HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
28.03.2016 Pazartesi
08:50 İns. Hak. Yurtd. 1.yazılı sınavı
(4. sınıflar)
09:00 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
kutlaması (6.sınıflar)
11:55 Kitap ayracı yapımı-kütüphane
etkinliği (2.sınıf)
16:20 Basketbol / Piyano Okulu
16:20 Çocuk Sanat Atölyesi
16:25 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos)

29.03.2016 Salı
08:40 Din Kül.Ve Ahlak 1.yazılı
(4,5,6,7,8 sınıflar)
09:50 Yüzme (1.sınıflar)
12:00 Yazar Melek Güngör söyleşisi
1. oturum (5.,6.,7. ve 8. Sınıflar)
13:00 Yazar Melek Güngör söyleşisi
2. oturum (2. ,3. , ve 4. sınıflar)
16:20 Modern Dans Atölyesi
16:20 Piyano Okulu
16:20 TEOG Bireysel Destek Programı 8.sınıf öğr. (Din K.ve Ahlak)

30.03.2016 Çarşamba
08:40 Fen ve Bilim Uyg. 1.yazılı sınavı
(5,6,7 ve 8 sınıflar)
08:40 Trafik 1.yazılı sınav.(4. sınıflar)
09:50 Yüzme (4.sınıflar)
09:00 Oyuncak Müzesi (Anaokulu)
15:40 Lego Mindst./ Basketbol Okulu
15:40 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos)

31.03.2016 Perşembe
08:40 Okul Deneme Sınavı
(7. ve 8.sınıflar)
11:30 Tenis (Anaokulu)
13:00 Sabancı müzesi Heinz Mack
sergisi+ atölye (2 ve 3.sınıflar)
14:00 Film izleme etkinliği
The Book Thief (7.sınıflar)
Okul kütüphanesi
15:40 İngilizce Destek Programı
15:40 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos)

01.04.2016 Cuma
09:50 Beyazıt Devlet Kütüphanesi
(3,4.sınıflar)
15:40 Randevulu veli toplantısı
(8.sınıflar)
15:40 Satranç Kulübü
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı
8.sınıf (İng)

02.04.2016 Cumartesi
08:50

TEOG Destek Programı
( 5,6,7, 8.sınıflar )
09:00 Randevulu veli toplantısı
(8.sınıflar)
11:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (Anaokulu)
13:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (İlköğretim)

BU ÇOCUKLAR HARİKA ! ! !
ocukların yaşam algısı biz
yetişkinlerinkinden son derece
farklı. Bu tüm canlı türleri için
geçerli aslında. Sözgelimi bir
aslan yavrusu avcılık yetenekleri ile
doğmuş olsa da bu becerisi kardeşleri ile
boğuşmaktan öteye gitmez uzun bir
zaman. Oyun, doğumdan yetişkinliğe
uzanan yolculukta çocukları hayata
hazırlayan sihirli bir dünya. Eğitim
bilimciler bu sihirli dünyaya ufak
dokunuşlar yaparak kendi içinde disipline
sahip, kazanımları artıran, psikomotor
gelişimi güçlendiren sonuçlar elde ediyor.
Hem de bu sihirli dünyanın eğlencesini
koruyarak. Çoklu zeka kuramının çıkışı
1980'li yılların başına denk gelse de
dünyada ve ülkemizde uygulanmaya
başlanması
90'lı
yılların
ortasını
bulmuştur. Çoklu zeka yöntemine dayalı
eğitimi uygulamakta tek başına yeterli
değil. Teknik alt yapı yeterliliği ve
öğretmen yeterliliği de üst düzeyde
olması gerekiyor. Hatta yapılan orta
süreli araştırmalar iyi uygulanmayan
çoklu zeka yönteminin yerine, klasik
yöntemin
daha
başarılı
olduğunu
gösteriyor.
Alanında Uzman Eğitimciler:
Her alan kolu kendi içinde uzmanlık
gerektiren koca bir dünya. Dahası
uzmanlığın yanı sıra yılların kazandırdığı
deneyim de çok önemli. Çocukların çok
yönlü olarak zekalarının gelişiminde
doğru kodların işlenmesi konusunda

uzman eğitimcilerin baş edebileceği bir iş.
Her etkileşim, çocukların beyninde yeni
binlerce
nöronlar
arası
bağlantı
oluşturuyor. Bu bağlantıların temiz
kurulması, çağrışım yöntemi ile test
edilen çapraz bağlantılardan oluşuyor.
Uygulama Sonuçları:
Çok yönlü zeka gelişiminin sonuçlarını en
iyi okulumuzda özel günlerde yapılan
etkinlikler esnasında gözlemleme imkanı
buluyoruz.
Geçtiğimiz hafta en
miniklerimizin
sahnede
kendilerini
gösterdikleri
“Class
Day”
de
bu
etkinliklerden biriydi. Okulumuzun en
minik
üyeleri
sahneyle
tanıştılar,
ailelerine
okuldaki
kazanımlarından
kesitler sundular. Henüz dünyaya ayak
basalı yedi yıl bile geçmemiş çocuklar,
farklı
alan
kollarında
uzman
öğretmenlerin eğitim verdiği disiplinlerde
yıl boyu yaptıkları çalışmalardan örnekler
sundular.
Şiirler
okudular,
şarkılar
söylediler,
anadillerinde
ve
ikinci
dillerinde drama yaptılar, dans ettiler.
Arada sözlerini unuttularsa bile hiç renk
vermediler, öylesine rahat, öylesine
sahne için doğmuşlar sanki...
Daha da önemlisi tüm çalışmalar özenle
hazırlanmış, en ufak ayrıntı dahi gözden
kaçmamıştı.
Yedi
yaşını
aşmamış
çocukların
hissettiği
duyguları,
karşısındaki yetişkinlere aktarma becerisi
biz eğitimciler için günün özeti oldu.
Hepiniz harikasınız… Aferin çocuklar..

HAVUZLAR YENİ BİR
YILDIZLA TANIŞIYOR…

BU BAHARDA DA OKUL BAHÇEMİZE ÇİÇEKLERİMİZİ DİKTİK
Özel İstanbul Koleji’nde geleneksel olarak
Mart’ın gelişiyle çiçekler ve çocuklar
birbirleriyle
bütünleşir.
Her
yıl
gerçekleştirdiğimiz
bahar
bayramını,
öğrencilerimiz bu yıl da heyecan ve neşe
içinde kutladılar.
Okul bahçemize öğretmenleriyle birlikte
birbirinden renkli çiçekleri dikkatle ve
özenle diken öğrencilerimiz, toprakla iç içe
olmanın
keyfini
yaşadılar.
Diktikleri
fidanlara ilk can sularını vermenin
mutluluğunu da ekleyerek, bizzat bir
canlının hayata tutunmasını sağladılar.
Her teneffüste ve sonraki günlerde
heyecanla bu kez diktikleri çiçeğin gelişip
büyümesini incelemek, bu mucizeye şahit
olmak, öğrencilerimiz için farklı bir
heyecan, apayrı bir yaşam deneyimi olarak
şimdiden anılarına kazınmaktaydı. Bu
uygulamayla hem sorumluluk bilinçlerinin
gelişeceğine, hem de doğa sevgisinin
içlerine işleyeceğine inancımız sonsuz.

Okulumuzun en önemli özelliklerinden biri,
kitlesel eğitim yapan okullara göre
öğrencilerinin yeteneklerini çok daha kolay
keşfedebilmesi özelliği olsa gerek. Yıllar
önce beden eğitimi öğretmenimiz Erkan
Akçay’ın yönlendirmesiyle yüzmeye ağırlık
veren öğrencimiz Nil Yıldız, bugün
müsabaka havuzlarının yıldızı olmaya ciddi
bir aday. 8.sınıf öğrencimiz Nil, geçen hafta
yapılan İstanbul Okul Sporları Yıldızlar İl
Birinciliği yüzme yarışmasında 53 okul
arasında okulumuzu temsil etti ve çok iyi
bir performans göstererek üç farklı dalda
madalya almaya hak kazandı.
Nil 200 m Kurbağalamada 2:48.49 derecesi
ile üçüncü, 100 m Kurbağalamada 1:16.66
derecesi ile üçüncü, 50 m Kurbağalamada
35:02 derecesi ile ise ikinci olarak, 3 farklı
dalda madalyaları topladı. Bu sonuçlarla
okulumuzu 53 okul arasında 14.sıraya
yükselterek
önemli
bir
başarı
sağlamasından ötürü sporcu öğrencimiz Nil
Yıldız’ı kutluyor, başarılarının artarak
sürmesini
dileyerek
kendisini
tebrik
ediyoruz..

SİPAHİOCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ TANITIM GEZİSİ

HAVACILIK MÜZESİ

İlkokulumuzun en küçük üyeleri 1.sınıf
öğrencileri
ile
Yeşilköy’deki
Hava
Kuvvetlerinin Havacılık Müzesini ziyaret
ettik. Havacılık ve havacılık tarihimiz ile
ilgili bir çok objenin bulunduğu müzenin
sinema salonunda havacılık ile ilgili
teknolojik gelişmeleri gösteren animasyon
ve ardından da TÜRK YILDIZLARI’nın
gösterilerini seyrettik.
Dışarıda da devasa uçakları inceledik,
uçaklara
ve
pilotlara
karşı
olan
hayranlığımızla okula dönüş yoluna geçtik.

Maslak’ta güzel bir alanda kurulmuş bir
binicilik kulübünde, atlarla spor yapmanın
güzelliğini görmeğe gittik. Okulumuzun 5,
6 ve 7. sınıfları ile yaptığımız bu gezide
Binicilik sporu hakkında tarihi, teknik ve
görsel bilgiler aldıktan sonra, tesisin
içerisinde

bir gezinti yapıp parkurları gördük. Atların
ahırlarını gezerken onları sevme imkanı
bulduk. O dev cüsselerine karşın zarif ve
sakin gözüküyorlardı. Ama eğitmenleri
bizleri uyardı. Sert hareket ve gürültü yapıp
korkutmamaya özen gösterdik.

