
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osyalleşmek; 

birçok tarih 
bilgisi 
öğrenmek, 

Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olarak 
vatanımızı ve milletimizi 

sevmeyi öğrenmek, 

Hukuk kurallarının herkes 
için bağlayıcı olduğunu, bütün kişi ve 
kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu 
gerekçeleriyle bilmek, Birey toplum ve 
devlet arasındaki ilişkileri açıklarken, 
sosyal bilimlerin temel kavramlarından 
yararlanmak, Haklarını ve sorumluluklarını 
bilen bir vatandaş olarak yetişmemizi 
sağlamak, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını 
öğrenmek, Çevresini, yurdunu, dünyayı 
tanımaktır. 

“Gerçek bir keşif yolculuğu yeni topraklara 
ulaşmak değil, eski olanı yeni gözlerle 
görmek demektir” demiş Marcel Proust. 
İşte sosyal bilgiler dersi gerek verdiği 
coğrafi bilgilerle, gerekse de tarih 

konusunda ufkumuzu açarak bu ‘eski olanı 
yeni gözlerle’ görmemizi sağlar.  

Amacım kendi dersimin önemini anlatmak 
değil, aksine benim hayatıma yaptığı 
katkıdan bahsetmek: Eğer benim gibi 
gezmeyi; kültürel ve coğrafi mesafeler kat 
etmeyi seviyorsanız sosyal bilgiler dersinde 
öğrendikleriniz sizin en değerli rehberiniz 
olacaktır.  

Şöyle bir örnek vereyim: Kısa bir araştırma 
sonrasında öncelikle Mısır’daki, sonrasında 
da daha az tanınan Meksika’daki 
piramitleri görebilirsiniz. Bu büyük 
eserlerin görünümleri arasında geometrik 
şekil olarak hiçbir fark yoktur. İşte sosyal 
bilgiler dersi de burada devreye girer. Bu 
piramitlerin yapılışları arasındaki binlerce 
yıllık farkı ve yapılış amaçlarının birbirinden 
tamamen farklı olmasını bu derste 
öğreniriz.  

Moskova’da Kremlin Müzesi’ni gezerken 
Rus İmparatorluğunun Çariçelerinden 
Katerina’nın kıyafetlerindeki kumaşlar ve 
desenler ilginçtir. Bu kumaşların Osmanlı 
motifleri taşıdığını gördüğünüzde Osmanlı-
Rus diplomatik ilişkilerini, savaşlarını ve 
anlaşmalarını hatırlarsınız. Artık o 
kumaşlar ve desenler sadece ilginç 
tasarımlar değil tarihin tanıklığını yapmış 
ve günümüze getirmiş habercileridir.  

Bu haftasonu Osmanlı imparatorluğunu da 
eski başkenti Edirne de tanıyacağız. 
Tarihimizdeki üç önemli figürü ve 
eserleriyle Mimar Sinan’ı beraber 
keşfedeceğiz. Sosyal bilgiler dersi böyle 
zamanlarda benim hayatıma katkıda 
bulunuyor. Gittiğim yerleri anlayarak ve 
geçmişle bir bağ kurarak insanlığın 
etkileşiminin izlerini sürebiliyorum. 
Umarım, derslerde öğrettiğim bu bilgilerle 
dünyaya ‘yeni gözlerle’ bakmanıza katkım 
olmuştur. 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
Bilge ÖCAL    

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

 
23.05.2016 Pazartesi 
 

10:00 Yaratıcı  Çocuklar Derneği  
Hayvan Hakları Fotoğraf 
Yarışması ödül töreni  

16:20 Basketbol / Piyano Okulu 
16:20 Çocuk Sanat Atölyesi 
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı - 

7.sınıf (Matematik) 
 

24.05.2016 Salı 
 

08:50 Matematik  3.yazılı sınavı  
 (4,5,6,7 ve 8 sınıflar) 
09:50 Yüzme (1.sınıflar)  
16:20 Modern Dans At./Piyano Okulu 
16:20 TEOG Bireysel Destek Programı - 

7.sınıf öğr. (Din K.ve Ahlak) 
 

25.05.2016 Çarşamba 
 

09:50 Yüzme (4.sınıflar) 
10:00 Miniatürk (Anaokulu, 1.sınıf) 
15:40 Lego Mindst./ Basketbol Okulu 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı - 

7.sınıf (Türkçe) 
 

26.05.2016 Perşembe 
 

10:00 Sadberk Hanım Müzesi gezisi 
(4.sınıflar) 

12:00 Tenis- Gösteri antrenmanı  
 (1.sınıf velilerine)   
15:40 İngilizce Destek Programı 
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı – 
 7.sınıf (Fen) 
 
 

27.05.2016 Cuma 
 

 
 

06:00 Edirne Gezisi Hareket  Saati 
10:00 Uz.Dr. Hilal Yıldız – Ergonomi -

Oturuş Bozukluğu semineri 
(1,2,3.sınıflar)  

15:40 Satranç Kulübü 
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı – 
 7.sınıf (İngilizce) 
 
 
 

28.05.2016 Cumartesi 
 

08:50 TEOG Destek Programı  
 ( 5,6 ve 7.sınıflar ) 
11:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (İlköğretim) 
22:30   Edirne Gezisi  Karşılama Saati 
 
 

 
 
 

 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN HAYATIMIZA KATKISI 



Bu sene 4.’sü düzenlenen, 

konsepti ’’ Uyandırma Servisi 

Günaydın ’’ olan İstanbul 

Çocuk ve Sanat Bienali, 4-18 

yaş arası çocukların ve 

gençlerin sanatsal üretimlerini, 

İstanbul’ un farklı kültür ve 

sanat mekanlarında 

sanatseverlerle buluşturdu. 

450 görsel sanat projesini 

sanatseverlerle buluşturan 

Antrepo 1 ’ in de ev sahipliğini 

yaptığı bu bienalde 

okulumuzun heykel kulübü 

öğrencilerinin ’’ Bahara 

Günaydın ’’ adlı çalışması da 

bulunuyor.  

Bizler de, hem okulumuzun bu projesini, 

hem de diğer sanat  projelerini yakından 

görmek amacıyla Antrepo 1 ’ de 10 Mayıs 

2016 ’ da 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizle bir 

gezi gerçekleştirdik. Önce rehber eşliğinde 

sergiyi dolaşarak, farklı yaş grubu 

çocukların projelerini görme ve yorumlama 

fırsatını yakalayan öğrencilerimiz, .daha 

sonra Figen Fidan Serkan Özcan 

Geleneksel Sanat Müziği Oda 
Topluluğu ’’Notanın Mucizesi ’’ 
etkinliğine katıldılar. 2/A 
sınıfından Defne Alp ve Dilara 
Yazgan keman çalarak, 
performanslarıyla tüm 
izleyenlerin takdirini kazandılar.  

Öğrencilerimizin diğer katıldığı 
etkinlik ise, Dilek Cıpli / Singing 
Jam atölyesiydi. Dilek Cıpli, bu 
atölyede öğrencilerimize 
uygulamalı ritim-beden müziği, 
şarkı söyleme tekniklerinin 
uygulamalı eğitimini verdi. 
Çocukların hayallerini yansıttığı 
bu sergiyi dolaşarak ve 
çocukların yaratıcılığı üzerine 

düşünce üreten sanatçı ve eğitmenlerle 
buluşan öğrencilerimiz, sanata farklı gözle 
bakabilen, bienalin anlamını bilerek sergi 
mekanından çok mutlu ayrıldılar. 

 

 

Öğrencilerimiz bir 
sene boyunca 
disiplinli, azimli ve 
özverili katkıları ile 
yaşlarından 
beklenmeyecek 
üstün performans 
gösterdikleri müzikal 
dramalarını 14 Mayıs 
günü Akatlar Kültür 
Merkezinde başarı ile 
tamamladılar.  

Müzikale hayat veren 
drama, koro ve dans 
harmoni içinde 
senoryaya 
yerleştirmek, 
öğencilerimizin 

 

mimik ve postür, text çalışmaları, sahneye 
giriş çıkışlarını zamanlama, dekorların 
sahneye zamanında yerleştirilmeleri,ışık ve 
ses düzeni, her sahnenin senaryo akışına 
göre arka plan müziklerinin seçimi, 
oyunculuğu vurgulayan ve altını çizen 
kaliteli ses efektlerini bulmak, gerçekten 
çok emek isteyen ancak başarması bir o 
kadar da keyif veren çalışmalardı. 

Beauty and The Beast Müzikali’nin uluslar 
arası ününe ve okulumuz müzikal 
geçmişine yaraşır şekilde başarı ile 
sahnelemenin verdiği haz ve gururu Özel 
İstanbul Koleji olarak yaşamaktayız. 

Bir kez daha öğrencilerimizi, ekibimizi, bizi 
yalnız bırakmayan ve destekleyen 
velilerimizi kutlarız. 

 

 

 

İngilizce Müzikal Drama Kulübü öğrencileri 
ünlü opera sanatçısı ABD’li Demetra 
George ile buluştu. ABD Dışişleri Bakanlığı 
tarafından “Kültürel Diplomasi” ödülüne 
layık görülen, çok kez Grammy Ödüllerine 
aday gösterilen, Amerikalı opera sanatçısı 
Demetra George, uluslararası 
platformlarda Türk Milli Marşı’nı 
seslendirmesiyle tanınıyor.  

Ünlü opera sanatçısıyla okulumuz drama 
kulübünde solo performans gösteren 
öğrenciler, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin 
organizasyonunda 4 Mayıs 2016 tarihinde 
The House Residence’da buluştu. Müzikal 
öğrencilerimizle gerçekleşen atölyede,  

ünlü opera sanatçısı 
yorumlarıyla 
çocuklarımıza katkıda 
bulundu. 

Öğrencilerimiz için 
belki de hayatlarında 
önemli bir hatıra olarak 
kalacak bu buluşmada, 
sanatçı ile birlikte şarkı 
söylemenin keyfini 
doyasıya yaşadılar. 
Gerçekleşen etkinliğin 
genç müzisyen 
öğrencilerimiz için 
ilham verici olduğunu 
düşünüyoruz. 

İSTANBUL ÇOCUK VE SANAT BİENALİ ETKİNLİĞİNDE BİZ DE VARDIK 

EMDC DEMETRA GEORGE İLE BULUŞTU  

“ BEAUTY AND THE BEAST “ MÜZİKALİNİ SERGİLEDİK 


