


Kıymetli okurlarımız, 

Bu yılın ikinci bülteni ile karşınızdayız. Bir yılı daha 
geride bıraktığımız şu günlerde bültenimizde ikinci 
dönem yapılan çalışmaları göreceksiniz.  

Yine, her zamanki gibi heyecanla çalışıp, öğrencile-
rimizin yüksek yararı için çeşitli etkinlikler ortaya 
koyduk. Farkındalık günleri ile tüm özel gereksi-
nimli bireylerin sesi olmaya, söyleşilerle öğretmen 
ve velilerimizin gelişimine destek vermeye, bayram 
ve şenliklerle her birlikte eğlenmeye özen göster-
dik. 

Sizleri bir dönemi nasıl geçirdiğimizi anlatan bül-
tenimizle baş başa bırakıyorum. İyi okumlar. 

Birlikte güzel bir yılı daha geride bıraktık.  Farkındalık günleri, bayramlar, söyleşiler derken günler 
akıp gitti. Seneye de böyle yüz yüze olacağımız, birbirimizi kahkahalarına eşlik edeceğimizi bir yıl 
geçirmek dileğiyle; 

Keyifli okumalar dileriz. 

        Özge ŞİMŞEK SARI– Neslihan BİNGÖL 

EDİTÖRDEN 

MÜDÜRÜMÜZDEN MESAJ VAR! 
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Down Sendromu farkındalık günü kapsamında… 
okulları ile sevgimizi gösteren büyük bir kalp oluş-
turduk. Okullar günün anlamına yönelik Kalbin par-
çalarını boyayarak okulumuza getirdiler. Okulu-
muz duvarına anısını bıraktık. 
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21 MART DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ 
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Otizme yönelik farkındalığı arttırmak için Toslak Ketenlik İlkokulu öğrencileriyle 
okulumuzda rüzgar gülleri uçurulmuş, ilçemizde çeşitli alanlara otizm hakkında bilgi-
ler yer alan etiketler yapıştırılmıştır. Ayrıca ilçemiz anaokulları sosyal medya üze-
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2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ 
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Sayfa 5 “Yavaş gitmekten korkma, sabit durmaktan kork.” 

SÖYLEŞİLER 

Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimi–  
Doç. Dr. PINAR ŞAFAK 

 

Özel Gereksinimli Öğrencilerde Problem Davranışlarla Baş Etme 
Yöntemleri– Dr. TAMERKARAKOÇ 

Doç. Dr. Pınar ŞAFAK ile “Çoklu 
Yetersizliği Olan Öğrencilerin 
Eğitimi” konulu seminer gerçek-
leştirdik. Seminerde katılımcı-
ların sorularını da cevaplayan 
ŞAFAK, özel eğitim alanında 
çalışan öğretmenlere öğretim 
yöntemleri konusunda bilgilerini  
aktarırken kendisine özel eği-
tim öğretmeni Derya Uyar da 
bu konuda deneyimlerini anlattı. 

Doç. Dr. Pınar ŞAFAK ile “Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimi” konulu seminer gerçekleştirdik.      
Seminerde katılımcıların sorularını da cevaplayan ŞAFAK, özel eğitim alanında çalışan öğretmenlere öğretim 
yöntemleri konusunda bilgilerini  aktarırken kendisine özel eğitim öğretmeni Derya Uyar da bu konuda dene-
yimlerini anlattı. 



Özel çocuklarımızla müziklerle, balonlarla eğlenceli bir gün geçirdik. 
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 

 



 

 

 

Sayfa 7 “Yavaş gitmekten korkma, sabit durmaktan kork.” 

ÖZEL ARKADAŞIM PROJESİ 

 

MEZUNİYET TÖRENİ 

Okulumuzdan bu yıl mezun olacak öğrenciler için mezuniyet töreni dü-
zenledik. Velilerimiz de katılımıyla gerçekleşen törende öğrencilerimiz 
öğretmenleriyle kırmızı halıda yürüdü, belgelerini tek tek öğretmenle-
rinin elinden aldılar. Okulumuza ilk kayıt yaptıran öğrencilerimiz Salih 
Ayaz Kaya ve Emir Can ÖZCAN’a belgelerini okul müdürümüz Serkan 
AKTAŞ verdi. Mezuniyet pastasının kesilmesi ve en büyük emeği veren 
velilerimizin kep atmalarıyla tören sonlandı. 
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Sayfa 8 

ÖZEL ÇOCUK ŞENLİĞİ 

 Okulumuz öğrencileri için atölyeler, velilerimiz için de eğlenceli yarışmalar düzenlenmiştir. Veli-okul işbirliği-
mizin perçinlendiği bu günde velilerimiz ve öğrencilerimiz güzel anılarla okulumuzdan ayrılmışlardır. 
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Sayfa 9 

SİNEMA AÇIK HAVA SİNEMASI 

KAYMAKAM ÜRKMEZER’E ZİYARETİMİZ 

İFTAR 



Okulumuz 2019 Şubat ayında eğitim-öğretime başlamıştır. Şu an kırk öğrencisi, sekiz okulön-
cesi öğretmeni, sekiz özel eğitim öğretmeni, bir rehberlik öğretmeni, bir müdür yardımcı ve 
bir müdürle eğitim-öğretime devam etmektedir. 
 
Vizyonumuz: Tüm engelleri kaldırarak, özel eğitime ihtiyaç duyan okul öncesi öğrencilerimiz 
için özel eğitimde ön yargıları, sınırları kaldırıp yenilikçiliğin ve değişimin öncüsü olarak; Antal-
ya ilinde ve Türkiye genelinde saygın, örnek bir eğitim kurumu olmaktır. 
 
Misyonumuz: Özel Eğitime ihtiyaç duyan okul öncesi öğrencilerinin eğitim programını, çevre 
faktörlerini dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak. Kendi bireysel gelişimlerine 
uygun olarak, olumlu davranışlar geliştirebilen ,kendi öz bakım becerilerini gerçekleştirebilen, 
sosyal hayata dahil olabilen ,yaşantı zenginliği sunularak farkındalığı artan bireyler yetiştir-
mek temel görevimizdir.  
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