
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 içersinde öğrenilemeyeceğinin bilinciyle çeşitli 
uluslararası  faaliyetlere öğrencilerimizin 
katılımını sağlamaktayız (OWYP organizasyonu 
üyeliği, İngilizce müzikal drama performansı, 
Cambridge Üniversitesi Dil sınavları).  Kendi 
lisanımızdan da gözlemleyeceğimiz gibi diller 
sürekli gelişmekte, yenilenmekte ve değişime 
uğramaktadır. 

 

Bir ülkenin kültürü, o ülkede yaşanan güncel 
olaylar, sosyo ekonomik faaliyetleri  o ülkenin 
lisanına yansımakta ve dili geliştirmektedir.  Her 
geçen gün ülkelerin lisan dağarcığına yeni 
kelimeler, yeni deyimler eklenmesi sonucu  

kulumuz İngilizce 
Bölümü olarak 
öğrencilerimizin  
İngilizce dil pratiğini 

arttırmak amacıyla bir lisanın 
sadece okul sınırları 
içersinde 
öğrenilemeyeceğinin 
bilinciyle çeşitli uluslararası  
faaliyetlere öğrencilerimizin 
katılımını sağlamaktayız 
(OWYP organizasyonu üyeliği, İngilizce müzikal 
drama performansı, Cambridge Üniversitesi Dil 
sınavları).  Kendi lisanımızdan da 
gözlemleyeceğimiz gibi diller sürekli gelişmekte, 
yenilenmekte ve değişime uğramaktadır. 

Bir ülkenin kültürü, o ülkede yaşanan güncel 
olaylar, sosyo ekonomik faaliyetleri  o ülkenin 
lisanına yansımakta ve dili geliştirmektedir.  Her 
geçen gün ülkelerin lisan dağarcığına yeni 
kelimeler, yeni deyimler eklenmesi sonucu 
yabancı lisanı sadece ders kitaplarından 
öğrenmeye çalışmak yeterli olmamaktadır.  
İngilizce öğretmeni  olmama, lisansüstü  
derecemi İngiltere’de yapmama rağmen sürekli  
yeni çıkan İngilizce romanlar okuyarak, 
televizyonda yabancı kanallar izleyerek lisanımı 
güncel tutmaya çalışmaktayım. Yabancı  
lisanımızı geliştirmek, konuşma becerilerimizi 
arttırmak için  o ülkede yaşamak, insanlarıyla 
iletişim kurmak, kültürünü, alışkanlıklarını, 
güncel hayatlarını  tanımak, ders sıralarında 
öğrendiklerimizi pratiğe döküp kendimizi ifade 
etmeye çalışmak, kısacası o lisanı yaşamak çok 
önemlidir. Bu imkanı öğrencilerimize sağlamak 
amacıyla bu sene uzun süren araştırmalarımız 
sonunda İngiltere’de Ardmore grubunun yurt 
dışı yaz okulu programını seçtik.  

18 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında 
okulumuzdan 10 kişilik bir öğrenci grubu, 
okulumuz İngilizce öğretmenleri eşliğinde 
Londra’ya 20 dakika mesafede Berkshire 
bölgesinde bulunan Berkshire College 
kampüsünde yaz okulu programına katılacağız. 

15 gün süren yaz okulu programı çerçevesinden 
hafta içi günlerimizin yarısı sınıf içindeki 

aktivitelerle diğer yarısı ise açık hava aktiviteleri 
ile sürecek. Bizlerle beraber dünyanın pek çok 
ülkesinden gelen farklı dilde konuşan çocuklarla 
çocuklarımız ortak iletişim dili olan İngilizcede 
buluşacaklar. Son düzenlediğimiz yaz okuluna 
katılan öğrencilerimizin İspanya, Vietnam, 
Portekiz, Kazakistan, Rusya, İtalya gibi çeşitli 
ülkelerden gelen yaşıtlarıyla kurdukları 
dostlukları görülmeye değerdi.  

Çocuklarımız ister istemez arkadaşlıkları, oyun 
katılımları, bireysel alışverişleri sebebiyle 
devamlı dil pratiğini artırmaya yönelik 
aktivitelerin içinde bulacaklar kendilerini. 
Haftada 3 kez okul dışı gezisi düzenleyecek kimi 
zaman Kraliyet ailesinin yazlık konaklama 
mekanları olan Windsor Castle’a kimi zaman 
Oxford Üniversitesine konuk olacağız. 
Geçireceğimiz iki hafta boyunca Londra içindeki 
büyük westend tiyatrolarındaki dev 
prodüksiyonları izleyeceğiz. Bir hafta Afrika 
semalarında Lion King’i tanırken belki başka bir 
hafta sonu Mr Wonka’nın çikolata fabrikasına 
davet edileceğiz. Okuldaki akşamlarımız ise yine 
partiler, yarışmalar, dans geceleri ile renkli 
geçecek. Çocukların Quiz Show, Pirate Show, 
Karaoke gibi etkinliklerdeki heyecanı şimdiden 
gözlerimde canlanıyor.  

Yurt dışi yaz okulu programının sadece 
akademik açıdan değil, kültürel açıdan da 
öğrencilerimize çok şey kattığına inanıyorum. 
Daha evrensel bir vizyona sahip, dünya gençleri 
ile kolay entegre olan gençler yetiştirmek için 
uluslararası aktiviteler en önemli aracımız.  
2017 yazında 18 Haziran – 01 Temmuz 2017 
tarihleri arasında gerçekleşecek programla ilgili 
bilgi almak ve bu alanda Türkiye’de 15 yıla 
yakın süredir faaliyet gösteren  

1 dil 1 insan yaz okulu sorumlusu 
profesyonelleri tanımak için tüm ilgili aileleri 12 
Kasım 2016 Cumartesi günü okulumuzda 
yapılacak tanıtım toplantısına davet ediyoruz. 

 

Feryal Baran 

İngilizce Bölüm Başkanı  

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

07.11.2016 Pazartesi 
09:40 Kek Sat Toplum Hiz. Des. 

sosyal soruml. Proj.(3.sın.) 
13:00 Güven İslamoğlu ile 

Televizyon Haberciliği 
Konulu Söy.(5,6,7. sınıflar)  

16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 

 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
08.11.2016 Salı 
08:40 İngilizce Sın.(4,5,6,7,8.s.) 
09:50 Yüzme (2 ve 4.sınıflar) 
10:00 3.İstanbul Tasarım Bienali  
 ve sergi (6. sınıflar) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Din Kült.) 
 
09.11.2016 Çarşamba 
08:40 Teog Deneme (Tr/Mat/Din) 
09:50 Yüzme (Anaokulu) 
12:30 Tenis(1.sınıf) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuklarla Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
10.11.2016 Perşembe 
08:40 Teog Dnm. (Fen/Sos/İng) 
09:00 Atatürk'ü Anma Töreni 
 (Tüm Okul/Okul Bahçesi)  
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi   
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı  
 8.sınıf öğrencileri 
 
11.11.2016 Cuma 
10:00 İTÜ Bilim Merkezi Müzesi 
 (3. ve 4.sınıflar) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı 
 8.sınıf  öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
12.11.2016 Cumartesi 
08:50 TEOG Destek Prog (5,6,7,8.sın) 
09:00 Randevulu veli topl.(AnaO.) 
11:00 İngiltere (18 Haz./01 Tem.)  
           Yaz Okulu tanıtım toplantısı 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl.  (Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (İlköğretim) 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 
Düşüncelerinize katılmıyorum ama onu 
ifade edebilme hakkınızı ölümüne 
savunurum!  

VOLTAIRE 

BU YAZ İNGİLTERE’DEYİZ… YA SEN..! 



20 Ekim 2016 da  öğrencilerimizle Zorlu Performans Sanatları Merkezinde , Google 
Türkiye ve Zorlu Holding sponsorluğunda Robincode’ un organize ettiği Avrupa 

Kodlama Haftası  
(European Code 
Week) etkinliğine 
katıldık. 

Öğrenciler bu 
uluslararası etkinlikte 
bir saat boyunca 
Code.org üzerinden 
çeşitli düzenekleri 
sorgu haline getirilmiş 
komut dizilerini 
sıralayarak kodlama 
yaptılar. 

Programcı adaylarımız 
etkinlik sırasında keyifli 

zaman geçirdiler ve teknoloji üreten çocuklar olma yolunda ilk adımlarını attılar. 

 

 

Demokrasi fikri, milattan önce 5. yüzyılda 
Atina’daki şehir devletlerinde ortaya çıkmış.  

Ancak bugünkü demokrasiden biraz farklı. Eski 
Yunan’daki demokrasilerde kölelerin ve 
kadınların oy hakkı yoktu. Çağdaş devletlere 
kadar tüm demokratik yönetimler bir kesimin 
kontrolündeydi. Ancak 20.yy.’da, bugün 
anladığımız anlamda, tüm yetişkinlerin oy hakkı 
kazandığı demokrasiler meydana gelmiş. 

Öğrencilerimiz de okulumuzun işleyişinde söz 
sahibi olabilmek için temsilcilerini seçtiler. 

“Öğrenci Temsil Başkanlığı Seçimi” bu  sene de 
heyecanlı bir rekabet ile gerçekleşti. Başkan 
adayları nasıl bir politika izleyeceklerini anlattılar 
oy istediler.  

Yapılan seçimlerde ilkokul başkanı 4-A’dan 
Shaya Dahan , ortaokulda 7-A’ dan  Eren Güller  
başkan olarak seçildiler. 

Kendilerini kutluyor , aldıkları bu zor görevde 
kendilerine başarılar diliyoruz.

1.sınıfıntan Laszlo Polt ve Derin 
Tuzcuoğlu, birçok farklı materyalleri 
kullanarak ve pastel boya ile 

renklendirerek oluşturdukları 
’’Hayalimizdeki Renkli Kuşlar’’ adlı 
heykelleriyle ekim ayı sanatçısı oldular. 
Öğrencilerimizi kutluyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz. 

 

 

HAYALLERİMİZİ KODLUYORUZ. 

BAŞKANLARIMIZI SEÇTİK 


