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Değerli Velilerimiz, 

11 Eylül’de başladığımız 2017-2018 ders yılının ilk çeyreğini bugün itibariye tamamlamış 

bulunuyoruz. Dolu dolu yaşadığımız on bir haftaya, neler sığdırdığımızı özetlemek isterim. Okulumuza 

yeni başlayan öğrencilerimizle uyum programımızı eylül ayında başarıyla tamamladık. 16 Eylül 2017 

Cumartesi günü Genel Veli Bilgilendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. 26 Eylül günü okulumuzun 58. 

doğum gününü lisemizde açılan Kültür Koleji Müzesi ile taçlandırdık. Ekim ayında öğrencilerimizi 

Almanca/İtalyanca dersleriyle tanıştırmanın heyecanını yaşadık. Değişen sistemlerle beraber İngilizce ders 

sayımızı tekrar değerlendirerek skills (konuşma becerisi) dersine 3 saat ekledik. Böylelikle İngilizce ders 

saatini haftada 10 ders saatinden 13 ders saatine çıkarttık. Sportif, sanatsal ve bilimsel/kültürel anlamda 

öğrencilerimize geniş bir kulüp etkinlikleri/afterschool yelpazesi sunduk. Öğrencilerimiz ilgilerine ve 

isteklerine göre kulüp çalışmalarına başladılar. Yine ekim ayında Kış Spor, Sanat ve İnovasyon okulumuz 

başladı. Cumhuriyetimizin 94. yılını, 29 Ekim 2017 tarihinde İKÜ Akıngüç Oditoryumu’nda hep birlikte 

coşku ile kutladık. Öğrenci Meclisi oluşturma süreci de ekim ve kasım aylarında hızla devam etti. Genel 

veli toplantımızda seçilen sınıf veli temsilcilerimizle bir araya geldik ve sonrasında yönetim kurulu üyeleri 

belirlendi. 10 Kasım günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle andık. 

Kasım ayında okul gezilerimiz de başladı. 2. sınıflarımızla Kidz Mondo ve 3. sınıflarımızla Pelit Çikolata 

Fabrikası’na gezileri düzenledik. Gerek akademik süreçlerle gerekse sosyal faaliyetlerle okulumuzun 1. 

çeyrek dönemini keyifle ve başarıyla geride bıraktık. 

Öğrencilerimiz 11 haftalık eğitim öğretim sürecinden sonra bir haftalık tatil dönemine girecekler. 

Bu dönem, öğrencilerimizin dinlenmeleri ve 2. çeyrek döneme hevesle, öğrenmeye açık, motivasyonları 

yüksek bir şekilde başlamaları için iyi bir fırsat olacaktır. Aynı zamanda aile üyelerinin birlikte kaliteli zaman 

geçirmeleri için de önemli bir dönemdir. 

Tatil döneminde öğrencilerimizin, hazırladığımız pekiştirme çalışmalarına gün içinde yer vermeleri 

bilgilerini taze tutmaya yarayacaktır. Haftalık bir programlama yaparak öğrencimizin gününü nasıl 

geçireceği konusunda ona destek olabilirsiniz. 

Bizler bu tatil dönemini “öğrenmenin sonu yoktur” ilkesinden hareketle çeşitli eğitimler alarak ve 

gelecek dönemler için yaratıcı, yenilikçi eğitim uygulamalarını inceleyerek, tartışarak ve planlar yaparak 

geçireceğiz.  

4 Aralık 2017 Pazartesi günü 2. çeyrek dönem başlayacaktır. Öğrencilerimize iyi tatiller diler, sevgi 

ve saygılarımı sunarım. 

 


