
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
16.05.2011 Pazartesi 
 09:20 Mat.3.sın 7,8.sınıflr 
13:35 Sos.Bil.3 sın 7,8.sınflr 
16:00 Matematik-Türkçe SBS Kurs 
16:00 Piyano Okulu     
16:00 Basketbol Okul 
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk. 
 
17.05.2011 Salı 
 09:00 Deneme Sınavı  (6,7,8 snf) 
10:30 Yüzme (2-4. sınıflar) 
16:00 Lego Mindstorms Robotik     
16:00 Piyano Okulu 
 
18.05.2011 Çarşamba 
 09:00 Deneme Sınavı  (6,7,8. snf) 
10:30 Yüzme (1. Sınıf)     
12:30 Tenis (Anasınıfı) 
14:00 Yelken Spor Tanıtımı   
16:00 Fen  Tek.-Sos.Bil. SBS Kurs  
16:00 Basketbol Okulu     
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk. 
 
19.05.2011 Perşembe 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı Resmi Tatil 
 
20.05.2011 Cuma 
 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı Resmi Tatil 
 
21.05.2011 Cumartesi 
09:00 Türkçe-Matematik 
SBS Kursu (6,7.Sınıf) 
 

HAFTANIN SORUSU 
 
Telefon numarası 7 basamaklı 
olan bir kişi kendisine sorulan 
sorulara sadece " evet " veya " 
hayır " cevabı veriyor. Bu kişinin 
telefonunu öğrenmemizi garanti 
edecek soruların minimum sayısı 
kaçtır  
 

HAFTANIN SÖZÜ 
  
“Çaresi olmayan şeyler düşünmeye 
değmez, ne olmuşsa olmuştur.” 
 

Shakespeare 
 

                 ocuk yetiştirme ve eğitim-       
               öğretim konusunda   hem         
                  ebeveynler,    hem       de      
               eğitimciler olarak hepimiz  
               genellikle en etkili 
yöntemlerin arayışına gireriz.  
Bu konuda yapılan  
araştırmalar, bazı  
durumların  
gerçekten de  
çocukların ruhsal  
gelişiminde  
çok olumlu  
etkiler  
yarattığını  
göstermektedir.  
Bu yazıda,  
çocukları güçlü  
kılan durumları birlikte gözden 
geçirelim istedik: 
 
1.İnsanları farklı yönleriyle tanımak: 
Çocuklarımız bizi anne-baba ya da 
eğitimci kimliğimizle tanıyıp kendilerini 
bu pozisyona göre konumlandırırlar. 
Bazen yaşamda üstlendiğimiz diğer 
rolleri ve farklı özelliklerimizi 
gördüklerinde bu durum onlarda 
şaşkınlık ya da merak duygusu 
uyandırabilir. İşte bu duygular onları 
belki bazı sorular sormaya, yeni 
cevaplara, yeni anlam arayışlarına 

ÇOCUKLARI GÜÇLÜ KILAN DURUMLAR 

doğru yönlendirip olgunlaştırıcı 
olabilmektedir. Örnek olarak, çocukların 
ebeveynleri iş ortamlarında ziyaret 
etmeleri ve bunun üzerine konuşmaları 
geliştirici olabilmektedir. 
 
2. Sevgi dolu ve ayakları üzerinde 
duran bir anne 
Çocuklar, annelerinden en çok kendileri 
ve çevreleriyle ilişki kurmayı ve duygu 
dünyalarını geliştirmeyi öğrenirler. 
Babayla kurulan ilişkinin kattığı en 
büyük değer ise, dış dünyayı, dış 
dünyanın kurallarını anlamlandırma ve 
kendilerine yaşamda belli amaçlar çizip 
bunları gerçekleştirme potansiyellerini 
keşfetmektir. Bu anlamda annelere 
düşen belki de en önemli misyon, 
şartlar ne olursa olsun kendilerini 
fiziksel ve ruhsal anlamda 
güçlendirmenin yollarını aramak, bu 
içsel güçten hareketle de çocuklarına 
içlerindeki sevgiyi alabildiğince gösterip 
onlarla kurdukları bağı derinleştirmektir. 
 
3. Çocuklara duyulan güven 
Çocukların benlik algısı, küçük 
yaşlardan itibaren aile ve yakın 
çevrelerinden kendileriyle ilgili olarak 
duydukları olumlamalarla doğru orantılı 
olarak gelişme gösterir. Bu çerçevede 
zor dönemlerde dahi çocuklarımızın iyi



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

yönde gelişmeler göstereceğine inanmamız 
ve onlara olan güvenimizi dile getirmemiz 
özgüven gelişimleri açısından büyük önem 
taşımaktadır. 
 
4. Takdir edilmek 
Gerek yetişkinlerin, gerekse çocukların 
yaşamında gösterilen çabalar ve iyi 
davranışlar karşısında takdir görmek, bu 
davranışların yerleşmesi ve sürdürülmesi 
açısından pekiştirici olmaktadır. Takdir 
edilmek, bireyin varlığının kabul gördüğünün 
en temel göstergesidir. Kabul iletileri, bir 
koşula bağlı olarak ya da koşulsuz olarak 
(sadece karşımızdaki kişinin varlığını kabul 
ettiğimiz, onu sevdiğimiz için) verilebilir. 
Koşullu iletiye örnek olarak, ödevini özenle 
yapmana çok sevindim, aferin sana’, 
koşulsuz iletiye örnek olarak da ‘iyi ki varsın, 
iyi ki hayatımdasın’ denilebilir.  
 
5.Ağlayabilmek ve teselli edilmek 
Çocuklar, sağlıklı bir ruhsal kimlik 
kazanmaları yolunda ailelerinin ve yakın 
çevrelerinin onların duygularını 
yargılamadan, olduğu haliyle kabul 
etmelerine gereksinim duyarlar. Ağlamanın 
bir zayıflık ve kontrolsüzlük belirtisi değil, 
duygularını dışa vurmanın doğal bir 
göstergesi olduğunu öğrenmek ve 
ağladığında teselli edilip güven verilmek, bir 
çocuğu ruhsal açıdan güçlü bir yetişkin 
olmaya hazırlayıcı değerli bir kazanımdır. 
Ağladığında kabul gören, dışlanma 
hissetmeyen bir çocuk (ya da yetişkin) kendi 
hisleriyle daha barışık hissedeceği için bir 
sonraki aşama olan sorun çözme aşaması 
için kendisini daha hazır hissedecektir.  
 
6. Hatalarını kabul edebilen ebeveynler 
Çocukların duygu dünyasında sekiz-dokuz 
yaşlarına kadar olan dönemde aileleri, ‘tüm 
güçlü’ yani ‘her şeyi yapmaya muktedir’ 
olarak görülür. Bu açıdan bakıldığında 
idealize edilen anne baba figürlerinin yeri 
geldiğinde hatalarını kabul edebildiklerini ve 
özür dileyebildiklerini görmek, çocukları çok 
olgunlaştırıcı bir etki yaratır. Böylesi 
deneyimler, onların gerçeklik algılarına derin 
kazanımlar ekler; gerçek hayatta bazen 
büyüklerin de ‘en doğruyu’ yapamadıklarını 
ama bundan bir ders çıkararak ilerlediklerini 
görmek, güzel bir yaşam dersi niteliği 
taşıyacaktır. 
 
7.’Harika, sevgi dolu, güçlü ve akıllı’ 
olduklarını duymak 
Çocuklarımızı büyütürken genellikle onlarda 
gördüğümüz güzel özellikleri söylemeye 
gayret ederiz. Bazen ‘sen harika bir 
çocuksun, sevgi dolu, güçlü ve akıllısın’ gibi 
daha da geniş anlamda cesaretlendirici 
sözler, bize duygusal açıdan fazla yoğun 
gelebilir, Bu denli güçlü ifadelerle 
sevildiklerini duymak için en uygun yaş 
dönemleri, erken çocukluk dönemleridir 
çünkü küçük yaş dönemlerinde çocuklarımıza 
vereceğimiz bu güzel iletiler onlara temel 
özgüven duygusu aşılayacak ve olumlu bir 
benlik algısı geliştirmelerine yardımcı 
olacaktır. 
 
8.Bağırmadan sorunların çözülebildiğini 
görmek 
Yetişkin yaşamımızda çok öfkelendiğimiz 
anlarda zaman zaman kontrolümüzü 
kaybedip çocuklara ya da diğer yetişkinlere 
bağırıyorsak bir durup bu seçimimizi gözden 
geçirmemiz sağlıklı olur. Yaşam, 
seçimlerimizden oluşur; çocuklarımızı ve 
yaşamımızdaki diğer kişileri kırmadan da 
çatışmaları, gerginlikleri ele almanın yolları 
mevcuttur; hiçbir şey yapamıyorsak ve o an 
için çok öfkeliysek bir ‘mola’ alıp ortamı 
değiştirmeyi deneyebiliriz. Konuyu biraz 

ÖĞRENCİLERİMİZ “BEAUTY AND THE BEAST” MÜZİKALİ 
İLE YİNE BÜYÜLEDİ 

                 ğrencilerimiz bu yılda uzun zaman   
                  hafızalardan silinmeyecek harikulade  
                 bir  performans ile “Beauty and the  
                 Beast” müzikalini sahnelediler. 
İngilizce drama kulübü, müzik kulübü, dans 
kulübü ve görsel sanatlar kulübünün ortak 
çalışmasının eseri olan müzikal izleyenlerden 
tam not aldı ve dakikalarca alkışlandı.  
 
Altı yıldır Dünya’nın ve özellikle Broadway’in en 
gözde eserlerinin seçildiği müzikal serimizin 
sonuncusu ünlü Walt Disney yapımı olan “Güzel 
ve Çirkin’in” hikayesi oldu. Müzikleri Alan 

Menken sözleri Tim Rice’ın yazdığı müzikal 
halen Broadway’de gösterimi sürmektedir. 
 
48 öğrencimizin yer aldığı dev kadroda daha 
önceki 6 müzikalde rol almış tecrübeli 
öğrencilerimizin yanı sıra sahne ile yeni tanışan 
öğrencilerimizin de göz dolduran performansı 
dikkatleri çekti. Özellikle öğrencilerimizin 
birbirinden ilginç kostümleri de ilgi odağı oldu. 
 
7 Mayıs Cumartesi akşamı büyüleyici atmosfer 
içinde doyumsuz bir saat yaşayan ve paylaşan 
izleyiciler, öğrencilerimizi ayakta alkışladı.  

zaman geçince ele almayı düşünebiliriz. Bilelim 
ki; çocuklar kendi duygularını kontrol edemeyen 
yetişkinlerin davranışlarına maruz kaldığında çok 
incinip yaralanabiliyorlar ve yetişkinleri model 
alma bağlamında sözel şiddeti öğrenmeye 
başlıyorlar.  
 
10. Sınırlar koyan ve gerektiğinde ‘dur’diyebilen 
ebeveynler 
Sağlıklı bir benlik gelişimi açısından küçük 
yaştan itibaren sınırlarımızı öğrenmek çok 
önemlidir. Uygun olmayan davranışları 
karşısında çocuklara açıklama yapılması, bu 
davranışı tekrarladıklarında uyarı almaları ve bir 
sonraki aşamada bir haklarını (belli bir süre TV 
izleyememek, bir arkadaşını ziyaret edememek 
vb.) kaybedeceğinin söylenmesi gerekmektedir. 
Sınırlar konusunda dikkat edilmesi gereken 
başka bir nokta; ebeveynlerin çocuklarına 
önleyici rehberlik yapmaları, yani istenmeyen bir 
durum gerçekleşmeden çok daha öncesinde 
sebepleri açıklanarak belli aile kurallarının 
belirlenmesi ve buna uyulması konusunda 
beklentilerin net bir şekilde dile getirilmesi 
gerekliliğidir.  
 
11. Her konuda koruma altına alınmamak 
Küçük yaşlardan itibaren her konuda korunan ve 
kollanan, sorunları kendi başlarına çözmeleri için 
fırsat verilmeyen çocuklar duygusal açıdan 
bağımlı olarak yetişmektedirler. Bu anlamda 
mutlaka çocuklarımıza kendilerini geliştirmeleri 
için fırsatlar vermeli, kendi başlarına 
çözebilecekleri sorunlar karşısında yapıcı 
yöntemleri onlara gösterip sonrasında geri 
çekilebilmeliyiz. 
 
 

9. Motivasyon 
Çocuklarımızı belli konulara yönlendirirken onları 
iyi gözlemlemek ve nelerin onları motive ettiğini 
fark etmek çok önemlidir. Bazı çocuklar sanatla, 
bazıları sporla, bazıları bilimle ilgili ya da sosyal 
konularda çalışmalar yapmaktan zevk duyarlar. 
Çocuklarımızı eğilimleri konusunda desteklemek, 
bugün ve ileride mutlu ve üretken bir yaşam 
sürdürmelerinde onları güçlü kılacak bir öğe 
olacaktır. 
 
Elbette, yaşamın kendi hızı ve dinamiği 
içerisinde tüm bu durumlara aynı anda dikkat 
etmek mümkün olamayabilir. Bununla birlikte, 
böyle bir listeyi kendimize kılavuz olarak alabilir, 
sorunlar karşısında alternatif bir kaynağa ihtiyaç 
duyduğumuzda başvurabiliriz. 
 
‘Bir çocuk sevginize en çok, sevginizi en az 
hak ettiği zaman muhtaçtır.’  
             Anonim 
 

Değerli Velilerimiz, 
 
Daha önce “Çocuklarda Cinsel 
Eğitim” başlığıyla ilan edilen 14 
Mayıs Ctesi Penny TASSONI’nin 
sunumuyla yapılacak veli 
seminerimizin içeriği 
genişletilmiştir. Çocuklarda cinsel 
eğitim konusuna oturumlar 
arasında bir bölüm olarak yer 
verilecektir. Detayları ekte 
paylaştığımız bu seminerde sizleri 
aramızda görmekten mutluluk 
duyacağız. 
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