
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

u yıl yapılan TEOG sınavında da 
öğrencilerimizin başarı oranı yine 
zirvedeydi. Öğrencilerimiz 
girdikleri her iki dersin sınavının 
birinde %100 başarı elde ettiler. 

Başka bir veriyle konuşursak mezuniyeti 
beklenen öğrencilerimizin %30’u girdikleri 
sınavlarda hatasız bir performans sergiledi. 
Her yıl tekrarlanan bu tablonun altında 
birçok neden yatıyor tabii ki. Emek, azim, 
fedakarlık, motivasyon ama en önemlisi 
istikrar. Bu istikrarın temel kaynağı ise 26 
yıldır okulumuzda yerleşmiş olan bireysel 
eğitim yaklaşımları, başarısızlıklarda 
yılmadan mücadeleye devam etme kültürü 
ve kendine güven. Anasınıfından itibaren 
kendini okulda ikinci ailesinin arasında 
hisseden öğrencinin algısı ile oluşabilecek bir 
istikrar. Bir eğitim kurumu olarak 
benimsediğimiz vizyon aklı hür, farkında, 
kültürlü ve bilinçli bireyler yaratmak. Eğitimi 
teori ile kısıtlamamak. Deneyim ile 
öğrenmeyi tam anlamıyla gerçekleştirmek. 
Bireysel ilgi ile her öğrencinin eksiklerinin 
tespit edmesi özel çalışmalar ile kapatılması. 
Dolayısı ile eksiksiz bir öğrenme 
gerçekleştiğinde bu başarı tablosu çok da 
şaşırılacak bir sonuç olmaktan çıkıyor. 
Sistemli kurgulanmış bir kurum kültürünün 
yetiştirdiği özgüvenli bireylerin beklenilen 
başarısına dönüşüyor.  

Deneyimden soyutlanmış bir eğitimin kalıcı 
olması beklenemez. Bu zorlu sınava 
çalışırken de çocuklarımız onları bekleyen 
süreci gözlerinde büyütmeden, baş 
edemeyecekleri bir şey olarak görmeden 
düzenli ve disiplinli, aynı zamanda 
olabildiğince rahat ve stressiz hazırlanmaya 
alışıyorlar. Geçmiş senelere yönelik ek bir 
çalışmaya ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü hiçbir 

konuda geri bırakılmadan ilerliyorlar. Sınava 
girdiği an ile çıktığı an arasında çok bir fark 
olmuyor onlar için. Çünkü çalışmanın 
hayatlarının her döneminde var olacağını ve 
istedikleri başarıya giden tek yol olduğunu 
biliyorlar. Özel İstanbul Koleji öğrencisi 
olmanın onlara geri kalan tüm hayatlarında 
kattığı en büyük kazanım belki de bu. 
Yaşamın işleyişini ve beklentilerini, isteklerini 
çok iyi bilen; kendi yolunu çizebilen bireyler 
olarak bizden ayrılmaları. 

Diliyoruz ki yaptığı resimlerle ödüller kazanan 
öğrencimiz, konuğumuz olan dünyaca ünlü 
ressamdan ilham alsın, müziği ile bizi hayran 
bırakan çocuğumuz hayranı olduğu müzisyen 
ile aynı sahneyi paylaşabilsin. Küçük yaşına 
bakmadan dev Broadway müzikallerini 
sahneye taşıyan çocuklarımızı bir gün o dev 
sahnelerde neden göremeyelim? Uluslararası 
bilim yarışmalarından ödüller ile dönen 
öğrencilerimiz neden geleceğin bilim 
adamları olamasın? Bu ailenin parçası olan 
her bir birey dünyayı kurtarabilir. İnovatif ve 
pozitif fikirleri ile yeni ve güzel şeyler 
yaratabilir. İnanarak ve güvenerek eğitim 
veren birbirinden değerli eğitmenlerimiz ve 
idari kadromuzla söyleyebiliyoruz ki 
öğrencilerimizin bu başarısı tesadüfi değil. 
Sonuç beklenildiği gibi. Bu yıl aramızdan 
ayrılacak olan 8.sınıf öğrencilerimiz 
aramızdan gururla ayrılıyorlar. Biliyoruz ki ne 
başarılarıyla gereksiz bir sevinçle 
övünecekler, ne de başarısızlıklarında 
denemekten vazgeçecekler… Çünkü biliyoruz 
ki hangi derste ne konuyu öğrenirlerse 
öğrensinler, öğrencilerimizin eğitim 
süreçlerinde esas öğrendikleri ders; kendini 
tanımak, kendine güvenmek ve hedeflerine 
yürürken hiçbir zorluktan yılmayarak, 
yürümeye devam etmek olmaktadır.

eçtiğimiz hafta okulumuz İngilizce 
müzikal drama kulübümüzün (EMDC) 
bu yıl çalıştığı oyunu Peter Pan 
sahneyle buluştu. Bu yıl İskoç oyun 
ve metin yazarı J. M. Barrie’nin 
yarattığı maceracı kahraman Peter 
Pan’ın büyümek istemeyen çocuklarla 
geçen sürükleyici hikayesinin 
Broadway versiyonunu sahneye 
taşıdılar.  

Perdeler açılıp sahneye ilk adımını 
atmaları ile birlikte tüm o 
profesyonelce çalışmaların, müziğin, 
ışığın, dekorun, makyajın ve 
kostümlerin hakkını veren bir 
oyunculuk sergilediler. Akatlar Kültür 
Merkezi sahnesini dolduran 
izleyicilerimizi adeta büyülediler. 
Sesleriyle, oyunculuklarıyla, mimik 
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15.05.2017 Pazartesi 
 
08:40 Türkçe III.Sın.(Gr4567) 
09:50 Teknoloji Bağl. Sun.  (Gr1) 
11:00 Engelliler Haftası Etk. (Gr46) 
11:15 Teknoloji Bağl. Sun.  (Gr3) 
14:05 Teknoloji Bağl. Sun.  (Gr2) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 

16:25 TEOG Bireysel Destek Prog. (Gr7) 
 
16.05.2017 Salı 
 
09:50 Yüzme (Gr3) 
11:15 Teknoloji Bağl. Sun.  (Gr5B) 
13:25 Teknoloji Bağl. Sun.  (Gr4) 
14:05 Teknoloji Bağl. Sun.  (Gr5A) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Prog. (Gr7) 
 
17.05.2017 Çarşamba 
 
08:40 SİS-6 (Gr234567) 
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis (Preschool) 
11:15 Teknoloji Bağl. Sun.  Gr(7) 

14:05 Teknoloji Bağl. Sun.  Gr(6) 
15:40 Basketbol Okulu 
16:25 TEOG Bireysel Destek Prog. (Gr7) 
 
18.05.2017 Perşembe 
 
08:40 Fen Bilgiler 3.S. (Gr45678) 
15:15 Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve  
 Spor Bayramı kutlaması 
15:40 İngilizce Destek Programı  
16:25 TEOG Bireysel Destek Prog. (Gr7) 
 
19.05.2017 Cuma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



eçtiğimiz hafta 
okulumuz 

İngilizce müzikal 
drama 

kulübümüzün (EMDC) bu 
yıl çalıştığı oyunu Peter 
Pan sahneyle buluştu. Bu 
yıl İskoç oyun ve metin 
yazarı J. M. Barrie’nin yarattığı maceracı 
kahraman Peter Pan’ın büyümek istemeyen 
çocuklarla geçen 
sürükleyici hikayesinin 
Broadway versiyonunu 
sahneye taşıdılar.  

Perdeler açılıp sahneye ilk 
adımını atmaları ile birlikte 
tüm o profesyonelce 
çalışmaların, müziğin, 
ışığın, dekorun, makyajın 
ve kostümlerin hakkını 
veren bir oyunculuk 
sergilediler. Akatlar Kültür 
Merkezi sahnesini dolduran 
izleyicilerimizi adeta 
büyülediler. Sesleriyle, 
oyunculuklarıyla, mimik 
kontrolleriyle tüm salonu 
etkisi altına alan yetenek 
dolu çocuklarımız bizi Peter 
Pan ve arkadaşları ile 

serüvenden serüvene taşıdı. Bazen hiç 
büyümek istemediğimiz her şeyin oyun ve 

maceradan ibaret olduğu çocukluk 
yıllarımıza özlem duyduk, bazen ailemizi ne 
kadar sevdiğimizi fark ettik. Bazen 
arkadaşlığın dostluğun önemini hatırladık, 
bazense bir anlık da olsa penceresinden 
uçarak uzaklaşan masal kahramanı 
çocuklarımızı izlerken tıpkı onların da 
söylediği gibi uçabileceğimize inandık.  

İzleyenleri bazen güldüren, bazen 
hüzünlendiren ama her duyguda 

profesyonelliği ile etkilemeyi başaran 
öğrencilerimiz ile birlikte dans, şan, drama 
eğitiminde, göz alıcı sahne dekorunun 
hazırlanmasında, müzikte, makyajda, 
kostümde ve defalarca alınan çalışmalarda, 
provalarda emek veren; onları motive eden 
ve enerji dolduran tüm öğretmenlerimizi, 
idari kadromuzu ve tabii ki onların en büyük 

duygusal destekçisi 
ailelerini gönülden tebrik 
ediyoruz. Örneğini 
yalnızca Westend’de ya 
da Broadway’de 
bulabileceğimiz bir 
müzikal şovu daha 
başarıyla geride bıraktı 
çocuklarımız. Hiç 

büyümek istemeyen 
çocuk Peter Pan’ı 
izlerken eminim tüm 
izleyiciler de bizler gibi, 
keşke mümkün olsaydı 
da hepimiz çocuk 
kalabilseydik, diye 
düşündük.   
 

Feryal Baran 

Yabancı Diller Bölüm 
Başkanı 

Biz büyükler bile bazı zamanlarda özür 
dilemekten kaçınır, bunun yapılması zor bir 
davranış olarak görüp çekiniriz. 

Öğrencilerimizin özür dileme kavramının 
öneminin bilincine varmaları adına 
okulumuzda her yıl nisan ayının ilk 
haftasında gerçekleştirdiğimiz Özür 
Dileme Günü etkinliğininin bu yıl 
3.’sünü 5 Nisan Çarşamba günü 
düzenledik. Tüm gün boyunca 
öğrencilerimizle düzenlediğimiz 
etkinliklerle bilinçlenme çalışmaları 
yaptık. 

Özür dilemek, kurduğumuz tüm 
ilişkilerimizde çatışmayı önlemek ve 
onarmak için en mucizevi bir yoldur. 
Hem kendimizle barışık olmamızı 
arttıran, hem de çevremizdeki 
kişilerle yapıcı ilişki kurmamızı 
güçlendirir. 

Rehberlik Birimi olarak, tek tek sınıflara 
gittik, öğrencilerimizle olan 
konuşmalarımızda kuralları hatırlatırken, 
doğru davranışlara yönlendirirken, 
istemeden kırdıysak öğrencilerimizden özür 

dileyerek, onlara da özür dileme kapısını 
açtık. Bundan sonra daha dikkat 
edeceğimize dair sözler verdik. İlkokul 

öğrencilerimize kırılmış olan kalpleri 
dağıttık, bu kalplerin kimin kalbi 

olabileceğini, kırık kalplerin de ne anlama 
geleceğini konuştuk, sonrasında onlara 
birer yara bandı dağıttık, bu yara bandıyla 
kırık kalplerimizi yapıştırıp onaracağımızı 
söyleyerek, özür dilemenin de aynı anlama 

geleceğini somut olarak gösterdik, kalplerin 
hepsini özenle yapıştırdılar, çantalarına 
koyup, annelerine, babalarına vereceklerini 

söyleyerek heyecanlandılar. 

Anasınıfından 8. sınıfa kadar olan tüm 
öğrencilerimize özür dileme 
kurabiyelerini dağıttık. Hepsi ayrı bir 
heyecanla kurabiyelerini açarak, 
herkese içerisinden çıkan farklı yazıları 
teker teker sesli okudular. Ayağa 
kalkarak arkadaşlarına sarıldılar, 
onardıkları kalplerini gösterdiler. 

Bu etkinliğimizde, ilişkilerimizi 
onarabileceğimizi, özür dilemenin 
arkadaşlarımızla, ailelerimizle kapıları 
açmak için önemli bir yol olduğunu 
gösterdik. Özür dilemenin, hem 
sosyal, hem de psikolojik dayanıklılık 
geliştirmesinde, zorlandıkları 
durumlarla, kendilerinin yaptığı 

hatalarla başa çıkabilmelerinde önemli bir 
destek sağlamış olduk. 

Birbirimize karşı olan anlayışımızı ve hoş 
görümüzü her daim sürdürmemiz dileğiyle… 

5 NİSAN ÖZÜR DİLEME GÜNÜ’NE ÖZEL ÖZÜR DİLEME ETKİNLİĞİ
 

A BOY NEVER GROWS UP!
 


