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Kıraç Okulları
Ata’nın huzurunda
Özel Kıraç Okulları olarak huzuruna geldik.
Söz veriyoruz;
Fikri hür vicdanı
hür nesiller olarak ne senden
geçeceğiz ne
senin eserinden. Rahat uyu
izindeyiz...

Öğrencilerimiz Anıtkabir ziyareti
ile Ulu Önder’e bağlılıklarını ve
saygılarını bir kez daha sundular.
Kıraç Okulları’nın ilkokul ve
ortaokul öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleşen Ankara - Eskişehir
gezisi, mini bir tarih yolculuğuna
dönüştü. Anıtkabir başta olmak
üzere, eski ve yeni meclis binalarını, Etnografya Müzesi’ni ziyaret
eden öğrenciler, Ankara’nın tarih
kokan mekânlarında dolaşma olanağı buldular. Kıraç Okulları’nın
organizasyonuyla 1-2 Aralık tarihinde gerçekleşen gezinin finali
ise Eskişehir’de Porsuk Çayı’nda
keyifli bir tekne turu ile oldu.

Banu Yalçın
Kıraç Okulları
Kurum Müdürü

İklim değişikliğinin negatif etkileri
İTÜ Polrec
Kutup Kulübü
yetkilileri,
küresel ısınma
ve iklim
değişikliğinin
sonuçlarına
dikkat çekti.

Dünya Antarktika Günü kapsamında Kıraç Okulları’nda
gerçekleşen bir etkinlikte, İTÜ
Polrec Kutup Kulübü yetkilileri
ve öğrencilerimiz hazır bulundu.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen yer
olan Antarktika’ya dikkat çekmeyi
hedefleyen organizasyon öğrencilerimizin hafızalarında önemli bir
yer edindi.
Konuşmacıları pür dikkat dinleyen
ortaokul ve Anadolu Lisesi 9. sınıf
öğrencileri, çevreci kimliklerini ve

dünyamızın korunması konusundaki bilinçli bakış açılarına yeni
bir perspektif getirdiler. Dinleyicilerin ilgisinden oldukça memnun
kalan İTÜ Polrec Kutup Kulübü
yetkilileri, 1 Aralık tarihinde
gerçekleşen etkinlikle ilgili olarak;
“Amacımız, yeni neslin Antarktika
başta olmak üzere dünyanın farklı
coğrafyalarındaki iklim değişikliklerinin negatif sonuçları hakkında
bilgi sahibi olmaları. İlgilerinden
dolayı tüm Kıraç Okulları öğrencilerine teşekkür ederiz.” şeklinde
konuştu.

“Atatürk’ü Seviyoruz” panosu
Öğrencilerimiz, “Milli Mücadele ve Atatürk” teması kapsamında ulu öndere olan minnettarlıklarının ve saygılarının
bir göstergesi olarak, kasım ayının ilk haftasında “Atatürk’ü Seviyoruz” başlıklı bir pano hazırladılar.
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Yazar
Selin Tunç ile
edebiyat rüzgârı

Milli voleybolcu Kıraç Okulları’nda
Voleybol dünyasının başarılı
oyuncusu Özlem Özdemir öğrencilerimiz ile bir araya geldi.
Kadınlar Voleybol Milli takımının
eski ve başarılı oyuncusu Özlem
Özdemir, Kıraç Okulları KonfeKıraç Anaokulları, çift dilli eğitimi
ile okul öncesi eğitimde fark yaratmaya devam ediyor. Çift dilli eğitim
fırsatı ile Kıraç anaokulu öğrencilerinin küçük yaşta aksanı kolaylık
kazanma, farklı dillere ve kültürlere
karşı olumlu tutum geliştirmeleri
hedefleniyor. Problem çözme ve
güçlüklerle baş etmeye yönelik
daha etkin beceriler edinimlerini
sağlayan bu özel eğitim ile çocuklar
aynı zamanda kavramları hem ana
dillerinde hem de İngilizce olarak
irdeliyor.
Bu şekilde öğrenme sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılayan ve
bu içeriğe farklı açılardan bakabilen
çocuklar; öncelikle dinleyerek;
duyduklarına anlam yükleyerek;

rans Salonu’nda öğrencilerimizle
buluştu. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile neşeli bir söyleşi gerçekleştiren Özdemir, hem kendi
hem de voleybol sporu hakkında
önemli açıklamalar yaptı. Aynı zamanda Kıraç - İTÜ Spor Okulu’nun

İlkokul 4. sınıf öğrencileri, yazar
Selin Tunç ile bir araya geldi. “Yerden Yüksek” isimli eserini büyük
bir ilgi ile okudukları yazar ile Kıraç Okulları Konferans Salonu’nda
buluşan öğrenciler, akıllarındaki
soruları yöneltme fırsatı buldular. Kitabın öyküsünü Tunç’un
ağızından dinleyen öğrenciler, 27
Kasım günü gerçekleşen etkinlik
sonunda yanlarında getirdikleri
kitaplarını yine yazarına imzalatma imkânı buldular.

koordinatörü ve antrenörü olarak
da görev yapan başarılı oyuncu,
16 Kasım Perşembe günü gerçekleşen söyleşinin hemen ardından
ilkokul öğrencilerimizle fotoğraf
çektirip, onların sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Okul öncesinde “bilingual” farkı
Bilingual eğitimi,
öğrencilerin problem çözme
ve güçlüklerle baş etmeye
yönelik daha etkin beceriler
edinimlerini sağlıyor.
kelime ve sesleri ayırt ederek ve taklit ederek bu kazanımları kazanırlar.
Kıraç Anaokullarında çift dilli eğitim
sistemi, 3-4 ve 5-6 yaş gruplarından
itibaren veriliyor.

Vücudumuzu tanıyalım
Ortaokul 6A sınıfı öğrencileri, Fen Bilimleri dersinde vücutlarını yakından tanıma, görsel materyaller üzerinden
anatomik bilgilerini pekiştirme imkânı bularak keyifli bir öğrenme süreci yaşadılar.

03

Cam sanata dönüştü
Camın hikayesini, ustaların
görsel şovu ile öğrenen Kıraç
Okulları 3. sınıf öğrencileri keyifli bir gün geçirdiler.

nerelerde kullanıldığını ve nasıl
geri dönüşüme kazandırılacağını ustaların ağzından öğrenme
imkanı buldular.

Kıraç İlkokulu 3. sınıf öğrencileri
katıldıkları bir gezi ile camın
büyülü dünyasına keyifli bir yolculuk yaptılar. Öğretmenlerinin
eşliğinde Beykoz’da bulunan Cam
Ocağı Vakfı’nı ziyaret eden çocuklar, camın nasıl şekil aldığını,

Fen Bilgisi dersi kazanımlarından
yola çıkılarak, 7 Kasım tarihide
gerçekleşen gezi sonunda öğrenciler; derste teorisini öğrendikleri
“maddeleri hallerine sınıflandırma” becerisini pratiğe dökmüş
oldular.

Temiz ol sinema biletini kap!
Kıraç Okulların’da temiz, tertipli
ve düzenli olmak bir gelenek.
İlkokulun başarılı sınıfları bu
defa “Ayın En Temiz Sınıfı” kupası
için yarıştı. Ödülün sinema bileti
olarak belirlendiği yarışma boyunca sınıfların tertip ve düzeni
kriterlerine en çok uyan öğrenciler belirlendi.
Eko Tim görevli öğrencileri, ilgili
müdür yardımcıları ve kat görevlisinin işbirliği ile titizlikle seçilen
sınıflar, bu yıl başlatılan uygulama
ile tertip ve düzenlerinin karşılığını sembolik ödülle alıyor.
Bu yıl başlatılan ve öğrencilerin
ilgi gösterdiği yarışmanın galipleri son olarak 2. katta yer alan
2B sınıfı ile 3. katta yer alan 4A
sınıfları oldular.
İlkokul sınıfları arasında düzenlenen “Ayın En Temiz Sınıfı” kupasını bu ay 2. Kattan 2B ve 3. Kattan
4A sınıfları kazandılar. Sinema
Ödülü de kazanan sınıflarımızı
tebrik ederiz.

GEMS ile
gelişiyoruz
“Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler” olarak bilinen GEMS; heyecan verici, etkili, fen ve matematik
etkinliklerini sınıflara taşıyan
kaliteli ve esnek bir model olarak
anaokulu hazırlık sınıflarında her
ay bir konu eşliğinde uygulanıyor.
Öğrencilerin, fen ve matematik
bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını
ve bu bilimlere karşı olumlu tutum
edinmelerini sağlamak amacıyla uygulanan GEMS eğitimi ile
ilişki kurabilme, düzenleme, ifade
etme, deneyler yapma, bilinçli
tahminlerde bulunma, uygulama,
karşılaştırma yapma, gözlem
yapma gibi bilimsel becerilerin
kazanmaları hedefleniyor.

Balon deyip geçmeyin!
Kasım ayındaki Sosyal Bilgiler dersinde paralel ve meridyenlerin özelliklerini öğrenen Kıraç Okulları ortaokul 6.
sınıf öğrencileri, pratik uygulamayı bir öğrenme aracına dönüştürdükleri balonlar ve portakallarla yaptılar.
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Yeryüzü şekillerini eğlenerek öğreniyoruz
Özgün eğitim modellerinin öncüsü Kıraç Okulları’nda teori ve
pratiği birleştiren uygulamalar,
kalıcı öğrenmeyi desteklerken
bilgiyi eğlenceye dönüştürüyor.
Kıraç Okulları ortaokul beşinci
sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler
dersinin kazanımları arasında yer
alan “haritalar üzerinde yaşadığı
bölgenin yeryüzü şekillerini genel
olarak açıklar” ile ilgili olarak bir
dizi çalışma gerçekleştirdi.
12 Aralık tarihinde yapılan etkinlikte “yeryüzü şekilleri” konusunu
hazırladıkları materyallerle pekiştirme imkânı bulan öğrenciler,
teori ile pratiği birleştirerek kalıcı
öğrenme yapmış oldular.

Bu kamp çok özel!

Bilimin eğlenceli yüzü
Kıraç Okulları Deney Günleri
etkinliği, bilim ve eğlenceyi
buluşturdu. Öğrencilerin Fen
Bilimleri’ne karşı olumlu tutum
kazanmasını hedefleyen organizasyon 12 Aralık tarihinde

gerçekleşti. Anaokulu ve ilkokul
öğrencilerinin bir araya geldiği
organizasyon, Kıraç Okulları
Konferans Salonu’nda Ekip Nano
Bilim Merkezi’nin Sihirli Deneyler
Atölyesi kapsamında yapıldı.

Öğrencilerimiz uzmanların
ağızından İzmir’de bulunan uzay
kampını yakından tanıma fırsatı
buldular.
Kıraç Okulları öğrencileri, biri
ülkemizde olmak üzere dünyada
sadece iki adet bulunan uzay
kampları hakkında bilgi sahibi

olma fırsatı buldular. Ortaokul
öğrencilerinin katılımıyla Kıraç
Okulları Konferans Salonu’nda
1 Kasım tarihinde gerçekleşen etkinlik süresince; uzay ve
uzayla ilgili çalışmalar hakkında
konuşulurken, öğrencilerimizin
zihinsel becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Potato Pals Projesi
İngilizce Skills dersinde Potato Pals serisinin “At School” kitabını okuyan 1C sınıfı, kitabın sevimli patates karakterlerini kendi elleriyle dekore ettiler ve onların okul içinde neler yaptıklarını söylediler.
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Bu ders benzerlerinden çok farklı!
Tarihimizin önemli bir dönemeci
olarak dikkat çeken milli mücadele
yılları, Ortaokul Sosyal Bilgiler
Öğretmeni Selda Ateş’in anlatımıyla
4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak
işlendi.
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin
tiyatral yeteneklerini de konuşturarak canlandırmalar eşliğinde
yapılan ders, kalıcı bir öğrenme
atmosferine sahne odu.
5 Aralık tarihinde sergiledikleri başarılı performansları dolayısıyla 8A
öğrencileri Ada Özdemiroğlu, Ela
Akalın, Ege Harmancı ve Emirhan
Tunç’a özellikle teşekkür eden Selda
Öğretmen ders sonunda ayrıca
öğrencilere defter notu hediye etti.

Tombaladan
sayılar çıktı
Ortaokul Matematik öğretmenimiz İrem Değerli, 4A ve 4B Sınıfı
öğrencilerine “Dört İşlem” konusunu anlatarak, “Sayı Tombalası”
oyunu ile de pekiştirdi.

Tarihin konu
edildiği Sosyal
Bilgiler dersi,
öğrencilerin
tiyatral
yetenekleri ile
zenginleşiyor

En keyifli müze bu müze!
Öğrencilerimiz Erenköy’de bulunan Oyuncak Müzesi’ne yapılan
geziye katıldılar.
Ünlü yazar Sunay Akın’ın kurucusu olduğu Erenköy’deki Oyuncak
Müzesi’ni ziyaret eden Kıraç Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, keyifli
bir gün geçirdiler. Öğrenciler,
derste işledikleri “Çocuk Dünyası”
ünitesi kapsamında gerçekleşen
gezi ile birlikte oyunun ve oyuncakların çocukların hayal dünyasındaki önemini daha derinden
kavrama imkânı buldular.
Eğitici olduğu kadar eğlenceli de
geçen etkinlik 15 Kasım tarihinde
gerçekleşirken, öğrenciler gezi
sonunda sınıf ortamında mini
araştırmalarının sonuçlarını
birbirleriyle paylaştılar.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
10 Kasım günü öğrencilerimiz, Atatürk’ün hayatından bölümleri canlandırdılar; 8. sınıf öğrencilerimiz de “Atatürk’ten Son Mektup” adlı şiiri okudular. Bir kez daha Atamıza olan saygılarını gösterdiler.
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Anlamın derinliğine
keyifli bir yolculuk
Sözcükler arası anlam ilişkileri
konusunda düzenlenen yaratıcı
drama tekniği destekli etkinlik,
öğrencilerden büyük ilgi gördü.
Eylül ayında, Kıraç Ortaokulu
6. sınıf öğrencilerinin Yaratıcı
Drama dersinde öğrendiklerini
pekiştirmeleri adına önem taşıyan
etkinlik boyunca mini skeçler
gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda sözcükte anlam konusunun
öğrencilerin belleğinde daha etkili
olarak yerleştiğini belirten eğitimciler, benzer çalışmaların diğer
öğrenciler arasında da yapılacağını ifade ettiler.

Yaratıcı drama
tekniği bu defa
kelimeler arası
anlam ilişkisini
öğrenme
konusunda bir
kapı araladı.

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü
Kıraç Okulları’nın duyarlı öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları Günü’nde yaptıkları etkinlikerle farkındalık sağladılar.
Kıraç Okulları Ortaokul 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde
giydikleri özel temalı tişörtleriyle
çocuk haklarına dikkat çekti-

Türkiye’nin
illeri ve
bölgelerini
öğrendik

Kıraç Okulları Ortaokul 5. sınıf
öğrencileri, “Türkiye Haritası”
konulu puzzle çalışması ile bölgelerin ve illerin yerleri ile ilgili
bilgilerinin pekiştirme imkânı
buldular. Kasım ayında gerçekleşen ve öğrencilerin büyük ilgi
gösterdiği etkinlik, “haritalar
üzerinde yaşadığı ülkenin illerini
ve bölgelerini kavrar” kazanımı
kapsamında yapıldı.

ler. Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla 20 Kasım tarihinde
gerçekleşen olayda amaçlarının
farkındalık yaratmak, konunun
hassasiyetine dikkat çekmek
olduğunu belirten öğrenciler,
aynı zamanda toplumda bilinçli
bir olarak var olabilmeye örnek
sergilemiş oldular.

“Tüm çocukların haklarını kullanabildikleri bir dünya diliyoruz.”
şeklinde konuşan öğrenciler, tüm
arkadaşlarını çocuk olmaktan
doğan doğal haklarını kullanmaya
davet ederken, seslerini gür bir
şekilde duyurmaya çalıştıkları bu
özel etkinlik dolayısıyla öğretmenlerinin de takdirini kazandılar.

Kadriye Hoca Paraşütler
Fen bilimleri dersinde “hava sürtünmesi” konusunu inceleyen 5. sınıf öğrencileri, 28 Aralık tarihinde gerçekleşen
bir etkinlikte kendi hazırladıkları paraşütler ile deneyerek gözlem yapma imkanı buldular.
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Deyimler ağacı
Kıraç Okulları’nda 5. ve 6. sınıf
öğrencilerinin katılımıyla yapılan
“Deyimler Ağacı” adlı etkinlik; öğrencilerin atasözlerini ve deyimleri daha iyi anlamlandırabilmeleri,
onların görsel zekâsına hitap
edilerek öğrendiklerinin hafızalarında kalıcı olmasını ve atasözlerini, deyimleri günlük hayatlarıyla
ilişkilendirmelerini sağlamayı
amaçlıyor. Ekim ayında gerçekleşen etkinlik, öğrencilere atasözü
ve deyim hakkında temel bilgiler,
atasözü ve deyim arasındaki farklar verildikten sonra yapıldı.

Farklı iklimler farklı insanlar
Öğrencilerin büyük bir merakla
katıldıkları Sosyal Bilgiler dersinin
27 Kasım tarihindeki konusu
“Farklı İklim ve Yaşam Tipleri”
oldu. Kıraç Ortaokulu 6. sınıf
öğrencileri, dünyanın farklı doğal
ortamlarındaki insan yaşantısından yola çıkarak iklim özellikleri

hakkında çıkarımlarda bulunurken yaptıkları pratik çalışmalarla
gündeme getirdikleri iklimi
birbirlerine anlatmaya çalıştılar.
Derslerinde hem öğrenme hem
eğlenme ortamına doğrudan
katkıda bulunan öğrenciler, büyük
keyif aldılar.

İngilizce
tiyatro
bir başka!

lerimizde kendi duygularını sorgulama fırsatı buldular. Oyuncularla
birlikte şarkılar söyleyip eğlendiler. Bir sonraki oyunu izlemeyi
hevesle bekliyorlar.

Kültür ve mirasımıza
sahip çıkıyoruz
5. sınıf müfredatına bu yıl eğitim
öğretim döneminde eklenen “Kültür ve Miras” ünitesinde yer alan
“İlkçağ Anadolu ve Mezopotamya
Uygarlıkları” ile ilgili canlandırma
etkinliği, öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin ön çalışma yaparak katılım
sağladığı ders, 14 Kasım tarihinde
gerçekleşirken kalıcı ve etkili bir
öğrenme ortamı oluşturmasına
imkân verdi.

Cambridge
Sınavları

Hafta sonu uyguladığımız Cambridge programında öğrencilerimiz istekli ve gayretli bir şekilde
çalışmalarıyla başladılar. Bu
çalışmalarda öğrencilerimiz hem
İngilizce dil becerilerini hem de
grup çalışmalarıyla sosyal iletişim
becerilerini geliştirmekteler.
Eminiz ki öğrencilerimiz bu yıl da
başarılı sonuçlar elde edecekler.

Ortaokul öğrencilerimiz Happy
Days Theatre adlı grup tarafından
sahnelen “Human” adlı oyunu
büyük bir ilgi ile izlediler. Oyun
teknoloji yüzünden duygularını
kaybeden insanoğlu hakkındaydı.
Kaybettikleri duyguları bulmak
için bir zaman yolculuğu planladılar. Yolculuk sırasında ana
karakter geçmişteki ünlü insanlarla karşılaşıp, nezaket, sevgi ve
arkadaşlık gibi duyguları tekrar
kazandı. Oyunu izlerken öğrenci-

İlkokul öğrencilerimiz Happy Days
Theatre grubu tarafından sahnelenen “Pirate Over The Rainbow”
adlı oyunu izlediler. Oyuncularla
birlikte şarkı söyleyip, dans ettiler.
Kelime oyunu oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Konuşma
becerilerini pratik yapma fırsatını
ve İngilizce öğrenmenin keyfini
bir kez daha deneyimlemiş oldular.
Daha önce öğrendikleri kalıpları
ve kelimeleri tekrar ettiler. Bu tür
aktiviteler öğrencilerin kültür ve
sanat etkinliklerinin yabancı dil
öğrenimindeki öneminin farkına
varmalarını sağlamaktadır.

TBMM açılıyor
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde TBMM’nin açılması ile ilgili konuyu işleyen Kıraç Ortaokulu 8. sınıf
öğrencileri, bilgilerini canlandırma tekniği ile kalıcı hale getirdiler.
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Kodluyoruz öğreniyoruz!

Bu eğitim öğretim döneminde başlayan kodlama dersleri,
anaokulundan liseye kadar tüm
kademe öğrencilerinden büyük ilgi
görüyor. İlkokul 3, 4. ve ortaokul 5.
sınıf düzeylerinde haftada bir saat
ders olarak; ortaokul 6., 7. ve 8. Sınıf

düzeylerinde haftada 2 saat kulüp
faaliyeti olarak; Anadolu Lisesi 9.,
10., 11. ve 11. sınıflarda haftada bir
saat yine kulüp faaliyeti olarak
verilen kodlama eğitimi hakkında
konuşan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kader Yavuz şunları söyledi:

“Kodlama dersinde, kendi sahne
ve karakterlerimizi hem çizip hem
de onları hareket ettirmek için kod
yazıyoruz. Böylece çocukların kendi
hayal güçleri ile kendi oyunlarını
üretmelerini sağlıyor ve onlara
problem çözme becerisi kazandırıyoruz.” Anaokullarında ise 5-6 yaş
düzeyinde haftada bir gün “Düşünme Becerileri” dersi kapsamında
verilen kodlama eğitimi; çocukların
analitik becerilerini geliştirmek,
görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesini sağlamak, çok boyutlu
düşünme becerisini geliştirmek,
olaylara farklı bakış açıları kazandırmak ve bilgi işlemsel düşünme
becerisi kazandırmak amacıyla veriliyor. Çocuklarda yeni dijital çağın
okuryazarlığı olarak kabul edilen
kodlama eğitimi anaokullarında
bilgisayar olmadan materyallerle
uygulanıyor.

Ortaokullu oluyorum!
Dr. Özgür Şimşek’in sunduğu
“Ortaokullu Oluyorum” semineri
velilerden büyük ilgi gördü.
Kıraç Okulları Akademik Danışmanı ve Marmara Üniversitesi
Ölçme Değerlendirme Uzmanı Dr.
Özgür Şimşek’in sunumuyla gerçekleşen “Ortaokullu Oluyorum”
başlıklı seminer, 4. sınıf velilerinin
katılımıyla yapıldı.
Ortaokulda öğrencilerin dâhil
olacakları yeni eğitim sisteminin
masaya yatırıldığı etkinlik, 16 Aralık Cumartesi günü Kıraç Okulları
Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Yoğurt
mayaladık
Yoğurt mayalama deneyi, öğrencilere neden-sonuç ilişkisini
ve dönüşümünü deneyimleme
fırsatı verdi.
Ortaokul beşinci sınıf ve anaokulu
öğrencileri, mikroskobik canlıları
inceleyerek başarılı bir deneye
imza attılar. Maya bakterilerini
yakından inceleyen öğrenciler,
yoğurt mayaladılar.
Fen ve Matematik dersleri kapsamında; ortaokul öğrencilerinin
Fen Bilimleri Laboratuvarı’nda,
anaokulu öğrencilerinin yemekhanede öğretmenlerinin nezaretinde gerçekleştirdiği bilim
dolu etkinlik, bir ders saati sürdü.
Kıraçlıların, neden-sonuç ilişkisini
ve dönüşümünü bizzat görüp
deneyimlediği deney sonunda hazırlanan yoğurtlar öğle yemeğinde
afiyetle yendi.
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Kıraç Okulları’nda öğrencilerin
yetenek haritaları çıkarılıyor!
Aydın, “Bir ülkenin
en büyük sermayesi
insan yeteneğidir.
Ulusal sınavların
baskısı altında eğitim
vermeye çalışan
okulların en önemli
görevlerinden biri,
öğrencileri tüm
yönleriyle tanıyarak,
onlara ihtiyaç
duydukları eğitimsel
destekleri sunmaktır.”
len “Yetenek Haritası Projesi”, çok
sayıda eğitim kurumunda yapılan
akademik danışmanlıklardan edinilen birikimle uzun yıllar emek
harcanarak oluşturuldu.

Marmara Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, Kartal’ın önde gelen eğitim
kurumlarından biri olan Kıraç
Okulları’nda “Yetenek Haritası
Projesi”ni hayata geçiriyor.
Ülkemizde, birçok çocuk, yeteneklerinin farkında olmadan ve
rastgele kararlarla kendine bir
gelecek oluşturmaktadır. Oysa
eğitimle ilgili bilimsel gerçekler

ve dünyadaki gelişmeler, artık
yeteneklerin çok daha önemsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yeteneklerini tanıması, bir
öğrencinin hem okul başarısı hem
de gelecekte yapacağı meslek ve
kariyerine ilişkin tercihleri açısından önemlidir.
Aynı zamanda Kıraç Okulları’nın
akademik danışmanı olarak görev
yapan Aydın tarafından geliştiri-

Türk eğitim dünyasının en özgün
ve inovatif çalışmalarından biri
olarak dikkat çeken proje hakkında konuşan Aydın, “Bir ülkenin en
büyük sermayesi insan yeteneğidir. Ulusal sınavların baskısı
altında eğitim vermeye çalışan
okulların en önemli görevlerinden
biri, öğrencileri tüm yönleriyle tanıyarak, onlara ihtiyaç duydukları
eğitimsel destekleri sunmaktır.
Çocukların tanınması gereken en
önemli alanlarından biri de yeteneklerdir. Kıraç Okulları’nda bunu
başarmak istiyoruz.” dedi.
Kıraç Okulları’ndaki tüm öğrencilerin yetenek haritalarının

çıkarılması ve yetenek danışmanlığı yapılmasını hedefleyen proje
şu amaçlara hizmet ediyor:
∙ Öğrencilerin yetenek, ilgi ve
yönelimlerini tespit ederek kendilerini tanımalarını sağlama
∙ Çocuklarının yetenek, ilgi ve
yönelimleri ile ilgili olarak ailelere
danışmanlık yapmak
∙ Öğrencilerin yetenek, ilgi ve
yönelimlerini destekleyici eğitim
almaları için yönlendirmeler
yapmak
Geçmişten gelen değer ve birikimleri, vizyonuyla birleştiren Kıraç
Okulları, her çocuğun yetenekli
olduğu ve bu yeteneklerine uygun
eğitim alma hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencilerinin
önünü açacak ve onları geleceğe
hazırlayacak projeleri hayata
geçirmeye devam ediyor.

Puzzle yarışması nefes kesti
Kıraç Okulları’nın takım ruhunu ve “biz olmak” bilincini pekiştiren yarışmaları hız kesmeden devam ediyor. 25-29
Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Puzzle yarışmaları, ortaokul öğrencilerinden büyük ilgi gördü.
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Aka: “Önce iyi bir
vatandaş olmalıyız.”
Kıraç Okulları Gazete ve Yayıncılık
Kulübü’nün acar muhabirleri,
Okul Müdürü Banu Yalçın ve
Türkçe Öğretmeni Tolga Tekin’in
de katılımıyla Kartal İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka’yı
makamında ziyaret etti. Kulüp
öğrencilerinin sorularını içtenlikle
yanıtlayan Aka, sohbet tarzında
süren röportaj boyunca önemli
açıklamalar yaptı.
Önceliklerinin, iyi vatandaşlar yetiştirmek olduğunu belirten Aka,
eğitim sisteminde yapılan
son değişikliklerin, ezberci

eğitimin önüne geçmek amacını
taşıdığını hatırlatarak yeni eğitim
öğretim dönemi için tüm Kıraç
Okulları öğrencilerine, öğretmenlerine ve idarecilerine başarılar
diledi.
Gazete ve Yayıncılık Kulübü’nün
bünyesinde önemli işlere imza
atan öğrencilerimiz Ada Özdemiroğlu, Ela Akalın, Oktay Keser ve
Renas Uzun, 16 Kasım tarihinde
gerçekleşen ve oldukça keyifli geçen röportaj sonunda samimi yanıtları ve konukseverliği nedeniyle
Aka’ya teşekkürlerini ilettiler.

Mavisel Yener Kıraçlılar ile buluştu
Çocuk kitaplarının usta kalemlerinden Mavisel Yener, özel bir
söyleşi için Kıraç Okulları’nda
öğrencilerimizle bir araya geldi.
Ortaokul öğrencilerinin katılımıyla 25 Aralık tarihinde, Kıraç
Konferans Salonu’nda gerçekleşen
etkinlik, renkli görüntülere sahne
oldu.
Kıraçlılara mini bir şiir etkinliği yaptıran Yener, okulda sene
başında öğrencilerimiz tarafından
incelenen ve okunan “Şiir Atölyesi”
isimli kitabının ayrıntılarını
paylaştı.
Öğrencilerin edebiyat ve sanat
hakkındaki sorularını yanıtlayan
ve organizasyondan oldukça keyif

Kıraç
öğrencileri
etkinlik
sonunda
Mavisel Yener’e
Şiir Atölyesi
isimli kitabı
imzalattılar.
aldığı gözlenen ünlü yazar, Kıraç
Okulları yöneticilerine de teşekkür
etti. Etkinlik, Yener’in öğrencilerin
ellerinde bulunan “Şiir Atölyesi”
adlı kitabını imzalamasıyla son
buldu.
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Anlıyorum, konuşuyorum, eğleniyorum!
Öğrencilerimiz, İngilizce konuşma yarışmasında başarılı bir
performans ortaya koydular.
Ortaokul 8. sınıf öğrencileri Ada
Özdemiroğlu, Ece Bozdağ, Ozan
Emre Uluç ve Ela Akalın, 4 Aralık
tarihinde Hasan Ferruh Özgen
Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen İngilizce konuşma yarışmasına katıldılar. Başarılı öğrenciler,
8. sınıf müfredatı üzerinden

belirlenmiş konular kapsamındaki yarışmaya, öğretmenlerinin
teşviki ve yönlendirmesi ile sıkı bir
çalışma temposuyla hazırlandılar.
Farklı bir okulda, farklı öğretmenler karşısında İngilizce konuşma
deneyimi yaşamının çok özel olduğunun altını çizen öğrenciler, öz
güvenlerini tazelerken, kazandıkları puanlarla ve sertifikalarla
Başarılarını simgeleştirmiş
oldular.

Oyun yarışmaya dönüştü Başarıya yakın takip
Kıraç Okulları bünyesinde her
hafta yapılan başarı izleme sınavları, öğrencilerin eksiklerini tespit
ederek ve bilgilerini pekiştirmelerine imkân tanıyarak başarılarını artırmaya yardımcı olmayı
hedefliyor.
Fen, Matematik, Türkçe ve Sosyal
Bilgiler derslerine yönelik sınavlar
sonunda başarılı öğrencilere okul
müdürleri Banu Yalçın ve Serhat
Doğru tarafından, başarının
simgesi olarak sertifika teslim
ediliyor.
Ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri Robert Remzi Nixon, Melih
Kayhan, Timur Özer, Azra Yortçu
ve Hüzeyin Avni Sarıkaya’dan
oluşan Kıraç Okulları İngilizce
Scrabble Takımı, özel bir okulda
gerçekleşen Scrabble yarışmasında okulumuzdu başarıyla temsil
ettiler.
Başarılı performanslarını almaya
hak kazandıkları sertifika ile
taçlandıran öğrencilerimiz, 25
Aralık tarihinde gerçekleşen zorlu

Kıraç Okulları İngilizce Scrabble
Takımı, özel bir okulda gerçekleşen yarışma sonunda sertifika
almaya hak kazandılar.
yarışmaya; kelime dağarcıklarını
geliştirdikleri keyifli bir hazırlık
sürecinden geçerek hazırlandılar.
Yıllardır severek oynadıkları bir
oyunu yarışma formatında tadan
Kıraçlılar, farklı bir deneyim yaşamanın mutluluğu ile bir sonraki
yarışmayı şimdiden heyecanla
beklemeye başladılar.

Kıraç
Okulları’nda
öğrencilere
yönelik
akademik
sınavlar, düzenli
olarak yapılıyor.
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TÜRKAN KOÇOĞLU
Toprak’ın Annesi

“ Kıraç Okulları, sadece bir okul değil. Biz velilere gerçek bir aile olduğumuzu hissettiriyor.
Bu aileye dahil olduğumuz için çok mutluyuz. ”
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