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SAYFA 08

 Benl�k,  b�rey�n kend�s�n� d�ğer k�ş� lerden
ayıran b�r özell �k olup b�rey�n kend� öz
varlığıdır .  İnsan büyürken a�lede yaşananlar,
konuşulan d�l  g�b� farkına varmadan öğren�l �r .
İşte bu yüzden eğ�t�m önce a�lede başlar.
İ ler�de nasıl  �nsan olacağımız a�lem�zden ve
sosyal çevrem�zden gördüğümüz ve
yaşadıklarımız � le doğru orantıl ıdır .
 El�n�zdek� b�r f � l �z�n muhteşem b�r hızla
yet�şt�ğ�n� ,  koca b�r çınar olma yolunda
�lerled�ğ�n� görmek a�le olmanın güzell �kler�n�
en yüksek duyguyla b�ze yaşatmaktadır.  Bu
nedenle empat� ded�ğ�m�z duyguyu “b�z�m
zamanımızda” d�yerek başlayan cümlelerle
devam ett�rmem�z gerek�yor.Uyumlu ve özgür
b�r a�lede büyüyen çocuk özerk b�r b�rey
olarak yet�ş�r .
 Küçük ne yaparsa büyükten gördüğünü
yapar. Hayatta en büyük zeng�nl�k mutlu b�r
a�leye sah�p olmaktır .  İç�nde sevg� olan b�r
a�lede ev h�çb�r çocuğa dar gelmez, dem�ş
büyükler�m�z.  Bu sözler anlamlı ve güzel
cümleler olup hayatın tüm gerçeğ�n� b�zlere
yansıtmaktadır.
 Her ne yaparsak yapalım, her zaman
el�m�zden tutacak arkamızda d�md�k duracak
b�r a�le �ster�z.  Sevg�s�nde cömert olan
a�lelerde büyüyen çocukların hayata, vatana,
dünyaya bakış açısı  farklıdır .  Yaşamı daha
çok sevg� ve saygı � le sah�plenmekted�rler.
Çocuklarımıza göstereceğ�m�z hoşgörü ve
sabır onların ad�l  olmalarının yolunu açar.
Demokrat�k a�lede öz benl�ğ� gel�şm�ş b�reyler
yet�ş�r .
 Toplumun her kes�m�nde olduğu g�b�
a�lem�zde de korkuyu değ�l ,  sevg� kültürünü
aşıladığımız zaman başarıl ı  olduğumuzu
görürüz. Güçlü olmanın derd�ne düşmeden,
savaşa g�d�yormuş g�b� sorun yaratmak yer�ne
çocuğumuzun gel�şeb�lmes� �ç�n onlara tek
bes�n kaynağı olan saygı,  sevg�,  � lg� ve güven�
sınırsız verd�ğ�m�z zaman huzurlu ve
güven�len yet�şk�n olurlar.   

 Hayata olumsuz bakan anne baba
ortamında büyüyen çocuğun kaygılı ,
tükenm�şl�k oranının yüksek ve kend�s�ne
güven�n�n daha düşük olduğunu
görmektey�z.  Otor�ter a�lede yet�şen
çocuklar anne ve babasının �sted�ğ� g�b�
davranırsa onlardan şartl ı  b�r sevg� görür.
Çok kollayıcı a�lede yet�şen çocuklar �se
kollanmaya, �ht�yaçların sürekl�
karşılanmasına alışmıştır .  Ş�ddet yaşanan
a�lelerde k�ne, nefrete dayalı  kavga etmey�
yadırgamayan k�ş�l �k oluştuğunu
görmektey�z.  
 Çocuk sürekl�  eleşt�r� l �rse kınama ve
ayıplamayı öğren�r.  Çocuklarını
kısıtlamadan, yasaklar olmadan onları da
b�r b�rey olarak kabul eden a�lelerde;
özbenl�kler�  yüksek, problem çözme
yeteneğ� gel�şm�ş,  başarıl ı  b�reyler yet�ş�r .
Çocuklarımızın nasıl  olacağına karar veren
anne baba olmak yer�ne onları doğruya,
�y�l �ğe ve güzell �ğe yönlend�ren ebeveyn
olmak gerek�yor.  
 Akadem�k kar�yer,  madd� anlamda
zeng�nl�k olsa b�le;  b�r k�ş�n�n eş�ne ve
çocuklarına vereb�lecek sevg�s�  yoksa;
“onun �ç�n her şey� yaptım yazıklar olsun”
demes� h�çb�r şe �fade etmez. H�çb�r a�le
kötü n�yetl�  değ�ld�r .  B�zler ney� eks�k veya
yanlış yapıyoruz? El�m�zdek� potans�yele
güven�yor muyuz? d�yerek önce kend�m�z�
sorgulamamız gerekmekted�r.
Unutmayalım “Sevmek en yüce değerd�r”
Hayd� anne ve babalar hep b�rl �kte
el�m�zdek� geleceğ�n en büyük değerler�
olan yavrularımızı sımsıkı kucaklayalım ve
onlara güvenmey� öğrenel�m.

SEVMEK EN YÜCE
DEĞER

Ş E N İ Z  K U R T U L U Ş



23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK

BAYRAMI

Bu anlamlı ve özel bayramı kutlamak
konusunda �se İdeal Kolej�  her sene
olduğu g�b� bu sene de oldukça
�dd�alıydı.  Aylar süren provalarla,
sonsuz b�r emekle adına, şanına yakışır
b�r şek�lde vel� ler�m�ze sunuldu. İdeal
Kolej�  Meram Şubem�z� emekler�nden ve
bu güzel göster�den dolayı yürekten
tebr�k eder�z.  

Türk�ye Cumhur�yet� 'n�n başlangıcı
kabul ed�len Türk�ye Büyük M�llet
Mecl�s�n�n açıl ışının 102. yı l  dönümü
tüm Türk�ye'de olduğu g�b� İdeal
Kolej�nde de büyük b�r coşkuyla
kutlandı.  Bu bayramı, geleceğ�m�z olan
çocuklarımıza armağan eden Ulu
Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve s�lah
arkadaşları  saygıyla anıldı .  Oldukça zor
yıl larda b�le ulusal egemenl�ğ�m�z�n
emanetç�s�  olan çocuklarımızı
unutmayan ve onlara bu güzel bayramı
hed�ye eden ulu önder�m�z� b�r kez de
buradan saygıyla anıyoruz. 



23 N�san Cumartes� günü İdeal Kolej�  Meram Şubes�nde büyük
b�r hareketl� l �k vardı.  Öğretmenler�m�z�n ve öğrenc�ler�m�z�n
hazırladığı göster�ler vel� ler�m�z�n bğen�s�ne sunuldu. Gelen
m�saf�rler�m�zden r tam not alan öğrenc�ler�m�z�n heyecanı
görülmeye değerd�.  

BAYRAMIMIZ VAR



OKULUMUZUN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNDEN ALEV
YÜCETAŞ, YİNE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİMİZDEN DİLEK
ŞİMŞEK, SINIF ÖĞRETMENLERİMİZDEN ZEYNEP YILMAZ,
KADRİYE KARA, AKGÜN AKÇİT, ESRA ÖVEN VE FATMANUR
ORHANLI, İNGİLİZCE ÖĞRETMENİMİZ AYŞE TURDA MÜZİK
ÖĞRETMENİMİZ PINAR BABUTÇU'NUN HAZIRLADIĞI
BİRBİRİNDEN GÜZEL GÖSTERİLER GÖRÜLMEYE DEĞERDİ.  



HAZIRLIK AŞAMASI İSE
BİR BAŞKA ŞÖLEN

Göster�ler�n perde arkasında �se heyecan hak�md�.  Oldukça
heyecanlı  olmalarına rağmen profesyonel b�r şek�lde
göster�ler�n� gerçekleşt�ren öğrenc�ler�m�z �se kocaman b�r
alkışı  hak ett� ler.  S�zler b�rer pırlantasınız. . .



İdeal Eğ�t�m Kurumlarının en küçükler�  olan ana
sınıfımız da bu 23 N�san'da yerler�n� aldılar.  Oldukça
güzel b�r göster�  hazırlayan öğretmen�m�z Ümmü
Gülsüm Akbaş ve öğrenc�ler� ,  vel� ler�  mest ett� ler.  

KIYMETLİ ANA SINIFIMIZ



Okulumuzun l�se şubes� 01 N�san Cuma
akşamı vel� ler�m�z� ağırladı.  Oldukça
yoğun b�r katlımın olduğu toplantıda
vel�-öğretmen �let�ş�m� sağlandı.  Bu yıl
l �sem�zde uygulanan mentörlük
s�stem�yle her an b�lg� sah�b� olan
vel� ler�m�z d�ğer branş
öğretmenler�m�zden de b�lg� ed�nd�ler.
Öğrenc�ler�m�z akadem�k ve ps�koloj�k
durumlarının değerlend�r� ld�ğ�
toplantıda yüzler gülüyordu. 

VELİ
TOPLANTISI
ZAMANI

Toplantının görünmeyen
kahramanlarına ise
yürekten bir alkış.



Selçuklu Beled�yes� ve Selçuklu Kongre Merkez�n�n ortaklaşa
düzenled�kler�  "L�seler Arası T�yatro Yarışması"na İdeal

Anadolu L�ses�n�n en renkl�  klubü olan T�yatro Kulübü Turgut
Özakman'nın "Ah Şu Gençler" �s�ml� eser�yle katıldılar.

Oldukça kısa b�r sürede b�r buçuk saatl�k b�r oyun çıkaran
öğrenc�ler�m�z profesyonel b�r performans serg�leyerek jür�

karşısında ter döktüler.  Yarışmada salonu olmayan okullara
da ev sah�pl�ğ� yapan okulumuza da teşekkürler�m�z� sunar,

oyunda emeğ� geçen öğretmen�m�z Ruk�ye KÖSE'y� ve
öğretnc�ler�m�z� de tebr�k eder�z.  

TİYATRO YARIŞMASINDA BİZ
DE VARDIK!



İDEAL ANADOLU
LİSESİNDE VOLEYBOL
TURNUVASI ZAMANI

İdeal Anadolu L�ses�nde bu ay oldukça heyecanlı  b�r voleybol turnuvasına
sahne oldu. Beden eğ�t�m� öğretmenler�nden D�lek ŞİMŞEK'�n yönet�m�nde

gerçekleşen turnuva renkl�  görüntülere de şah�t oldu. Maçların hakeml�ğ�n� de
yapan D�lek hocamızı ve turnuvada ter döken öğrenc�ler�m�z� tebr�k eder�z.
Turnuvada b�r�nc� olan on b�r�nc� sınıf  öğrenc�ler�m�ze �se kocaman b�r alkış

gönder�yoruz.  
 



Okulumuzun değerl�
k�mya
öğretmenler�nden Esra
YILDIRIM bu ay da
laboratuvarda
eğlencel�  ve
b�lg�lend�r�c�  deneyler
gerçekleşt�rd� .  "S�h�rl �
Yazı" ve "K�myacının
K�br�t�"  deneyler�n�
gerçekleşt�ren
öğretmen�m�z� ve bu
deneylerde
gösterd�kler�
performanslardan
dolayı öğrenc�ler�m�z�
tebr�k eder�z.  

KİMYA
DENEYLERİMİZ
SON GAZ
DEVAM



TİYATROYA GİDİYORUZ
İdeal Kolej�n�n Meram şubes� drama öğretmen� Erdal
Tomar önderl�ğ�nde öğrenc�ler�m�z t�yatroya g�tt�ler.

"Kurbağa Vırak" oyununu �lg�yle �zleyen öğrenc�ler�m�z�n
şaşkınlığı ve mutluluğu �se görülmeye değerd�.  Oldukça

güzel vak�t geç�ren öğrenc�ler�m�ze bu anları yaşatan
okulumuza ve onlara eşl�k eden kıymetl�

öğretmenler�m�ze teşekkürler�m�zle. . . .
 



OKULUMUZUN MERAM
ŞUBESİNDE
ÖĞRENCİLERİMİZLE
ÖĞRETMENLERİMİZ
BİRLİKTE İFTAR
AÇTILAR. YEDİNCİ VE
SEKİZİNCİ SINIF
ÖĞRENCİLERİMİZİN
KATILDIĞI İFTARDA
ÖĞRENCİLERİMİZ DE
ÖĞRETMENLERİMİZ
DE OLDUKÇA
KEYİFLİYDİ. BU
İFTARDAN RENKLİ
GÖRÜNTÜLERİ
SİZİNLE
PAYLAŞIYORUZ.

OKULDA
İFTAR



HER YERDE EĞİTİM
Okulumuzun ortaokul şubes�nde görev yapmakta olan

İng�l�zce öğretmen�m�z Sev�nç Kasbolat ve Türkçe
öğretmen�m�z Meryem İnfal dersler�n� sınıfta �şlemek
yer�ne açık havada �şled�ler.  Güzel havayı fırsat b�len

öğretmenler�m�z, öğrenc�ler�n bu etk�nl�kten key�f
aldığını d�le get�rd�ler.  Her yerde, her alanda eğ�t�m�n
gerçekleşeb�leceğ�n� gösteren öğretmenler�m�z� tebr�k

eder�z.  



OKULUMUZUN KIYMETLİ
DRAMA ÖĞRETMENİ
ERDAL TOMAR
ÖĞRENCİLERİYLE
BİRLİKTE YARATICI
DRAMA YAPARAK
ONLARIN DİKKAT
SEVİYELERİNİ
YÜKSELTMEYE ÇALIŞTI.
ÖĞRETMENLERİMİZİN
DE KATILDIĞI ETKİNLİK
OLDUKÇA KEYİFLİ VE
VERİMLİ GEÇTİ.
ÖĞRETMENİMİZİ
EMEKLERİNDEN DOLAYI
TEBRİK EDERİZ. 

YARATICI
DRAMA
ZAMANI



OKULUMUZDAN RENKLİ KARELER


