
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                slında  başarı hikayesinden  
                biraz daha fazlası. Aile olma  
                sinerjisinin ilham verici öyküsü  
                Mezun öğrencilerimiz için çoğu 
zaman unutulmayacak zamanların hafızada 
bıraktığı büyülü çocukluk  
günleri. Eminim zaman  
zaman kendini masal  
karakterinin başrol  
oyuncusu gibi hisseden  
küçük öğrenciler vardır.  
Biz öğretmenler ise  
aldığımız eğitimin,  
bilgi ve  
deneyimlerimizin  
sonucu olarak ortaya 
 çıkan kurumsal kolektif vizyonu, 
öğrencilerimizin eğitim-öğretiminde etkin 
şekilde kullanıyoruz.  Birçok eğitim 
kurumunun başlıca görevler arasında saydığı 
ve öğrenciye kazandırmak istediği düşünce ve  
davranış modelleri vardır.  
Örneğin "kendini özgürce ifade edebilen" 
veya "arkadaşları ile uyum içinde grup 
çalışması sağlayan" veya "akademik hedefleri 
olan" şeklinde. Bunlar gerçekten eğitim-
öğretim kurumu için önemli kavramlar olmalı 
ancak ben hedef denilince biraz daha fazlası 
olması gerektiğine inanıyorum. Oysa bir 
eğitim-öğretim kurumunun hedefleri alt sınırı 
dünya insanı yetiştirmek, Mars görevine 
gidecek olan insanoğluna ekip kurarken iyi bir 
takım arkadaşı yetiştirmek olmalı ya da farklı 
bakış açıları kazandırılmış öğrencilerin 
gelecekte çaresiz hastalıklara çare bulması 
hedefler arasında olmalı. Belki iklim 
değişikliklerine daha ilköğretimde çare arayan 
öğrenciler gelecekte termodinamik yasalarına  
yeni denklemler ekleyerek efektif enerji 
kullanımı konusunda yeni çağı açacaktır. Yine 
ilköğretimde sanat ile iç içe yaşayan sahne de 
Broadway Müzikalleri ile devleşen çocuklar 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
08.12.2014 Pazartesi 
  
08:50 İng.2.yaz.-4,5,6,7.sn 
10:00 Beykoz Cam At. Gez. (2. s) 
15:50 Çocuk S /Piyano /Basket /TEOG 
  
09.12.2014 Salı 
 
10:00 Yüzme (Anaokulu) 
15:50 Lego / Dans Ok. / Piyano Okulu 
 
10.12.2014 Çarşamba 
  
10:30 Yüzme 2 ve 4. Sınıflar        
14:00 Ozi Okulda” Etk. (3,4,5. Snf.)    
15:50 Basketbol Ok. / Lego / TEOG 
  
11.12.2014 Perşembe 
 
13:00 Sabancı Müzesi Joan Miro 
Serg.Atölye çalş.-7,8.sn 
13:00 Pera Müzesi Kil atl (anas.) 
11:30 Tenis (1. Sınıf) 
15:50 İngilizce Destek Prg. 
  
12.12.2014 Cuma 
   
10:00 Yazar Behiç Ak söyleşisi ve 
imza etkinliği (3,4,5,6. snf) 
10:30 Bütçe,Tasarruf konulu gezi -
İş Bankası Müzesi (1. snf) 
15:50 Satranç Okulu/ Piyano Ok.      
  
13.12.2014 Cumartesi 
 
09:00 5,6 ve 7. sınıflar TEOG 
destek prog (Türkçe,Sosyal,Fen) 
 

 TEOG BAŞARIMIZ "DOĞAL SÜRECİN SONUCU" 
gelecekte yazacakları senfonik eserler ile 21. 
yüzyılın Mozart'ı, Bethoven'ı ya da Eric Satie'si 
olacaktır. Geçen hafta okulumuzda TEOG 
sınavı yapıldı. Öğrencilerimiz de bir miktar 
heyecan vardı. Ki bu motivasyonları için faydalı 
bir duygu durumu. Ancak ben hiç birinde kaygı 
yada korku görmedim. Sabah sınava girmeden 
bir kaç dakika önce birbirleri ile şakalaşıyor, 
aktüel hayattan bahsediyorlardı. Hayatlarının 
(ne yazık ki) geri kalanının rotasını çizecek olan 
bu sınavı hayatın normal akışının parçası olarak 
karşılamaları bence sonuçları itibari ile 
ortalama başarının % 90'ların üstüne 
çıkmasında büyük rol oynadı. Başta da 
bahsettiğim gibi bu bir ruhtu. Özel İstanbul 
Koleji ruhu.  Yöneticisinden, öğretmenine, 
öğrencisinden velisine herkes bu duygunun 
etrafında toplanmıştı. Deneyimli, çok 
profesyonel bir öğretmen kadrosunun uzun 
yıllardır süregelen emeği var, evet çocuklarımız 
planlı ve yoğun bir çalışma dönemi yaşadılar. 
Özellikle son 2 ay biraz daha gaza bastırlar. 
Evet, şimdi mutluyuz çünkü her şey yolunda 
gidiyor. Neredeyse tüm öğrencilerimiz bir çok 
derste % 100’e yakın başarı sağladı. Sınıf 
ortalamamız % 90 başarının üstünde. Biraz 
önce değindiğim gibi mutluluğumuz her şeyin 
yolunda gitmesinden ötürü Özel İstanbul 
Kolej'inde tesadüfler yada  gelip geçici 
başarılar olmadığı için çılgınca bir mutluluk ile 
hissetmiyoruz, çocuklar da biz öğretmenler de 
dingin bir mutluluk, başarıya olan inancı 
perçinlenmiş bir topluluk olarak görüyoruz 
kendimizi. Hayal kurmakda bizim, hayal kırıklığı 
da bizim en önemlisi hayatı  yaşama sanatını 
öğrenmek. "Hayat başardıklarımızın 
başaramadıklarımızdan  çıktığında kalan 
değildir, her ikisinin toplamıdır. "  
Kaan Özsayıner 
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 



    
 
 
 
 
 
 
 

                  ocuklar,  tarihin en eski sanat  kolları arasında yer alan 
                    heykel tasarımına başladıklarında özellikle kilin heyecan 
                    uyandıran yapısını, küçük elleriyle ve basit dokunuşlarla  
                       kullanarak, boşluğu hacimlendiren özgün, sade  
çalışmalar üretmeye başladılar. Sanatlarını, yaratıcı düşünceleriyle  
buluşturarak, heykellerinde özgün ve yalın zenginliği vurguluyan 
öğrencilerimiz sanat tarihi açısından edindikleri bilgi birikimin izlerini 
hazırladıkları büstlerde görmek hiç de zor değil. Formun ve malzemenin 
iç içe  geçtiği büst çalışmalarını, bizlere gösterişten uzak, durağan ve 
devingen olarak sunarken, çıkan sonuç ve ürünle hepimiz etkileniyor ve 
heyecanlanıyoruz. Eylül Görkemli Zeynep Defne Çokluk.  
 
Kasım ayı içinde hazırladıkları büst çalışmaları ile incelikleri öne çıkaran 
bir çalışma ortaya koydular.  
 
Hem teknik olarak hem de yaratıcı düşüncenin kullanılması açısından ön 
plana çıkan iki öğrencimizin çalışması birçok profesyonel kil sanatçısının 
heykel çalışmalarına tabir yerindeyse taş çıkartacak kadar etkileyiciydi. 
Sevgili Defne ve Eylül'e teşekkür ediyoruz, yaşamlarında sanatın hep var 
olmasını diliyoruz. 

 KASIM AYI SANATÇILARI EYLÜL 
GÖRKEMLİ VE DEFNE ÇOKLUK 

               ğrencimiz Asena Ardaman İz tv'de yayınlanan İki Göz 
               Bir Şehir programında Wilco ile Bolu ilimizde bulunan  
               Çubuk Gölü'nün fotoğraflarını çekmeye katıldı. Geçen  
               yıl da National Geographic'te birinci seçilen fotoğrafı ile  
ABD'ye giden Asena bu alandaki başarılarını sürdürüyor. Wilco ile 
fotoğraf sanatının incelikleri konusunda sohbet ederken Asena 
konusu doğa olan tüm fotoğrafları çok sevdiğini ve temel olarak 
doğa fotoğrafları ile ilgilendiğini vurguluyor.  
 
Wilco'nun "bu konuda eğitim alıp almadığı" sorusu üzerine, 
temelini okulumuz fotoğraf kulübünde aldığı temel fotoğrafçılık 
eğitminde aldığını belirten Asena, Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin 
seçimiyle programa katılması uygun görülen üç çocuktan biri oldu.  
 
Günün devamında Taraklı Köyüne giden ekip, yaşam alanlarının 
dokusunu, doğal güzellikleri ve yaşam alanlarını görüntülemeye 
devam etti. Asena ArdamanI, süregelen başarılarından dolayı 
kutluyor başarılarının bir ömür boyu artarak devam etmesini 
diliyoruz. 

ASENA ARDAMAN FOTOĞRAFLARI 
İLE BU KEZ İZ TV'DE 
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