
 

 
 

 
İzmir Özel Türk Koleji 

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Bölümü 
 

KASIM AYI 
KİTAP, OYUN VE FİLM ÖNERİMİZ 

 
KİTAP ÖNERİMİZ: 
 
BEN NESLİ 
 
YAZARI: JEAN M. TWENGE 
 
Çocuk Eğitiminde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar!  
 
Ben Nesli, Jean Twinge’nin “Bu günün gençleri niçin bu kadar 
özgüvenli ve iddialı, fakat bir o kadar da depresif ve kaygılı? 
Sorusuyla yola çıkarak yazdığı bir kitap. Daha ilk 
sayfalarında “İnsan içinde yaşadığı çağa babasına 
benzediğinden daha çok benzer.” deyimine yer vererek 
okuyucuyu kitabın önemi konusunda ikna ediyor. Ben Nesli, konu olarak kendi deyimiyle bireysellik dilini 
anadili gibi konuşan günümüz yetişkin ve gençlerinin içinde büyüdükleri ortama ve hislerine ışık tutuyor. 
 

Çocuklarının gelişimine katkıda bulunmak için bu kitabı okumak isteyen ebeveyn ve ebeveyn adayları satır 
aralarında önce kendilerini bulacaklar. Kitap kendi gelişimimiz hakkında düşünmemizi sağlayarak çocuk 
eğitimi konusunda önemli bir farkındalık kazanmamıza yardımcı oluyor. Yetişkinler ve gençlerdeki özbenlik 
kavramı üzerinde önemle duruluyor. Çocukluktan beri özgüven sahibi olmak adına aşılanan değerlerin 
doğurduğu olumsuz sonuçları gözler önüne seriyor. Son sayfalar ise çözüm önerileri ile dolu. 

 
OYUN ÖNERİMİZ: 
 
TRİVİAL PURSUİT 

Min. Yaş:15 

Süre: 90 dk 

Oyun oynamak, sadece küçük yaşlarda değil ergenlik ve yetişkinlikte de oyun oynamak; aile içi iletişimi, 
paylaşımı, birlikte zaman geçirmeyi, birbirini daha yakından tanımayı, eğlenmeyi sağlar. Bu paylaşım 
problemlerin azalmasına, oluşabilecek sorunların çözümüne daha hızlı ulaşmaya yardımcı olur. 

 



 

 
 

 
 

  
 
     
 
Dünyanın en sevilen genel kültür oyunu Trivial Pursuit, 2000'ler versiyonuyla 2000'li yılların eğlenceli ve sıra 
dışı bilgilerini bir araya getiriyor! Bu yeni modern versiyonda 6 farklı kategori, 300 konu başlığı ve 1800 yeni 
soru var. Oyuncular kartın üzerinde yazan konu başlığına bakarak soruyu cevaplayıp cevaplamayacağına 
karar verebiliyor, rakiplerine meydan okuyabiliyor. 
 
FİLM ÖNERİMİZ: 
 
YERDEKİ YILDIZLAR 
 
Konu: 
Henüz 8 yaşında olan küçük bir çocuk hem ailesi hem de okul çevresinde farklı bir biçimde tanınmaktadır. 
Kelimeleri söylerken zorlanan ve öğrenme güçlüğü çeken çocuk, disleksi denilen genetik bir bozukluk 
yaşamaktadır. Ancak bunun derinliklerine şimdiye kadar kimse inmemiş ve küçük çocuğu problemli gözlerle 
izleyenlere karşı, onun resim öğretmeni olan Ram farklı şekilde yaklaşır. İç dünyasına kadar inecek ve 
kimsenin anlayamadığı gerçeklere ulaşacaktır. 
Ailecek iyi seyirler dileriz… 
 

 
 
 

İTK OKULLARI PDR BÖLÜMÜ 

 


