
S
osyal beceriler 
alanında yapılan 
bilimsel 
araştırmalar ve 

yaşam deneyimlerimiz 
bize başkalarıyla 
kurulan sağlıklı ve 
tatminkar ilişkilerin; 
ruh sağlığı, özel yaşam ve okul/iş yaşamında 
mutluluk ve başarı duygusu üzerinde etkili 
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 
anne baba/ eğitimciler olarak küçük yaştan 
itibaren çocuklarımızı sosyal becerilerinin 
gelişimi konusunda desteklememiz ve rol 
model olmamız çok önemlidir.

Çocuklarımıza sosyal ilişkileri başlatma 
kapsamında kazandırmamız gereken 
becerilerden ilki; konuşurken karşımızdaki 
kişinin yüzüne bakarak, göz kontağı kurarak 
konuşmak ve anlatılanları dinlemektir. Bu 
durum karşımızdaki kişiye dinlendiğini ve 
değer verildiğini hissettirir, ayrıca iletişimin 
duygusal tatmin yönüne olumlu etki eder. 
Birçok kültürde göz kontağı kurmak; 
karşımızdaki kişiyle içten bir iletişime açık 
ve onunla bağ kurmaya istekli olduğumuz 
anlamlarına gelir. Göz teması kurma eğilimi 
olan çocuklar ,arkadaş ilişkilerinde fark 

edilmekte ve yakınlaşma açısından tercih 
edilmektedir. Bu anlamda yetişkinler olarak 
biz de onlarla iletişimimizde bu konuya dikkat 
etmeli ve çocuklarımızla/öğrencilerimizle 
konuşurken bu paylaşıma odaklanarak 
teknolojik uyaranları devre dışı bırakmalıyız. 
Çocuğumuzun bize aktardığı konuyu dinlemeli 
ve dinlediğimizi etkin bir şekilde belli etmeliyiz.

Dinleme becerisi; dikkatli ve sabırlı olmayı 
gerektirir. Bunu başarabilen çocuklar 
çevrelerinde sevilen, güvenilen bir arkadaş 
oldukları izlenimini yaratırlar. Bu da özgüven 
ve ruh sağlığı gelişimi açısından çok önemlidir. 
Arkadaşları tarafından sevildiğini hissetmek 
bir çocuğun güvende hissetmesine ve 
sosyal/akademik anlamda ileriye gitmek için 
motivasyonunun oluşmasına zemin hazırlar. 

Sosyal iletişimin bir sonraki basamağında; 
karşılaştığımız kişilerle uygun şekilde 
selamlaşma, konuşmaları uygun şekilde 
başlatabilme ve sürdürebilme ve 
diyaloğumuz sona erdiğinde uygun şekilde 
vedalaşarak ayrılabilme becerileri yer 
almaktadır. Çocuklarımıza bu becerileri 
kazandırabilmek için onlarla bu konuda 
küçük canlandırmalar yapabilir, kendimiz bu 
becerileri uygun bir şekilde hayata geçirmeye 

22.10.2018 Pazartesi
10:00	 JURASSİC	Land	Gr4	
10:00	 İstanbul	Üniversitesi	
	 Planetaryum	Gr567
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
23.10.2018	Salı

09:50 Yüzme (Gr23)
10:00	 Kabataş	Erkek	Lisesi’ne
	 motivasyon	gezisi	(Gr8)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
24.10.2018	Çarşamba
09:50 Yüzme (Preschool)
11:15	 Gülben	Aykaç	-	Mandala
	 yöntemi	ile	meditasyon	
	 çalışması	(Gr8)
12:30 Tenis (Gr1)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
25.10.2018	Perşembe
10:00	 Tiyatro	“ÇOÇO-ÇİÇİ	VE	
	 ODRİK”	AKM.	(Preschool)
10:00	 Öğrenci	fotoğraf	çekimleri
	 Ortaokul	öğrencilerimiz
15:40 Keman Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı
26.10.2018	Cuma
10:00	 4.	İstanbul	Tasarım	Bienali
	 Pera	Müzesi	ve	atöl.	(Gr12)
15:35	 Ayın	Kitap	Kurdu	ve	Ayın
	 Öğrencisi’nin	açıklanması
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
27.10.2018	Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN	SÖZÜ			        
Yaşam size verilmiş boş	 bir	 film.	
Her karesini mükemmel bir biçimde 
doldurmaya çalışın.

Ara	GÜLER

HAFTANIN	ETKİNLİKLERİ
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ÇOCUKLARIMIZIN	SOSYAL	YÖNLERİNİ	GELİŞTİRMEK	ÜZERİNE..



D
ünya Kız Çocukları Günü, kız 
çocuklarının dünyanın her 
yerinde karşılaşmakta olduğu 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği, 

eğitim, sağlık ve sosyal erişim sorunlarına 
vurgu yapmak amacıyla her yıl 11 Ekim’de 
kutlanıyor.

Bu özel günün amacı; 
kız çocuklarının 
güçlenmesi için yapılan 
sosyal ve ekonomik 
yatırımların arttırılarak 
şiddet, eşitsizlik, 
dışlanma ve ayrımcılığın 
önüne geçilmesini 
sağlamaktır. Verilecek 
desteklerle kız çocukları 
ayrımcılığa, istismara, 
şiddete uğramalarına 
engel olarak, insan 
haklarına erişimlerine 
katkıda bulunacaktır.    
Bu bağlamda 
Yaratıcı Çocuklar 
Derneği, amaçları ve 
gerçekleştirdiği faaliyetler ile tüm çocukların 
mutluluğuna, kendilerini keşfetmelerine  

katkı sağlıyor.    Geçtiğimiz günlerde 11 
Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında,  
Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Didem Çapa ve Yaratıcı Çocuklar 
Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet  
Sabancı Çetindoğan ile Pera Palas’ ta Hello 
Dergisi röportajı ve çekimi için öğrencilerimiz 
Gr 4 Ceyda Orçan, Gr7 Defne Nil Gülekim, 

Gr7 Yağmur Nisan Demir bir araya geldiler. 
Yaratıcı Çocuklar Derneği‘nin karikatür 
yarışmalarında ve pek çok ulusal ve 

uluslararası resim ve tasarım yarışmalarında 
ödüller alan öğrencilerimiz, başarılı, güçlü, 
kendine güvenen, duygu ve düşüncelerini 
özgürce ifade edebilen, hayallerinden 
vazgeçmeyen tüm kız çocuklarını temsil 
ettiler. Güzel ve büyülü bir atmosferde 
gerçekleşen çekimlerde öğrencilerimiz, 
başarı ve  yeteneklerinin yanı sıra güçlü 

duruşlarını da ortaya 
koydular. Başarılarının 
sırrını, hayallerini ve 
gelecekten beklentilerini  
röportajlarında 
paylaştılar. 
Öğrencilerimizi kutluyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz.

Bizler özel İstanbul 
Koleji ailesi olarak 
çocuklarımızın 
mutluluğunu 
önemsiyoruz. Bu 
sebeple yeteneklerini 
ve yaratıcılıklarını 
keşfetmeleri,  çok yönlü 

gelişmeleri için çocuklarımızı desteklemeye  
devam edeceğiz.

	HELLO	DERGİSİNİN	RÖPORTAJ	KONUĞU	OLDUK

PRESCHOOL	ARBORETUM	TRIP

O
n Thursday the 4th of 
October, the Sunshiners’ and 
Moonlighters’ headed off for a 
visit to Atatürk Arboretum. The 

weather was neither too hot or too cold, in 
fact, it was the perfect Autumn weather for 
our trip! The children each had their own bag 
and Autumn check-list and had lots of fun 

exploring the forest and collecting acorns, 
chestnuts, pine cones and anything else they 
could find. They walked and walked, only 
stopping for a brief while, to sit on a fallen 
tree trunk to sing some Autumn songs. When 
we returned back to school the children were 
ready for a rest and an Autumn story. A great 
day was had by all!

özen gösterebilir, onlara bu konuda sorular 
sorarak düşünmelerini sağlayabiliriz. 

Örneğin çocuğumuzu sabah sınıfa girdiğinde 
onu sıcak bir gülümsemeyle karşılayan bir 
arkadaşının mı, yoksa onunla hiçbir iletişime 
geçmeyen bir arkadaşının mı yanına gitmek 
isteyeceği konusunda düşündürtebiliriz. Bu 
konuda çocuğumuza ısrarcı olmamak, kendi 
selamlaşma ve vedalaşma sözcüklerini bulması 

için ona izin vermek de ayrıca önemlidir.

Davranışlarımızın diğer kişiler üzerindeki 
etkisini fark etmeye yarayan iki önemli sosyal 
beceriden birisi teşekkür etmek, diğeri ise özür 
dilemektir. Bu becerilere sahip olmak, sosyal 
ilişkileri nazik ve yapıcı bir şekilde sürdürmenin 
koşullarındandır. Bu becerileri etkin bir şekilde 
kullanan çocuklar, akran ilişkilerinde karşılıklı 
olarak daha yüksek memnuniyet ve kabul 

duygusu yaşamaktadırlar. Çocuklarımıza 
kazandırmak istediğimiz olumlu davranışları 
teşvik etme yolunda onların küçük adımlarını 

görmemiz ve takdir etmemiz ümidiyle..
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