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GELECEK VADEDEN MİNİK YETENEK

1.sınıf1.sınıf öğrencimiz Duru APLAN, yeteneği ve gayretli 
çalışması ile kısa sürede büyük başarılara imza atmaya 
başladı. Öğrencimiz, 22 Şubat 2011 tarihinde başladığı bir 
aylık buz pateni kursu sonunda, seçmelere gelen milli 
takım antrenörü Yeler TEKELİOĞLU tarafından “gelecek 
vadeden minik yetenekler” arasına seçilerek İzmir 
Büyükşehir Belediyesinin “Artistik Buz Pateni Minikler 
Takımı”naTakımı”na girdi.  Sonrasında yoğun bir antrenman 
programı ile çalışmalara devam etti.    

COMENIUS PROJE ORTAKLARI 
OKULUMUZDA

20102010 Ekim ayında başladığımız Comenius 
Çoktaraflı Okul Ortaklıkları Projemizin 
ikinci toplantısını; Romanya, İtalya ve 
İspanya’dan 25 eğitimcinin katılımı ile 1-7 
Haziran tarihleri arasında okulumuzda 
gerçekleştirdik.

ÖĞRENCİLERİMİZİN “AKIL FİKİR KAMPI”NDA GÖSTERDİĞİ BAŞARI

Işıkkent Lisesi tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Özyeğin Üniversitesi, PAGEV  ve 
LİYAKAT Derneği’nin proje destekçisi olduğu ve iki gün süren “Akıl Fikir Kampı” 
etkinliği verimli geçti. 15 lisenin katıldığı ve 12 takımın yarıştığı kampa katılan tek 
ilköğretim okulu Ekin Koleji oldu.



İNGİLİZCE KULÜBÜMÜZÜN SERGİLEDİĞİ MÜZİKAL

AY IŞIĞI OKUMALARININ ARDINDAN…

AİLECEK KAMPTAYIZ

Okulumuzun İngilizce drama kulübü, bu yıl 
dördüncü kez görkemli bir müzikal hazırladı. Bu yıl 
Hans Christian Anderson imzalı “Karlar Kraliçesi – 
SnowQueen ” fantastik öyküsünün modernize 
edildiği müzikali sahneledi.  6,7 ve 8. sınıf 
öğrencilerimizden oluşan klübümüz, etkileyici 
sahne performansları ve İngilizceye hakimiyetleri ile 
göz doldurdu. göz doldurdu. 

Çocuklarımızın kitaplara daha çok 
dokunmaları, kütüphaneleri keşfetmeleri ve 
sevdikleri arkadaşlarıyla kitap aracılığıyla 
zaman paylaşımında bulunmaları için 5.sınıf 
öğrencilerimizle yürüttüğümüz Ay Işığı 
Okumaları projemizi 10 Haziran 2011 Cuma 
akşamı okul kütüphanemizde kalarak 
gerçekleştirdik.gerçekleştirdik.

3 Haziran Cuma akşamı Ekin Ailesi olarak; öğrencilerimiz, velilerimiz, 
öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız  ile okul bahçemizde kamp yaptık. 
Rengarenk çadırların ve cıvıl cıvıl öğrencilerin doldurduğu okul bahçemizde, şenlik 
havası içinde bir gece geçirdik. Beden eğitimi takımımızın düzenlediği kamp geces-
inde; animasyonlar, voleybol maçları ve havuzda yüzme keyfi iletişimimizi daha da 
güçlendirdi. Havuz keyfinden sonra düzenlenen köfte partisinde ise neredeyse  par-
maklar da yenilecekti.



BİR YILI DAHA BAŞARIYLA GERİDE BIRAKTIK

9. MEZUNLARIMIZI DA GELECEKLERİNE UĞURLADIK

Tüm Ekinlilerin kalımıyla gerçekleşrdiğimiz törenlerle 2010-2011 öğrem yılını tamamladık. 
Dans kulübümüzün gösterileriyle ve öğrencilerimizin müzik dinleleriyle renklenen törenlerimizde 
2. kademe öğrencilerimizden 95 puan ve üstü ortalamaya sahip olan öğrencilerimiz takdir                  
belgelerini ve ayrıca onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz de onur belgelerini okul 
alırken haklı bir gurur yaşadılar. 2. kademe törenimizde 8.sınıf öğrencilerimizin sahnede 
söyledikleri “Arkadaş” şarkısı ve “Ekin”le ilgili paylaşımları ise konuklarımızı duygulandırdı. 
Gelecek yıl daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle bir yılı daha başarıyla geride bırakk.

8.sınıf öğrencilerimizi 15 Haziran 2011 Çarşamba günü, gurur ve hüzün dolu bir törenle 
geleceklerine uğurladık. Ekin’e ilk geldiklerindeki gibi merak dolu, umut dolu yüreklerle; ama ark 
daha güçlü ve yaşama dair pek çok şey öğrenmiş olarak mezun e k onları. Tüm Ekinlilerin 
kalımıyla gerçekleşrdiğimiz mezuniyet törenimize kurucularımız, yönecilerimiz, okul aile birliği 
başkanımızın konuşmaları ve 2010 mezunu öğrencimizin duygu paylaşımıyla başladık. 




