HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ
ÖĞRENCİLERİ İNGİLTERE’DE

03.10.2011 Pazartesi
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
04.10.2011 Salı
10:30 Yüzme (3-4. sınıflar)
13:00 1. sınıf veteriner gezisi
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
15:50 Lego Mindstorms Robotik
05.10.2011 Çarşamba
10:30 Yüzme (Anasınıfı)
12:30 Tenis (1. Sınıf)
15:50 Keman Okulu
15:50 Lego Mindstorms Robotik
06.10.2011 Perşembe
İSTANBUL’UN KURTULUŞU
(TATİL)
07.10.2011 Cuma
09:00 Hazırbulunuşluk sınavı Net
Ölçme (3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar)
15:50 Satranç Kursu
15:50 Piyano Okulu
08.10.2011 Cumartesi
12:00 Buz Pateni Okulu

HAFTANIN CEVABI
25 Cent

HAFTANIN SÖZÜ
Ben
hiçbir
zaman
başarısız
olursam
neler
olacağını
düşünmem.
Çünkü
bunları
düşünmeye başladığınızda ister
istemez olumsuz bir sonuca
yoğunlaşırsınız. Eğer konunun
üzerine
atlıyorsam
başarılı
olacağımı
düşünüyorumdur;
başarısız olursam neler olacağını
değil.
Michael Jordan

kulumuz İngilizce Bölümü
olarak öğrencilerimizin
İngilizce bilgisini arttırmak
amacıyla bir lisanın
sadece okul sınırları içersinde
öğrenilemeyeceğinin bilinciyle çeşitli
uluslararası faaliyetlere
öğrencilerimizin
katılımını
sağlamaktayız
(OWYP
organizasyonu
üyeliği, İngilizce
müzikal
performansı,
Cambridge
Üniversitesi
Dil sınavları). Kendi lisanımızdan da
gözlemleyeceğimiz gibi diller sürekli
gelişmekte, yenilenmekte ve
değişime uğramaktadır.

öğrenmeye
çalışmak
yeterli
olmamaktadır.
İngilizce öğretmeni
olmama, İngiltere lisansüstü öğrenim
görmeme rağmen sürekli yeni çıkan
İngilizce
romanlar
okuyarak,
televizyonda
yabancı
kanallar
izleyerek lisanımı güncel tutmaya
çalışmaktayım. Yabancı lisanımızı
geliştirmek , konuşma becerilerimizi
arttırmak için o ükede yaşamak,
insanlarıyla
iletişim
kurmak,
kültürünü, alışkanlıklarını, güncel
hayatlarını tanımak, ders sıralarında
öğrendiklerimizi
pratiğe
döküp
kendimizi ifade etmeye çalışmak,
kısacası o lisanı yaşamak çok
önemlidir. Bu imkanı öğrencilerimize
sağlamak amacıyla bu sene uzun
süren
araştırmalarımız
sonunda
İngiltere de Embassy grubunun yurt
dışı yaz okulu programını seçtik.

Bir ülkenin kültürü, o ülkede yaşanan
güncel olaylar, sosyo ekonomik
faaliyetleri
o ülkenin lisanına
yansımakta ve dili geliştirmektedir.
Her geçen gün ülkelerin lisan
dağarcığına yeni kelimeler, yeni
deyimler eklenmesi sonucu yabancı
lisanı sadece ders kitaplarından

19 Haziran- 3 Temmuz tarihleri
arasında okulumuzdan 10 kişilik bir
öğrenci grubu, İngilizce öğretmenleri
eşliğinde Londra’ya 20 dakika
mesafede Surrey bölgesinde bulunan
University of London Kingswood
College kampüsünde
Yaz Okulu
programına katıldı.

olarak seyahat ettiler,
genellikle
ailelerin
üstlendiği kişisel bakım,
temizlik, beslenme gibi
işlevleri kendi başlarına
yaptılar ki bu da onlara
büyük
bir
özgüven
sağladı. Çamaşırhanede
kendi
çamaşırlarını
makinelerde
yıkadılar,
yemeklerini
kendileri
seçtiler, gezilere uygun
kıyafetlerini
ayarladılar,eşyalarını,
oda
anahtarlarını
kaybettiklerinde
kayıp
ofisi, danışma gibi ilgili
yerlere müracaat ederek
buldular,
valizlerini
kendileri toplayıp, okulda
katılacakları programlara
kendileri
seçip
kaydoldular.
Şehir turlarında grup ile
birlikte hareket etme,
belirlenen
saatte
belirlenen
yerlerde
bulunma, tren, metro gibi
ulaşım
araçlarında
seyahat etme becerisini
kazanma, alışveriş etme,
yemek sipariş etme gibi
15 gün süren yaz okulu programı hafta içi
öğretmenler tarafından verilen İngilizce
dersleri, yarım günlük yakın çevre şehir
turları, hafta sonu tam günlük geziler,
kampus içi spor va sanat faaliyetleri,
akşam düzenlenen yarışmalar ve partiler
ile dolu dolu geçti.
Öğrencilerimiz çeşitli ülkelerden gelen,
İspanya, Vietnam, Portekiz, Kazkistan,
Rusya, İtalya gibi çeşitli ülkelerden gelen
yaşıtlarıyla arkadaşlık kurdular ve rugby,
tenis, Quiz Show, Pirate Show, Karaoke,
Beach party gibi faaliyetlere katılarak hem
İngilizce konuşma becerilerini arttırdılar
hem de çok eğlenceli vakit geçirdiler.
Gezilerimiz Henley on Thames tekne
gezisi, Thorpe Park, Brighton, Windsor
Castle, (Londra turu: London Eye,
Madamme Toussaeu Museum, Science
Museum, Natural History Museum Covent
Garden, St James Castle)Guilford,
Staines, Reading Museum, gibi hem
eğlenceli hem de kültürel açıdan
bilgilendirici oldu.
Londra’ya düzenlediğimiz ek gezimizde de
bu sene müzikal performansı olarak
seçtiğimiz The Lion King müzikalini
Lyceum Theatre’da canlı olarak izledik.
Kendi sahne performansımız için son
derece faydalı bilgiler ve malzemeler
edindik.
Yurt dışi yaz okulu sadece akademik
açıdan
değil,
kültürel
açıdan
da
öğrencilerimize
çok
şey
kattığına
inanmaktayım.
Öğrencilerim ilk defa ailelerinden ayrı

sayısız kazanımlar elde ettiler. Okulumuzun
İngiltere Yaz Okulu projesi eğitim, öğretim,
genel kültür, öğrenci kişisel
gelişimi
açısından çok faydalı oldu, bu deneyimi tüm
öğrencilerimize de kazandırmak için gelecek
senelerde de bu faaliyeti gerçekleştirmeyi
planlamaktayız.

ONE WORLD YOUTH
PROJECT
iderek kültürel, ekonomik, politik
sınırların ortadan kalktığı,
uluslarası organizasyonların,
şirketlerin devletlerin önüne
geçmeye başladığı, kısacası
globalleşen
dünyamızda global bilincin oluşumu da
kaçınılmaz hale
gelmiştir. En uzak
coğrafyadaki bir
ülkenin
sorunu
hepimizi
dolaylı
da
olsa
etkilemektedir.
Tüm
dünya
insanları
ortak
tehditlerin
ortak
çözümlerle
yok
edilebileceğinin
bilincine
varmışlardır.
Bu
bağlamda
devletler uluslar
arası
organizasyonlar
çatısı
altında

birleşerek
dünya
sorunlarını
çözümlemeye çalıştığı gibi dünya
gençliği de elele vererek işbirliği
yapmakta, aralarındaki sınırları aşmaya
çalışmaktadır.
Global bilincin oluşması için tüm dünya
ülkelerinden
çocuklar
Comenius,
Erasmus, OWYP gibi organizasyonlar
çerçevesinde bir araya gelerek, ortak
dünya sorunlarını ortak projelerle
masaya
yatırarak
global
refaha
ulaşmaya
çalışmaktadır.
Okulumuz öğrencilerinin de birer dünya
insanı olması, global problemlerin
bilincine varması ve bu yolda adımlar
atması için Özel İstanbul Koleji son iki
senedir merkezi
Washington da
bulunan, 32 ülkeden okulların katıldığı
One
World
Youth
Project
Organizayonunun
bir
üyesidir.
Öğrencilerimiz her sene Brezilya,
Kanada
gibi
ülkelerin
ortaokul
kurumlarıyla kardeş okul olup, sene
boyunca Skype aracılığıyla bu okulların
öğrencileriyle bir araya gelip ortak
projeler üretmektedirler.
Geçtiğimiz yıl Kanada Applewood
Primary School öğrencileriyle Milenyum
Hedefleri
çerçevesinde
dünya
çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak
için , öğrencilerimiz kendi tasarladıkları
ve logosunu da kendilerinin yaptığı
tişörtleri çeşitli platformlarda satışa
sunarak bir gelir elde ettiler.
Gene
kendilerinin
seçtiği
Sokak
Çocuklarına Yardım Kuruluşlarına bağış
yaptılar.
Öğrencilerimizin bu faaliyeti OWYP
merkezinde
de
olumlu
tepkilerle
karşılanmış ve özellikle Millenyum Eğitim
Hedeflerini vurgulayan logoları büyük
beğeni almış ve OWYP blogunun baş
haberleri arasında yer almıştır
Feryal BARAN
İngilizce Bölüm Başkanı

