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Okulumuzda neler oluyor?

Gençlik ve İdeal
Nejdet Albay
Büyük Önder Atatürk, gençliği, insan gücü ve kaynağı bakımından en dinamik unsur görmüş, Türk
İnkılâbını savunma görevini gençliğe emanet etmiştir.
Türk Gençliği Türk İnkılâbını millî birlik ve bütünlük ideali içinde savunmalıdır. Tarihî bir anlam taşıyan
Türklüğün değerleri, Türk milliyetçiliğinin günümüzdeki yorumu olmaktadır. Gençlik çağdaş değerler
arasında, kendi öz benlik ve değerlerinin savunucusu olabilme bilgi ve erdemiyle donatılmalıdır.
Atatürk'ün ilkelerinde yaşatılan değerler, Türk milletinin, tarihî kültür mirası ve gelecekte de yaşatılmak
istenen sevgi ve muhabbet dolu idealizmin adıdır. Şu halde Türk kültürü, bilim, çağdaş medeniyet ve
tarihî değerler, Türk İnkılâbının sürekli hedefidir. Bu hedef içinde gençlik dinamizmi en büyük sorumluluğu
taşımaktadır.
Milletlerin, millî olmak doğal hâli, çağdaş olmak ise ulusal arzularıdır. Türk gençliği tarihinde ve yeni
Türk İnkılâbında savunmanın huzurunu duyacağı anlamlı ve şerefli bir mirasın sahibidir. Büyük milletlerin
büyük kahraman ve derin anlamlı hatıraları vardır. Genç nesil sevdiğinin zaman olarak uzağında ise
hasretini, içinde ise muhabbetini dile getirmelidir. Hasret ve muhabbet sevginin kaynağıdır. Sevgi, ulusal
bir dinamizmdir. Türk İnkılâbının önünde sevgi vardır. Türk insanı sevgisi, tarih şuurunu, zamanın
güzellikleriyle bütünleştirir. Gençliğin tarihî Türk sevgisiyle bütünleşmesini istiyorsak, nesiller arasında,
örnek sevgilerin köprüsünü kurmalıyız.
Millî duygu, gençliğin millî birlik ve bütünlüğü ile millî karakterin gelişmesine sebep olur. Atatürk, yüksek
Türk kültürü ve karakterini, gençliğin millî idealiyle bütünleştirir. Gençliğe millî kültür, millî eğitim
sistemiyle verilir. Cumhuriyet okulları gençliğe millî birlik ve bütünlük şuuruyla muasır medeniyet
seviyesinin üzerinde kalacak bilgileri verecektir.
Bugün Türk Gençliği çok çatışmacı, değer sürtüşmeleri ile bir milli birlik ve bütünlük içinde olamıyorsa,
temel sorumlusu eğitim sistemidir. Türk Milli Eğitim Sistemi, devlet eğitim sistemi olarak, iktidarların
tasarrufundan devletin ebedî himayesine alınmalıdır. Eğitim araçları yoğun bir ilkesizlikle, yabancı
propagandaya açık bulunmaktadır. Büyük Önder’in Türk gençliğinde istediği millî birlik ve bütünlük, millî
kültür, millî değerler, sisteminin özüne yerleşmelidir. Zengin bir hatıra mirasını geliştirme sorumluluğu
içindeki gençlik kültür birliği ilkesiyle bütünleşmelidir.
Gençliğe yeni düşünce ve bilgilerle, insanımızın ve insanlığın yüksek kültürü yolunda faydalı olma
idealini okullar vermektedir. Eğitim politikasını hükümetler değil, devlet belirlemelidir. Seçkin eğitimciler,
eğitimde devletin temel ilkelerini etkin kılmalıdır. Eğitim kadroları yeni imkânlarla desteklenmeli ve
eğitim elemanları kendi sıkıntılarını dile getirme yorgunluğundan çıkarılmalıdır.
Cumhuriyet okullarında, Cumhuriyete sadakat dışı gelişmelere fırsat verilmemelidir. Cumhuriyet, hürriyet
ve demokrasi düşüncesi, Türk gençlerinin beynindeki birer anlamlı sevda ve sadakat ülküsü olarak ebedî
kılınmalıdır. İşte o zaman Atatürk’ün işaret buyurduğu gibi müreffeh devletler arasında seçkin yerimizi
alır; tüm dünyanın saygınlığını kazanır; hür, müstakil, gelişmiş bir ülke olmanın şeref ve haysiyetine
ulaşırız.

Matematikçilerimizden Mesaj Var!

Okulumuzun değerli matematik öğretmenlerinden
Cansu Boz ve Vildan Kayser öğrencilerimiz için
matematik dersine nasıl çalışılır programı hazırladılar.
Öğrencilerin ön yargıyla yaklaştığı bir dersin
öğretmenliğini başarılı bir şekilde yürüten
öğretmenlerimiz aynı zamanda matematikte sıklıkla
kullanılan "x" değişkeninin nereden geldiğini de
açıkladılar. Kendilerine bu çalışma için teşekkür
ediyoruz.

Mehmet Orgen'den Faktöriyel

Okulumuzun değerli matematik öğretmenlerimizden
Mehmet Orgen matematiğin önemli konularından biri
olan faktöriyel konusunu ele aldı. Öğretmenimize bu
değerli çalışma için teşekkür ederiz.

Ayrılık da
Sevdaya Dahil
Attila İlhan "Çünkü ayrılık da sevdaya
dahil/ Çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili" demiş
yıllar önce. Bu hafızalara kazınan
dizelerden yıllar sonra İdeal Koleji Tiyatro
Kulübü öğrencileri bir şiir dinletisi
düzenledi. aylar süren yoğun çalışmanın
ardından iki gösteri gerçekleştiren kulüp
üyeleri oldukça beğeni aldı. 22 Aralık
Çarşamba günü İdeal Koleji öğrencilerine
sunulan gösteri, 24 Aralık Cuma akşamı
velilerimize ve misafirlerimize de sunuldu.

Öğrencilerimizin emeklerinin yanında İdeal
Kolejinin büyük desteğiyle gerçekleşen
dinletiye -15 derece olan soğuk havaya
rağmen gelen misafirlerimize sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız. Velilerimiz bir
yandan çocuklarını sahnede görmenin
heyecanını yaşarken bir yandan da şiire
doydular. Özdemir Asaf'tan Nazım
Hikmet'e, Ömer Lütfi Mete'den Cemal
Süreya'ya kadar birçok şairinin şiiri
okunurken yaşanan duygulu anlar ise
görülmeye değerdi.

Ayrılık da Sevdaya Dahil
Dinletisinden Kareler

Bu güzel geceyi yaşatan, profesyonelce
performans sergileyen öğrencilerimizi yürekten
tebrik ediyoruz. Hepiniz HARİKAYDINIZ!

Verimli Ders Çalışma
Öğrencilik yaşamının önemli bir parçası dersler ve ders
çalışma gerekliliğidir. Yaşamımızın bu döneminde bizden
beklenen en temel sorumluluk, genellikle, derslerimizden
başarıyla geçmektir. Bu da ancak düzenli bir çalışma
alışkanlığıyla olur. Ne var ki, masa başına oturup ders
çalışmak, kitapların başında saatler harcamak, kişiyi, her
zaman istenilen sonuca götürmeyebilir. Verimli çalışmak,
başarıyı artırmaya yarayan önemli bir beceridir.

Nasıl verimli çalışılır?
Verimli çalışma, sonradan öğrenilebilen ve geliştirilebilen
bir beceridir. Aşağıda bu beceriyi kazanmak için bazı
ipuçları bulabilirsiniz:
Çalışmaya başlamadan önce zihinsel, duygusal ve bedensel
olarak yorgun olmadığınızı kontrol edin.
Çalışma ortamını kendinize göre düzenleyin. Etrafı,
dikkatinizi dağıtacak şeylerden (ör: televizyon, telefon,
gürültü) arındırın.
Zamanınızı iyi değerlendirmek için plan yapın. Böylece hem
derse, hem eğlenceye, hem de dinlenceye zaman
ayırabilirsiniz. Planınıza uymadığınız zamanlarda kendinize
yüklenmeyin ya da nasıl olsa plan bozuldu diye düşünerek
kendinizi salıvermeyin. Kaldığınız yerden başlayarak
yeniden plan yapın.
Neye, niçin çalıştığınızı bilerek masaya oturun.
Çalışacağınız konuyu alt başlıklara ayırın. Çalışmaya her
oturuşunuzda en azından bir basamağı tamamlayın.
Uzun süre ara vermeden çalışmak iyi bir fikir değildir.
Dikkatin belli bir zaman sonra azalmaya başlayacağını
unutmayın. 40-50 dakikalık dönemler halinde çalışın ve
aralarında 10-15 dakikalık molalar verin.
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OKULUMUZUN BAŞARILI
REHBER ÖĞRETMENİ ASLI
BEYAZIT'TAN VERİMLİ
DERS ÇALIŞMAK
Zorlandığınız kısımları parçalara bölerek çalışmayı deneyin.
Her parçayı çalıştıktan sonra tekrar ederek pekiştirin.
Size zor gelen ve/veya sevmediğiniz konuları çalışmak için en
verimli saatlerinizi ayırın.
Çalışırken hayallere daldığınızı ve konudan uzaklaştığınızı fark
ederseniz, önce hayalinizi ertelemeyi deneyin. Örneğin
vereceğiniz ilk molada hayal etmeye devam edebilirsiniz. Bu
bir anlamda çalışma sonrası ödül gibi de gelebilir ve
motivasyonunuzu artırabilir. Hayal etmeyi ertelemekte
zorlanıyorsanız, kurduğunuz hayale devam edin ve bitirin. Aksi
halde derse aklınızı veremeyecek ve yeniden düşüncelere
dalıp gideceksinizdir. Hayal kurmanız tamamladığında
yeniden dersinize odaklanabilirsiniz.
Çalışırken çok sık ya da çok uzun süreli dalıp gitmeler yaşıyor
ve konudan koptuğunuzu fark ediyorsanız, kısa bir mola verin.
Kalkın, bir bardak çay alın, biraz hareket edin ve çok
uzatmadan masanın başına geri dönün.
Not tutarak çalışmayı deneyin. Not tutmak, çalışılan konuya
karşı ilginin dağılmaması ve bilginin akılda kalması açısından
oldukça etkili bir yöntemdir.
Okuma yaparken önemli yerlerin altını çizin ve gerektiğinde
yanlarına eklemeler yapın.
Çalışırken, her konu için anahtar sözcükler ve sorular belirleyin.
Böylece çalıştıklarınızı anlamlandırma ve örgütlemede daha
başarılı olursunuz.
Ders çalışmanızı aksatan ve kolaylaştıran alışkanlıkların birer
listesini yapın. Listenizde yer alan olumsuz alışkanlıkları
bırakmaya çalışın. Olumlu alışkanlıkları pekiştirmek için çaba
gösterin.
Çalışma sonrasında kendinizi ödüllendirin. Bu motivasyonunuzu
artıracak ve kendinizi takdir etmenizi sağlayacaktır.

BİYOLOJİ
DERSİNDE KALP
İNCELEDİK

Okulumuzun değerli biyoloji öğretmeni
Selda Şimşek her ay olduğu gibi bu ay
da öğrencilerimizle birlikte organ
inceledi. Öğrencilerine yaşayarak
öğretmeyi amaçlayan öğretmenimiz,
öğrencileriyle keyifli vakit de geçirmiş
oldu. Öğretmenimize
teşekkürlerimizle...
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Okulumuzun bu yıl
aktifleştirdiği Bilinçli Tüketici
Kulübü, bu haftaki kulüp
saatinde oldukça
hareketliydi.
En uygun fiyata en sağlıklı ve
en çok ürünü alan takımın
birinci olacağı yarışmada
hırs, eğlence hakimdi. 30
dakikada en sağlıklı ürünü en
ucuz fiyata alan Ömer Said
Altun, Berat Aksin, Hamza
Enes Arıtürk ve Harun Yılmaz
birinci oldu.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
KULÜBÜNDE
HEYECANLI YARIŞ!
Kulüp başkanlığını geometri
öğretmenimiz Hilal Göçer'in
üstlendiği kulübümüzün
öğrencilerini ve
öğretmenimizi yürekten
tebrik ederiz. Genç yaşlarına
rağmen bilinçli bir şekilde
alışveriş yapan
öğrencilerimizin akranlarına
ve büyüklerine örnek olmaları
gerektiğini de belirtmeliyiz.

Kimya
laboratuvarında
ilginç deney
Okulumuzun kıymetli kimya öğretmeni Esra
Yıldırım bu ay da öğrencileri için ilginç bir
deney hazırladı. "Yakmayan Ateş" deneyiyle
öğrencilerine heyecanlı anlar yaşatan
öğretmenimiz, dersin eğlenceli geçtiğini
dile getirdi. Velilerimiz tarafından da
beğeniyle karşılanan bu deneyle
öğrencilerimiz hem kimya dersini daha çok
sevdi hem de konuyu yakından kavramış
oldu. Öğretmenimize ve derse aktif bir
şekilde katılan öğrencilerimize
teşekkürlerimizle...

ERKONSİAD'ın Zarif
Hediyeleri
Kasım ayı içerisinde okulumuzu ziyaret eden ERKONSİAD, son derece
zarif çiçeklerle gelmişlerdi. Hızla betonlaşan dünyada verilebilecek
en güzel hediyenin çiçek olduğunu düşünen derneğe yürekten
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Getirilen çiçekleri öğrencilerimiz, Selda
ve Hilal hocamız birlikte diktiler. Bu güzel hediyelerle çekinilen
birkaç kareyi de sizinle paylaşıyoruz.

12.
SINIFLARIMIZA
MORAL
ETKİNLİKLERİ
Sınav senelerinin zorluğu herkesin malumudur.
Sadece ders çalışmak yeterli değildir. Aynı
zamanda psikolojik olarak da hazır olmak,
sınav stresini yıl sonuna kadar taşıyabilmek
zordur. Bu zorluğun farkında olan okulumuz, 12.
sınıflarımız için çeşitli moral etkinlikleri
düzenliyor. 12 A sınıfının sınıf öğretmeni Selda
Şimşek ve 12 B sınıfının sınıf öğretmeni Rukiye
Köse öğrencileriyle birlikte yemek yediler.
Birlikte ders dışında vakit geçiren
öğrencilerimizle öğretmenlerimiz bu durumdan
oldukça memnunlardı. Bu zorlu senede onların
yanında olduğumuzu belirtiyor ve onlara
sonsuz güveniyoruz.
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iDEAL KOLEJİNİN EN
RENKLİ KULÜBÜ:
TİYATRO KULÜBÜ
İdeal Kolejinin en aktif
kulüplerinden biri olan Tiyatro
Kulübü, her hafta renkli
görüntülere sahne oluyor. Bu ay
çıkardıkları şiir dinletisinin
yanında doğaçlama oyunlarda
da yeteneklerini gösteren
öğrencilerimizi tebrik ediyor,
tiyatroya olan aşklarının hiç
bitmemesini diliyoruz. Onlar çok
şey başaracak...

Öğretmenlerimizden
Öğrencileriyle Kareler

İDEAL, KİTAP
OKUMAYA
DEVAM
EDİYOR
İdeal Koleji edebiyat öğretmenlerinden Sayın
Vasfettin Yağız okulumuzun dokuzuncu sınıf
öğrencilerine her ay iki kitap okutmaya devam
ediyor. Çocuklarda okuma alışkanlığının okulda
kazanılacağını düşünen öğretmenimizi
emeklerinden dolayı kutluyoruz.

VASFETTİN YAĞIZ "SEZAİ KARAKOÇ'U
ANMA ETKİNLİĞİ"NDE

Okulumuzun edebiyat öğretmenlerinden
Vasfettin Yağız geçen ay kaybettiğimiz şair
Sezai Karokoç'u anma etkinliğine konuşmacı
olarak davet edildi. Yoğun talep olan
etkinlikte başarılı bir sunum yapan
öğretmenimizi yürekten tebrik ediyor, vefat
eden şairimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

