
 



 

  

1999’DAN BU YANA EĞİTİMDE ÖZVERİ VE KARARLILIKLA 

BÜYÜTTÜĞÜ ÇEYREK ASRA YAKLAŞAN TECRÜBESİYLE 

LİDER VE ÖRNEK ÇOCUKLAR YETİŞTİREN, SAYGIN VE 

YENİLİKÇİ BİR KURUMDUR. 



 

 

 

Ekim Ayı 
Etkinlik Takvimi 

 
 

1. Hafta 

 At Binme Ve  At Bakımı Etkinliği 

 Tüzdev Kukla Atölye Eğitimi  

 Neşeli Bilim Atölyesi  

 Bilimsel Buluş Atölyesi 

 Rehberlik Çalışması (Dışlanma konulu 
Drama Etkinliği, Kukla Etkinliği ile Sınıf 
Kurallarını öğrenme) 

 
 
 

2. Hafta 

 Tüzdev Kukla Atölye Eğitimi  

 Neşeli Bilim Atölyesi  (İnsan İskeletini 
İngilizce öğrenmek) 

 Ahşap Atölyesi  

 Eco School Projesine İlk Adım 

 Hafta Sonu Okuluna başlangıç 

 Rehberlik Çalışması ( Fotoğraflı Dikkat 
Geliştirme Oyunu) 

 
 

3. Hafta 

 Tüzdev Roket  Maketi Atölye Eğitimi  

 Neşeli Bilim Atölyesi  (Day-Night ünitesine 
başlangıç ve İnsan İskeletini İngilizce 
öğrenmek) 

 Beden Eğitimi Derslerinin Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesinde Yapılmaya Başlanması 

 MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından “Beyaz 
Bayrak” ile ödüllendirilme. “Temiz Ve 
Sağlıklı Okul” Ödülüne layık görülme. 

 “Barış Pınarı Harekatı” nda 
Mehmetçiğimizin muvaffakiyeti için topluca 
dua etme  

 Rehberlik Çalışması (Sorumluluk Etkinliği) 

 Okulistik Sınavı Yapıldı 

 
4. Hafta 

 Tüzdev Bumerang Yapımı  Atölye Eğitimi  

 Neşeli Bilim Atölyesi   

 Bubble Show Gösterisi Etkinliği 

 Rehberlik Çalışması (Saygı konulu tartışma 
etkinliği) 

 Saygı ve Sevgi temalı Etkinlik 

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate 
Müsabakaları  

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni 



 

 

 

 

 

 

 

  

Ekim Ayına Renkli 

Bir Başlangıç 

At binme Etkinliğimiz Gerçekleşti 

 

  

Sosyal sorumluluk adına 

çocuklarımızın eğlenmesi, 

gezmesi, sosyal hayata katılması 

için  düzenlenen bu etkinlikte tüm 

öğrencilerimiz Buse Kolej 

bahçesinde buluştu. 

Düzenlenen etkinlik kapsamında, 

eğitimciler tarafından 

yönlendirilerek ata binmeyi 

öğrenen çocuklar, at binmenin 

keyfini doyasıya yaşadılar. Sadece 

at binmekle kalmayıp, atların 

bakımı hakkında görevlilerden 

yeni bilgiler öğrendiler, atları 

besleyip ve tımarladılar. 
 



 

  

Her Hafta Gerçekleşen Tüzdev Atölye Etkinlikleri 

 Her hafta yapılan Tüzdev etkinlikleri ile öğrenciler hem Bilimsel atölyeler ile tanışıyor hem de 

eğlenerek öğreniyor.  Bilişsel, Dil ve Duyuşsal alanlarda gelişim göstermesine özen gösterilir. 

Her hafta verilen “Tüzdev Etkinlik Bülteni” ile tüm atolye etkinliklerinin kazanımlarından haberdar 

olabilirsiniz. 

 



 

 

  



 

 

 

  



Buse Kolej “Temiz Ve Sağlıklı Okul” Seçildi 

 
 Buse Kolej, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak yürüttüğü iki 

projede de sertifika almaya hak kazandı. Proje kapsamında okul hijyeni ve 

sağlığı kriterlerini yerine getirerek aynı zamanda obezite ile mücadele sağlıklı 

beslenmeye özen göstererek Beslenme Dostu Okul olarak seçildi. “Beyaz 

Bayrak” almaya layık görüldü. 



Barış Pınarı Harekâtı’nda Dualarımız Mehmetçikle 

  

 

 

  

 

 Cuma saati 

öğrencilerimiz 

Barış Pınarı 

Harekâtına katılan 

askerlerimize, 

vatanımıza 

milletimize ve 

devletimize minik 

elleri, kocaman 

yürekleri ile dualar 

yolladılar. 



 

Bubble Show 

Gösterisi 

22 Ekim 2019 tarihinde 

Yenimahalle Dört Mevsim 

Tiyatro Salonunda “Bubble 

Show” aktivitesi düzenlendi.  

 Bubble Showlar diğer 

adı ile köpük  gösterilerinde 

kullanılan baloncuk 

yağmurları, büyük baloncuk 

yapma gösterileri, içine 

insanın sığabildiği 

büyüklükte balonların 

yapılması ve diğer birçok 

aktivite ile çocuklar keyifli 

vakit geçirdiler. 



  

Davranış Kontrol Etkinliği: 

Dersin Amacı: Öğrencilerin davranışlarını kontrol edebilmesi. 

Dersin içeriği: 

 Sınıfa dört gruba ayrıldı. 

 Her gruba üzerinde olumsuz davranışların bulunduğu bir resim dağıtıldı. 

 Bu davranışların neler olduğu ve bunlara çözüm önerileri getirmeleri istendi. 

 Her grup sırayla yanlış olan bir davranış söyledi. 

 Geri kalan gruplar ise bu davranışlar için çözüm önerileri geliştirdi. Önerilerin 
değerlendirilmeleri sınıf içerisinde öğrenciler tarafından yapıldı. Önerilere eklemeler 
çıkarmalar yapıldı. 

 Daha sonra her gruba yeşil ve kırmızı kartlar dağıtıldı.  

 Öğretmen tarafından karışık davranışlar söylendi. Gruplar, davranış doğru ise yeşil; yanlış ise 
kırmızı kartı kaldırdılar. 

Dersin Kazanımları:  

1. Öğrenci doğru ile yanlışı ayırt eder. 
2. Yanlış davranışın düzeltilmesi için çözüm önerisi üretir. 
3. Grup olarak fikir üretmeyi öğrenir. 
4. Eleştiri yapmayı öğrenir. 
5. Analiz yapmayı öğrenir. 

 

DİKKAT ETKİNLİĞİ 
 

Dersin Amacı: Öğrencinin dikkatini tek bir yöne toplamak. 

 

Dersin İçeriği:  

 Öğrencilere dikkat gelişimini sağlayan bulmacalar dağıtıldı. 

 Bulmacanın nasıl çözüleceği açıklandı. 

 Öğretmen ve öğrenciler birlikte bulmacaları çözdüler. 

 Daha sonra birlikte cevapları karşılaştırdılar. 

 

Dersin Kazanımları: 

1. Öğrencinin dikkatini tek bir noktaya toplamak. 

2. Dikkat düzeyini geliştirmek.  

3. Resimlere farklı açılardan bakmayı sağlamak. 

 



  

 

“DIŞLAMA” KONULU ETKİNLİK 

 

 

 

 

 

 
 

Dersin Amacı: Öğrencilere dışlamanın olumsuz bir davranış olduğunun kavratılması. 

 

Dersin İçeriği:  

 Sınıfta gönüllü öğrencilerden drama yapmak isteyen öğrenciler ortaya geldi.  

 Oyuna başlamadan öğrenciler iki gruba ayrıldı. Bir grup dışlayan, bir grup dışlanan 

öğrencileri temsil etti.  

 “Yakın bir arkadaş grubuna yeni dahil olmak isteyen arkadaşlar oyunun içeriğini 

oluşturuyor. Fakat bir türlü arkadaş grubuna dahil olamıyorlar. “ 

 Oyun farklı oyuncularla iki kez tekrarlandı.  

 Oyuncular ve izleyiciler oyun ne anladıklarını açıkladılar.  

 Dışlanmanın kötü bir davranış olduğu sınıf içerisinde vurgulandı. 

 Bir bireyi dışladığımızda hissettiği acının fiziksel bir yarayla eş değer olduğu vurgulandı. 

 Teneffüs vaktinde farklı sınıflardan gelen oyuna dahil olma isteklerine olumlu yanıt 

verdiler. 

  

Dersin Kazanımları:  

1. Dışlamanın olumsuz bir davranış olduğunu öğrenir. 

2. Arkadaşları tarafından dışlandığında neler yapabileceğini fark eder. 

3. Drama sayesinde empati kurmayı öğrenir. 



 

SINIF KURALLARI KONULU ETKİNLİK 

Dersin Amacı: Öğrencilere sınıf ve okul kurallarını öğretmek. 

Dersin İçeriği:  

1.Sınıf : 

  Sınıf içerisine kukla ile girerek öğrencilerin materyal üzerine çekildi. 

Öğrencilerden kuklaya bir isim konulması istendi. Oy çokluğu ile kuklanın ismi “Maviş” 

olarak belirlendi. 

 Kukla okul ve sınıf kurallarını söyledi. 

 1-A sınıfı tekrar etti. 

 1-A sınıfının belirlemiş olduğu kurallar kukla tarafından söylendi. 

 Sınıf tekrar etti. 

 Tahtada doğru ve yanlış davranışın aynı sayfalarda hazırlandığı sunum açıldı.  

 Öğrenciler sırayla doğru ve yanlış davranışın hangileri olduğunu tahtaya gelip gösterdi. 

 Doğru davranışın neden doğru, yanlış davranışın neden yanlış olduğu öğrenciler 
tarafından açıklandı. 

Tüm öğrenciler birer tane kural söyledi ve etkinlik sona erdi. 

2.Sınıf 

 İlk olarak öğrencilere kurallarla ilgili kısa film izletildi. 

 Daha sonra kuralların neler olduğundan bahseden bir şarkı açıldı.  

 Sınıf iki gruba ayrıldı ve bir yarışma yapılacağı sınıfa açıklandı. 

 Yarışma için kurallar belirlendi. 

 Her grup sırayla filmden ve şarkıdan öğrendiği okul kurallarından birer tane söyledi. 

 Yarışmanın galibi olan takım alkışlandı ve tebrik edildi. 

 Sonra kulaktan kulağa oynayarak kuralları tekrar edildi. 

Dersin kazanımları:  

1. Sınıf ve okul kurallarına uyar. 
2. Okul araç-gereçlerini korur. 
3. Okula zamanında ve okul kıyafetiyle gelir. 
4. Arkadaşlarıyla iyi geçinir. 

 

 



 

  

 

 

Merak Konulu Etkinlik 

Dersin Amacı: Merak edilen konuların kontrol altında araştırılması. 

Dersin İçeriği:  

 Öncelikle Öğrencilere merak etmenin olağan bir duygu olduğu anlatıldı. 

 Tahtaya ‘Merak Ettiklerimiz’ adlı bir başlık atıldı. 

 Beyin fırtınası yöntemi kullanılarak tahtaya öğrencilerin merak ettikleri yazıldı. 

 Merak edilen bir şeyin araştırılarak öğrenilebileceği fakat merak ettiğimiz her şey 
denememiz gerektiği örneklerle açıklandı. 

 Merak etme  ile ilgili düşünürlerden özlü sözler okundu ve öğrenciler bunlardan ne 
anladığını açıkladı. 

Dersin Kazanımları: 

1. Merak etmenin doğal bir duygu olduğunu kavrar. 
2. Merak ettiklerini öğrenmek için ne yapacağını bilir. 
3. Merak ettiği davranışın denenip denenmemesi konusunda bilgi sahibi olur. 

  SORUMLULUK KONULU ETKİNLİK 

  Dersin Amacı: Öğrencilere sorumluluk bilincinin aşılanması.  

  Dersin İçeriği: 

  Sınıfa ilk olarak sorumlulukla ilgili 10 dakikalık çizgi film izletildi.  

 Daha sonra sorumluluğun ne olduğu öğrencilere sorulup öğretmen tarafından  
açıklandı.  

 Sorumluluklarımız yerine gelmezse neler olabileceği hakkında konuşuldu. 

 Daha sonra kimlere karşı sorumluluğumuz olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu 
hakkında konuşuldu. 

 Sınıflara sorumlulukla ilgili formlar dağıtıldı. Böylece öğrenciler formu doldurarak kendi 
sorumlukların neler olduğunu ve sorumluluklarını gruplamayı öğrendi.  

 Öğrenciler yazdıklarını okudular ve bunlar üzerine konuşmalar yapıldı. 

Dersin Kazanımları:  

1. Öğrenciler sorumluluklarını ve sorumluluklarını yerine getirmenin önemini fark eder. 
2. Kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılama becerisini kazanır. 
3. Çocuğun anne-babaya veya diğer yetişkinlere duyduğu bağımlılık giderek azalır. 
4. Davranışlarının sonucunu yaşadıkça, gelişen becerilerini kullandıkça çocuğun kendine olan 

güveni artar. 
5. Sorumluluklarını yerine getiren öğrencilerin özgüven gelişimi artar. 
6. Sorumluluğun beraberinde başarı ve mutluluğu getireceğini kavrar. 

 

 



 

  

SEVGİ – SAYGI KONULU ETKİNLİK 
 

Dersin Amacı:  Saygı ve sevgi değerlerinin benimsenmesi. 

Dersin İçeriği:  

 

 Öncelikli öğrencilere saygılı insanda bulunması gereken özelliklerin yazılı olduğu bir kavram 

haritası açıldı. 

 Her özellik tek tek incelenerek sınıfın bu özelikleri taşıyıp taşımadığı sorgulandı. 

 Sınıf iki gruba ayrıldı. 

 Daha sonra öğrencilerimize, çevremizdeki büyüklere ve arkadaşlarımıza neden saygılı olduğumuzu 

yazmaları için bir form dağıtıldı. 

 Verilen süre dolduktan sonra öğrenciler yazmış oldukları formları sınıf arkadaşlarına okudu. (Her 

öğrenci bir neden okuyacak şekilde ayarlandı.) 

 Öğrenciler formları doldururken aynı zamanda öğretmen tahtaya sevgi anahtarı ve sınıf mevcudu 

kadar kapı çizdi.  

 Her kapı bir öğrenciyle eşleştirildi ve öğrencilerden kapılarını sevgi anahtarıyla açarlarsa 

kapılarının isminin ne olacağı soruldu.  

 Çevremize sevgiyle yaklaşırsak neler olabileceği sınıf içerinde konuşuldu. 

 Öğrencilerden bu kapı isimlerini hayatlarında uygulayacaklarına dair söz istendi. 

 

Dersin Kazanımları: 

 Temel insanî değer ve erdemlerin kazanır. 

 Saygı ve sevgi değerlerini öğrenir ve benimser. 

 Karşısındaki olduğu gibi kabul etmeyi öğrenir. 

 Aldığı değer eğitimini hayatında uygular. 

 Hoşgörülü olmayı öğrenir. 

 



 

  

Beden Eğitimi Dersi 

Ders:  Jimnastik 

Amaç: Öğrencinin esneklik kazanması 

Dersin İşleyişi: Öğrencinin ısınma, açma, germe, koşu kondisyon 

yapabilmesi ve takla atabilmesi sağlandı. 

Kazanımları:  

 Kordinasyon çalışmasını öğrenir. 

 Sol-Sağ kavramını algılar ve uygular. 

 Düz takla, denge ve yunus hareketlerini yapabilir. 
 

Jimnastiğin Faydaları 
 

 Jimnastik sporu, spor dalları için bir altyapı görevi gören bir spordur. Doğru bir 

program uygulanarak, çocuklarda koordinasyon, esneklik, çabukluk ve kuvvet gibi 

fiziksel özelliklerinin gelişmesini sağlar. Ayrıca fiziksel uyumun sağlanması için de ideal 

bir spordur. Bunlarla beraber; 

 Duruş bozukluklarının giderilmesi konusunda yardımcı olur 

 Denge sorunu ortaya çıkan çocuklar için olumlu gelişmeler sağlar 

 Çocukların daha sosyal olmasını sağlar. Ayrıca daha dışa dönük olması 

konusunda da imkân tanır. 

 Çocukların, yaşıtlarına oranda daha girişken ve aktif olmasına etki eder 

 Hiperaktif çocukların daha sakin davranmasını sağlar 

 Sporun genel olarak kattığı sorumluluk bilincini aşılar 

 Farklı alanlarda da başarı göstermesine yardımcı olur 

 Vücutlarını daha etkin ve dengeli kullanmasını sağlar 



 

 

 

  

Çocuklarımıza Küçük Yaşta 
Kuran-ı Kerim Öğretilmesinin Önemi 

 
Kur’an ı kerim, Allah'ın kelamıdır ve bizim hayatımızın rehberidir. Kur’an okumak                                                                                                             

dini ilimlerin ve ibadet hayatımızın temelidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuştur ki, 

“Çocuklarınızı şu üç şeyle eğitiniz: Kur’ân okumasını öğreterek, Peygamber sevgisini aşılayarak, 

Peygamberin ailesinin sevgisini aşılayarak.” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, I, 225.) 

Çocuklarımıza Kur’anı kerim okumayı öğretmek, namazlarda okuması için ezberletmek ve içindeki 

bütün hükümlere iman etmesini sağlamak çocuğumuzun ebedi saadeti için yapacağımız en önemli vazifedir. 

Bu vazifeyi yaparsak evlatlarımız bize şefaatçi olur 

Hz. Ali radıyallahu anhu rivayet ediyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim 

Kur'ân'ı okur, ezberler, helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabûl ederse Allah, 

o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi 

kılınır." (Tirmizi, Sevâbu'l-Kur'ân, 13) 

 

  Öyleyse anne babalar çocuklarının Kur'an ı Kerim öğrenmesine gayret etmeli, Kur’an kurslarına, 

imam hatiplere, medreselere göndermelidirler. Çocuklarımızı eğitirken Kur’an ı Kerim’i mutlaka merkeze 

koymamız gerekir. 

Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmaktadır: 

 

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhari, VI, 108) 



 

  

FUN SCİENCE 

  

NEŞELİ ÇOCUKLARA NEŞELİ BİLİMLER 

Her hafta yapılan  bilim etkinlikleri ile 
öğrenciler hem Bilimsel atölyeler ile 
tanışıyor hem de eğlenerek öğreniyor.  
Bilişsel,  Dil ve Duyuşsal alanlarda gelişim 
göstermesine özen gösterilir. 

Neşeli Bilim dersi çift dili destekleyen 
eğitim ile İngilizce olarak öğretilir. 
 

Buse Kreş öğrencileri  bilimin sıradışı dünyasını eğlenerek, deneyimleyerek 

yaşıyorlar. Dünya üzerinde her yıl 2 milyondan fazla çocuğun yaşadığı bu deneyim 

artık Neşeli Bilimler adıyla Türkiye’de ve okulumuzda. Amacımız; Kreş 

öğrencilerinin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel 

gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı 

ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak. 

Çocukların deneyleri sırasında kullandığı malzeme ve ekipmanlar uzman 

öğretmenimiz tarafından özenle hazırlanır. 



  



 

 

  

1.  Farklı bakış açıları yakalarlar. 

 2.  Yabancı dili eğlenerek öğrenebilirler. 

 3.   Diğer ders ve sınavlarda daha başarılı olmalarını sağlar. 

 4.  Yabancı dil çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirir. 

 5.  Özgüvenlerinin artmasını sağlar. 

 6.  Daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur. 

 7.  Çocuğun öğrenme hızı yetişkine göre daha hızlıdır. 

 8.  Çocukların dil öğrenmesi için yurtdışında yaz okulu programları vardır. 

 9.  Bambaşka bir kültür içinde yaşarlar. 

 10. Konuşmaktan çekinmezler. 

 

The Benefits of Learning a Second Language at an Early Age                               
It can be difficult to raise a bilingual child, but the benefits of learning a second 

language at an early age are certainly worth the struggle. 

Bilingual children learn faster and easier, have improved problem solving skills and 

creativity, and have more career opportunities in adulthood. They also find it easier to 

connect with other cultures which makes them more open-minded and tolerant of 

diversity, and they are less likely to experience age-related mental illness as they reach 

old age. Most importantly, it’s much easier to learn a second language at an early age. 

 Learn faster and easier 

 Improve problem solving and creativity 

 Enhance future career opportunities 

 Connect with other cultures and build tolerance 

 Prevent age-related mental illness 

https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#1_Farkli_bakis_acilari_yakalarlar
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#2_Yabanci_dili_eglenerek_ogrenebilirler
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#_3_Diger_ders_ve_sinavlarda_daha_basarili_olmalarini_saglar
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#4_Yabanci_dil_cocugun_matematiksel_ve_bilimsel_kabiliyetini_gelistirir
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#5_Ozguvenlerinin_artmasini_saglar
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https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#7_Cocugun_ogrenme_hizi_yetiskine_gore_daha_hizlidir
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#8_Cocuklarin_dil_ogrenmesi_icin_yurtdisinda_yaz_okulu_programlari_vardir
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#9_Bambaska_bir_kultur_icinde_yasarlar
https://edumag.net/erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-10-faydasi/#10_Konusmaktan_cekinmezler
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#learnfast
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#improve
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#workforce
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#connect
https://www.ertheo.com/blog/en/learning-a-second-language/#prevents


 

ULUSLARARASI EKO OKULLAR PROJESİ 

EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR? 
 
 Eko-Okullar Programı; ülkemizde TÜRÇEV tarafından yürütülen FEE 
destekli uluslararası bir programdır. Çevre konusunda bilinç oluşturmak ve 
insanlarla birlikte tüm organizmaları etkileyen insan davranışlarını olumlu 
yönde değiştirebilmek düşüncesi ile ilköğretim okulları ve okul öncesi eğitim 
kurumlarında çevre okuryazarlığı oluşturarak bilincin artmasını, aynı zamanda 
da öğrenilenlerin hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. 
 
 Çevre sorunlarının yoğun olarak gündeme gelmesiyle çevre eğitiminin 
önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Geleceğe yapılan en büyük 
yatırımlardan bir tanesinin çocuklarımıza verebildiğimiz eğitim ve bilinç olduğu 
düşünüldüğünde Eko-Okullar Programı büyük önem ve öncelik taşımaktadır. 
Eko-Okullar Programı’nda yer alan öğrenciler hem çevre konularında bilgi edinir 
hem de sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna da hizmet ederek ailelerini, yerel 
yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) bu konularda bilinçlendirmede 
etkin rol oynarlar. Bunun yanında, Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine 
kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. 
 
Programlar kapsamında 2011 yılı itibariyle, FEE’ ye bağlı olarak Eko-Okullar 
Programı’nı yürüten 52 üye ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler tabloda ve 
devamındaki dünya haritası üzerinde görülebilir.  
 

 Eko-Okullar Programı’nın en önemli yönü; tüm okullarımızın 
tek amaca hizmet etmesi, çocukların çevre ile dost davranışlar sergileyerek, 
sürdürülebilir çevre kapsamında bilinçlenmesi hatta aileleri ve toplumun geri 
kalanına ulaşmak için çalışmalar gerçekleştirmeleridir. 
  



  



  



 

 

  

Değerli Velilerimiz; 

 28 Ekim 2019 Pazartesi günü okulumuz saat 09. 00' da okuma saatiyle başlayacak olup Cumhuriyet Bayramı 

dolayısıyla saat 11.30 da 3.dersin bitmesiyle dersler sona erecektir. Servis kullanan öğrencilerimiz sabah aynı vakitte evden 

alınacak olup okulumuzdan 11.45 te hareketle evlerine bırakılacaktır. 

 29 Ekim 2019 Salı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması sebebiyle Okulumuzda eğitim-öğretime ara 

verilecektir. 

 

Çıkış Saatleri 

Değerli Velilerimiz; 

 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi süresince eğitim programız saat 16.10 

itibariyle sona ermekte ve servisler kolej bahçesinden en geç  16:15 de hareket 

etmektedir. Servis kullanmayan öğrencilerimiz aileleri gelene dek öğretmenler 

eşliğinde nöbet sınıfında beklemektedir. Bu süre zarfında nöbet sınıfları yaş aralığı 

bakımından karma olmaktadır. 

  Öğrencilerimizin yaşları itibariyle aileye olan bağlılığı, eğitim süreci bitmesine 

rağmen okulda bekliyor oluşu, zamanının büyük bir kısmını aileden uzakta okul 

ortamında geçiriyor oluşu; öğrencinin okuldan soğumasına, başarının oranının 

düşmesine ve okulu huzursuz bir ortam benimsemesine yol açmaktadır. 

 Öğrencilerimizin okuluna istekli ve mutlu gelmeleri aynı zamanda çıkış saati 

geldiğinde ertesi günü sabırsızlıkla beklemeleri kurumumuz adına oldukça önemlidir. 

Bu sebeple öğrencilerimizin en geç saat 16.15’de velileri tarafından alınması 

gerekmektedir. Zaruri sebeplerden dolayı 16:15’den   geç gelecek  velilerin  dilekçe 

yazmaları gerekmektedir. 

 

OKULA TOP GETİRİLMEMESİ  

 Okulumuzda öğrencilerimize teneffüs zamanlarında oynamaları için, oyuna dahil olan veya olmayan 

öğrencilerin yaralanma risklerini en aza indiren özellikte toplar verilmektedir.  Okulumuz tarafından temin 

edilen topları kullanmaları gerekmektedir. 

 Öğrencilerimizin okula kendi toplarını getirmemeleri konusunda siz velilerimizin de desteğini rica 

ediyoruz. 
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