HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
10.02.2014 Pazartesi
09:00 2. DÖNEM BAŞLIYOR
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
15:50 TEOG(T/M/S/F) 8.Sn
11.02.2014 Salı
10:00 Pera Museum Gez.(4,5) snf
10:30 Yüzme (3,4.sınıflar)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Dans Okulu
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
12.02.2014 Çarşamba
10:30
10:30
15:50
15:50

Yüzme (1.sınıf)
Tenis (Anasınıfı)
TEOG(T/M/S/F) 8.Sn
Lego Mindstorm Rob. Kl.

13.02.2014 Perşembe
11:00 Matbaa tesisi gezisi Kiaplar
nasıl basılıyor? (5,6,7.snf)
15:50 İngilizce Destek Programı
15:50 Basketbol Okulu
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi
14.02.2014 Cuma
12:00 Ağız ve Diş Sağlığı semineri
Dr. Samiye Çelik, (Ana,1,2,3. sın.)
15.02.2014 Cuma
09:00 6 ve 7.sınflar TEOG kursu
(Fen-Sosyal B.)

OKUYAN BİR NESİL İÇİN ELELE
epimiz çocuk olduk ve hepimiz
kitapların dünyasında uzun
seneler
geçirdik.
Çocukluğumuzda çok kitap okuduysak
şimdi de çok kitap okuyor bulduk
kendimizi, çocukluğumuz kitapların o
büyülü dünyasında
geçmediyse şimdilerde
de bir kitabı birkaç
aylık zaman
diliminde bitiriyor
olduğumuzu fark
ettik. Peki nedir
bizleri iyi veya
kötü birer “ okur” noktasına getiren
aşamalar? Neden bazılarımız birer “
kitap kurdu” iken bazılarımız da bir
kitabı bitirmekte bile zorlanıyoruz?
Eskinin çocukları şimdinin ebeveynleri
olarak nerede ne hatalar yaptık ve
çocuklarımızın
kitap
okumayı
sevmemelerine sebep olduk? Veya ne
tür
teşvikler
ve
kazanımlarla
çocuklarımızın birer “ kitap kurdu”
olmalarını sağladık?
Gelin hep birlikte kendimize de dürüst
olalım ve çocuklarımıza kitap okuma
alışkanlığı verme konusundaki yaptığımız
doğru ve yanlışları inceleyelim.
Öncelikle, kitap okuma alışkanlığının
kazandırılması aşamasında, çocuğun
kitap okuyabileceği yaşa gelmesini
beklemek
yapılabilecek
büyük

hatalardan biri. Çocuğunuz kitaplara ilgi
duymaya başladığı andan itibaren,
odasında ufak da olsa bir kütüphane
oluşturmak, onun yaş grubuna uygun
kitaplar alarak ona okumak ve kendi
kendine kitaplarıyla, sadece resimlerine
dahi bakıyor olsa, vakit geçirmesini
sağlamak, geleceğin “ iyi okur”’unu
yetiştirmenin
başlangıç
aşamaları.
Sizlerin
de
ebeveynler
olarak
çocuklarınız için birer rol model
olduğunuz gerçeği göz önüne alınınca,
evde kitap okuyan anne ve babasını
gören bir çocuğun ne düşündüğünü ve
ne yapmak isteyeceğini bilmek çok zor
değil.
Televizyon karşısında geçirilen saatler
yerine bir kitabın dünyasına girip orada
yitip gitmek inanın hem size hem de her
adımında sizi örnek alan çocuğunuza
çok iyi gelecek. Anne babalar olarak
çocuklarımızın ödül listesine kitabı
yerleştirmek de bu konuda önemli
noktalardan biri. Harçlıklarının bir kısmı
ile kitap alması konusunda çocuğunuzu
eğitmeniz, AVM’lere gittiğiniz zaman
sadece çocuk oyunlarının olduğu
bölümlerde değil kitapevlerinde de uzun
zaman geçirip çocuğunuzun kitapları
incelemesine fırsat tanımanız, onun
kitaplarla olan bağını güçlendirecektir.
Bu bağ ömür boyu sürecek bir
alışkanlığında
temellerini
oluşturan
davranış şeklidir aslında.

Evde hep birlikte kendi kitaplarınızı okuyor
olacağınız “kitap okuma saati” belirlemek,
sizlerle aynı zamanda aynı şeyleri yapıyor
olmaktan büyük zevk alan çocuğunuz için
de bu anlamda ciddi bir kazanım
sağlayacaktır. Anne ve babasıyla birlikte,
sessizce elindeki kitabı okuyan ve arada
kitabından kafasını kaldırdığında kendisiyle
aynı şeyi yaparak aynı zevki alan anne
babasını görmek hangi
çocuğu mutlu etmez ki?
“Kitaplarım,
bana
yetecek kadar büyük bir
krallıktır.”
der
Shakespear. Gerçekten,
kitaplar, insanın ruhunu
besleyen,
hayal
dünyasının
sınırlarını
zorlayan
ve
insanoğluna bambaşka bir dünyanın
kapılarını açan, büyük, görkemli bir
krallıktır bizce de. Bu mottoyla çıktığımız
bu uzun yolda, öğrencilerimize kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak adına
bizler de Özel İstanbul Koleji olarak
gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyet ve
gerçekleştireceğimiz
birçok
planla,
öğrencilerimizin iyi birer “ kitap okuru”
olmalarını sağlamak için emek vermeye
devam ediyoruz.
2013-2014 eğitim yılıyla birlikte yenilenen
Özel İstanbul Koleji Ege Kurban
Kütüphane’miz çocuklarımızın ikinci adresi
oldu bile kısa zamanda.
Tüm
teneffüs
saatlerinde,
okuma
saatlerinde
ve
bazı
derslerde
kütüphanemiz,
öğrencilerimiz
ve
öğretmenlerimiz tarafından etkin bir
şekilde
kullanılıyor.
Kurulan
yeni
otomasyon sistemi üzerinden kolaylıkla
kitap
ödünç
alan
çocuklarımız,
kütüphaneyi
kullanma
kuralları

konusunda da her geçen gün daha da
bilinçli
bir
hale
geliyorlar.
Kütüphanenin o sessiz, dingin ve bilgi
dolu atmosferinde çocuklarımızı pür
dikkat ellerindeki kitapları okurken
görmek bizler için de büyük bir mutluluk.
Çocuklarımızın okulumuz kütüphanesi
dışındaki farklı kütüphaneleri de
görmeleri bizler için çok önemli.
Bu bağlamda da üniversite
kütüphaneleri
veya
çocuklarımızın
mutlaka
görmeleri
gerektiğini
düşündüğümüz
farklı
kütüphanelere
geziler
planlanmakta.
Kütüphanemiz
birbirinden
değerli
yazarlara söyleşi amaçlı ev sahipliği
yapmaya başladı bile. Gerek küçük yaş
grubu öğrencilerimizle, gerekse daha
büyük sınıflarla yapılan söyleşiler ve
okuma etkinlikleri, çocukların hayal
dünyasını
geliştirme
adına
önemli
faaliyetler. Özellikle okul öncesi ve ilkokul
öğrencilerimiz
için
fazlasıyla verimli geçen
atölye çalışmaları ile,
öyküler
kitaplardaki
sayfalarından sıyrılarak
gerçek
hayata
karışıyorlar adeta.
Geçtiğimiz
4
sene
içerisinde okulumuzda
toplam
21
yazar
söyleşisi
gerçekleşti.
2013-2014 eğitim yılının
sonuna kadar geçecek
dönemde de toplam 4
yazarımızı
daha
okulumuzda söyleşi ve
imza günü amaçlı
Her ay en az bir
konuk etmiş olacağız.
yazarımızı
okulumuzda etkinlik
amaçlı misafir etmeyi
hedeflediğimiz
bu
sistem
içerisinde,
amacımız,
yazar
söyleşileri
ile
çocuklarımızı
hem
okumaya daha fazla
özendirmek, hem de
bazı
öğrencilerimiz
için yazmaya açılan
kapıyı
da
aralayabilmek.
Söyleşilerimizde
öğrencilerimizden
yazar
bazılarının
olmak
istediklerini

gelen konuklarımıza aktarmaları, bu
amacımıza
ulaşma
yolunda
da
çabalarımızın yerini bulduğunun bir
ispatı. Okulumuzda yıllardır düzenlenen
“okuma
saati”
uygulamamızı
da
yenilenen kütüphanemizle birlikte bu
mekana taşıdık diyebiliriz. Farklı sınıf
seviyeleri, farklı günlerde, kütüphaneyi
sınıfça
“
okuma
saati”
amaçlı
kullanıyorlar. Bu uygulamayla da tüm
sınıf seviyelerimiz için kütüphaneyi
rahatlıkla
girip
çıkabilecekleri
ve
kendilerini
her
zaman
rahat
hissedecekleri bir mekan haline getirmek
amaçlanıyor.
Her ay bir gün, 2,3 ve 4. Sınıflarımız,
okudukları bir kitabın ya da kendi
yazdıkları bir masalın canlandırmasını
yapacaklar.
Dilerlerse kostüm, müzik
gibi eklentilerle bu gösteriyi arkadaşlarına
sunacak
olan
öğrencilerimizin
bu
etkinlikten
çok
zevk
alacaklarını
düşünüyoruz.
Kütüphanemizle
ilgili
panoda yer alacak olan birbirinden farklı
tasarımlar,
Kitap
özetleri,
öğrenci
yorumları bu güzel
atmosferi daha da
güzelleştirecek.
Görsel
sanatlar
öğretmenimizin
gerçekleştireceği bu
çok özel tasarımların
da
öğrencilerimizin
çok ilgisini çekeceğine
eminiz.
Her ay sonunda, en
çok kitap okuyan
öğrenciyi “ Ayın kitap
kurdu”
ödülüyle
taçlandırmak
da
hayata geçireceğimiz
faaliyetlerden biri. Yazımızda da size
bahsettiğimiz gibi, kitap okumanın da
ödüllendirildiği bir sistemde, çok daha
fazla çocuğun çok daha fazla sayıda
kitap okuyacağı da aşikar. Kitap okuma
alışkanlığının, çocuklarımızda, hem ev
içerisinde
sizlerin
ebeveyn
olarak
gerçekleştireceğiniz uygulamalarla, hem
de bizim okulda kütüphane kullanımını
ve kitap okumayı teşvik edici etkinlik ve
planlamalarımızla, uzun süreli bir okuma
alışkanlığı yaratacağına olan inancımız
sonsuz. Yeter ki kitapların değerini ve
hayattaki önemini çocuklarımıza geç
kalmadan
anlatabilelim…
Sema Farrell
Halkla İlişkiler Sorumlusu

ÇOCUKLARIMIZA SÖYLEYEMEYECEĞİMİZ
DAHA NİCE "LEYLEK" YALANI VAR !
nne ve baba olma sürecinin en
sancılı, en sıkıntılı evrelerinden
olan ve ebeveynleri en çok
zorlayan
konu
başlıkları
arasında
şüphesiz “ cinselliğin çocuğa anlatılması”
yer
alıyor.
Hemen
hemen
tüm
toplumlarda tabu haline gelmiş olan bu
konu
başlığında,
çocuklarımızı,
zamanında ve doğru
bilgilendirmemek,
ileride, bu anlamda
hayatlarının
her
dönemine
olumsuz
olarak etki edecek izler
bırakabiliyor.
Anne
babalar, hangi yaşta,
çocuklarına cinsellikle
ilgili
ne
kadarlık
bir
bilgiyi
anlatabilecekleri konusunda maalesef
hala tutarlı bir yol bulabilmiş değiller
ülkemizde.
Cinsellik hala çocukların arkadaş
ortamında veya kendi araştırmaları
sonucu hakkında bilgi sahibi oldukları
ve maalesef de bu anlamda “bilgi
kirliliği" ne de maruz kalabildikleri bir
konu başlığı. Bunun sonucu olarak
çocuğun
yetişkinliğe
uzanan
yolculuğunda,
kendi
bedeni
ve
duygularını
tanımlayabilme
süreci
sağlıklı işlemiyor. Oysa ki ergenlik
döneminde
başlayan
değişimin
çocuğun zihninde güvenilir bilgilere

kimler
konuşmalı
ve
verilecek
yanıtlarda
doğru
bilgiler
bütün
çıplaklığıyla açıklanmalı mıdır? Yoksa
benzetmeler, masumane kaçamak
yalanlar kullanılabilir mi?
Kendisini
dünyaya leyleklerin getirmediğinin
bilincinde olan günümüz çocuklarına,
kendi
bedenlerini,
nasıl
dünyaya geldiklerini anlatmak,
ciddi anlamda komplike ve
karmaşık bir duruma sebep
olabilir.
Öğrencilerimizin
cinsellik
konusunda
zamanında
ve
doğru
bilgilendirilmelerinde, okulda
bu konuda uzman kişi ve
kurumlardan
alacakları
dozunda bilginin öneminin
farkında olduğumuz için, bizler de, Özel
İstanbul Koleji olarak, bu konuda yıllar
içinde Türkiye’de uzmanlığını ispatlamış
TAP ( Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması)
Vakfı ile işbirliğimizi her sene olduğu gibi
bu sene de sürdürüyoruz.
İlkokul
4.
Sınıf
ve
üstü
sınıf
seviyesindeki öğrencilerimize, kendi yaş
grupları itibariyle, cinsellik konusunda
bilmeleri gereken noktaları konunun
uzmanlarından aktarmak, bizim okul
olarak önemli sorumluluklarımızdan biri.
Ergenlerin
cinsel
gelişimlerini
desteklemek ve “ güvenli cinsellik”
kavramı çerçevesinde kazanacakları

dayalı bir karşılığı
olması
gerekmektedir.

Ayrıca cinsel bilginin edinilmesi için
doğru yolların neler olduğu konusunda
da bilgi sahibi oldular.
Öğrencilerle interaktif bir ortamda
geçen ve görsel materyallerle de
desteklenen bu eğitimde, çocuklarımız,
cinselik konusunda zamanında, doğru
ve her şeyden önemlisi “ temiz” bilgilere
sahip olmanın ayrıcalığını yaşadılar.
Zihinlerini meşgul eden sorulara yanıtlar
buldular.
Cinselliğin
konuşulmadığı
ve
konuşturulmadığı bir toplum olan Türk
toplumunda,
öğrencilerimize,
bu
anlamda destek olabilmenin önem ve
değerinin bilinciyle, bu tip eğitimlerin
toplumun
her
kesiminde
eğitim
kurumları tarafından
desteklenerek
gerek devlet okullarında gerekse çok
daha
fazla
sayıda
özel
eğitim
kurumunda
çocuklara
aktarılması
Özel
İstanbul
Koleji
olarak en büyük
temennimiz.
TAP
Vakfı’nın
öğrencilerimize
sunduğu
bu
eğitimle,
siz
velilerimizin
bu
anlamda
omuzlarınızdaki
yükü ciddi şekilde
hafifletmiş
olduğumuzu
umuyor
ve
okulumuzda
verilen
bu
eğitimin,
ev

Diğer
yandan
çocuklar her yaş
döneminde
meraklıdırlar,
soru sormaktan
ve
her şeyin
nedenini
öğrenmeye
çalışmaktan hiç
ama
hiç
sıkılmazlar.
Ne
tür
yanıtlar
verilmesi
gerektiği
konusunda tam
bir
kaos
yaşandığı
için,
çocuklarının cinsellikle ilgili soruları
aileleri mental ve duygusal açıdan en
çok
yoran
sorulardır.
Çocuğa
açıklanacak bilgi ne olmalı, hatta ne
kadar olmalıdır? Aile dışında çocukla

başlıklarında
bilgilendirildiler.
Daha
küçük yaş gruplarındaki öğrencilerimizin
cinsiyetlerini tanıma, bedenlerini tanıma
ve
ona
değer
verme,
büyüme
aşamasında bedenlerinde meydana
gelen değişimlerin farkında olma gibi
konularda bilgilendirildikleri eğitimde,
daha büyük yaştaki öğrencilerimiz de
bedensel değişimler, özel alan ve
sınırlar, yanlışlar ve doğrular, toplumsal
cinsiyet ve cinselliğe yaklaşım gibi konu
başlıklarında
bilgilenme
fırsatını
yakaladılar.

bilinç
ve
duyarlılık
ile
riskli
davranışlardan kaçınmalarını sağlamak
amaçlı düzenlenen “ Cinsel Sağlık
Eğitimi” programında, öğrenciler, kendi
yaş
gruplarına
uygun
konu

ortamında,
siz
ebeveynler
tarafından da desteklenen bir
eğitim
konu
başlığı
olmasını
sizlerden rica ediyoruz.
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ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ ŞUBAT PROGRAMI

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

1

3

10
09:00 2. DÖNEM BAŞLIYOR

10:30

4

5

11

12

Yüzme(3.4.sınıflar)

TEOG Tr/Mt/Fen/Sos 8.Sn
Piyano Okulu
Basketbol Okulu

15:50
15:50
15:50

13:00 Meyve ve Sebzeleri tanıyoruz
Gezisi (Anasınıfı)
13:00 Yazar Alper Uygur,Söyleşi
(6,7,8 snf)
15:50
15:50
15:50

TEOG Tr/Mt/Fen/Sos 8.Sn
Piyano Okulu
Basketbol Okulu

TEOG Tr/Mt/Fen/Sos 8.Sn
Lego Mindstorm Rob. Kl.

Yüzme(2.sınıflar)
Lego Mindstorm Rob. Kl.
Dans Okulu
Piyano Okulu

15:50
15:50

Yüzme(3.4.sınıflar)

15:50

İngilizce Destek Prg

15:50
15:50

Basketbol Okulu
Çocuk Sanat Atölyesi

15:50
15:50

Lego Mindstorm Rob. Kl.
Dans Okulu
Piyano Okulu

Satranç Okulu
Okulu

20

21

15:50
15:50
15:50

İngilizce Destek Prg
Basketbol Okulu
Çocuk Sanat Atölyesi

26
Yüzme (1.sınıf)
Tenis(Anasınıfı)

15:50
15:50

TEOG Tr/Mt/Fen/Sos 8.Sn
Lego Mindstorm Rob. Kl.

22
09:00

TEOG Tr/Mt/Fen/Sos 8.Sn
Lego Mindstorm Rob. Kl.

10:30
12:30

15

13:00 Geleceğin yazarları BARIŞ
konulu 6. öykü yarışması
(ilgili öğrenciler)
15:50
15:50

Satranç Okulu
Okulu

27
10:30 Halk Ekmek Fab.Gez.
(2.snf)

15:50
15:50
15:50

İngilizce Destek Prg
Basketbol Okulu
Çocuk Sanat Atölyesi

6 ve 7.sınflar TEOG kursu
(Fen-Sosyal B.)

Piyano

Yüzme (Anasınıfı)
Tenis( 1.sınıf)

09:00 TEOG Okul Deneme 1

8

09:00
11:00 Ağız ve Diş Sağlığı semineri
Dr. Samiye Çelik,
(Ana,1,2,3.sınıflar)

19

25

15:50
15:50
15:50

14

12:00 Yazar Nural Birden Söyleşi
(1,2.snf)

24

TEOG Tr/Mt/Fen/Sos 8.Sn
Piyano Okulu
Basketbol Okulu

15:50
15:50

10:30
12:30
10:30
15:50
15:50
15:50

13

Yüzme (1.sınıf)
Tenis(Anasınıfı)

18

10:30 Yazar İpek Ongun, Söyleşi ve 10:30
İmza Günü
(Ana,1,2,3,4,5,6,7, 8. snf)
15:50
15:50
15:50

10:30
12:30

Lego Mindstorm Rob. Kl.
Dans Okulu
Piyano Okulu

17

7

11:00 Matbaa tesisi gezisi Kiaplar
nasıl basılıyor? (5,6,7.snf)

10:00 Pera Müzesi Sergi Gezi ve
Atölyesi (4,5.snf)
15:50
15:50
15:50

6

Piyano

28
09:00 Sivil Savunma (5.snf)
14:00 Eskrim Spor Tanıtımı (5,6,7,8
snf)
15:50 Satranç Okulu
Piyano
15:50 Okulu

* Veli toplantı ve seminerlerine öğrencilerin getirilmemesi önemle rica olunur.

6 ve 7.sınflar TEOG kursu
(Türkçe - Matematik)

