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Eğitim ve öğretim yaşam 
boyunca devam eden 
bir süreçtir. Okul, aile ve 
toplum ilişkileri kişiliğin 

gelişmesinde belirleyici birer 
etmendir.
Çocuğun kişilik ve karakterinin 
gelişmesinde ailenin, çevrenin, 
aldığı eğitimin ve özellikle öğretmenin fonksiyonu 
çok büyüktür. İnsan eğitimle doğmaz ama 
eğitimle yetişir. İnsan, okuyarak bilir, yaşayarak 
öğrenir. Aile ve öğretmenin vereceği eğitim  çok 
önemlidir. Eğitimin, ilk ve en iyi merkezi ailedir.  
Anne ve babanın yaşamı çocuğun örnek kitabıdır. 
Bir çocuğun küçükken aldığı ilk izlenim, bütün 
ömrü boyunca devam eder. Bireyler küçük yaşta; 
kıskançlığı, öfkeyi, sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, 
kendisine güveni, sorumluluğu, cesareti, 
dürüstlüğü, doğru düşünmeyi,  barışseverliliği ve 
paylaşmayı aileden ve bizlerden öğrenmektedir. 
Bir öğrenciyi en iyi şekilde tanımak ve yetiştirmek 
istiyorsak, onun kalbini kazanmak durumundayız. 
Eğitim sevgi ile başlar.  İnsanın bir bilgiyi, bir 
davranışı öğrenmesi için, her şeyden önce o şeyi 
sevmesi gerekir.Eğitim yalnızca ders anlatmak 
değil, kişinin içindeki yeteneklerini geliştirme ve 
aklını kullanmayı öğretmektir. Atatürk, eğitim 
konusunda; “Öğretmenlerin en önemli görevi, 
öğrencilerine doğru düşünmeyi öğretmektir 
’demiştir. İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, 
onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir. 
Düşünmeden öğrenmek vakit kaybıdır. Bir şeyi 
ezberlemek, onu bilmek demek değildir. Bir şeyi 
gerçekten bilmek için, o şeyi anlamak lazımdır. 
Öğrenim bir ezber işi değil, olaylar arasında 
bağlantı kurabilen, durumu değerlendirip 
muhakeme yapabilen, genç beyinlerde ilgi ve 
istek uyandırma işidir.Çocuğun yetişmesinde 
ve gelişmesinde aile ve öğretmenlere büyük 
sorumluluklar düşmektedir.

Öğretmenlik yalnızca, okumayı öğretme, işlem 
yaptırma, sınıf geçirme ya da bırakma işi değildir. 
Öğretmenlik, insana şekil veren, yeteneklerini 
ortaya çıkaran ve onu yetiştiren çok önemli bir 
meslektir. Öğrencinin yapısının ne olduğunu 
keşfedip, o alanda başarıya ulaştırmaktır. 
Eğitimin amacı yetenekleri geliştirmektir. 
Diğer mesleklerden ayrı olarak öğretmen ruh 
yaratır, verdiği eğitim ve bilgilerle geleceğin 
güvenli ve sağlam ellere teslim edilmesini 
sağlar. Geleceğimizin tuğlaları çocuklarımız, 
harcı ise onlara aktardığımız kültürümüz, ahlakî 
davranışlarımız, bilgi ve görgülerimizdir. Eğer 
geleceğimizin binasının, kuvvetli ve kudretli 
olmasını istiyorsak, bu harcımıza dikkat etmeliyiz. 
Okulumuzda da uzman eğitimci kadrosu ile 
öğrencilerimize sağlam temel atılmaktadır.
Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin 
eseridir. Büyük İskender, benim gerçek 
babam Filip değil, Aristo’ dur demek suretiyle, 
öğretmenin değerini babadan üsttün tutmuştur. 
Atatürk bu konuda;
 “Bir millet esas değerini eğitimle kazanır. 
Öğretmenler, yeni nesli siz yetiştireceksiniz ve 
yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Eserin kıymeti 
sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle 
mütenasip olacaktır’ ‘Eğitim ordusunun kıymeti, 
siz öğretmenlerin kıymeti ile ölçülecektir.”

M.Kemal Atatürk
demekle öğretmenin ve eğitimin ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamıştır. Dünya, ancak eğitimle, 
insan yetiştirmekle, insanlara erdemi öğretmekle 
kurtulur.                                          

Ayten BAYIR
Sınıf Öğretmeni

EĞİTİM GELECEĞİMİZDİR

Rakamlar yazılışlarına göre alfabetik 
olarak sıralanmışlardır; Altı, beş, bir, 
dokuz, dört, iki, sekiz, sıfır, üç, yedi

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P1.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P2.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P4.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P5.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P6.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P7.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P8.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P0.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P3.pdf


194 ÖĞRENCİ UZAKTAN EĞİTİM İMKANINA 
KAVUŞUYOR

S ekiz Kasım 2020 Pazar günü Bebek Parkı parkurundan başlayarak 
10 km’yi tamamladığımız İstanbul Maratonu sanal koşusunda Özel 
İstanbul Koleji olarak adımlarımızı “Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği” için attık. ÇYDD, salgının neden olduğu uzaktan eğitim 
koşullarına teknolojik imkansızlıklar nedeniyle erişemeyen öğrencilere 
bilgisayar ulaştırmayı hedefliyor. Özel İstanbul Koleji olarak destek 
verdiğimiz ÇYDD’nin Kampanyası başlangıcından bu yana  873.570TL 
bağışa ulaştı. Siz katılımcılarımız ve destekcilerimiz sayesinde 194 
öğrenci uzaktan eğitim imkanına kavuştu. Pandeminin oluşturmuş 
olduğu zor koşullara rağmen bizim ile iyilik peşinde koşarak destek 
olan siz değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz..

COVİD-19 TEDBİRLERİ

Bildiğiniz gibi tüm dünyada ve ülkemizde görülen COVID-19 salgın 
nedeni ile hassas bir süreçten geçiyoruz. Özel İstanbul Koleji 
olarak ana ilkelerimizden biri olan şeffaflık çerçevesinde sizlerle 

elimizdeki bilgileri paylaşmak görevimizdir.
Özel İstanbul Koleji Olarak birinci önceliğimiz öğrenci ,öğretmen ve 
çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir, bu bakımdan okulumuzda 
dezenfeksiyon çalışmaları yoğun ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Tüm süreçler Okul Yönetimimizin de dahil olduğu Pandemi Kurulumuz 
tarafından yakın takip edilmektedir. Okulumuzda sürekli gerçekleştirilen 
yoğun dezenfeksiyon işlemleri de sürdürülmektedir. Daha Önce 
paylaşmış olduğumuz COVID-19 ile ilgili protokollerimiz Eğitim 
Günlüğümüzün eski sayılarından da ulaşabilirsiniz.

Lütfen ve teşekkür 
ederim demek, sırasını 
beklemek,  kolunun 
yerine bir mendile 

burnunu ya da ağzını silmek, 
diğer çocuğu aniden itmek yerine 
ondan oyuncağını geri vermesini rica etmek. 
Çocuğun sosyalleşme sürecine bağlı olan 
birkaç davranış örneği. Burada ,bir süreçten 
söz ediyoruz.Küçük yaşlardan başlayarak 
çocuk,gitgide neleri yapıp yapmaması 
gerektiğini ,kuralları,gelenekleri ve içinde 
yaşadığı toplumun değer yargılarını öğrenir.
Sosyalleşme,çocuğun gelişiminin önemli 
bir parçasıdır.İleride sosyal çevre ile uyum 
sağlamış bir birey olması,buna bağlıdır.
Sosyalleşme,kendiliğinden olan,mekanik bir 
süreç değildir.Çocuğa bu konuda rehberlik 
edilmeli ve belli bir disiplin kazanmasına 
çalışılmalıdır.Bununla beraber,çocuğun 
bu süreçle ilgili gösterdiği çaba ve 
işbirliği,onun eğitiminden sorumlu kişilerce 
cesaretlendirilmelidir.Çocuğun işbirliği,sizin 
ve çocuğunuzun eğitiminden sorumlu kişilerin 
onunla kuracağı sıcak ve onaylayıcı bir 
tutumla gelişir. 

SOSYALLEŞMENİN ŞARTLARI
Sosyal becerileri geliştirmek: 
Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen bazı 
faktörler vardır:
Çocuğun mizacı: Bazı çocuklar,diğerlerine 

göre daha sosyaldirler ve böylece,çevrenin 
daha fazla ilgi ve sempatisini toplarlar.Sıcak 
kişiler-arası ilişkileri,sosyal beceri gelişimini 
kolaylaştırır.
Yakın ilişkilerin niteliği: Çocuğun diğerleriyle 
yakın ilişkiler kurma olanağına sahip 
olması,belli bir sosyalliği garantiler,çünkü 
başkaları ile iyi ilişkiler kurması konusunda 
gerekli olan güveni çocuğa verir.Diğer başka 
yetişkinlerle güvene dayalı ilişkiler kurma 
şansı olan çocuk,toplumda kabul edilen sosyal 
davranışları öğrenir.
Çevrenin izlenimi: Çocuk,daha 
bebekken,çevresindekiler,onun ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için kullandığı jest ve 
mimikleri anlamlandırmalıdırlar.İhtiyaçlarının 
doyurulması ve saygı duyulması,onu 
başkalarına açılmaya ve sosyal becerilerini 
geliştirmeye iter.
Psikomotor gelişim: Psikomotor becerileri ve 
kapasitesi sayesinde çocuk,çevresiyle olan 
ilişkilerini çeşitlendirebilir ve başka kişileri 
tanıma olasılığını arttırarak sosyal ilişkilerini 
zenginleştirir.
Bilişsel gelişim: Bilişsel beceriler,çocuğu, 
yavaş yavaş egosantrik bakış açısından 
uzaklaştırarak,başkalarının duygu 
ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına 
,dolayısıyla,onlarla daha iyi ilişkiler kurmasına 
olanak tanır.
İletişimi geliştirmek: Kendini iyi ifade etme ve 
başkaları tarafından anlaşılma isteği,çocuğu 

“sözlü” ve “sözsüz” iletişim tarzını 
geliştirmeye iter.Etkili biçimde iletişim kurmayı 
bilmek,sosyal becerilerin gelişiminde önemli 
bir rol oynar.Burada,yetişkinlerin desteği ve 
yardımı çok önemlidir.
Sosyalleşme süreci içerisinde çocuğun 
kazanması gereken temel sosyal beceriler:
Empati duygusunun gelişimi;
Başkalarının haklarına saygı bilincinin gelişimi;
Başkalarına yardım bilincinin gelişmesi ve 
bundan memnuniyet duyma;
İşbirliği bilincinin gelişimi ve rekabet 
duygusunun tehlikelerini öngörebilme;
Arkadaşlığı keşfetme ve bundan zevk 
alma,sevinç duyma;
Kendini daha çok “sözle” ifade edebilme 
hassasiyetine sahip olmak;
Kendi kendini kontrol etme ve ahlaki bilinç
Çocuğa bazı şeylerin neden yapılmaması veya 
yapılması gerektiğini ifade eden tümevarım 
tekniğinin kullanılması: “Kum atmana izin 
veremem,çünkü;kum,kardeşinin gözüne 
gelebilir”.Her açıklama,çocuğa başkalarını 
da düşünerek hareket etme motivasyonu 
sağlamalıdır.Böylece,çocuk,kişisel 
özgürlüğünü kısıtladığını düşündüğü kurallara 
körü körüne uymak yerine sosyal çevresine 
göre davranmayı öğrenir.

Gizem DEĞER
Okul Psikoloğu

ÇOCUK VE SOSYALLEŞME



BAŞÖĞRETMENİM
Sen olmasaydın eğer,
Okumayı nasıl öğrenirdim?
Sensiz güzel yazı yazamaz,
Sensiz güzel resim yapamazdım. 
Sensiz hayat olmazdı,
Olamazdı ATAM!
Öğretmenler Günün kutlu olsun,
Başöğretmenim Atatürk’üm!
Öğretmenler Günün kutlu olsun,
Canım öğretmenim!
Öğretmenler Gününüz kutlu 

olsun,
Tüm öğretmenlerim.

 Beren Boyalıklı
  

CANIM ÖĞRETMENİM
Sen öğretmeseydin,
Bilgisiz kalırdım.
Hayat Bilgisi, matematik,
Türkçe, Fen tüm dersleri
Sen bana öğrettin.
Sen olmasaydın eğer,

Böyle güzel okuyamazdık.
Bu kadar çalışkan ve zeki 
olamazdım
Bizler hiç yolumuzu şaşırmadan
 Seninle ve Atatürk ile yolumuza,
Devam edeceğiz öğretmenim.

 Rüzgar Gündoğan
  

ÖĞRETMENİM
Hep bize öğretirsin
Hiç durmadan, sıkılmadan,
Her şeyi öğretirsin bize,
Biricik öğretmenim.
Sizlere çok teşekkür ederim,
Öğretmenler günün kutlu olsun,
Biricik öğretmenim.

 Mina Özdemir
  

TATLI ÖĞRETMENİM
Öğlen, sabah çalışır bizimle
Renkli yüzlü,
En sevgi dolusu,
Tertemiz kalpli
Mis kokulu,
En güzeli benim öğretmenim,
Nasıl da öğreniyoruz sayenizde,
İyi ki varsınız,
Mutlu mesut, canım öğretmenim.

 Asya Yürek
  

SEVGİLİ 
ÖĞRETMENİM
Atam yeni alfabeyi 
getirdi,
Sizler de bize 
öğrettiniz,
Sizin sayenizde 
öğretmenim
Sizler olamasaydınız,
Nasıl öğrenebilirdik 
her şeyi,
Atatürk eğitimi 
yeniledi
Sizler de bizleri 
öğretmenim.

 Can Ellıot Wıse
  

ÖĞRETMEN 
SEVGİSİ
Öğretmenim sen 
öğretmeseydin,
Hiçbir şey bilemezdik.
Kurallara uymayı,
Güzel ilişkiler 

kurmayı,
Arkadaşlığı, kitap 
sevgisini,
Sen öğrettin öğretmenim.
Sen öğretmeydin eğer,
 Kuralları bilmeyen, kaba 
çocuklar olurduk.
Öğretmenlerimiz olduğu 
için çok şanslıyız.
Bütün dünya tanımalı, 
bilmeli.
Öğretmenlerin değerini,

Canım öğretmenim.
 Yiğit Alp Satır

  

ÖĞRETMENİM
Siz her şeyi bize 
öğrettiniz,
Eğer siz olmasaydınız,
Ne yapardık 
bilemiyorum.
Atatürk Dünya’ya 
örnek oldu,
Öğretti her şeyi.
Sizler de bize 
öğretiyorsunuz,
Canım 
öğretmenlerimiz.

 Elif Su İlker
  


