
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ngiltere’de okul öncesi ve ilköğretim  
      seviyesinde müfredat çalışmaları 
      yapan ve öğretmenler tarafından 
      tüm dünyada faydalanılan ve çok 
satanlar listesinde uzun süre yer alan 
30’dan fazla kitabın yazarı, eğitim 
danışmanı ve akademisyen olan Penny 
Tassoni, Özel İstanbul Koleji velileri ile 
çok özel bir seminer için buluştu.  

21. yüzyılda ebeveyn olmak konulu 
seminerde Tassoni, çocuklarımızın çok 
küçük yaşlardan itibaren maruz 
kaldıkları birçok etkenden dolayı artık bu 
yüzyılda, kendi çocukluğumuza göre çok 
farklı bir ortamda büyüdüklerini 
örneklerle aktardı.  

Tassoni, bu dış etkenlerin teknoloji, 
sağlıklı beslenme, çocukları olumsuz 
yönde de etkileyebilecek dış faktörler, 
arkadaşlık ilişkileri gibi konu 
başlıklarında  topladı. Seminerinde kendi 
yaşamından ve kendi çocuklarının 
büyüme evresinde sahip olduğu 
deneyimlerinden de faydalanarak konu 
başlığını zenginleştiren Tassoni, 
çocuklarımızla  kaliteli zaman 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
11 11.2013 Pazartesi 
 
09:00 Atayı Anma Töreni 
15:50 8.sınıf SBS (Tr/Mt/F/Sos.) 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu            
 
12.11.2013 Salı 
 
10:30 Yüzme(Yüzme (2.sınıflar) 
12:00 Şişli Atatürk Evi (Anasınıfı) 
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl. 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
13.11.2013 Çarşamba 
 
10:30 Sabancı Müz.Gezi ve Atölye 
Çalş.(3.snf) 
10:30 Yüzme (1.sınıf)  
12:30 Tenis(Anasınıfı)     
13:40 Cito Uygulaması            
(Anasınıf-1-2-3-4. snf)   
15:50 8.sınıf SBS (Tr/Mt/F/Sos.) 
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.      
15:50 Rap Atölyesi 
 
14.11.2013 Perşembe 
 
10:30 Rahmi Koç Müzesi / DNA 
modeli serg. (8.snf) 
15:50 Basketbol Okulu            
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
16:00 İngilizce Kursu 
  
15.11.2013 Cuma 
  
15:50 Satranç Okulu                   
15:50 Piyano Okulu       
  
16.11.2013 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7.sınflar SBS kursu  
(Fen-Sosyal B.) 
09:00 Randevulu Veli 
Toplantısı (1.snf) 
 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 

"Büyük insanların hayat hikayelerini 
okurken ilk zaferlerini kendilerine 
karşı kazandıklarını görmüşümdür. 
Hepsinde de özdisiplin başta 
geliyordu." 

H.Truman 
 

PENNY TASSONI “ 21. YÜZYILDA EBEVEYN 
OLMAK” SEMİNERİ 

geçirmenin önemine değindi ve bunun 
dışında da günümüzde “ proje çocuk” 
olarak adlandırılan çocuklar 
yetiştirmenin aslında onları nasıl 
zedeleyebileceğini, çocukların her 
zaman ebeveynlerinin değil kendi 
hayallerinin peşinde koşmaları 
gerektiğini belirtti. Seminerin ikinci 
bölümünde teknoloji ile çocuklarımızın 
aralarında kurdukları ilişkiye değinen 
Tassoni, ebveynlerin bu konuda neden 
dikkatli olması gerektiğini kendi 
yaşamından etkileyici örnekler ile 
açıkladı. Globalleşen iletişim ağının 
dünyayı küçük bir eve dönüştürdüğünü 
söyleyen Tassoni bu durumun gerçek 
yaşamı da kapsayan tehlikelerinin neler 
olabileceğine vurgu yaparak, dünyada 
milyonlarca insanı etkileyen soruna 
değindi.  
 
Velilerin ister İngilizce isterlerse de 
simultane çeviri yoluyla Türkçe olarak 
takip edebildikleri seminer, her 
anlamda, katılımcıları ideal ebeveyn 
olma konusunda kapsamlı şekilde 
bilgilendiren, sorularına detaylı  yanıtlar 
buldukları  verimli bir seminer oldu.  



    
 
 

 
 
 
 
 
 

              en yaşamımın her zamanında  
            oyun oynamayı çok sevdim. Belki  
           de ilköğretim öğretmeni olmak  
            istememin nedenlerinden biriydi 
içimdeki çocuğu hep diri   
tutmak. O çocuk hiç 
büyümedi. Bazen yaşamın  
acılarını o çocuk  
yüzünden çok basite 
indirgeyebildim.  
Bazen de o çocuğu 
unuttum; kırıldım  
ve  üzüldüm.  
İnsan olmanın gerekliliklerinden olsa 
gerek. Ayrıca öğrencilerimi anlamam 
açısından mesleğime önemli katkılarda 
bulunduğunu düşünüyorum. Yaşımız ne 
kadar büyük olursa olsun her insanın 
içinde büyümeyen bir çocuk olduğuna 
inanırım. Çocuk ruhlu bu, denilen insan 
içindeki çocuğu susturmamış, bazen de 
çok fazla ön plana çıkarmış olabiliyor. Çok 
olgun denilen insanlar da fazla gülmezler, 
şakalaşmazlar. Hayatı belki de çok fazla 
ciddiye alırlar, çünkü içlerindeki  çocuğu  
yüreklerinde bir yerlere kilitlemişler dışarı 
çıkmalarına müsaade etmezler. Bizim 
mesleğimizde çocuğun dünyasını 
anlayabilmek çok önemlidir. Oyuncaklarıyla 
veya arkadaşlarıyla evcilik  oynarken 
oyunlarına katılma durumunda 
davranışlarını duygularını eğilimlerini çok 
güzel gözlemleyebiliyoruz. İçimizdeki 
çocuk bize öğrencimizin kendi dünyasında 
yolculuğa çıkarabiliyor. Üzüntülerini, 
sevinçlerini korkularını ve yeteneklerini 
rahatça görme olanağı elde ederiz. 
Büyürlerken içlerindeki çocuğu 
korumalarına yardımcı olabilirsek geleceğin 
mutlu iletişim kurabilen bireyler olmalarına 
destek oluruz. Çocuklarımız büyürken 
dikkat edelim içlerindeki çocuğu 
öldürmeyelim. 
 

Emine AYDIN 
Sınıf Öğretmeni 

            
Ucu küt iğnelerle renkli çuval kumaşı üzerine, renkli yün ipler kullanarak farklı düğüm 
yapmayı öğrenen öğrencilerimiz düğümlerle yapılan çerçevelerle yetinmeyip, farklı 
objeler ve püsküllerle çalışmalarını çeşitlendirdiler. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşen 
atölye çalışması sonrasında öğrencilerimiz aldıkları sertifika ile motive oldular. 
Gerçekleşen atölye çalışması öğrencilerimiz açısından hem farklı bir deneyim, hem de 
çok eğlenceli ve öğreticiydi.

 
           iz öğretmenler de çocukların heyecanına eşlik etmiştik, hepimiz için ilginç bir  
           konu başlığıydı "Tıbbi Bitkiler." Ne de olsa öğrencilerimiz için gündelik  
           hayatlarında karşılaştıkları bitkilere bambaşka bir açıdan bakma fırsatı  
           bulacaklardı. Tıbbi bitki bahçesine vardığımızda görevli bir bay ve bayan 
karşıladı bizi güler yüzle. Zaman kaybetmeden de bahçeyi tanıtmaya başladılar. 
Bitkiler bahçeye küçük adacıklar şeklinde dikilmişti, öğrencilerimiz de bu adacıkların 
etrafına toplanarak can kulağıyla görevlilerin anlattıklarını dinlediler. Günlük hayatta 
gördükleri bazı bitkilerin de bu bahçede olduğunu görmek şaşırttı onları. Bitkileri 
koklamak, onlara dokunmak ayrı bir zevkti öğrencilerimiz için. Okaliptüs ağacını, 
kokusunun rahat bir uyku sağladığını öğrendikleri lavantayı ve daha birçok bitkiyi 
yakından inceleme fırsatı buldular. Bu gezide güneş saatini ve nasıl çalıştığını 
görmek de ilginç bir deneyimdi çocuklar için. Gezinin sonunda, güzel birer dinleyici 
olmanın ödülü olarak, orada bulunan hayvanları da görme ayrıcalığını yaşadı 
öğrencilerimiz. 

BU BİTKİLER ÇOK FARKLI ! 
İNSANLARI İYİLEŞTİRİYOR 

FİNLANDIYA SANATINA BİR BAKIŞ İÇİMDEKİ BEN 

             aratıcı Çocuklar  
             Derneği, 4  
             Ekim 2013  
             Cuma günü Galeri 5’ 
te düzenlenen  
“Finlandiyalı Tekstil Sanatına 
Bir Bakış” adlı sergisi 
kapsamında, sergiye katılan  
tekstil sanatçıları Rajia 
Jokimem ve Aino 
Kajaniemi ile öğrencilerimiz 
çok  özel bir Tekstil  Atölyesi 
çalışması  gerçekleştirdi. 
Sanatçıların öğrencilerle 
birebir ilgilendiği atölye 
çalışmaları sırasında 
öğrencilerimiz, birbirlerinin 
etkinlik masalarını gezerek 
fikir alışverişi yaptılar. 
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