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4-A Ayşe Umay Bahçıvan

2-B Melek Yarol

1-C Deniz Kerem Erişir

eylikdüzü
Amerikan
Kültür Koleji İlkokul
Rehber öğretmeninin
takibinde Türkiye 23.Zeka
Oyunları Yarışmasında büyük
final için Ankara’ya gitmeye
hak kazanan üç öğrencimiz
Deniz Kerem Erişir, Melek
Yarol ve Ayşe Umay Bahçıvan 13 Mayıs 2018 Pazar gününde girdikleri sınavda 90
dakika boyunca ter döktüler.
Birbirinden zor soruların yer
aldığı sınavda öğrencilerimiz
final başarı belgelerini alarak
okulumuza döndüler. 4-A sınıfı öğrencilerimizden Ayşe
Umay Bahçıvan Minikler Kategorisinde Türkiye birincisi
olarak büyük ödülün sahibi
oldu. Öğretmenlerini ve ailesini gururlandıran Umay’ı
tebrik ediyoruz.

ŞAMPİYONLUK
BEKLİYORUZ!
Lise genç kız ve ortaokul kız voleybol takımlarımız rakiplerini aynı skorla 2-0 la geçerek yarı finale çıkmıştır.
Takımlarımıza Yarı Final maçlarında
başarılar dileriz.

Doğanın içinde ve açık havada hayata
karışmanın, insanları fiziksel ve mental yönden pozitif olarak etkileği bir
gerçek. 2017-2018 eğitim- öğretim
yılının sonuna yaklaşırken, okulumuz
lise öğrencileri ile sınavlar öncesi stres
atmak, doğayla iç içe olmak, sosyalleşmeyi artırmak, üniversite sınavına
girecek öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak adına Çatalca'nın Kabakça
köyüne pikniğe gittik. Öğrencilerimizle ile voleybol, müzik eşliğinde oyunlar oynadık, ip atladık, bulunduğumuz alandaki müzeyi gezdik ve en son
doğa yürüyüşü yaparak stresimizi atıp
motivasyonumuzu yükselterek okulumuza geri döndük.
UYG.DERSLER

ORTAOKUL

ORTAOKULA İLK ADIM

4

.Sınıflarımızın ortaokula hoş geldin programı
kapsamında
hafta içine yayılan çeşitli
etkinlikler yapıldı. Pazartesi günü ortaokul katında 5.sınıf öğrencilerimiz
4.sınıf öğrencilerimizi konfetilerle karşılayarak bir kitap okuma saatini beraber
gerçekleştirdiler. Okuma
saatimizin ardından Ustamızın onlar için özenle hazırladığı pasta kesildi. 4.sı-

nıf öğrencilerimizin 5.sınıf
öğrencilerimizle kaynaşması sağlandı.
Salı günü 4.sınıflarımızın ilkokuldan mezuniyetini velilerimizle birlikte kutlamak
için düzenlemiş olduğumuz piknik gelen herkesi
sevindirdi.
4-A ve 4-B sınıflarımızdaki öğrencilerimizin
katıldığı piknikte öğretmenlerimizle Türkçe ve
İngilizce olarak çeşitli ele-

ment oyunları oynandı.
Velilerimiz de piknikte öğrenciler kadar keyifli vakit
geçirdi.
Ortaokula hoş geldin programının son gününde 4 ve 5.sınıf öğrencilerimiz ortaokul katında
karaoke yapıp eğlendiler
ve böylece 4.sınıflarımız
ortaokula ilk adımını atmış
oldu.
Ortaokulda öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

LİSE REHBERLİK

ORTAOKUL REHBERLİK

İLKOKUL REHBERLİK

9, 10 ve 11 sınıflarımızla hem öğrenci - öğretmen hem de farklı
kademeler arasındaki bağı güçlendirmek ve öğrencilerin üniversite
ortamını görmeleri, hedeflerine
yönelik çalışmaları konusundaki
motivasyonlarının artması amacıyla Koç Üniversitesi’ne gezi düzenlenmiştir. 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı haftası kapsamında tüm hafta boyunca streetball,
masa tenisi, langırt turnuvaları
düzenlenmiş, cuma günü ise tören
ve doğaçlama yarışması yapılmıştır.

Sınav Kaygısı, sınav öncesinde
öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının
düşmesine yol açan, yoğun kaygı,
sınav kaygısı diye ifade edilir.
Sınav Kaygısı yaşayan öğrenciler,
çalışmalarını planlamakta, doğru
düşünmekte, konsantre olmakta
ve çalıştığı konuları hatırlamakta
güçlükler yaşarlar.
Bu durumların önüne geçebilmek
adına merkezi sınavlara hazırlanan 8.sınıf öğrencilerimize Sınav
Kaygısı Envanterini uyguladık.
Sonuçlarını öğrenci, veli ve öğretmenlerimizle paylaşacağız.

İlkokul ve anaokulu rehberlik birimi
olarak bu hafta anaokulu hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizle 1.sınıfa hazırlık için yapılan testlere devam edildi.
4-A sınıfında yapılmış olan ABİDE
sınavına dair anketi doldurma konusunda öğrencilere rehberlik edildi.
Öğrencilerle ilgili yapılan gözlemler ve
ailelerle olan paylaşımlar sürdü. Öğrencilerle okuma yazma, Türkçe öğretimi, dikkat ve konsantrasyon ile ilgili
yapılan birebir çalışmalar ve davranış
değişikliğine yönelik yapılan grup oturumları devam etti.

