Özel Altın Eğitim Okulları Bülteni
Nisan 2016

Kurucu Temsilcimizden
Merhaba çok değerli Altın Eğitim Ailesi,
Bahar aylarının bu ilk günlerinde içimizi
ısıtan, bizlere gurur ve mutluluk veren
haberlerle karşınızdayız.
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2015-2016 Öğretim yılına hızla devam
ediyoruz. Yaklaşık iki buçuk ay sonra da
yaz tatilini karşılayacağız. Çocuklarımız
da yoğun bir temponun içerisinde
gelişimlerini yüksek bir performansla
devam ettirmekteler.

GSL Haberler

2

Ergeni Tanımak

3

İletişim

3

Bu arada Mart ayında üniversite
sınavlarına
giren
12.
Sınıf
öğrencilerimizi de ayrı ayrı tebrik etmek
istiyorum. Hedeflerine ulaşmak için
yoğun çaba sarf ederek ilk aşamada
önemli, başarılı sonuçlar elde ettiler.
LYS’de de başarılarını arttırarak arzu
ettikleri bölümlere yerleşeceklerine
güvenim
ve
inancım
tamdır.
Öğretmenlerine
ve
öğrencilerimize
kolaylıklar diliyorum.
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Yaklaşan
Etkinlikler




Okuma Bayramı

zaman olduğu gibi dolu dolu geçecek.
Bir yandan akademik çalışmalar,
TEOG sınavları, YGS derken diğer
taraftan
etkinlikler,
bayramlar,
sergiler ve kutlamalar ile dönemi
sonlandıracağız.
Bu
süreç
içinde,
siz
sevgili
velilerimizin de her konuda desteğine
şimdiden teşekkür etmek istiyorum.
Bugüne
kadar
yaptığımız
tüm
görüşmelerimizde
okulumuz
ile
işbirliği
içerisinde
ve
sürekli
paylaşımlarda bulunarak, her zaman
yapıcı olduğunuz ve çocuklarınızın
gelişimlerini yakından takip ettiğiniz
için de teşekkür etmek istiyorum.
Altın Eğitim Kurumlarını sizlerle
birlikte yaşıyor olmanın ve çok
değerli annem Kurucumuz Şebnur
Altın’ın bayrağını taşımanın verdiği
gurur ve mutluluğu ile hepinize
saygılarımı iletiyorum.
TOLGA ÖZDEMİR

Değerli Ailelerimiz
Önümüzdeki haftalarda yapacağımız
etkinlikler
konusunda
sizleri
bilgilendirmek
istiyoruz.
Aşağıda
belirtilen tarihler sizlere ayrıca kısa
mesaj ve davetiyeler ile de ulaştırılacak
olup
tarihlerde
değişiklik
olması
durumunda da bilgi paylaşılacaktır.

GSL Sergi/Konser

4 Nisan – TEOG, YGS Veli Toplantısı 710-11. Sınıflar

19 Mayıs Gezisi

9 Nisan - Veli Toplantısı Ortaokul
11 Nisan – İngilizce Günü Lise Bölümleri
14 Nisan – İngilizce Günü Ortaokul

16 Nisan – Veli Toplantısı İlkokul Liseler
30 Nisan – Okuma Bayramı 1. Sınıf
7 Mayıs – Anasınıfı Günü
11 Mayıs – Sergi/Konser Güzel
Sanatlar
18-19-20 Mayıs Samsun Gezisi
19 Mayıs Tören (Okul Töreni)
28 Mayıs – Mezuniyet Töreni 12. Sınıf
4 Haziran – Bilim Fuarı Bahar Şenliği
Son hafta okul piknikleri
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Okul Bülteni

Okullarımızdan Haberler

İlkokulumuzdan Haberler
İlkokul öğrencilerimiz 2. döneme her yıl
coşkuyla bekledikleri Pafin Gezici
Kitapevi’ni karşılayarak başladılar.
Neşeli Bilim Deney ve gösterileri ile,
ilkokul öğrencilerimizin kazanımlarını
desteklemek ve öğrenmelerini kalıcı
hale getirmek üzere hem derslerinde
işledikleri konular hem de günlük
hayatlarında karşılaştıkları durumlar ile
ilgili keyifli bilimsel deneyler yaptılar.

Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri
kapsamında Tiyatro Tempo okulumuzda
Karagöz - Cadılar ve Hint Fakiri adlı
oyunu sergiledi. Çocuklarımızın tiyatro
kültürünü geliştirmeleri, Geleneksel
Gölge Oyunu'nu tanımaları ve hayal
güçlerini beslemelerini hedeflediğimiz
gösteriyi büyük bir keyifle izledik.
Anasınıfı öğrencilerimiz de kostüm
partisi ile keyifli, mutlu bir gün
geçirdiler.
Dans
ettiler,
oyunlar
oynadılar, yarışmalar yaptılar.

Ortaokulumuzdan Haberler
2016-2017 Eğitim
Öğretim Yılında
Altın Eğitim
20 Yaşında

“Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi
Müzik Bölümü
öğrencileri Nisan
ayında Eryaman’da
konserler veriyor.”

5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz ile rehberlik
derslerinde yuvarlak masa toplantıları
gerçekleştirdik. Herhangi bir sorunla
karşılaştıklarında kendilerini kontrol
etmek doğru davranış sergilemek ve
sorun çözmeyi kolaylaştıran olumlu
düşüncelerle donatılmak konusunda
bireysel farkındalığı arttırmak üzere
öğrencilerimizle oturumlar yapıldı.
Aynı
zamanda
tüm
ortaokul
sınıflarımızdan Cambridge Sınavlarına

girecek öğrencilerimizin okul sonrası
çalışmaları planlanarak sınava hazırlık
süreci hızla devam etmekte.
Nisan sonunda TEOG sınavına girecek 8.
sınıf öğrencilerimize yönelik ek sınav
hazırlık etüt programları da planlanarak
1 Nisan’dan itibaren bu programlar
uygulanmaya başlandı.

Anadolu Lisemizden Haberler
Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, dönem
başında Bilkent Üniversitesini ziyaret
ettiler. Üniversitenin bütün bölümlerini
gezerek
gelecekte
hangi
mesleği
seçmeleri gerektiğine dair fikir ve bilgi
sahibi olarak üniversiteden ayrıldılar.
Öğrencilerimiz Ulucanlar Cezaevi Müzesi
ve Mehmet Akif Ersoy Evi'ni ziyaret
ettiler. Açık kaldığı 81 yıl boyunca
infazlara ve mahkûm isyanlarına tanıklık
eden, Türk siyasi ve edebi hayatının

önemli isimlerinin kaldığı Ulucanlar
Cezaevi, koridorlarında artık kültürü,
sanatı ve yeni umutları ağırlıyor.
18
Mart
Çanakkale
Zaferi
ve
Şehitlerimizi
Anma
gününde
öğrencilerimiz ile milli birlik ve
beraberliğin
nice
kötülükleri
yok
edebileceğini bir kez daha gördük.
Lise sınıflarımız arası Bahar Futbol
Turnuvası başladı. Tüm takımlara
başarılar diliyoruz.

Güzel Sanatlar Lisemizden Haberler
Güzel Sanatlar Lisesi
öğrencilerimiz
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar,
Tasarım ve Mimarlık ve Müzik ve Sahne
Sanatları
Fakülteleri
bölümlerini
gezdiler. Öğrencilerimiz kendi bölümleri
ile ilgili workshoplara katılarak, bir
günlük üniversiteli olmanın keyfini doya
doya
çıkardılar.
Müzik
bölümü
öğrencilerimiz
Bilkent
Senfoni
Orkestrasının provalarını canlı izleme
fırsatı buldular. Güzel Sanatlar Fakültesi

öğretim üyeleri öğrencilerimizle keyifli
saatler geçirerek bölümler ve dersler
hakkında onlara bilgi verdiler.
Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü
öğrencilerimiz
Çankaya
Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi'ni ziyaret
ederek sergileri gezdiler.
Müzik bölümü öğrencilerimiz de Nisan
ayı boyunca Eryaman’daki ortaokulları
ziyaret ederek konserler verecek ve
çalışmalarını sergileyeceklerdir.
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Rehberlik
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Ergeni Tanımak
Velilerimize yönelik 8 haftalık 7-19 Yaş
Aile Eğitimi Seminerlerimizin 3.
haftasını tamamladık.

etmeyi, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle
nasıl iletişim kurabileceklerini yeniden
hatırladık.

Birinci oturumda çocuğumuzun gelişim
dönemlerini,
(duygusal,
bedensel,
zihinsel ve sosyal ), sorunlar karşısında
çözüm üretme becerilerini, duygularını,
duygularla baş etme yöntemlerini,
duygularını uygun şekilde ifade etmeyi
ve başkasının duygularını anlamayı aynı
zaman da başkalarının duygularını kabul

Sevecenlikle yaklaşılan ve kabul
gören bir ortamda yetişen çocuk ,
ilgilerinin farkına varıp yeteneklerini
geliştirebilir.

İletişim
Çocuğumuzla iyi iletişimde olabilmek
için öncelikle ona model olmanın
önemini, iletişimi başlatabilmek için
gerekli ritüelleri (günlük törensel
davranışlarımız merhaba, günaydın, güle
güle, hoş geldin v.b ), birlikte sohbet
etmenin, iş yapabilmenin
gücünü,
iletişimde vücut dilinin, sözlü ve sözsüz
iletişimi, “Sen Dili” yerine “Ben Dili”
kullanmanın
önemini,
iletişim
engellerini hatırladık.

Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en
güzel miras ona dinlemeyi öğretmektir.
Etkin dinleme yaptıktan sonra geri
bildirim yaparken
öncelikle olayın
içeriğini, sonra da duygumuzu yansıtmak
çok önemlidir. Bireyin kişiliğine değil;
davranışına yapılan eleştiriler olumlu
davranış gelişimini sağlar.

Birlikte Büyümek
Bu oturumda öncelikle AİLE DÖNGÜSÜ
nü ve ÇİFT OLABİLMENİN nin önemini
temel ihtiyaçlarımızın neler olduğunu,
sağlıklı evlilik ilişkisini, anne baba ve
ebeveyn olmanın sorumluluklarını, tek
ebeveynlerin
çocuk
büyütürken
yaşadıklarını ve neler yapmalarını
gerektiğini
hatırladık. Çocuklarımıza
doğru örnek olabilmek, onları korumak
ve desteklemek, onlara kuralları ve
sınırları öğretmek, kuralları onlarla

birlikte
oluşturmak,
süreklilik
ve
tutarlılık
göstermek,
hem
kendi
ihtiyaçlarımızı ve isteklerimiz, hem de
çocukların ihtiyaç ve isteklerini dikkate
alan bir ilişki kurmak, mutlu bireylerin
oluşumunu destekler.
Velilerimizin
yoğun
katılımı
ile
gerçekleşen seminerlerimiz hafta içi ve
hafta sonu 2 grup halinde başarılı bir
şekilde devam etmektedir. Katılımcı
velilerimize teşekkür ediyoruz.

Okulumuz
Türkiye Özel Okullar
Birliği üyesidir.

Yeni Öğrencilerimiz
2015-2016
Öğretim
yılının
ikinci
döneminde Anadolu Lisemiz 9. sınıfına
katılan Dilan ve Doruk ve 11. sınıfımıza
katılan Ege’ye okulumuza hoş geldiniz
diyor, başarılar diliyoruz.
Özel Altın Eğitim
Okulları
1. Meşrutiyet Cad.
Doğakent Konutları
No:60 06793
Eryaman
Etimesgut/Ankara
Telefon:
(312) 282-0808
E-posta:
info@altinegitim.k12.tr

Web'deyiz!
altinegitim.k12.tr

Yeni Personellerimiz
Kısa bir aradan sonra aramıza dönen
İlkay Hanıma ve orta ve liseler bölümü
ofis asistanı olarak işe başlayan Meral
Hanıma okulumuza hoş geldiniz diyor,
başarılar diliyoruz.

