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Sayın Velimiz,
Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Işıkkent Eğitim Kampüsü Okulları olarak ana okuldan liseye kadar gerçekleştirdiğimiz
tüm eğitim-öğretim faaliyetlerimizde uluslararası standartları dikkate almayı, öğrencinin gelecekle ilgili beklentileri
yerine getirebilmesine katkı koymayı ve onun kimlik ve kişilik gelişimini desteklemeyi çok önemsiyoruz. Bu amaçla
MEB’inin belirlediği ilkeler dahilinde yapılandırdığımız “BÜTÜNSEL GELİŞİM PROGRAMI “mızı hassasiyetle yürütüyor ve
geliştiriyoruz.
2018-2019 eğitim-Öğretim Yılı için
➢ Öğrencilerin haftalık ders çizelgelerinde belirtilen dersler tamamlandıktan sonra Bütünsel Gelişim
Programlarına yönelmeleri
➢ Yaş ve seviye ayrımı gözetmeksizin tüm seviyelerdeki öğrencilerimizin (anaokulu dahil) Cuma hariç her gün
bir etkinliğin, programın ve/veya sınıf etkinlik saati çalışmalarının bir parçası olması,
➢ Öğrencinin bütünsel gelişimini destekleyecek, sahip olduğu becerileri ortaya koyabileceği ve ilgilerine göre
kendilerini geliştirebilecekleri programlarda yer almaları
önemsenmiştir.
Haftanın üç günü (Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri saat 16.00-17.00 saatleri arasında) ve de ayrıca cumartesi
günlerine planlanan bu çalışmaların sizlere misyonumuzda ve vizyonumuzda ifadesi bulunan tüm sosyal-duygusal ve
fiziksel gelişim özelliklerini sağlayacağına inanıyor, bu vesile ile sizlere keyifli ve mutlu bir eğitim-öğretim yılı temenni
ediyoruz.
MEB SOSYAL ETKİNLİK YÖNETMELİĞİ
Bu yönetmeliğin amacı, resmi, özel ilköğretim ve ortaöğretimde ders programlarının yanında öğrencide kendine güven
ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.
(http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/08095142_Yeni_Microsoft_Word_Belgesi.pdf )
Bu amaçla öğrencilere;
➢ İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
➢ Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve
toplumun yararına kullanabilme,
➢ Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
➢ Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
➢ Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
➢ Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
➢ Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
➢ Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile
karşılayabilme,
➢ Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
➢ Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların
çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
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➢ Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi
tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
İlkeler
Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük, planlı olma ve iş birliği
temel ilkedir. Bu ilkeler doğrultusunda;
➢ İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim
seviyesine göre belirlenmesine,
➢ Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını
geliştirmelerine,
➢ Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak
yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
➢ Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler
hazırlamaya özendirilmesine,
➢ Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın
sağlanmasına,
➢ Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
➢ Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları
ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
➢ Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında
ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
➢ Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp
uygulanabilmesine,
➢ Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
➢ Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
➢ Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin
olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
➢ Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp
yürütülmesine,
➢ Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
➢ Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına özen
gösterilir.
BÜTÜNSEL GELİŞİM PROGRAMI (BGP) REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREV TANIMI
➢ Belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
➢ Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre kulüplere yerleşmelerine rehberlik eder.
➢ Öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
➢ Öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul müdürüne teslim eder.
➢ Muhtemel toplum hizmeti olasılıklarını öğrencilere tanıtır.
➢ Toplum hizmeti sırasında öğrencilere rehberlik eder, yönlendirmelerde bulunur.
➢ Proje hazırlığında rehberlik eder, yönlendirir.
➢ Veli iş birliğini gerçekleştirir, veliyi bilgilendirir.
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➢ Proje sırasındaki eksiklikleri tespit eder ve giderilmesi yolunda önlemler alır.
➢ Çalışma sonunda projeyi değerlendirir ve sonucunu gizlilikle okul müdürüne yazılı olarak verir.
BÜTÜNSEL GELİŞİM PROGRAMI (BGP) DENETLEME SORUMLUSUNUN GÖREV TANIMI
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Sosyal Etkinlik Denetleme görevi İlkokul Müdür Yardımcısı Güneş Uçar tarafından
aşağıdaki çerçevede yürütülecektir.
Dönem başlarında ve dönem sonlarında:
➢ Sosyal etkinlikler hakkında öğrenci bilgilendirmelerini yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak,
➢ Zümrelerin sosyal etkinlik panolarının düzenlenmesini sağlamak,
➢ Etkinlik öğrenci listelerini hazırlamak,
➢ Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda hazırlanan listelerin bir örneğini etkinlik öğretmenlerine, bir örneğini
de müdür yardımcısına teslim etmek,
➢ Sosyal etkinliklerin yapılacağı sınıf ve benzeri mekanları belirlemek ve etkinlik öğretmenlerini bu konuda
bilgilendirmek,
➢ Sosyal etkinlik yıllık planlarını öğretmenlerden alarak dosyalamak ve bir nüshasını müdür yardımcısına
teslim etmek,
➢ Yıl sonu/dönem sonu sosyal etkinlik değerlendirme raporlarını teslim almak,
➢ Etkinliklerle ilgili olarak dosyaları tutmak.
Tüm eğitim- öğretim yılı boyunca:
➢ Her hafta düzenli olarak kulüp öğrencilerinin yoklamasını öğretmenlerden almak, devamsızlıklarla ilgili
incelemelerde bulunmak ve önlem alınmasını sağlamak
➢ Tüm öğrencilerin etkinliğe katılımını denetleyerek sağlamak,
➢ Etkinlik dosyalarını ayda bir kez toplayarak, kontrol etmek ve imza altına almak,
➢ Her dönemin bitiminde etkinlik dosyaların toplayarak okul idaresine teslim etmek,
➢ Prova ve hazırlık çalışmalarının söz konusu olduğu törenlerle ilgili olarak tören komitesiyle toplantı
yapmak, çalışmaları takvimsel plana oturtmak, öğrenci listeleri hakkında zümre öğretmenlerini
bilgilendirmek,
➢ Tören, kutlama veya anma gibi etkinlikler için gerekli olan salon organizasyonu konusunda ilgili birimlerle
yazışmalarda bulunmak.
BÜTÜNSEL GELİŞİM PROGRAMI (BGP) PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI
➢

Takvim doğrultusunda kulüplere ait yıllık çalışma planı hazırlanarak idareye teslim edilir.

➢

Her toplantıda yoklama alınarak aktiviteye katılmayan öğrencilerin günlük yoklamada olup olmadıklarının
tespit edilmesi ve bu doğrultuda gereken çalışmaların yapılması sağlanır.

➢

BÜTÜNSEL GELIŞIM PROGRAMI (BGP) programına kayıt olmuş bir öğrencinin değişiklik yapma konusunda
sadece idare yetkilidir. Öğrencinin bir dilekçe ile gerekçelerini açıklaması ve onay aldıktan sonra değişikliğe
gitmesi mümkün olacaktır. Bu durum ders yılı boyunca bir kereye mahsus geçerlidir ve sadece ilk iki hafta
için geçerli olacaktır.
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➢

Öğrencilerin dersten çıkarılmaları prosedürü normal eğitim-öğretim sırasındaki prosedüre tabidir. Farklı bir
alanda çalışma yürütmesi hedeflenen öğrenciye öğretmenin vereceği yazılı açıklama ve izin belgesi
gereklidir. Öğretmenler bu konuda doğrudan sorumluluk sahibidir.

➢

Yıllık çalışma takvimi doğrultusunda yapılacak haftalık çalışmaların tutanak haline getirilmesi ve imza
altına alınması gerekmektedir. Ders yılı başında BÜTÜNSEL GELİŞİM PROGRAMI (BGP) rehber
öğretmenlerine verilecek olan karar defterine haftalık olarak yapılan çalışmalar, alınan kararlar ve gelecek
çalışmaya yönelik açıklamaların yer aldığı bilgiler yazılacak ve imzalanacaktır.

➢

Karar defterleri, ayda bir İlkokul Müdür Yardımcısı tarafından gözden geçirilecektir.

➢

Bütünsel Gelişim Programı açılabilmesi için, sorumlu öğretmenler tarafından belirtilen minimum öğrenci
sayısı kadar öğrencinin o programı seçmiş olması gerekir.

➢

Bütünsel Gelişim Programı, dönemlik ve/veya seneliktir.

➢

Öğrencinin programa 2 kereden fazla devamsızlık yapması durumunda velisine uyarı mektubu gönderilir ve
bir sonraki devamsızlığında öğrenci programdan çıkarılır.

Provalar-sunumlar-gösterilere-gezilere ilişkin açıklamalar
➢ Hangi ad altında olursa olsun okul içerisinde ve dışında sunumu yapılacak, sergilenecek faaliyetler için gerekli
olan provaların aktivite saatleri içerisinde gerçekleştirilmek gerekmektedir.
➢ BÜTÜNSEL GELİŞİM PROGRAMI (BGP) Öğretmenleri ders süresince öğrencileri alarak prova yapmayacaklardır.
Provalar için,
• Ara teneffüs saatleri
• Öğle yemeği saatleri
• Okul sonrası saatleri
• Cumartesi günleri
kullanılabilir.
➢ Sosyal Etkinlik çalışmaları sırasında yapılması planlanan herhangi bir gezi-gözlem çalışması söz konusu
olduğunda, “Gezi Prosedürü” dahilinde hareket edilmesi ve bütçesel çalışmaların da onaya sunulması
gerektiğinden öğretmenlerin gereken organizasyonları yapmaları gerekir.
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BÜTÜNSEL GELİŞİM PROGRAMI (BGP) PROGRAMLARI-GENEL DAĞILIM
GÜNLERE GÖRE

Programın Günü

Seviyesi

Yeri

Pazartesi

Dans
DI*
Kutu Oyunları
İngilizce Kutu Oyunları
Kodlama
Piyano
Görsel Sanatlar
Kukla*
Yüzme Takımı
Serbest Voleybol
Sınıf Etkinlik Saati (SES)

Programın Adı

Hilal Öktem
Evan Coate-Hazal Çomak
Özlem Özsoydan
Yasemin Çelik
Çilem Pekşen
Duygu Elgün
Müge Calame
Özgün Kurt-Selma Balaban
Bilge Soybakış-Okan Ulaş
Nihan Karaca – Mine Vural
İlgili Sınıf Öğretmenleri

Programın Sorumlusu

1-2
3-4
3-4
1-2
3-4
2-3-4
1-2
3-4
1-2
3-4
1-2-3-4

B1-07
BZ-21
B1-04
BZ-03
B1-09
B1-06
B1-08
GZ-04
Havuz
Spor Salonu
İlkokul Sınıfları

Salı

DI*
Satranç
İngilizce Kitap Kulübü
Fen Deneyleri
Seramik
Papercraft
3D Design
Halk Oyunları
Serbest Basketbol
Atletizm
Sınıf Etkinlik Saati (SES)

Evan Coate-Hazal Çomak
Barış Akyıldız
Sevinç Gomel
Pınar Köse-Özlem Özsoydan
Müge Calame
Özge Akşit
Çilem Pekşen
Diren Merze-Osman Merze
Alper Ergül
Nihan Karaca
İlgili Sınıf Öğretmenleri

3-4
1-2
3-4
1-2-3-4
3-4
2-3
3-4
4
1-2
2-3
1-2-3-4

BZ-21
B1-14
BZ-20
B1-14
B1-08
B1-13
B1-09
MİKS
Spor Salonu
Spor Salonu
İO Sınıfları

Çarşamba

Yaratıcı Eller
Gitar
Zumba
Kukla*
Yaratıcı Drama
Piyano
İngilizce Kitap Kulübü
Yaratıcı Yazma
İngilizce Kutu Oyunları
Masa Tenisi
Serbest Etkinlik
Yüzme Takımı
Sınıf Etkinlik Saati (SES)

Seher Terekeci
Ali İnceoğlu
Hilal Öktem
Özgün Kurt
Pınar Köse
Eda Köyağasıoğlu
Sevinç Gomel
Fatma Büyükhatipoğlu
Ayda Aksoy Patıl
Alper Ergül
Nihan Karaca
Bilge Soybakış-Okan Ulaş
İlgili Sınıf Öğretmenleri

3-4
4
1-2
3-4
3-4
2-3-4
2
4
3-4
3-4
3-4
1-2
1-2-3-4

B1-13
B1-06
B1-07
B1-03
BZ-02
B1-06
BZ-20
B1-02
BZ-03
İO Üst Kat Kori.
Spor Salonu
Havuz
İO Sınıfları

* Belirtilen çalışmalarda her 2 günde de katılım zorunluluğu mevcuttur. Yıl boyunca devam mecburiyeti
vardır.
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Hafta içi OSP Yüzme Takımı 3-4
17.0018.15

Pazartesi
Çarşamba

Yüzme Takımı (3-4.Sınıflar)
Yüzme Takımı (3-4.Sınıflar)

Havuz
Havuz

Bilge Soybakış-Okan Ulaş
Bilge Soybakış-Okan Ulaş

Cumartesi Spor OSP
09.15
10.30
10.45
12.00
12.15
13.30

Minik Erkek Basketbol (3-4.Sınıflar)
Mini Kız Voleybol (3-4.Sınıflar)
Yüzme Takımları

Spr-1
Spr-2
Havuz

Alper Ergül-Sönmez Menteş
Mine Vural-Nihan Karaca
Bilge Soybakış-Okan Ulaş

İlkokul Yüzme Açık Grup

Havuz

Bilge Soybakış-Okan Ulaş

Serbest Basketbol (1-2.Sınıflar)
Serbest Voleybol (1-2.Sınıflar)

Spr-1
Spr-2

Alper Ergül-Sönmez Menteş
Mine Vural-Nihan Karaca

Cumartesi Satranç OSP
09.15
10.30
10.45
12.00
12.15
13.30

Satranç Takımı (İlkokul ve Ortaokul)

B1-14

Barış Akyıldız

Satranç Açık Grup (ELC ve 1. Sınıflar)

B1-14

Barış Akyıldız

Satranç Takımı (İlkokul ve Ortaokul)

B1-14

Barış Akyıldız

Cumartesi Jimnastik ve Dans OSP
10.45
12.00
12.15
13.30

İlkokul Jimnastik

B1-07

Hilal Öktem

İlkokul Dans

B1-07

Hilal Öktem
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DANS/ DANCE
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Hilal Öktem
Etkinliklerde dansa etkin bir biçimde yer vermek.
To effectively dance in the events.

Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Ekip içerisinde paylaşım, birlik ve sorumluluk duygusunu geliştirmek.
To improve the feeling of sharing, unity and responsibility within a team.

Etkinliğin Amacı/
Purpose

Dans etmeyi sevmek ve düzenli katılımda bulunmak.
An interest in dancing, regular attendance.

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Max 16

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

B1 07

Toplantı Günü/ Day Pazartesi/Monday: BGP Saati

DESTINATION IMAGINATION
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Evan Coate – Hazal Çomak
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Öğrenciler eğlenceli ve yaratıcı yollarla küçük gruplar halinde problem çözmeyi öğrenecek,
yarışmalarla hayal güçlerini zorlayacaklar.
Students will learn small group problem solving in a fun and creative way/ competing in
challenges and testing their imagination.
Bir grubun parçası olarak yaratıcı problem çözme tekniklerini öğrenmek.
To learn creative problem solving techniques as part of a group.
Katılım koşulları ekli mektupta belirtilmiştir. Öğrencilerin iki günde katılımı zorunludur.
Team criteria is attached in a seperate letter.

Max 14

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

BZ-21

Toplantı Günü/ Day

Pazartesi ve Salı /Monday and Tuesday: BGP Saati
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KUTU OYUNLARI / BOARD GAMES
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Özlem Özsoydan
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Farklı kutu oyunları sayesinde çocukların farklı çözüm yollarına ulaşmalarını ve oyun çeşitliliğini
görmelerini sağlamak.
Help students solve problems using different ways through board games; introducing a variety of
games.
Öğrencilerin farklı bakış açılarını geliştirmek, birlikte oyun oynama, kurma ve zevkli zaman
geçirmelerini sağlamak amacıyla onları kutu oyunları oynamaya yönlendirmeyi amaçlıyor. Sadece
hazır oyunları değil, kendilerinin de oyun tasarlayabilecekleri ve eğlenecekleri okul sonrası programı
olmasını sağlıyor.
To develop different points of view; playing board games together, spending a fun time; showing
students that they can create their own games as well as playing games created by others.
Kutu oyunlarına meraklı öğrenciler.
An interest in board games.

Max 16

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik
Sınıfı/Classroom
B1-04

Toplantı Günü/ Day

Pazartesi/Monday BGP Saati

İNGİLİZCE KUTU OYUNLARI/ ENGLISH BOARD GAMES
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Yasemin Çelik
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Farklı kutu oyunları sayesinde çocukların farklı çözüm yollarına ulaşmalarını ve oyun çeşitliliğini
görmelerini sağlamak.
Help students solve problems using different ways through tabletop games; introducing a variety of
games.
Öğrencilerin farklı bakış açılarını geliştirmek, birlikte oyun oynama, kurma ve zevkli zaman
geçirmelerini sağlamak amacıyla onları kutu oyunları oynamaya yönlendirmeyi amaçlıyor. Sadece hazır
oyunları değil, kendilerinin de oyun tasarlayabilecekleri ve eğlenecekleri okul sonrası programı olmasını
sağlıyor.
To develop different points of view; playing tabletop games together, spending a fun time; showing
students that they can create their own games as well as playing games created by others.
Kutu oyunlarına meraklı ve belirli bir İngilizce seviyesinde olan öğrenciler.
Students with high level of English and an interest in board games.

Max 16

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2

Level
Etkinlik
Sınıfı/Classroom
BZ-03

Toplantı Günü/ Day Pazartesi/Monday BGP Saati

10

KODLAMA/CODING
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Çilem Pekşen
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Öğrencilerimizle bilgisayarsız kodlamadan başlayarak seviyelerine uygun yazılımlarla kodlama
çalışmaları yapılacaktır.
Our students will begin coding without using PC and continue coding by using the software that is
appropriate for their age.
Öğrencilerin problem çözme ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, blok kodlama ve
kodlamanın temel mantığı ile programlamanın temellerini deneyimlemeleri hedeflenmektedir.
Students are aimed to develop problem solving and algorithmic thinking skills, and to base the basics
of block coding and coding and programming bases.
Kodlamaya konusuna ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.
Anybody who is interested in coding and wants to improve himself can join.

Max 10

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom
B1-04

Toplantı Günü/ Day

Pazartesi/Monday BGP Saati

SANAT / ARTS
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Müge Calame
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Görsel sanatlar alanında çalışmalar yapılacaktır.
We will be working on visual arts.
Öğrencinin herhangi bir sanat dalına olan ilgi ve becerisini keşfetmek, yönlendirmek, yaşamlarından
bir parça olmasını sağlamak.
Exploring students’ interest and talent in any field of arts, guiding them to that field and helping
them to make it a piece of their lives.
Sanat dallarına ilgi duyma, merak etme, araştırma.
An interest and curiosity towards arts.

Max 10

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom
Sanat Sınıfı – Art Class

Toplantı Günü/ Day Toplantı Günü/ Day

11

Pazartesi/Monday BGP Saati

İLKOKUL PİYANO
Öğretmen Adı / Teacher’s Name : Duygu Elgün-Eda Köyağasıoğlu
Etkinliğin Tanımı/

Öğrencilerimizi piyano ile tanıştırmak.
To introduce our students with piano.

Brief Explanation

Requirements

Öğrencilerin piyano ile tanışması, en temel duruş oturuş ve başlangıç aşaması pozisyonlarını
öğrenerek, müziğe ve enstrüman öğrenme disiplinine ilgisi olup olmadığını keşfetmek.
To introduce our students with piano, to teach them the right way of sitting and positioning
their hands, to discover if they have tendency towards music and instrumental discipline.
Öğrencinin bir önceki sene OSP piyano programına devam etmemiş olması, hali hazırda okul
dışında özel öğretmen ya da bir müzik kursunda piyano dersi almıyor olması, ailelerin değil de
öğrenci tercihi olması, ders için nota ve gereken diğer gereçleriyle mutlaka düzenli olarak
katılım göstermesi.
Öğrencilerimiz müzik öğretmenlerimiz tarafından duyuş kulağına bakılarak programa
alınabileceklerdir.
Students who attended last year’s Piano ASP and who are taking piano lessons outside school
cannot choose this programme. It is important for our students to choose this ASP, not their
parents. Students who choose this ASP are obliged to attend the programme regularly and
bring their materials to the classes.

Öğrenci Sayısı/

Maksimum 4

Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

2-3-4. sınıf öğrencileri

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom
B1-06

Toplantı Günü/ Day

Pazartesi ve Çarşamba/ Monday and Wednesday
BGP Saati

KUKLA/ PUPPET THEATER
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Özgün Kurt – Selma Balaban
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Kukla
Puppet Theater
Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak bir oyundan yola çıkarak oyun karakterlerinin üç
boyutlu hale dönüştürülmeleri amaçlanmıştır. Bu süreç öğrencilerin beden dilini kullanabilme,
sesini kullanabilme, duygularını aktarabilme ve tasarım gücünü geçiştirmeyi amaçlamaktadır.
It is aimed to transform the game characters into three-dimensional by going out of a game
using the creativity of the students. This process aims to enable students to use body language,
use their voice, convey their feelings and translate design power.
İstekli öğrencilerin katılımının sağlanması.
An interest in puppet and drama.

Max 10

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

GZ-04, B1-03

Toplantı Günü/ Day Pazartesi ve Çarşamba/
Mondays and Wednesdays BGP Saati

12

SERBEST VOLEYBOL/ VOLLEYBALL
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Nihan Karaca – Mine Vural
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Temel voleybol çalışmaları ile öğrencilerin bireysel ve takım olarak gelişimlerini sağlıyoruz.
Students develop their individual and team skills through volleyball.
Voleybol sporunu sevdirmek ve okul takımı için altyapı oluşturmak
Enable students to enjoy volleyball and build an infrastructure for the school team.
Voleybola ilgi duymak ve düzenli olarak antrenmanlara katılmak.
An interest in volleyball and regular participation in trainings

Max 20

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

SPR-2

Toplantı Günü/ Day Pazartesi/Monday BGP Saati

YÜZME TAKIM/ SWIMMING TEAM
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Bilge Soybakış – Okan Ulaş
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose

Öğrencilerin seviyelerine uygun, takım ruhu içerisinde yüzme antrenmanları yapacağız.
Practicing level appropriate swimming techniques in teams.
Takım ruhunu ve bilincini öğrencilere benimseterek okulumuzu resmi ve özel yüzme
müsabakalarında en iyi şekilde temsil etmek.
Adopting a team spirit and representing our school in the swimming competitions.

Requirements

Listeler öğretmenler tarafından verilecektir.
Haftada 3 gün antrenmana katılım zorunluluğu vardır.
Lists will be distributed by the teachers.
Students must attend 3 trainings per week.

Öğrenci Sayısı/

N/A

Katılım Koşulları/

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2 (BGP) 3-4(OSP)

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

Havuz/ Swimmimg Pool

Toplantı Günü/ Day Pazartesi/ Monday
Çarşamba/ Wednesday

13

SATRANÇ/ CHESS
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Barış Akyıldız
Açık Grup
Open Group

Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Öğrencilerimizin yaşamları boyunca satranç kültürüne ait bilgi ve beceri sahibi olmalarını
sağlamak. Satranç oyununu öğrenmek ya da daha önceden öğrendiği bilgileri geliştirmek.
Satranç sporcusu tanımına uygun olarak satranç turnuvalarında okulumuzu temsil eden
öğrencilerimizin performanslarını artırmak amacı ile antrenörlük ve aynı zamanda rehberlik
yapmayı sağlamak.
Introducing students to the chess culture. Enabling them to acquire the necessary
knowledge and skills. Extending their prior knowledge about chess. Guiding and training
students who represent our school in the tournaments.
Öğrencilerde, seviye farklarına göre gruplar oluşturulur.
Different groups for different levels will be arranged

Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Max 16

Number of Students
1-2

Sınıf Seviyesi/
Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

B1 14

Toplantı Günü/ Day Salı/Tuesday BGP Saati

İNGİLİZCE KİTAP KULÜBÜ/ ENGLISH BOOK CLUB
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Sevinç Gomel
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Kitap okumak, yazarlarla buluşmak, kitabın aşamalarını analiz etmek.
Reading books, meeting the authors, analyzing the stages of the book.
Öğrencilerimizi kitapların iç dünyası ile tanıştırmak.
To introduce our students with the inner world of the books.
Okumaya ilgi duymak.
Interest in books, different genres and writers.

Max 12

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

BZ-20

Toplantı Günü/ Day Salı/Tuesday BGP Saati

14

FEN DENEYLERİ/ SCIENCE EXPERIMENTS
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Pınar Köse, Özlem Özsoydan
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Konularla bağlantılı olacak şekilde yıl boyunca laboratuvarda farklı deneyler deneyimlemek.
Experiencing different unit-related experiments in the laboratory during the year.
Öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini sağlamak.
To help our students learn by experience.
İstekli, fen bilimleri alanında hevesli öğrenciler olmalı.
Enthusiastic students in the field of science.

Max. 16 (her seviyeden 4 öğrenci// 4 students from each grade level

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2-3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

B1-15

Toplantı Günü/ Day

Salı/Tuesday BGP Saati

SERAMİK / CERAMICS
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Müge Calame
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Seramik alanında çalışmalar yapılacaktır.
We will be working on 3D arts.
Seramik sanatını tanıma ve uygulama
Introduction to ceramics.
Bu sanata ilgi duymak
An interest towards this field of art.

Max 10

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

B1-08

Toplantı Günü/ Day

15

Salı/Tuesday BGP Saati

PAPER CRAFT
Öğretmen Adı / Teacher’s Name : Özge Akşit
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements

Öğrenciler origami, peçete katlama ve kutlama kartı yapmak gibi farklı kağıt sanatları ile
tanışacaklar.
Students will be introduced to different paper crafts including origami, napkin folding and
greeting cards.
El ve yaratıcı beceriler ile İngilizce dil gelişimi
Developing fine-motor and creative skills plus English
Öğrenciler kendilerinden talep edilen origami seti ile katılabilir. Sakin bir ortamda oturarak
çalışabilen ve sanatsal çalışmadan keyif alabilen öğrenciler.
The students can only attend with the required origami set. Enjoys creative work in a calm
and sedentary environment.
https://www.dr.com.tr/Hobi-Oyuncak/Npw-Origami-Seti-Animasyonlu-Hayvanciklar-W5240/EgitimOyuncaklari/Sanat-Ve-Beceri-Grubu/urunno=0000000578995

Öğrenci Sayısı/

Max 10

Number of Students
Sınıf Seviyesi/ Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

2-3

B1-13

Toplantı Günü/ Day

Salı/ Tuesday BGP Saati

3D Tasarım/ 3D Design
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Çilem Pekşen
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Öğrencilerimizle seviyelerine uygun yazılımlarla 3D tasarım çalışmaları yapılacaktır.
Öğrencilerden somut şekilde bir problemin çözümünü fiziki olarak tasarlamaları ve bu
tasarımları hayata geçirmeleri istenir.
3D design studies will be completed by using the software that is suitable for our students.
Students will be asked to physically design a solution to a problem in concrete terms and to
pass these designs to life.
Öğrencilerin analitik becerilerini, mekânsal farkındalıklarını ve matematik becerilerini
geliştirmeleri hedeflenmektedir.
It is aimed to develop analytical thinking skills, spatial awareness and mathematical skills of
students.
Tasarım yapmayı isteyen herkes.
Anybody who is interested in design.

Max. 10 öğrenci

Number of Students
Sınıf Seviyesi/ Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

3-4

B1-09

Toplantı Günü/ Day

16

Salı/Tuesday BGP Saati

ATLETİZM
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Nihan Karaca
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Atletizm branşlarını tanımak.
Getting to know the branches of athletics.
Öğrencilerimizin atletizm branşlarını tanımalarını sağlamak ve çeşitli branşları ile; fiziksel
gelişimlerini ve performanslarını arttırmak, devam ettikleri spor dallarına destek çalışmalar
yapmaktır.
To enable our students to identify the branches of athletics and their various branches; to
increase their physical developments and performances, and to support their sports
branches.
İsteklilik, açık ve kapalı alanlarda spor yapmaya dayanıklılık ve devamlılık.
Willingness, continuity and durability in closed area sports.

20

Number of Students
Sınıf Seviyesi/Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

2-3

Spor Salonu

Toplantı Günü/ Day Salı/Tuesday BGP Saati

BASKETBOL / BASKETBALL (Açık Grup/ Open Entry)
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Alper ERGÜL
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Temel basketbol çalışmaları ile öğrencilerin bireysel ve takım olarak gelişimlerini sağlıyoruz.
Students develop their individual and team skills through basketball.
Basketbol sporunu sevdirmek ve okul takımı için altyapı oluşturmak
Enable students to enjoy basketball and build an infrastructure for the school team.
Basketbola ilgi duymak ve düzenli olarak antrenmanlara katılmak.
An interest in basketball and regular participation in trainings

Max 15

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

Spor Salonu

Toplantı Günü/ Day Salı/Tuesday BGP Saati

17

HALK OYUNLARI / FOLK DANCES
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Diren Merze- Osman Merze
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose

Halk Oyunları (Trakya Yöresi)
Folk Dance

Halk oyunlarını yaymak ve yaşatmak. Öğrencilerimizin bedensel gelişimini sağlamak. Ekip
içerisinde birlik, sorumluluk ve paylaşım duygusunu geliştirmek. Öğrenilen oyunları
okulumuzu temsilen yurt içinde ülkemizi temsilen yurt dışında sunmak.
Popularising and maintaining folk dances; helping students develop physically by working in
a team and understanding the sense of responsibility and sharing; representing our school
and country by presenting the knowledge they gained during the training.

Katılım Koşulları/
Requirements

Öğrencilerin kendi isteği ile gelmeleri. Okulumuzun belirlediği tarihlerde yurt içi ve yurt dışı
festivallerine koşulsuz katılmaları.
Desire to perform folk dances and attendance to the national and international festivals.

Öğrenci Sayısı/

Max 20

Number of Students
Sınıf Seviyesi/ Level

4

Etkinlik Sınıfı/Classroom

MİKS

Toplantı Günü/ Day

Salı/Tuesday BGP Saati

İLKOKUL GİTAR / PS GUITAR
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Ali İnceoğlu
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements

Belli sistem yöntemlerle öğrencilerin Gitar çalmasını teşvik etmek
Encouraging students to play the guitar by using certain systems and methods
Öğrencileri gitar ile tanıştırmak, enstrüman çalışma disiplini vermek ve sistemli bir şekilde
okul dışında sürdürmesine teşvik etme
Introducing students with the guitar, instilling the discipline of playing an instrument and
encouraging students to play the guitar out of school
Katılacak her öğrencini kendine ait gitarının bulunması.
Öğrencilerimiz müzik öğretmenlerimiz tarafından duyuş kulağına bakılarak programa
alınabileceklerdir.
Each student must bring his/her own guitar.

Öğrenci Sayısı/

Maksimum 6

Number of Students

Max. 6

Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

B1-06

Toplantı Günü/ Day Çarşamba/Wednesday BGP Saati

18

YARATICI ELLER/ CREATIVE ARTS
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Seher Terekeci
Öğrencilerimiz hayatını kolaylaştıracak, günlük yaşamda kullanabileceği yeni bilgiler
öğrenir, işbirliği ve yardımlaşma içinde çalışır.
Students learn new skills that can be used in everyday life to make their life easier.

Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Yaratıcılığını kullanarak günlük yaşamda gereksinim duyulan el becerilerini
geliştirebilme. (Dikiş, takı tasarımı vb.)
To be able to develop the fine motor skills needed in everyday life by using creativity.
(sewing, jewelry design)
İstekli, yeni beceriler öğrenmeye açık olmak.
Enthusiastic students who are open to learning new skills.

Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

10

Number of Students
3-4

Sınıf Seviyesi/
Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

B1-13

Toplantı Günü/ Day Çarşamba/Wednesday BGP Saati

ZUMBA
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Hilal Öktem
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose

Öğrencilerin motor becerilerini yaşlarına uygun bir biçimde geliştirmek esastır.
Developing students’ motor skills in an age appropriate way is essential.
Öğrencilerin top, ip, kurdela gibi objeler kullanarak koordinasyonlarını, esnekliklerini ve
Jimnastik ile ilgili becerilerini artırmak.
Students use the ball, rope and ribbons to increase their coordination, flexibility and skills of
gymnastics.

Katılım Koşulları/

Öğrenciler spor giysilerini ve yedek giysilerini getirmeleri gerekiyor.

Requirements

Students need to come with appropriate clothes and spare ones as well.

Öğrenci Sayısı/

Max 16

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

B1-07

Toplantı Günü/ Day Çarşamba/Wednesday BGP Saati
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YARATICI DRAMA / CREATIVE DRAMA
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Pınar Köse
Yaratıcı dramayı tanımak ve kullanmak.
Getting to know and use creative drama whilst expressing themselves.

Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarını ve kendini ifade etme
becerilerini geliştirmek.
Developing creativity and self-expression skills in students.

Etkinliğin Amacı/
Purpose

Dramaya ilgi duymak.
An interest in drama and acting.

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Max 16

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

BZ 02

Toplantı Günü/ Day

Çarşamba/Wednesday BGP Saati

SERBEST ETKİNLİK
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Nihan Karaca
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Öğrencilerimizin spor ile birlikte gelişimlerini desteklemek.
Supporting the development of our students with sports.
Eğitsel oyunlar ile birlikte hareket eğitimi gelişimini sağlamak.
To provide movement education with educational games.
İsteklilik, devamlılık ve açık – kapalı alanlarda spor yapabilmeye uyumluluk.
Willingness, continuity and fitness to play in open - covered areas.

Max 20

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

Toplantı Günü/ Day Çarşamba/Wednesday BGP Saati

20

YARATICI YAZMA / CREATIVE WRITING
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Fatma Büyükhatipoğlu
Yaratıcı yazmayı tanımak ve kullanmak.
Getting to know and use creative writing.

Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarını ve kendini ifade etme becerilerini
geliştirmek.
Developing creativity and self-expression skills in students.

Etkinliğin Amacı/
Purpose

Okumaya ve yazmaya ilgi duymak.
An interest towards reading and writing.

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Max 16

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

B1-02

Toplantı Günü/ Day

Çarşamba/Wednesday BGP Saati

İNGİLİZCE KUTU OYUNLARI/ ENGLISH BOARD GAMES
Öğretmen Adı /Teacher’s Name: Ayda Aksoy Patıl
Farklı kutu oyunları sayesinde çocukların farklı çözüm yollarına ulaşmalarını ve
oyun çeşitliliğini görmelerini sağlamak.
Help students solve problems using different ways through tabletop games;
introducing a variety of games.
Öğrencilerin farklı bakış açılarını geliştirmek, birlikte oyun oynama, kurma ve
zevkli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla onları kutu oyunları oynamaya
yönlendirmeyi amaçlıyor. Sadece hazır oyunları değil, kendilerinin de oyun
tasarlayabilecekleri ve eğlenecekleri okul sonrası bir program olmasını
sağlıyoruz.
To develop different points of view; playing tabletop games together, spending
a fun time; showing students that they can create their own games as well as
playing games created by others.
Kutu oyunlarına meraklı ve belirli bir İngilizce seviyesinde olan öğrenciler
katılabilir.
Students with high level of English and should be interested in board games and
English.

Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements

Öğrenci Sayısı/

Max 12

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom
03

BZ-

Toplantı Günü/ Day Çarşamba/Wednesday BGP Saati
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İNGİLİZCE KİTAP KULÜBÜ/ ENGLISH BOOK CLUB
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Sevinç Gomel
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Kitap okumak, yazarlarla buluşmak, kitabın aşamalarını analiz etmek.
Reading books, meeting the authors, analyzing the stages of the book.
Öğrencilerimizi kitapların iç dünyası ile tanıştırmak.
To introduce our students with the inner world of the books.
Okumaya ilgi duymak.
Interest in the books.

Max 12

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

2

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

BZ-20

Toplantı Günü/ Day Çarşamba/ Wednesday BGP Saati

MASA TENİSİ MİNİK TAKIM/ TABLE TENNIS TEAM
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Alper Ergül
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Etkinliğin Amacı/

Temel masa tenisi çalışmaları ile öğrencilerin bireysel ve takım olarak gelişimlerini
sağlıyoruz.
Our students improve on individual and team basis in this training.
Masa tenisi sporunu sevdirmek ve okul takımı için altyapı oluşturmak.
To help our students love this sport and build our training squad.

Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements

Öğrenci Sayısı/

Öğretmen tarafından takım listesi verilecektir.
The lists will be given by the teachers.

Max 10

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom Üst Kat Koridor/ Upstairs Hallway

Toplantı Günü/ Day Çarşamba/Wednesday BGP Saati
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YÜZME TAKIM/ SWIMMING TEAM
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Bilge Soybakış – Okan Ulaş
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose

Öğrencilerin seviyelerine uygun, takım ruhu içerisinde yüzme antrenmanları yapacağız.
Practicing level appropriate swimming techniques in teams.
Takım ruhunu ve bilincini öğrencilere benimseterek okulumuzu resmi ve özel yüzme
müsabakalarında en iyi şekilde temsil etmek.
Adopting a team spirit and representing our school in the swimming competitions.

Requirements

Listeler öğretmenler tarafından verilecektir.
Haftada 3 gün antrenmana katılım zorunluluğu vardır.
Lists will be distributed by the teachers.
Students must attend 3 trainings per week.

Öğrenci Sayısı/

N/A

Katılım Koşulları/

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

Havuz/ Swimming Pool

Toplantı Günü/ Day Çarşamba/ Wednesday BGP Saati
Cumartesi/ Saturday 9.15- 10.30

BASKETBOL MİNİK ERKEK/ BASKETBALL
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Alper Ergül – Sönmez Menteş
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Temel basketbol çalışmaları ile öğrencilerin bireysel ve takım olarak gelişimlerini sağlıyoruz.
Students develop their individual and team skills through basketball.
Takım ruhunu ve bilincini öğrencilere benimseterek okulumuzu basketbol müsabakalarında
en iyi şekilde temsil etmek.
Adopting a team spirit and representing our school in the basketball competitions.
Öğretmenler tarafından takım listesi verilecek.
Lists will be distributed by the teachers.

N/A

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

SPR-1

Toplantı Günü/ Day Cumartesi/Saturday 9.15-10.30
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YÜZME/ SWIMMING (açık grup/ free entry)
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Bilge Soybakış -Okan Ulaş
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

İsteyen öğrencilerin seviyelerine uygun yüzme eğitimi alması
Level appropriate swimming lessons for students who want to practice swimming.
İsteyen öğrencilerin yüzme konusunda kendilerini ilerletmeleri
Enabling students to improve their swimming skills.
İsteyen öğrenciler
An interest in swimming.

Max 30

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2-3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

Havuz/ Swimming Pool

Toplantı Günü/ Day Cumartesi/Saturday 10.45-12.00

BASKETBOL/ BASKETBALL (açık grup/ free entry)
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Alper Ergül - Sönmez Menteş
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Temel basketbol çalışmaları ile öğrencilerin bireysel ve takım olarak gelişimlerini sağlıyoruz.
Students develop their individual and team skills through basketball.
Basketbol sporunu sevdirmek ve okul takımı için altyapı oluşturmak
Enable students to enjoy basketball and build an infrastructure for the school team.
Basketbola ilgi duymak ve düzenli olarak antrenmanlara katılmak.
An interest in basketball and regular participation in trainings

Max 18

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

1-2

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

SPR-1

Toplantı Günü/ Day Cumartesi/Saturday 12.15- 13.30
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TEMEL JİMNASTİK/ GYMNASTICS
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Hilal Öktem

Öğrencilerin motor becerilerini yaşlarına uygun bir biçimde geliştirmek esastır.
Developing students’ motor skills in an age appropriate way is essential.

Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation

Purpose

Öğrencilerin top, ip, kurdela gibi objeler kullanarak koordinasyonlarını,
esnekliklerini ve Jimnastik ile ilgili becerilerini artırmak.
Students use the ball, rope and ribbons to increase their coordination, flexibility
and skills of gymnastics.

Katılım Koşulları/

Öğrenciler spor giysilerini ve yedek giysilerini getirmeleri gerekiyor.

Requirements

Students need to come with appropriate clothes and spare ones as well.

Öğrenci Sayısı/

Max 10

Etkinliğin Amacı/

Number of Students
1-2

Sınıf Seviyesi/
Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

İO Dans Odası// Dance Class

Toplantı Günü/ Day Cumartesi/Saturday 10.45-12.00

SATRANÇ TAKIM/ CHESS TEAM
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Barış AKYILDIZ
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose

Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Öğrencilerimizin yaşamları boyunca satranç kültürüne ait bilgi ve beceri sahibi olmalarını
sağlamak.
Introducing students to the chess culture.
Satranç oyununu öğrenmek ya da daha önceden öğrendiği bilgileri geliştirmek.
Satranç sporcusu tanımına uygun olarak satranç turnuvalarında okulumuzu temsil eden
öğrencilerimizin performanslarını artırmak amacı ile antrenörlük ve aynı zamanda rehberlik
yapmayı sağlamak.
Enabling them to acquire the necessary knowledge and skills. Extending their prior
knowledge about chess. Guiding and training students who represent our school in the
tournaments.
Takımlar yapılacak olan yarışmalar sonucunda belirlenecektir.
Teams will be formed after the competitions.

Max 15

Number of Students
Sınıf Seviyesi/Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

1-2-3-4

Satranç Sınıfı B1-14

Toplantı Günü/ Day
Cumartesi/Saturday 09.15-10.30 (İlkokul ve Ortaokul)
10.45-12.00 (ELC ve G1) /12.15-13.30 (İlkokul ve Ortaokul)
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DANS/ DANCE
Öğretmen Adı / Teacher’s Name: Hilal Öktem
Etkinliğin Tanımı/
Brief Explanation
Etkinliğin Amacı/
Purpose
Katılım Koşulları/
Requirements
Öğrenci Sayısı/

Etkinliklerde dansa etkin bir biçimde yer vermek.
To effectively dance in the events.
Ekip içerisinde paylaşım, birlik ve sorumluluk duygusunu geliştirmek.
To improve the feeling of sharing, unity and responsibility within a team.
Dans etmeyi sevmek ve düzenli katılımda bulunmak.
An interest in dancing, regular attendance.

Max 16

Number of Students
Sınıf Seviyesi/

3-4

Level
Etkinlik Sınıfı/Classroom

B1 07

Toplantı Günü/ Day Cumartesi/Saturday 12.15-13.30
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