
Early childhood 
education is as 
the name says, 
best done early. 

Of course, there is no 
magic potion that will 
guarankee a life full of 
success. Research has 
shown that excellent 
preschool education 
provides the base for continued success 
throughout school and work years.

It may be surprising that the experiences of 
young children can impact how they perform 
later in life. However, these experiences 
impact largely on the participation at school 
and later in life. Children whose education 
is delayed early in life only have a small 
chance of catching up. The good news is 
that high-quality early years programs have 
a positive influence all over the world. 

Early childhood education programs are 
designed to build a foundation of essential 
social, emotional, physical and mental 
skills that are required for life. Teachers 
are trained to observe each child’s 
individual needs and provide activities to 
support continual development. Having an 
exciting preschool education gives children 
enthusiasm for learning through school and 
beyond.  

When at preschool one of the most 
important skills a child can learn is how 
to socialise. Whilst at preschool children 
socialise with other children, in a safe 

environment, outside of their family. When 
children are introduced to other children 
at an early age, it helps build their self-
confidence and overcome shyness. The 
longer socialisation is delayed, the greater 
the hindrance on social development. 
Building on from socialising and forming 
friendships, preschool children learn how 
to co-operate. They are guided by teachers 
on how to share, co-operate, take turns 
and preserve. Another important part of 
socialising learnt in the early years is how to 
respect. This is not only limited to people, 
but also means respect of belongings and 
the environment.

The early years of a child’s life is a time 
their emotional development takes a step. 
Teachers work together with parents to 
develop resilience and manage their own 
emotions. An early years setting is an 
environment that is consistent, secure 
and fair. Teachers provide challenges for 
children which enable them to build coping 
mechanisms for the greater challenges that 
will face them later in life. 

Early year’s children have lively and 
imaginative minds. At preschool they 
are given the opportunity to explore 
new experiences, new friends and new 
environments. 

Katy ÇOBAN

Preschool Teacher

19.11.2018 Pazartesi
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

20.11.2018 Salı
09:50 Yüzme (Gr23)

13:00	 Notre	Dame	De	Sion	Fransız
 Lisesi Motivasyon Gez.(Gr8) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.

21.11.2018	Çarşamba
09:50 Yüzme (Preschool)
12:30 Tenis (Gr1)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

22.11.2018	Perşembe
15:40 Keman Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı

23.11.2018 Cuma
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
14:00	 Tenis	sporu	tanıtım	gezisi
 (TED) (Gr567)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç

24.11.2018 Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
Devlet adamları gelir, geçerler Milletlerin 
hayatında izleri payidar olan muallimlerin 

elleridir. 
İsmet	İNÖNÜ

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI  
Cevap : 80

HAFTANIN	ETKİNLİKLERİ
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WHY	EARLY	CHILDHOOD	EDUCATION	IS	IMPORTANT



ANTHONY	CRAGG	İLE	İNSAN	DOĞASI’NA																														
YAKINDAN	BİR	BAKIŞ

Geçtimiz hafta perşembe günü 
İstanbul Modern Müzesi’nde Gr67 
öğrencilerimizle birlikte  günümüz 

heykel 
sanatının 
en özgün 
ve yenilikçi 
isimlerinden, 
Britanyalı 
sanatçı 
Anthony 
Cragg   
Human 
Nature 
sergisini 
dolaştık. 

Sergide 
heykel 
sanatının 
doğasını 
oluşturan içerik, kütle, boşluk, malzeme, 
renk, ölçek gibi özelliklerin sanatçı 
tarafından nasıl yorumlandığını ve 
dönüştürüldüğünü hep birlikte gözlemledik.

Sanatçının heykellerini taş, ahşap, cam, 
paslanmaz çelik, alüminyum, dökme bakır ve 

demir gibi malzemelerin yanı sıra toplanmış 
ya da 

bulunmuş geri 
dönüşümlü 
objeleri de 

heykellerinde 
kullandığını, 

her eserin 
kendine ait 
kökleri ve 

duygularla 
yakın bir 

ilişkisi 
olduğunu bire 

bir gördük.
Heykel 

sanatına 
getirdiği 

çeşitlilikle 
Anthony Cragg, bizlere çok katmanlı bir 
zenginlik sundu. Dünyanın yaşayan en 

büyük heykeltıraşlarından birinin sanatsal 
arayışlarını gözler önüne seren ilgi çekici bir 

sergiydi.

YAZ	YÜCESOY’UN	RESMİ	
BİRİNCİLİK	GETİRDİ

Kasımın onbirinde gerçekleşen ‘’ 
40. Vodafone İstanbul Maratonu 
’’ ile ilgili ‘’ Maraton ve İstanbul ’’ 
temalı resim yarışmasında Gr5 Yaz 

Yücesoy ‘’ Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul ‘’ 
adlı İstanbul’u ve Maratonu anlatan resmiyle 
birinci oldu. Ödül Töreni, 09 Kasım 2018 
Perşembe günü Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde Maraton ve Spor Fuarının açılış 
günü gerçekleşti.
Spor kültürünün sosyal yönünün 
kuvvetlenmesinin de hedeflendiği bu 
yarışmada Gr5 Deniz Peker ve Gr7 Yağmur 
Nisan Demir’ in resimleri de sergilenmeye 
değer görüldü. Öğrencilerimizi başarılarından 
dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

IŞIĞIN	LA	AYDINLANIRIZ

Bu yıl Ata’mızın 
aramızdan ayrılışının 
80. yılı. Atatürk’ün 
manevi huzurunda 

minnet ve saygıyla bir kez 
daha eğilmek, cumhuriyeti 
emanet ettiği Türk gençliğinin 
onun izinde olduğunu bir kez 
daha yinelemek için İstanbul Koleji olarak 
günün anlam ve önemini önemle vurguladık.
Türk’ün adını tarihe altın harflerle yazan, 
Türk’ün yenilmezliğini, vatan sevgisini, 
zekâsını, çalışkanlığını tüm dünyaya 
kanıtlayan büyük önder, Türk özgürlük ve 
bağımsızlığının sembolü olmuştur.
Kitleleri kımıldatacak bir hitabet kudretine, 
metin ve dokunaklı bir yazı üslubuna 
sahiptir. İçinde kararlı olmanın huzuru vardır. 
Kararının bütün çilelerine dayanabilecek bir 
ruh ve beden gücüne sahiptir. Konuşacak ve 

susacak zamanı 

dünyada en iyi bilen insandır. Gerektiğinde 
coşmasını ve coşturmasını, gerektiğinde millî 
sırları vicdanında saklamasını bilmiştir.
Başarısının bir benzerini dünya tarihinde 
bulmak çok güçtür. Tarih birçok kalem ve 
kılıç kahramanları yazar, birçok zaferler 
anlatır. Fakat zaferini milletinin hizmetinde 
onun kadar iyi değerlendiren yoktur. Yenilgiyi 
tatmamıştır. Savaş ister dış düşmana, isterse 
iç zorluklara karşı veya uygarlık hizmetinde 
olsun daima başarıyla çıkmıştır.
Dehayı tarif edenler, % 98’i ter ve % 2’si 
ilhamdır, derler. Bütün ayrıntıları ve bütün 
ihtimalleri matematiksel bir tarzda sonsuz 
bir soğukkanlılıkla önceden görüş, hareketi 
planlayış, yürütmenin zamanını buluş 
ve tereddütsüz bir uygulayış. Atatürk’ün 
başarısının sırrı bu idi ve büyük eserler  böyle 
başarılırdı.

Büyük adam türlü türlü tarif edilmiştir. Bu 
tariflerden biri de şudur: Büyük adam manevî 
hayatının başıyla sonunu birleştirebilendir. 
Atatürk 1907’de ne düşündü veya neye 
karar verdiyse ömrü boyunca hiçbir zikzak 
çizmeden onu gerçekleştirdi, o hedefe 
doğru yürüdü. Bu sebepten pek haklı olarak 
Napolyon’a, İskender’e benzetilmekten 
hoşlanmazdı. Hele milletinin kaderiyle ilgili 
öznellikten nefret ederdi.
Atatürk şimdi 1938’dekinden daha büyüktür 
ve bir cihan adamıdır. Çünkü kendi milletini 
kurtarırken dünyanın esir ve mazlum 
milletlerine de ışık tutmuştur. Rastlantıların 
ortaya çıkardığı bir adam değil, tüm 
olanaksızlıkların içinde büyük olmasını bilmiş, 
Türk mucizesini gerçekleştirmiş bir liderdir.
Ata’m izin silinmez! Kalbimizdesin! Bu sevgi 
hiç bitmeyecek,  emanetin güvendiğin 
gençliğin elindedir, Atatürk’le ve Atatürkçü 
kalacağız.

Fatma_KARABULUT
Türkçe	Öğretmeni


