
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izi taşıyan araç M25 
karayolundan 
Oxford çıkışına 

doğru yöneliyor ve 
öğrencilerimiz günlerdir 
merakla bekledikleri 
Oxford gezisinde 
Oxford Üniversitesiyle 
tanışmaya adım adım 
yaklaşıyorlar. Aracın 
hızla ilerlemesi ile otoyoldaki 
bir bir akan kesik şerit çizgilerine gözüm 
dalıyor ve sonra önümdeki çocukların 
konuşmaları kulağıma takılıyor. “You 
know?? This is the oldest university in the 
world.” diye sesleniyor Asya yanında 
oturan Paula’ya. Paula’da Asya’ya 
“Cambridge is the oldest, this is the 
second old” diye cevap veriyor. Asya söze 
devam ediyor “I will study here. They 
have so many Turkish students from 
Istanbul. I will be one of them” 
Grubumuzdaki en genç öğrencilerimizden 
Asya geçen hafta kampüse gelen İspanyol 
gruptaki Paula ile iyi kaynaşmış görünüyor. 

Paula'ya önceki yıllarda gittiği 
Barcelona'dan bahsediyor. Paella'yı çok 
sevdiğini, Gaudi'ye hayran kaldığını 
anlatıyor. İkinci dil olarak gelecek yıl 
İspanyolca alacağını söyleyerek bildiği 
İspanyolca kelimeleri sıralıyor. Paula ise 
İstanbul'u çok merak ettiğini, Galatasaray'ı 
ağabeyinden duyduğunu ama Türkiye 
hakkında çok az bilgisi olduğunu söylüyor. 

Bu güzel diyalog iki farklı kültürde 
büyümüş iki farklı dil konuşan çocuğun 
İngilizcede buluşarak ortak bir alan 
bulmalarına ve güzel bir arkadaşlığa kapı 
açıyor.  
 
Okulumuz İngilizce Bölümü olarak 
öğrencilerimizin İngilizce yeterliliğini 
sağlamanın sadece okul sınırları içinde 
olamayacağının farkındayız. Bu yüzden 
çeşitli uluslararası işbirliklerine de 
programımızda yer veriyor ve bu 
faaliyetlere öğrencilerimizin katılımını 
sağlıyoruz. Rotary international ile 
düzenlediğimiz Uluslararası Kültür Günü, 
İngilizce müzikal drama performanslarımız, 
Georgetown Üniversitesi ile beraber 
yürüttüğümüz One World Youth Project ve 
Cambridge Üniversitesi sertifikasyon 
programları bunlardan bazıları.  
 
Konuştuğumuz Türkçe dilinde de 
gözlemleyeceğimiz gibi diller sürekli 
gelişmekte, yenilenmekte ve değişime 
uğramaktadır. 1930’larda doğan birinin 

kullandığı Türkçe ile, 1990 doğumlu bir 
gencin Türkçesi ne kadar farklı ise, ders 
kitaplarındaki İngilizce ile İngiltere’nin 
sokaklarında konuşulan İngilizce de o 
kadar farklıdır. Akademik öğrenim eğer 
sosyal aktivitelerle yeterince beslenmezse 
ülkemizin genel sorunu olan, “Anlıyorum 
ama konuşamıyorum” durumuna düşmek 
çok olasıdır. Yabancı dilimizi geliştirmek, 
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02.10.2017 Pazartesi 
10:00 Miniatürk gezisi (Gr5)  
10:00 Gökçe Yüksel ile Drama  
 Atölyesi (Gr3) 
10:30 Kek Sat Toplum Hizmetini  
 Destekle projesi (Gr4) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
  (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

03.10.2017 Salı 
 

09:50 Yüzme (Gr3) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K. 
 

04.10.2017 Çarşamba 
 

09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis (Preschool ) 
13:30 Etiler Veteriner Gezisi (Gr1) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
05.10.2017 Perşembe 
 

13:00 15.İstanbul Bienali "İyi Bir  

 Komşu" sergisi ( Gr12 )

 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi 
15:50 İngilizce Destek Programı  
 

06.10.2017 Cuma 
 

10:00 15.İstanbul Bienali "İyi Bir  
 Komşu" sergisi. ( Gr3 ) 

14:00 Slikon Vadisi Kodlama    
           Atölyesi (Gr45) Kanyon 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
15:40 Bireysel Destek Prog. (Gr8) 
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

07.10.2017 Cumartesi 
 

08:50 Destek Prog (Gr678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl.(Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl.(Primary) 
 

GEÇEN HAFTANIN CEVABI 
Bir satranç tahtasında tam 204 tane 

kare bulunmaktadır. 



konuşma becerilerimizi artırmak için o dilin 
konuşulduğu ülkelerde zaman geçirmek, 
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 daha uzun süreli 
sağlamak amacıyla 2017 yazında İngiltere 
de Windsor da bulunan Berkshire College 
of Agriculture kampüsünde Ardmore 
College ile işbirliği yaparak öğrencilerimizin 
İngiltere Yaz Okulu programını 
gerçekleştirdik.  
 
BCA, Berkshire Colege of Agriculture 
Londra’nın kuzeybatısında, bir saat 
uzaklığında bulunan, ziraat alanında 
uzmanlaşmasıyla iyi bilinse de 
veterinerlikten botaniğe, organik tarımdan 
öğretmenliğe kadar 
birçok alanda 
öğrencilerini eğiten 
bir üniversite. 
Konusu gereği 
kampüsü çok geniş 
yeşil bir arazi 
üzerine kurulmuş. 
Geniş tarım 
alanları, botanik 
bahçeleri, seralar, 
manejler, hayvan 
bakımı için 
kullanılan ahır ve 
meralar okulun 
doğal eğitim alanı. 
Bu sebeple 
kampüsü yemyeşil 
bir arazi içinde 
atların, at binen, 
süt sağan, traktörle 
buğday tarlalarını 
biçen, havuzlarda 
nilüfer yetiştiren, 
ekolojik araba imalatıyla uğraşan, arıcılık 
yapan, bio diversity-biyolojik çeşitlilik 
dersleri gereği kampüste kendilerine 
ayrılan bahçelerde Alp bitkilerinden 
Amazon ormanları bitkilerine kadar çeşitli 
bitkiler yetiştirilen bir okul. Dolayısıyla 
İstanbul gibi büyük nüfuslu ve yeşil fakiri 
bir şehirden gelen bizler için yaz 
okulumuzun sunduğu imkanlar eşsizdi. 
Çocuklarımız kimi zaman kırlara yayılarak 
ders yaptı, kimi zaman da okulun çeşitli 
bölümlerini gezerek bir üniversite 
yaşamının nasıl olabileceğine tanık oldular. 
Yaz okulu boyunca dahil oldukları 

uluslararası toplulukla kimi zaman kriket 
ve rugby oynayarak kimi zaman 
manejlerdeki at binenleri izleyerek çok 
değişik, hayatları boyunca 
unutamayacakları, doğaya çevrelerine 

bakış açılarını değiştiren ve geliştiren paha 
biçilmez deneyim sahibi oldular.  
 
15 gün süren yaz okulu programımızda 
hafta içi günlerde yarım gün profesyonel 

akademik personel tarafından verilen 
İngilizce derslerini, yarım günlük yakın 
çevre şehir turları takip etti. Hafta 
sonlarında ise tam günlük gezilerle başta 
Londra olmak üzere birçok farklı noktaya 
geziler düzenledik. Öğrencilerimiz 
projelerde yer alarak hem İngilizce 
konuşma becerilerini artırdılar hem de çok 
eğlenceli vakit geçirdiler. Gezilerimiz 
Thames tekne gezisi, Oxford City and 
University, Windsor Castle, Reading 
Müzesi gezisi, Londra turu gibi hem 
eğlenceli hem de kültürel açıdan 
bilgilendirici oldu. Londra’ya 
düzenlediğimiz ek gezimizde de The 

Wicked müzikalini Olympia Theatre’da 
canlı olarak izledik. Okulumuzdaki drama 
kulübü çalışmalarımız için için son derece 
faydalı bilgiler ve malzemeler edindik. 
Okulda kaldığımız günlerde ise kampus içi 
spor ve sanat faaliyetleri, akşam 
düzenlenen yarışmalar ve partiler ile dolu 
dolu geçti. Öğrencilerimiz, İspanya, İtalya, 
Ukrayna, Portekiz, Rusya gibi dünyanın 
çeşitli ülkelerinden gelen yaşıtlarıyla 
arkadaşlık kurdular Kimi zaman proje 
grubunda takım arkadaşı, kimi zaman 
kriket oyununda rakip oldular. Geçirdikleri 
eşsiz zaman onları birbirlerine öyle 

yaklaştırdı ki okulun son günlerinde 
korkunç bir hüzün hakimdi. Karşılıklı 
davetler, telefon ve adres bilgilerinin 
paylaşımı duygu yüklü anlara sahne oldu. 
Çoğunun halen yaz okulunda edindikleri 

arkadaşlarıyla internet üzerinden 
görüştüğünü duymak beni mutlu ediyor.  
 
Yurt dışı yaz okulumuzun sadece akademik 
açıdan değil, kültürel açıdan da 

öğrencilerimize çok şey kattığına 
inanıyorum. Bazı öğrencilerimiz ilk defa 
ailelerinden bu kadar uzun süre ayrı 
kaldılar. İlk ebeveynsiz seyahatlerini 
yaptılar. Genellikle ailelerin üstlendiği 
kişisel bakım, temizlik, beslenme gibi 
işlevleri kendi başlarına yaptılar ki bu da 
onlara büyük bir özgüven sağladı. Kendi 
ayakları üzerinde durabileceklerini hem 
kendilerine hem bize göstermiş oldular. Bu 
kampta kazandıkları, kendi başına 
problemini çözebilme kabiliyeti de kişisel 
özgüven gelişimleri için çok önemli bir 
kazanım oldu. Çamaşırhanedeki 
makinelerde kendi çamaşırlarını yıkadılar, 

yemeklerini 
kendileri seçtiler, 
gezilere uygun 
kıyafetlerini 
ayarladılar, 
eşyalarını, oda 
anahtarlarını 
kaybettiklerinde 
kayıp ofisi, 
danışma gibi ilgili 
yerlere müracaat 
ederek buldular, 
valizlerini 
kendileri toplayıp, 
okulda 
katılacakları 
programları 
kendileri seçip 
kaydoldular. 
Şehir turlarında 
grup ile birlikte 
hareket etme, 
belirlenen saatte 
belirlenen 

yerlerde bulunma, alışveriş etme, kendi 
bütçesini oluşturabilme, harçlığını gezi 
boyunca idare edebilme, yemek siparişi, 
aynı odada arkadaşlarıyla birlikte kalma 
gibi sayısız kazanımlar elde ettiler. 
 
Akademik açıdan İngilizce kurs programı 
sonucunda aldıkları karnelerde 
öğrencilerimizin başarıları bir İngilizce 
Öğretmeni olarak beni çok gururlandırdı. 
Okulumuzun İngiltere Yaz Okulu projesi 
eğitim, öğretim, genel kültür, öğrenci 
kişisel gelişimi açısından çok faydalı oldu, 
bu deneyimi tüm öğrencilerimize de 

kazandırmak için bu programı senelik 
rutinimiz içine almayı planlamaktayız.  
 
Ayşe Feryal Baran 
İngilizce Bölüm Başkanı. 


