HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
23.05.2011 Pazartesi
09:20 Fen ve Teknoloji 3.sınav
(4,6,7,8.sınıflar)
16:00 Matematik-Türkçe SBS Kurs
16:00 Piyano Okulu
16:00 Basketbol Okul
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
24.05.2011 Salı
10:30 Yüzme (3-5. sınıflar)
11:00 İngiltere Konsolosluğu vize
randevusu (Yaz okulu öğrencileri)
13:00 Buz altı yatay dalış dünya
rekortmeni Şahika Ercümen ile
Söyleşi
13:40 Trafik 2. Sınav(4,5.sınıf)
16:00 Lego Mindstorms Robotik
16:00 Piyano Okulu
25.05.2011 Çarşamba
09:00 İngilizce Sınavı (4,5,6,7,8)
10:30 Yüzme (anasınıfı)
12:30 Tenis (1.sınıf)
16:00 Fen Tek.-Sos.Bil. SBS Kurs
16:00 Basketbol Okulu
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
26.05.2011 Perşembe
09:00 Türkçe 3.sınav
(4,6,7,8.sınıflar)
10:40 Matematik 3.sınav
(4. ve 5. sınıf)
10:30 Havacılık Müzesi Gezisi (Anasnf)
16:00 İngilizce Kursu
16:00 Basketbol Okulu
16:00 Lego Mindstoroms
27.05.2011 Cuma
10:30 Arboretum Gezisi (1. sınıf)
12:35 Fen ve Teknoloji 3.sınav
(5.sınıf)
13:00 İstanbul Modern 3.sın Atölye "
Sanat Sirki"
28.05.2011 Cumartesi
09:00 Fen ve Teknoloji – Sosyal
Bilgiler SBS Kursu

GEÇEN HAFTANIN YANITI
Cevap evet ise 8 hayır ise 9 dur.

PENNY TASSONI İLE ‘OKULDA BAŞARI, YAŞAMDA
BAŞARI’ KONULU VELİ SEMİNERİ ÜZERİNE
ocuk gelişimi ve öğretmen
eğitimi üzerine uluslararası
alanda deneyimli eğitim
danışmanı Sn.Penny
Tassoni, 14 Mayıs 2011 tarihinde
okulumuzda velilerimize
yönelik olarak ‘Okulda
Başarı, Yaşamda
Başarı’ konulu bir
seminer verdi.
Sn.Tassoni,
örneklerle
zenginleştirdiği
sunumunda
aile değerlerinin
çocuklara
verilmesinde
etkili yöntemler,çocukluk döneminde
temel ihtiyaçların önemi , farklı yaş
dönemlerindeki çocuklara yönelik
disiplin metodları , çocuğumuzla iyi
ilişkiler kurma ve cinsellik üzerine
onları bilgilendirme konularında çok
değerli bilgilerini pratik önerilerle
birleştirerek velilerimize aktardı.
Seminerin ilk bölümünün konusu
‘Ebeveyn olmakla ilgili sorumluluk
almak’ idi. Bu bölümde Sn.Tassoni,
sunumuna velilerimizin bir an için
geleceğe odaklanmalarını isteyerek
başladı. Çocuklarında uzun dönemde
görmek istedikleri değerler açısından
kendilerini sorgulamaları yönünde

zihinsel bir egzersiz yaptırdı. Anne
baba olarak çocuklarımız için bazı
öncelikler belirlememiz gerektiğinin
altını çizen Sn.Tassoni, bu özellikleri
çocuğumuza
kazandırma
yolunda
varılan sonucu değil, yaşanan süreci ve
gösterilen çabayı takdir etmenin
önemine değindi. Eğitimci bu bölümde
ayrıca, çocukların her yaşta anne
babalarının ilgisine ihtiyaç duyduğunu
belirtti.
Özellikle
de
küçük
yaşlarda
çocuklarıyla zaman geçirmeyi ihmal
eden
anne
babaların,
ergenlik
döneminde çocuklarıyla daha fazla
zorluk yaşayabileceklerine dikkatimizi
çekti. Genellikle düşünülenin aksine
çocuklarımızın 11 yaştan itibaren anne
babalarının yakın ilgisine daha çok
gereksinim
duyduğunu
açıklayan
Sn.Tassoni,
bu
konuda
yapılan
araştırma bulgularını bizlerle paylaştı:
11 yaşa kadarki dönemde çocuklarına
her gece uyumadan önce kitap okuyan
anne babaların, çocuklarıyla ilişkilerinin
daha yakın ve yoğun olduğunu ve zorlu
ergenlik döneminde bu çocukların daha
çok soru sorup
kendileriyle ilgili
konuştuklarını ifade etti. Sn.Tassoni, bu
noktada
çocukların
babalarıyla
geçirdikleri zamanın ve babalarından
öğrendikleri değerlerin hem kız, hem de
erkek çocuklar için çok değerli
olduğunu belirtti.

Babalarıyla kurdukları ilişkide erkek çocukların
bir beyefendi olmayı ve böyle davranmanın
gereklerini öğrendiklerini, kız çocukların da
erkeklerle kuracakları ilişkiler için sağlıklı bir
temel kazandıklarını vurguladı. Özellikle de
estetik ve dış güzelliğe fazlasıyla değer verilen
günümüz dünyasında, babaların kızlarını
sadece ‘güzel’ oldukları için değil ‘akıllı ‘
oldukları için takdir etmelerinin çok önemli
olduğunu; böyle bir yaklaşımın kızlara ileride
erkeklerle kuracakları ilişkide kendilerini
özgüvenli ve eşit statüde hissettireceğini
açıkladı. Penny Tassoni, çocuklarımıza
gösterdiğimiz ilginin başarı ve sonuç odaklı
değil, sevecenlik odaklı olması gerektiğini
belirtti. Sevecenliğin de zaman zaman katı
olmak ve sınırlar koymak anlamına da
geldiğini özellikle belirtti. Sn.Tassoni, eğitime
çocuklarımızı olduğu gibi kabul etmemiz
gerektiğini söyleyerek devam etti. Birden fazla
çocuğumuz varsa hepsinin de farklı özelliklere
sahip olmasını beklememiz, bununla birlikte
hepsine aynı ilgiyi vermemiz gerektiğini
vurguladı.Çocuklarımız hakkında önyargılı
olmamamızı tavsiye eden Sn.Tassoni, her
sene çocuğumuzda oluşması beklenen
değişikliklere
kendimizi
hazırlamamızın
önemine de değindi. Yine bu noktada ailelerin
kesinlikle
çocuklarını
başka
çocuklarla
karşılaştırmamalarını önerdi, çocukların bunu
sezgisel olarak hissedip kendilerini yetersiz
görebileceklerini açıkladı. Bunun yerine,
yaklaşım olarak anne babaların kendi
çocuklarında görmek istedikleri özellikleri
belirlemelerini önerdi. Anne baba olmanın
uzun soluklu bir yolculuk olduğunun altını
çizen
Sn.Tassoni,
hepimizin
kendi
çocukluğumuzdan getirdiğimiz etkiler altında
kalarak
zaman
zaman
bazı
hatalar
yapabileceğimizi, böyle durumlarda geri
çekilip kendimize dışarıdan bakmanın yararlı
olacağını dile getirdi, çocuğumuzdan özür
dileyerek ve onlarla konuşarak; ve en önemlisi
hatalarımızdan ders çıkararak ilerlememizin
değerli olduğunu gösterdi.
Seminerin ikinci bölümünün başlığı ‘Disiplin,
öz-disiplinli çocuklar yaratır’
idi. Penny
Tassoni, bu bölüme çocuklarımızın uyku,
yemek gibi temel ihtiyaçlarına her yaşta dikkat
etmemiz gerektiğini söyleyerek başladı. Uyku
ve yemek kalitesinin, zihinsel ve duygusal
süreçleri etkilediğinin altını çizen Sn.Tassoni;
çocukların 12 yaşa kadar günde 10-11 saat,
12 yaş sonrası dönemde ise 9-10 saat
uyumaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Sn.Tassoni kaliteli bir uykunun; öğrenme
süreçlerini, odaklanma becerisini , yazı yazma
becerilerini , bağışıklık sistemini, vücut
ağırlığını ve duygu durumu dahil ruhsal
süreçleri de etkilediğini açıkladı. Etkili anne
babalığın bu noktada kendini göstereceğini
ifade eden Sn.Tassoni, çocuklara koyulacak
sınırların net olmasının önemine dikkat çekti.
Sn. Tassoni, ayrıca çocuklarda içsel huzurun
sevildiğini ve takdir edildiğini bilmekten
kaynaklandığını
belirtti
ve
sıklıkla
çocuklarımıza sevgimizi sözel olarak ifade
etmemizin değerini bizlere hatırlattı. Disiplinin
çocukluğun her döneminde gerekli olduğunu
ve disiplinin anlamının çocuklarımıza rehberlik
etmek demek olduğunu anlattı. Çocuğumuzun
yaşı ne kadar küçükse tutarlı olmamızın o
denli
önem
kazandığını
dile
getirdi.
Çocuğumuza kararlar hakkında yaşından
fazla yetki ve güç vermenin sağlıklı bir tutum
olmadığını belirten Sn.Tassoni, çocukların
istedikleri her şeyi elde edemeyeceklerini
öğrenmelerinin değerli bir kazanım olduğunu
vurguladı. Okul çağı çocuklarına evde bazı
sorumluklar verilmesi gerektiğini ifade etti.
Sn.Tassoni aile işleyişini bir takım çalışması
olarak gördüğünü dile getirdi. Çocukların nazik
ve düşünceli davrandıklarında mutlaka takdir
edilmeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca bir
konuda kendilerini başarısız hissettiklerinde
azimli olup kaldığı yerden bir daha

başlamanın ve daha çok çaba göstermenin de
çocuklarımıza öğretilmesi gerektiğini belirtti.
Anne babaların ergenlik dönemindeki çocukları
için de gerçekçi ve adil bir şekilde sınırlar
belirlemeleri, onlara karar verme konusunda bazı
yetkiler
tanımalarının
önemine
değindi.
Sn.Tassoni, ayrıca
dürüstlük, incelik ve
insanlara eşit davranma gibi belli başlı değerler
konusunda ergenlik çağındaki çocuklarımızla
konuşmamızı önemli bulduğunu vurguladı. Yine
bu dönemde etkili bir ebeveyn olabilmek için iyi
bir dinleyici olmak, çocuğumuzu iyi yaptığı şeyler
için övmek ve önyargı ve eleştiriden uzak
durmak
gerektiğine
dikkatimizi
çekti.
Sn. Tassoni seminerin son bölümünün başlığını
‘İlişkiler ve cinsellik eğitimi ‘ olarak belirlemişti.
Bu bölümde de ailelere kardeş ilişkisinde
rekabeti değil, bağlılığı arttırıcı yaklaşımlar
sergilemelerini önerdi. Örneğin; iki kardeşin
uyumlu
ve
işbirliği
içinde
oynadığını
gördüğümüzde
bunu
takdir
etmemizin,
kardeşlerden biri bir başarı elde ettiyse bunu
bireysel olarak değil, ailecek kutlamamızın
kardeş bağlılığını arttırıcı bir faktör olacağını
vurguladı. Ailelerin çocuk tacizi konusunu – tabi
ki hiç istenmemekle beraber- herkesin başına
gelebilecek bir olgu olarak kabul etmelerinin,
çocuklara verilecek cinsellik eğitimi açısından
kolaylaştırıcı bir unsur olduğunu ifade etti. Bu
doğrultuda
küçük
yaşlardan
itibaren
çocuklarımıza bedenleri üzerinde kendi hakları
olduğunu öğretmemizi önerdi. Eğer çocuğumuz
istemiyorsa
–ailemizden
ya
da
yakın
çevremizden biri söz konusu olsa da – bir
yetişkinin
onu
öpüp
dokunmasına
izin
vermememiz gerektiğine dikkat çekti. Bu
konularda çocukların sezgilerine ve sergiledikleri
farklı tavırlara mutlaka dikkat etmemiz gerektiğini
belirtti.
Çocuk
tacizinden
şüphelenmemiz
gereken farklı durumları ise şöyle sıraladı:
1) Çocuğumuzun eskiden birlikte zaman geçirdiği
bir yetişkinle artık bir araya gelmek istememesi

2) Çocuğumuzun geri çekilmesi, kızgınlık
hissetmesi, tuvaletini tutamaması, uykuya
geçememesi, idrar yolları iltihabı gibi bazı
hastalıklar 3) Cinsel içerikli resimler çizmesi ve
oyunlar oynaması 4) Bazı yetişkinleri ‘tuhaf’
bulmaları 5) Çocuğumuzun bizimle bu konuda
açıkça paylaşım yapması. Cinsel eğitim
konusunda çocuklarımıza üremeyle ilgili olarak
kendi ahlak anlayışımız doğrultusunda yeterli
derecede bilgi vermemiz gerektiğini söyleyen
Sn.Tassoni, bu konuda konuşmamanın ileride
başka sorunlar doğuracağını anlattı. Çocukların
bu bilgileri ailelerinden almamaları durumunda
farklı kaynaklardan arayışa geçeceklerini söyledi.
Okul öncesi dönemdeki çocuklarımıza detaya
girmeden vücudumuzdaki organları ve işlevlerini
tanıtmamızı tavsiye etti. Okul dönemindeki
çocuğumuza
bedenindeki
değişimleri
anlamasına yardımcı olmamız gerektiğini dile
getirdi. Bu yaştaki kız çocuklarımızı büyüme
dönemine girdikleri için artık ‘küçük prensesim’
gibi sözlerle sevmemizin uygun olmayacağını
belirtti.
Ergenlik
çağındaki
çocuklarımızla
konuşurken kendi ahlak anlayışımızı ortaya
koymamız
gerektiğini
gösterdi.
Özellikle
çocuklarımızla bu dönemdeki sohbetlerimizde
ilişkiler
hakkında
konuşmamızı
önerdi.
Çocuklardan gelen sorulara dürüst ve içten bir
ifadeyle cevap vermemizin gerekliliğine işaret
eden
Sn.Tassoni,
en
önemli
faktörün
çocuğumuzla iletişimizin sürmesi olduğunu bir
kez daha vurgulayarak sunumunu sonlandırdı.
Velilerimizin sorularını da yanıtlayan Sn.Tassoni,
alandaki değerli bilgi birikimini kendi yaşamından
örnekler de vererek velilerimizin farkındalıklarını
derinleştirdi.
Seminere katılan tüm velilerimize bir kere daha
içtenlikle teşekkür ederiz.
Özel İstanbul Koleji
Rehberlik Servisi

BU KEZ TELEVİZYONCULUĞU KEŞFE ÇIKTIK
(DOĞAN MEDYA CENTER’DAYIZ)

ğrencilerimiz basın yayın çalışmaları
amaçlı geçen dönem Posta
Gazetesini ziyaret etmişler ve
gazetecilik ile ilgili her aşamayı görüp
birde günün sonunda gazete çıkarmışlardı. Bu
harika deneyim ile kendilerini medya kahramanı
olarak gören öğrencilerimiz bu kez Doğan Medya
Center’a televizyonculuğu keşfetmeye gittiler.
Öğrencilerimiz ana haber stüdyolarından,

tartışma programlarına, çok amaçlı yayın
stüdyolarından, hava durumunun sunulduğu
“green box” stüdyolarına kadar tüm çekim
mekanlarında bulundu.
Öğrencilerimize bulundukları stüdyoda yapılan
teknik
çalışmaları
anlatan
rehberimiz
öğrencilerimizin merak ettiği tüm soruları da
yanıtladı.

