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Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak bireyin
içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye
getirebilmesini destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır.
Derslerde öğrencilerimizin öğrenmenin analiz, sentez ve değerlendirme
basamaklarına erişmesini sağlayacak, ihtiyaçlarına yanıt verecek,
yaşamsal beceriler kazandıracak ve yaratıcılıklarını geliştirecek içerikler
kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerinden yola çıkarak karmaşık
problemlere çözüm üretebilmesi, var olan bilgiyi dönüştürebilmesi, farklı
bakış açıları geliştirebilmesi, farkındalığının yükselmesi için çalışmalar
yapılmaktadır. MEB müfredatını takip ederek çalışmalar yapılmaktadır. 
 

 Dikkat çalışmaları sırasında öğrencinin kendi hatasını kendisinin tespit
edebileceği etkinlikler hazırlanmıştır. Bilginin hafızada tutularak pratik
düşünme becerisini geliştirme aktiviteleri  kullanılmaktadır.
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Türkçe derslerinde temel olarak okuma-anlama, yazma, dinleme,
konuşma, görsel okuma ve yazma öğrenme alanları üzerinde etkinlikler
yapmaktayız. Türkçe dersinde temel dil becerilerinin kazandırılmasında
metinler araç olarak kullanılır. Programdaki üniteler öğrencilerin öğrenme
alanlarındaki becerilerini destekleyecek içerikte şiir, öyküleyici ve
bilgilendirici metinler/kitapları içerir, bu içerik temaların özelliklerine göre
seçilir; dinleme, konuşma, yazma ve okuma etkinliklerinde kullanılır.
Okuma projesi kapsamında okunan kitaplar çeşitli yaratıcı yazma
çalışamaları ile desteklenir.

Öğrenciler, yazacakları metinlerde , yazım kurallarını, dil bilgisini ve
sözcük bilgisini ünitenin bağlamı içinde  kullanarak yazarlar.
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Öğrencilerin kendilerini iyi ifade
edebilen, çıkarımlarda
bulunabilen, sorunları kendi
başına harekete geçerek çözebilen
bireyler olarak yetişmeleri
hedeflenir.

Öğrencilerin noktalama işaretlerinin
özellikleri, büyük harf kullanımı,
kelimelerin anlamını tahmin etme
kazanımlarını pekiştirme amaçlı pek
çok çalışma yapılır.



Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarının sene sonuna tamamlanması hedefi ile
yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene doğru sorgulama ilkesi benimsenerek
öncelikli olarak birey olarak kendini tanıma, sonrasında çevre ve toplum bilinci
kazanmaları bu yaş seviyesi için oldukça önemlidir. Sorgulama çerçevesinde
işlenen ünitelerin öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır.
Öğrenciler bilgiye ulaşmada araştırma becerilerini, düşünme becerilerini,
sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir
şekilde geliştirmeleri ve kullanmaları için yönlendirilirler. Bireysel ve grup
çalışmalarında düzenlenen aktivitelerde öğrencilerin saygılı olma, yaratıcı olma,
empati kurma, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi
olumlu tutumlar geliştirmeleri hedeflenir. Kendini ifade edebilen, özgüveni
gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek en temel hedefimizdir.
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29 Ekim Cumhuriyet’in ilanıyla Atatürk’ün seçme ve seçilme hakkı ilkelerini
eyleme dönük olarak yaşamaları adına sınıflarımızda sınıf temsilci seçimlerini
gerçekleştirdik. Aday olmak isteyen öğrencilerimizi listeledik. Sınıf kendi
temsilcisini belirlemek üzere kapalı oy sistemiyle oylarını kullanarak adil ve
keyifli bir seçim süreci geçirdiler.
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Ülkemizin yönetim şekli, "Cumhuriyet" kavramı üzerinde durularak
cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlüklerin yaşamımıza etkisi tartışıldı. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içinde kutlandı.



Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark etmelerini sağlamak
amacıyla  öğrencilerden öz değerlendirme yapmaları istendi. Güçlü yönleri
takdir edilirken güçlendirilmesi gereken yönlerini geliştirebilmeleri için neler
yapılması gerektiği üzerinde duruldu.
Olumlu veya olumsuz davranışlar sergilemesinin, bireysel yaşamına ve
arkadaşlarıyla ilişkilerine etkisi ve arkadaşlarının sergilediği olumlu veya
olumsuz davranışlar karşısında, kendisinin nasıl etkilendiği drama yöntemiyle
açıklanarak, arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları
kavramaları sağlandı.
Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün öneriler ve
sloganlar oluşturuldu.
Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
İstek ve ihtiyaç kutularına okul ile ilgili istek ve ihtiyaçlarını yazdılar.
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MATEMATİK
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Matematik dersinde, bir önceki sınıfta edindiklerini becerilerin üstüne yenilerini
ekleyerek dördüncü sınıfa sağlam bir alt yapı ile geçiş yapabilmeleri hedeflenir.
Öğrenciler, bilgiyi düzenleme, matematiksel düşünme, akıl yürütme ve tahmin
etme, problem çözme gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Öğrenciler,
farklı bakış açılarını gözlemleme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini
geliştirme, günlük yaşantısı ve diğer dersler arasında bağlantı kurma
imkanlarına sahip olmaktadırlar.

Üç basamaklı sayıların okunuşu, sayı ve basamak değerlerini kavrayıp
somutlaştırarark pekiştirme amaçlı evden getirilen malzemelerle ile üç
basamaklı sayı abaküsleri oluşturulup alıştırmalar yapıldı.
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"Benim Kentim İzmir'im" Projemiz kapsamında İzmir kent sorunları araştırılarak
çeşitli matematiksel veriler elde edildi. Bu verilerden yola çıkılarak çetele ve
sıklık tablosu oluşturuldu. Bu tablolarda yer alan veriler ışığında Nesne grafiği
oluşturulup bu grafikle ilgili çeşitli problemler oluşturulup çözüldü.
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üç basamaklı sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini incelendi.
Büyük ve küçük sembolleri öğrenildikten sonra kendi üç basamaklı
sayılarımız ile ilişkilendirildi.
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Sayı örüntülerinin kuralını bulup bu kurala göre devam ettirme çalışmaları
çeşitli matematik oyunları ile desteklendi.
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FEN BİLİMLERİ

Bilimsel süreçlerde araştırma, yorumlama, bilim ve fen üzerine
dönüşümlü düşünme gerçekleştirme en temel hedeflerimizdendir.
Yaşadığı doğayı inceleme, yaşadığımız gezegeni kimlerle ve nasıl
paylaştığımızı kavrama üzerinde çalışılan temel bilimsel kavramlar
irdelenmektedir. 
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3. sınıfta yeni eklenen Fen Bilimleri dersini öğrencilerimiz, merak ve
heyecan ile karşıladılar. İlk ünitemiz "Gezegenimizi Tanıyalım"dı. Daha
sonra "Beş Duyumuz" ve "Kuvveti Tanıyalım " ile öğrenme sürecimiz
devam etti. Yaptığımız deney çalışmaları, izlenilen videolar ile
öğrencilerimiz konuları somutlaştırarak öğrenmiş oldular.  Merak
duygularının harekete geçmesi, öğrenmeye istekli olma, yaşadıkları
Dünya'yı anlama çabalarının doyurulmasına destekte bulunarak keyifli
dersler işledik.    
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‘Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve
ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görevi yapmak gerekir’ diyen Mustafa 

 Kemal Atatürk’ün izinden giderek  sporu seven ve benimseyen öğrenciler yetiştirmek ilk
hedefimizdir .Öğrencilerimiz ile eylül, ekim ve kasım ayları boyunca yaptığımız

çalışmalarımız;
 

Beden eğitimi derslerinde ve ders dışı çalışmalarda düzeni sağlamak ders ve
organizasyonu kolaylaştırmak için düzen alıştırmalarının bilinmesi ve kullanılması şarttır.
Bizlerde derslerimizde ilk olarak rahat hazır ol duruşları sıralanma ve dizilişler (tekli boy

sırası ikişerli tören sıraları) yürüyüş ve koşu çalışmaları yaptık.
 

Temel hareket becerilerimiz olan yürüme sekme koşma sıçrama çalışmalarımızı bir
noktadan başka bir noktaya vücut dengesini sağlayarak çeşitli çalışmalar ile desteklenerek

yapıldı.
 

Büyük kas grubu gelişiminde destek sağlayan  kaba nesne kontrolü( fırlatma ,yakalamai
yuvarlama,atma vb) çalışmaları yapıldı.
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Öğrencilerimizin fiziksel özelliklerini ve gelişimlerini takip ettiğimiz ve kendi fiziksel
özelliklerine uygun sporu bulmalarına destek verdiğimiz performans testlerimiz için ilk
verilerimiz olan boy ve kilo ölçümlerimizi okul hemşiremizin desteği ile gerçekleştirdik.

Öğrencilerimizin okula ve arkadaşlarına alışmalarını ve kaynaşmalarını sağlayan öğle arası
etkinlikleri düzenledik
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu arttırmak, atletizm sporunu tanımak ve
yaygınlaştırmak, öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak amacı ile okulumuzda her yıl

gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Cumhuriyet Koşusu sınıf içi çalışmalarımzın ardından
finalistlerimizi belirledik.Finale kalan öğrencilerimiz arkadaşlarının destekleri ile öğle arası
sınıflararası yarışlarını tamamladı ve ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul töreninde

takdim edildi.
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 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul töreni için Vals güsterisi hazırladık.
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İZMİR FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ 
MEDYA KÜTÜPHANESİ'NE KAYIT 

INSCRİPTİON À LA MÉDİATHÈQUE 
DE L’INSTİTUT FRANÇAİS DE TURQUİE À IZMİR 

Fransız Kültür Merkezi ile ortaklığımız çerçevesinde öğrenciler Fransız kültüünü
keşfetmek ve faydalanmak, eğlenceli etkinliklere katılarak öğrendikleri Fransızcayı
kullanmak ve kütüphane üyeliği aracılığıyla Fransızca becerilerini geliştirmek için
medya kütüphanesine ve Culturethèque'e kayıt olmuşlardır.
Çalışma saatleri : Pazartesi ve perşembe : 09.30-13.00 ve 14.00-18.30 / Salı ve
çarşamba : 09.30-13.00 ve 14.00-19.15 / Cumartesi : 09.00-17.00
Adres : Cumhuriyet Bul. N°153 Alsancak
7 Kasım’da öğrencilerle Fransız Kültür Merkezine gezimizi düzenledik 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Institut, les élèves sont inscrits à sa
médiathèque et à Culturethèque afin de découvrir et profiter de la production culturelle
française, pratiquer leur français en participant à des activités ludiques et se
perfectionner en français grâce à la bibliothèque de l’apprenant.
Horaires: Lundi et jeudi : 09h30-13h00 et 14h00-18h30 / Mardi et mercredi : 09h30-
13h00 et 14h00-19h15 / Samedi : 09h00-17h00.
Adresse: Cumhuriyet Bul. N°153 Alsancak
Sortie avec les élèves le 7 novembre

TIKLAYINIZ

https://www.culturetheque.com/TUR/
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YAŞASIN OKULA DÖNÜŞ ! ŞARKILARLA VE ŞİİRLERLE !
VIVE LA RENTRÉE ! EN POÉSIE ET EN CHANSON !
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https://www.youtube.com/watch?v=ZpwCQxkdmRk
https://www.youtube.com/watch?v=cgI8_z6Vq7Q&t=4s
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MISIRLILARI TANIDIK / LES ÉGYPTIENS
ŞARKILARLA !  / EN CHANSONS !

EN VİDEOLA ! / EN VIDÉO !
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https://www.youtube.com/watch?v=hllLFORsof8
https://www.youtube.com/watch?v=1T9b0cax6s4
https://www.youtube.com/watch?v=Wyjr-YQEBFo&t=127s
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GÖRSEL SANATLA / ART VISUEL

Piramit yapımı
Construction de pyramides

MISIRLILARI TANIDIK / LES ÉGYPTIENS

OKUMAYLA ! / EN LECTURE !

KİMAMİLA ET LE MYSTÈRE DE LA PYRAMİDE - YOUTUBE

PETİT NOUN - YOUTUBE

ALBUM "ANOUKETH" - YOUTUBE
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https://www.youtube.com/watch?v=Xcrkx0-CaNo
https://www.youtube.com/watch?v=1xZWoihGiB4
https://www.youtube.com/watch?v=2oMrE2CIwns
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PROJET

Benim Kentim İzmir'im adlı disiplinlerarası projemize başladık.
Nous avons commencé notre projet interdisciplinaire Ma ville Izmir.

BENİM KENTİM İZMİR' İM / MA VILLE IZMIR
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AKTİVİTE / ACTİVİTÉ

Tat Haftası kapsamında yiyecekleri ve tatlarını
tahmin etmeye çalıştık ! Videoyu izleyelim !

À l’occasion de la Semaine du Goût, nous avons
deviné les aliments et leur saveur ! Regardons la
vidéo !

TAT HAFTASI / SEMAINE DU GOÛT

3.A

3.B
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https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/08-11-22/3/3a.mp4
https://izmir.tfo.k12.tr/media/videos/fr/08-11-22/3/3b.mp4
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AKTİVİTE  / ACTİVİTÉ TAT HAFTASI / SEMAINE DU GOÛT

Astérix ve Obélix ile birlikte şarkı söyleyelim !
İştah gittiğinde her şey gider !

Chantons avec Astérix et Obélix ! Quand l’appétit
va, tout va !

PADLET

Etkinliklerimizi padlet uygulamamızdan ulaşabiliriz !
Retrouvez toutes nos activités sur notre Padlet !
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https://padlet.com/amandineheurtel/niveau3
https://www.youtube.com/watch?v=NNLPyTvCkyo
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Ç�zg�ler
Çizgileri ve çizgilerin etkilerini keşfederek başladık

çalışmalarımıza.Temel tasarım elemanlarının başında gelir
çizgiler. Çeşitli özelliklerdeki (ince-kalın, kısa-uzun,açık-

koyu)çizgilerin kompozisyonlarımıza yaptığı etkileri ve doğru
kullanımlarını öğrendik. Edindiğimiz bu bilgiler ile çizgilerden

oluşan kompozisyonlarımızı oluşturduk.

Coşkuyla kutladığımız Cumhur�yet bayramı etk�nler�m�z
kapsamında ayın sanatçısı olarak Sem�ha BERKSOY’u  tanıdık.
Pastel boya tekn�ğ�n�n özell�kler�n� gel�şt�rd�ğ�m�z ders�m�zde

özgün karakter� ve yalın anlatımı �le pastel  tekn�ğ�nde b�ze key�fl�
çalışmalar yaratma fırsatı sundu. İlkler�n kadını olarak b�l�nen

sanatçı cumhur�yet dönem�n�n öneml� �s�mler� arasında yer alır.  



GÖRSEL SANATLAR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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 Cumhuriyetimizin coşkusu ve Semiha
berksoy'un verdiği ilham ile
"CUMHURİYETİN ÖZGÜR

ÇOCUKLARIYIZ" sloganıyla sergi
çalışmalarımızı oluşturduk.

CUMHURİYETİN ÖZGÜR ÇOCUKLARIYIZ.

RENKELRİN SICAKLIĞI

Renk bilgimizi derinleştirmeye devam
ediyoruz. ana ve ara renkler olarak

guruplandırdığımız renklerimizi sıcak ve
soğuk renkler olarak da gurupladık.

yaptığımız bir manzara resmi ile sayfamızı
sıcak ve soğukrenklere böldük.

V�ncent W�llem VAN
GOGH

Renk bilgilerimizi pekiştireceğimiz sanatçımız
ise Vincent Willem VAN GOGH. Sulu boya

tekniğine geçiş yapacağımız ve kasın ayının
kalan günlerinde cüretkar renkleriyle durmadan

üreten VAN GOGH'u tanıyacağız..



 
♫ 2021/2022 Eğitim Öğretim yılında okul korosu “Neşeli Sesler”de yer alan

öğrencilerle açılış töreninde canlı performans sergilendi,
♫ İstiklal Marşı ve Okul Marşımız tekrar edildi,

♫ İstiklal Marşı ve Okul Marşımıza davul, trampet ve ziller ile bando vuruşları
kullanılarak eşlik edildi,

♫ Cumhuriyet Bayramı çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Marşları
öğrenilerek doğru vuruşları belirleme, yaratma ve uygulama çalışmaları

yapıldı,
♫ Dikkat, yaratıcılık, takip ve ritim kulağı geliştirmeye yönelik olarak ORFF

çalışmaları yapıldı,
♫ Atatürk’ü Anma haftası kapsamında “Biz ATATÜRK’üz” ve “10 Kasım

Gelince” isimli  şarkılar öğrenilerek bireysel ve toplu olarak seslendirildi,
♫ Programımız kapsamında derslerde enstrüman çalmak isteyen ya da

bireysel şarkı söylemek isteyen öğrencilerimiz arkadaşlarına ders içi minik
dinletiler yaptılar,

♫ Ukulele Kulübünü seçen öğrencilerle ukulele çalışmalarına başlandı; genel
vuruşlar ve Do Majör, Fa Majör akorları öğrenilerek tek ve çift akorlu şarkı

çalışmaları yapıldı,
♫ Ders içi çalışmalarla yapılan seçmeler doğrultusunda belirlenen

öğrencilerle okul koromuz “Neşeli Sesler” çalışmalarına başlandı; koro 29
Ekim cumhuriyet Bayramı Töreninde canlı performans sergiledi,

♫ Okul korosunda görevli olan 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri 10 Kasım ATATÜRK’ü
Anma Töreninde programda yer alarak canlı performans sergiledi.

 

MÜZİK

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Öğrencilerimiz ile drama derslerimizde ilk olarak drama dersinin tanıtılması
kapsamında derste neler yapacağımızı konuştuk. Daha sonra öğrencilerimize
Drama dersinde uyulması gereken kurallar konusunda etkinlikler yaptık. Kurallar
neden var? Kurallar neden önemli? Sorularından yola çıkarak canlandırmalar
yaptık. Bu canlandırmalardan sonra aradığımız yanıtlara değerlendirme
aşamasında çemberde ulaştık. 

YARATICI DRAMA
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Derslerimizde çeşitli, eğitsel, kurgusal, stratejik oyunlar oynadık. Oyun demek
eğlence demek olsa da aynı zamanda oyunlarda kurallara da ihtiyacımız
olduğunun farkına vardır. Yaptığımız çalışmalarda, oyunlarda ve canlandırmalarda
grup çalışmalarının çok önemli ve kaçınılmaz olduğunu fark ettik. Çünkü tek
başına oyun oynanmadığını, canlandırmalar yapsak da grupça yaptıklarımızın
daha eğlenceli olduğunu keşfettik. 

YARATICI DRAMA
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İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Drama dersinde mekân algısı oldukça önemli bir yer tutar. Bulunduğumuz mekânı
tanımak yapacağımız çalışmalar açısından önemlidir. Bu yüzden drama
sınıfımızdan başlayarak sınıfımızı, okulumuzu tanımak adına kroki çalışmasından
yararlanarak, etkinlikler yapıp farklı mekânlarda canlandırma ve roller üzerine
çalışmalar yaptık. 

YARATICI DRAMA



PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

Çocukların heyecan ve sabırsızlıkla bekled�kler� ara tat�l�n gelmes�yle b�rl�kte

Eylül-Kasım aylarında çocuklarımızla ve s�zlerle b�rl�kte yürüttüğümüz

çalışmalarımızı s�zlerle paylaşmak �st�yoruz.

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

O K U L A  D Ö N Ü Ş . . .

Rehberl�k b�r�m� olarak 3.sınıf öğrenc�ler�m�z�n,

yen� eğ�t�m-öğret�m dönem�ne başlarken okul

kültürüne uyumlarını arttırmaya yönel�k, sınıf

öğretmenler�m�z�n de destekler� �le "Paylaşım

Saat�" çalışmalarını yürüttük.

Ö Ğ R E N C İ  G Ü N Ü  E T K İ N L İ K L E R İ M İ Z
Öğrenc�ler�m�z�n okula uyum süreçler�n�

kolaylaştırmak, arkadaşları �le b�rl�kte oynamalarını

ve paylaşmalarını sağlamak amacıyla 16 Eylül 2022

Cuma günü okul bahçes�nde “Öğrenc�ler Günü

Etk�nl�ğ�”n� gerçekleşt�rd�k. Öğrenc�ler�m�z sınıf

arkadaşları �le bahçem�zde key�fl� b�r öğlen yemeğ�

y�yerek öğrenc�ler gününün tadını çıkardılar. 
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S O R U M L U L U K L A R . . .  
3. sınıf öğrenc�ler�m�zle sınıf öğretmenler�m�z�n

�şb�rl�ğ�nde  derse hazırlıklı olarak gelmen�n

akadem�k süreçler�ne yönel�k etk�ler� üzer�ne

farkındalık kazandırmaya yönel�k çalışmalar

yürüttük. 



PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

B E N Z E R L İ K L E R  -  F A R K L I L I K L A R
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3. sınıf öğrenc�ler�m�zle rehberl�k dersler�m�zde

�nsanlar arasındak� benzerl�k ve farklılıkları

konuştuk; �nsanların önyargı �le karşılaştıklarında ne

h�ssedeb�lecekler�ne yönel�k çalıştık. 

E T K İ N  D İ N L E M E
3. sınıf öğrenc�ler�m�zle dersler�m�zde etk�n d�nleme

becer�s� üzer�nde çalıştık. Karşımızdak� k�ş�

tarafından d�nlenmed�ğ�m�zde nasıl h�ssett�ğ�m�z

üzer�ne konuşarak, karşımızdak� k�ş�y� nasıl

d�nlemem�z gerekt�ğ�n� öğrend�k. 

D E Ğ E R  E Ğ İ T İ M İ  P R O G R A M I   
Değer Eğ�t�m Programı,  “Çocukların ve gençler�n

poz�t�f değerler� keşfed�p gel�şt�rmeler� ve kend�

potans�yeller�ne göre �lerlemeler�  ve �nsan

�l�şk�ler�nde sevg�, saygı, dürüstlük, karşılıklı

güven, hoşgörü, �şb�rl�ğ�, barış kültürünü esas

alan b�r öğrenme ortamı yaratılmasına katkı

sağlamak �ç�n oluşturulmuştur. 

Değer Eğ�t�m�, okulumuzda 2012-2013 öğret�m

yılından bu yana Unesco değerler l�stes� temel

alınarak yapılmaktadır.  "Değer Eğ�t�m Programı"

kapsamında bu yıl tüm sev�yeler �ç�n çalışılacak

değer "İşb�rl�ğ�" olarak bel�rlenm�şt�r. 



PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE

REHBERLİK 

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKÖĞRETİM OKULU ETKİNLİK BÜLTENİ

Paylaşım Saat� etk�nl�kler�n�n dışında en az ayda b�r

kez olmak üzere rehberl�k b�r�m�-sınıf öğretmenler�

paylaşım toplantıları düzenlenm�ş, öğrenc�ler�m�z�n

süreçler� yakından tak�p ed�lm�şt�r. B�reysel vel� -

öğrenc� görüşmeler� �ht�yaçlar doğrultusunda devam

etm�şt�r.

B A Ş A R I Y A  G Ö T Ü R E N  A İ L E
3.sınıf vel�ler�m�z �ç�n "Başarıya Götüren A�le" konulu paylaşımımız rehber

öğretmen�m�z, sınıf öğretmenler�m�z ve değerl� vel�ler�m�z�n katılımlarıyla

gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
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