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DERS DIŞI ETKİNLİKLERLE KAZANILAN

ÇOK YÖNLÜ YAŞAM BECERİLERİ

Ç
İZMIR ÖZEL TÜRK KOLEJINDE

DERS DIŞI ETKINLIKLERİ
NASIL PLANLIYORUZ?

*Her eğitim öğretim yılında
öğrencilerin yetenek ve istekleri doğrultusunda kulüplerin
içerik ve sayısı geliştirilir.
*Kulüp faaliyetleri
kampüslerdeki branşa
göre yapılandırılmış spor
salonları, sahalar ve havuz
kompleksi, konsepte göre
tasarlanmış maket, yemek,
ev tekstil, takı tasarım,
dans, bale resim, seramik,
fotoğrafçılık, müzik, bando,
vs hobi atölyeleri, sahne
sanatları ve münazaralar
için tiyatro ve konferans
salonları, robotik, medya,
animasyon, adli tıp gibi
faaliyetler için özel hazırlanmış sınıflar ve laboratuarlarda gerçekleştirilir.
Bu özel ortamlar dışında
yaşamın her alanı kulüp
faaliyetleri için keşfetmede
ve ifade etmede kullanılabilecek bir mekandır. Atatürkçü
Düşünce kulübü için başta
İTK Uşakizade Köşkü olmak
üzere tüm tarihi alanlar ve
müzeler, astronomi ve PSSP,
uzay bilimleri kulüpleri
için İTK Gezegenevi ve Uzay
Kampı, doğa ve çevre kulübü
için Dalyan İztuzu sahili, sosyal sorumluluk kulübü için
yaşlılar yurdu, çocuk yuvaları
mükemmel birer deneyim ve
etkinlik merkezidir.
*Öğrencilerin yetenek ve
ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak yıl boyu
süren kulüp faaliyetleri aynı
zamanda bireye kendini ifade
etme imkanı da yaratır. Kulüpler hazırladıkları gösterilerle, sergilerle, sunumlarla
yıl sonunda performanslarını
ortaya koyarlar. Kimi zaman
dünyaca ün kazanmış müzikal eserleri seslendirirken
sahnede devleşir, kimi zaman
da cesaretin ve kahramanlığın dansını konu olan Zeybekler olarak sahneye çıkarlar.
Görsel sanatların farklı dallarında yarışma ve sergiler,
değişik branşlarda spor turnuvaları ve disiplinler arası
bilim şenlikleri ile karşımıza
çıkarlar. Bu performanslarını
profesyonel düzeyde sergileyebilmeleri için kendilerine
her türlü kaynak sağlanır.
*Çocukların öğren-

dikleri İngilizceyi daha iyi
kullanabilmeleri, İngilizce
konuşma be-

ocukları geleceğe hazırlarken akademik
gelişimi odağa koyan,
sınavlara programlı eğitim
anlayışının 21.yüzyılda tek
başına kabul görmeyeceğini hem akademisyenlerin
yüksek öğrenime geçen
gençlerin bilgiyi kullanma,
beceri ve donanımlarıyla
ilgili değerlendirmeleri,
hem sektör temsilcilerinin
yetkinlik ve performans
bazlı tesbitleri, hem de
sosyoekonomik veriler
ve başta işsizlik rakamları açık şekilde ortaya
koyuyor.
Üniversite yaşamında çok yönlü başarıyı
yakalamak, kariyerinde
ve özel hayatında yaşam
becerilerini kullanarak fark yaratmak, en önemlisi
mutlu olabilmek için bu kazanımları daha çocuk yaşta
edinmek, yaşayarak öğrenmek, deneyimleri biriktirmek çok önem kazanıyor.
Bu noktada da “öğretim” ve “eğitim” sözcüklerinin
anlamını çok iyi kavramak, içini iyi doldurmak ve
bir arada doğru planlayarak uygulamak gerekiyor.
Eğitim-öğretim

programını çok yönlü kazanımlar bazında, ölçme ve
değerlendirmeye dayalı planlayan, çocuğu hem bir
üst seviyeye hem hayata bütünsel bakışla hazırlayan,
köklü, deneyimli eğitim kurumlarının önemi ortaya
çıkıyor.
Hangi faaliyetler hangi becerileri kazandırıyor?
OKUL SONRASI SANAT VE SPOR KURSLARI: Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda fırsat yaratmak amacıyla hafta içi ders saatlerinden
sonra ve hafta sonları düzenlenen beceri
kurslarında, piyano, keman, viyola,
viyolonsel, saksafon, trompet, klarnet,
yan flüt, klasik bale, bale/streching/floorbarre, mini tenis, tenis performans,
Aikido, tasarım atölyesi, yüzme gibi
JMUN (Genç Model Birleşmiş Milletler),
branşlarda öğrencilere alanında
MUN (Model Birleşmiş Milletler): BM senatosu
uzman eğitimciler destek olur.
ülke delegasyonları içinde yer alarak ülke ve dünya
Seçtiği alanda kendini kanıtmeselelerini araştırma, yabancı dilde tartışma, çözüm
layan ve profesyonel olarak
üretme ve ikna temeline dayanır.
devam ettirmek isteyen
EYP (AVRUPA GENÇLIK PARLAMENTOSU)
öğrenciler okul spor takımlaAvrupa Parlamentosunun simülasyonu olan bu programda
rına veya etkinlik gruplarına
gençler oluşturdukları parlamentoda toplumsal ve dünya
girerek yarışmalara, turnuvasorunlarını gündeme taşırlar.
lara katılırlar.
ISTA (ULUSLARARASI TIYATRO FESTIVALI)
OKUL SPOR TAKIMLARI:
Uluslar arası bir organizasyonda tiyatronun evrensel
Beden Eğitimi derslerinde
boyutlarında bir eseri veya konuyu dil, beden, zihin,
yetenekli görülen ve spor
duygularını kullanarak sahneye taşıyarak anlatırlar.
yapmak isteyen öğrencileri
BEO (BRITANYA İNGILIZCE OLIMPIYATLARI)
farklı branşlardaki bireysel veya
öğrenciler kendilerinin yazıp sahnelediği,
takım sporlarına yönlendirerek
kostümlerini tasarlayıp sergiledikleri drama, müzik,
profesyonel sporculuk yaşamına
doğaçlama, proje sunumları, yaratıcı tasarımlar,
hazırlayan
okul takımları, hem alt
turizm pazarlaması ve global sorunlara
yapı hem de yarışma grupları seviilişkin münazaralar gibi 7 dalda
yesinde yıl boyunca çalışmalar yapar,
yarışırlar.
minikler, küçükler, yıldız, gençler kategorilerinde ulusal ve uluslararası yarışmalara,

ULUSLARARASI

PROJELER VE SIMÜLASYON
PROGRAMLARI

cerilerini geliştirmeleri ve bu
dilin kültürünü daha iyi tanıyabilmeleri açısından her yaz
21 günlük Amerika Yaz Okulu
programı düzenlenir. Amerikalı öğretmenler tarafından
her gün 09.00-12.00 arası
İngilizce dersleri, öğleden
sonraları ise 13.00-14.00 arası
konuşma dersleri yapılır.
Belirli günlerde yüzme, spor,
aktivite ve yarışmalardan
oluşan kampüs programları
uygulanır. İngilizce’nin ana
vatanı yurt dışı eğitimin
klasiği olan İngiltere’de de
her yaz 2 hafta süren İngilizce
kamplarına gidilir. Londra,
Oxford, Cambridge, Brighton
gibi İngiltere’nin en güzel
ve tarihi kentlerine yapılan
gezilerin yanı sıra, öğrenciler
üniversite kampüsü içinde
pratik ağırlıklı interaktif dil
eğitimi alırlar.
*Okul sonrası beceri kursları ile İTK kampüsleri ders
saatleri dışında da yaşayan
alanlardır. İTK akademik
kadrosunun dışında alanında
uzman eğitimciler eşliğinde yürütülen kurslar için
programlar ders yılı başında
öğrencilere sunulur ve tercihlerine göre yıllık program
belirlenir. Okul kurslarına katılarak seçtiği alanda kendini
kanıtlayan ve bu alanı profesyonel olarak devam ettirmek
isteyen öğrenciler yönlendirilerek yarışma, turnuva, festival ve olimpiyatlara katılmaları için
destek sağlanır.
*Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin
keyifli bir tatil tadında
öğrenmeyi sürdürebileceği ortamlar sunan İTK
Summer Camp programında müzik, yemek,
tasarım, görsel sanatlar,
seramik, tiyatro, yüzme,
basketbol, mini teniz,
satranç, akıl oyunları,
neşeli bilim, İngilizce dil
çalışmaları yer alır. 2’şer
haftalık dönemler olarak
gerçekleşen İTK Yaz Okulu,
okulların kapanmasıyla
birlikte faaliyete geçer.

GELECEK HAFTA

İTK’da sadece akademik değil, her
alanda çok yönlü bireyler yetişiyor
Yarınlarımızı şekillendirecek
yeni nesillerin erken yaşlardan
başlayarak farklı beceriler, fikirler,
deneyimler kazanması, sosyal ve
kültürel etkinliklerde, sanat ve
spor faaliyetlerinde aktif yer alması, değerlerini özümseyerek hayatı
sorgulaması ve yaşamın içinde
kişisel bütünlük içinde var olması
Özel Türk Koleji eğitim felsefesinin
vazgeçilmez bir unsuru ve aynı
zamanda en kuvvetli alanlarından
biridir. Özel Türk Koleji’nin var
oluş amacında da yer aldığı gibi,
okullarımızda bilgilerini beceriye
dönüştürebilen, yeteneklerini
keşfedebilen, kendi kültürünü ve
değerlerini öğrenerek sosyalleşen
bireyler yetişir.
İzmir Özel Türk Koleji’nde farklı
yaş kademelerindeki öğrencilerin
ilgi alanları doğrultusunda yapabileceklerinin en iyisini yapmalarına
fırsat sağlamak için sosyal ortamlar,
etkinlikler planlanır. Öğrencilerin
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda fark yaratabilmeleri ve
beceri kazanabilmeleri için branş
ve kulüp öğretmenleri rehberlik
eder, aynı zamanda öğrencilerdeki
sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkıda bulunurlar.
Ders dışı faaliyetlerimizi genel
olarak özetleyecek olursak; Kulüp
çalışmaları, uluslar arası projeler
ve simülasyon programları, okul
sonrası beceri kursları, okul spor
takımları, sanatsal, bilimsel ve kül-

birer rol model ve referans olarak
katkıları çok büyük. İşte böyle bir
ortamda öğrencinin gelişimi de çok
yönlü ve yüksek seviyede oluyor.
44 spor takımımızda yer alan
477 öğrencimizin akademik not
ortalaması 85,9 !
Spor takımlarımızdan örnekle
anlatayım: Türkiye finallerinde pekçok kez dereceler kazanan küçükler
türel faaliyet grupları, yurt dışı ve
ve yıldızlar kız ve erkek basketbol,
yurt içi inceleme gezileri, yurt dışı
voleybol, hentbol takımlarımız,
yaz okulları, yaz kampları, öğrenci
dünya şampiyonalarında milli
değişim programlarıdır.
İzmir Özel Türk Koleji öğrencile- takımda yer alarak ülkemizi kaptanlık düzeyinde de temsil eden
rinin akademik ve sosyal gelişimleri eş zamanlı olarak ve disiplinler satranççılarımız, yüzücülerimiz, yelkencilerimiz ve daha birçok branşta
arası bir çalışmayla planlanır ve
dereceler yapan 477 öğrencimizin
izlenir. Sadece 2016-2017 eğitim
öğretim yılında öğrencilerimiz 70’i akademik not ortalamasının 85,9
olması misyonumuzun ne kadar
aşkın farklı konseptlerdeki kulüp
doğru, elbirliği ile yürüttüğümüz
faaliyetleri ve 44 spor takımı ile,
çalışmaların ne kadar güzel ve
ulusal ve uluslararası alanda 181
bilim, 63 spor ve 41 sanat derecesi gurur verici sonuçları olduğunu
elde etmiş, birçok turnuva, yarışma gösteriyor.
Tek başına akademik başarı
ve festivalde performans sergilebeklentisi yerine, farklı becerilerdiler.
Bu başarılar için öğrencilerimiz le daha yüksek seviyelerde çok
yönlü başarılar elde edilmesinin
rehber öğretmenleri, antrenörleri,
mümkün olduğunu biz 67 yıldır
takım liderleri ile hafta içi ders
öğrencilerimizle birlikte sahalarda,
sonrası ve hafta sonları gerek
sahnelerde, yarışma podyumlakampüslerimizde, gerek sahada
yıl boyu çalışıyorlar; okul yönetimi rında yaşıyor, ayrıca yaşamda iz
tarafından kendilerine her türlü im- bırakan, ülkemize ve geleceğimize
kan ve fırsat sunuluyor, velilerimiz değer yaratan sanatçısından sporbizimle iş birliği içinde çocuklarını cusuna, bilim adamından akadeen iyi şekilde destekliyor ve motive misyenine, iş adamına on binlerce
mezunumuzla da gurur duyuyoruz.
ediyorlar. Mezunlarımızın bile

turnuvalara katılır.
SANATSAL, BILIMSEL VE KÜLTÜREL FAALIYET GRUPLARI: Türkçe ve yabancı dilde
sahnelenen tiyatro ve müzikaller, düşünsel
faaliyetlerle geliştirilen matematik ve fen
alanında olimpiyat takım çalışmaları, farklı
ülkelerden partner okullarla yürütülen
kültür değerlerine ilişkin projeler, ilgi
alanlarında öğrencileri daha derinlemesine
hayata ve yüksek öğrenimde seçecekleri
alana hazırlayan etkinliklerdir.
YURTDIŞI VE YURT İÇI İNCELEME GEZILERI:
Akademik bölümlerin disiplinler arası çalışması kapsamında yıllık müfredat ile uyumlu, yeni keşifler ve dünyayla bütünleşme
imkanı sunan bilim, tarih, edebiyat, sanat
alanındaki inceleme gezileri ile yıl içinde işlenen ders konuları pekiştirilir. CERN Bilim,
İngiltere Biyoloji, ABD NASA, Fransa Sosyal
Bilimler, Balkanlar Geçmişimize Yolculuk
inceleme gezileri bu anlamda yurt dışı
eğitim gezilerine güzel birer örnektir. Yurt
içinde ise başta Ankara Anıtkabir, Çanakkale Şehitlik,
İstanbul Kültür, Dalyan doğa, Şirince Matematik Köyü
gibi geziler örnek verilebilir.
ÖĞRENCI DEĞIŞIM PROGRAMLARI: Farklı ülkelerden
gelen öğrencileri okulda ve evlerinde misafir ederek
dil ve sosyal gelişimi zenginleştirmenin yanı sıra,
başka bir ülkede misafir öğrenci olarak dil ve kültür
kazanımlarını arttırmayı hedefleyen program, kültürler arası iletişim ve empatiyi geliştirdiği gibi, farklı
ülkelerin yaşam koşulları ve sorunlarını da öğrenmeye ve anlamaya yönelik olarak önem taşır.
YURT DIŞI YAZ OKULLARI: Okulda verilen dil
eğitimine uygun olarak, bu dili kullanan ülkelerde
gerçekleştirilen yoğun interaktif dil eğitimi ve sosyal
aktivitelerle zenginleştirilmiş yaz programı sayesinde
öğrenciler dili kendi kültürü içinde, günlük hayatın
dinamikleriyle yaşayarak öğrenir. Ortalama 3 hafta
süren program, küresel bir sosyalleşme ve iletişim becerisi kazandırdığı gibi aynı zamanda bir tarih, kültür
ve sanat gezisi olarak da değerlendirilir.
YURT İÇİ YAZ OKULLARI VE KAMPI: Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin hem keyifli bir yaz tatili geçirmesi
hem de eğitim öğretimi eğlenceli bir ortamda sürdürmek ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen
yaz için İzmir Özel Türk Koleji’nin Kampüsü İTK Bornova
Kampüsü’nde gerçekleştirilen yaz okuluna katılan
öğrencilerimiz Müzik, Yemek, Tasarım, Görsel sanatlar,
Seramik ve Tiyatro alanında, ayrıca; Yüzme, Basketbol,
Mini Tenis, Satranç Akıl oyunları, Neşeli Bilim ve İngilizce dil çalışmalarına katılır. Öğrenciler sanat, spor ve
bilimsel alanlarda hafta içi her gün kendi yaş gruplarına
uygun olarak hazırlanan bir program dahilinde uzman
eğitimciler ile birlikte çalışmalar yapar. Hem uzun yaz
tatilinde boş zamanlarını yine öğrenme ve sosyal yönden gelişmeyi hedefleyen çalışmalar yapar hem de boş
zamanlarını en etkin ve faydalı şekilde değerlendirirler.

Yelken sporu
küçük yaşlardan
itibaren çocuklara
olumlu özellikler
kazandırır.

İTK Yelken Kulübü
◊ İZMİR Özel Türk Koleji
2003 yılında Türkiye’de
okul bazında ilk yelken
kulübünü kurmuş,
kulüp Türkiye Yelken
Federasyonu (TYF)
tarafından tanınıp
federe olmuştur. İzmir
Sahilevleri’ndeki kulüp
tesisinde teorik ve deniz
eğitimini sürdüren İTK
Yelken Kulübü’nde
başlangıç olarak batmaz
özelliğiyle, yelken seyrine uygunluğu, kolay
anlaşılabilen donanımı
ile çocukların denizi
sevmesi için kullanılabilecek en ideal deniz aracı
olan Optimist kullanılır.
İTK Yelken Kulübü
kurslarına öğrenciler 6
yaşından itibaren katılarak rutin eğitimlerinin
yanı sıra Bodrum’da
düzenlenen yaz ve kış
kamplarına da dahil
olurlar. Kulüpte yetişerek milli takım sporcusu
olarak Türkiye’ye

dereceler kazandırmış
pek çok kulüp sporcusu
bulunmaktadır.
* Özgün düşünce,
odaklanma, düzen
ve disiplin, güçlü ve
dayanıklı olma, denge ve koordinasyon
gibi özellikler yelken
sporunun çocuklara
kazandırdığı olumlu
becerilerdir.
* Denize açıldığında
yardımlaşma, planlama, hızlı ve doğru
düşünme, tek başına
karar verip uygulama, hedefe ulaşma
gibi yetkinlikleri
kazanmada yönlendirici bir spor dalıdır.
* Çocukların beton
yığınlarından ve
teknoloji bağımlılığından uzaklaşıp
deniz ve doğayla
iç içe sağlıklı spor
yapmasını sağlar.
Bilgi için:
www.itkyelken.com

ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE YURT DIŞI EĞİTİM SERÜVENİ.
BU BİR EDİTÖRYAL ÇALIŞMADIR
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