorlar. Aslında çocuğumuzun eği"m 
hayatı ile değil; hayatının herhangi bir döneminde onunla ilgili bir karar alırken ne kadarı 
onların isteği, ne kadarı onların kararı onu göz önünde bulundurmalıyız. Sadece bizim 
isteğimiz olan bir karar çok sağlıklı olmayacaktır. 

MYP REHBERLİK BÜLTENİ


