
ORTAOKUL

TATİL BAŞLASIN
    

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2018



Bir eğitim öğretim dönemini daha bitirdik. Herkesin büyük bir ilgi ve istekle beklediği yarıyıl tatili 
geldi. Dört gözle beklenen bu tatil kısa olsa da çocuklarımızın her anını dolu dolu ve keyi�e 
geçirmeleri açısından önem taşımaktadır. Tatil için öneriler sunmadan önce çocuklarımız için 
neler yaptığımıza kısaca değinmek isteriz.

Dönem boyunca PDR Birimi olarak akademik açıdan olduğu gibi sosyal ve duygusal açıdan 
çocuklarımızı desteklemeye çalıştık. Gördükleri yoğun ders ve etüt programları dışında Rehber 
Öğretmenleri olarak kişilik gelişimlerine katkıda bulunduk. Bireysel yapılan görüşmelerin dışında 
da gruba yönelik çalışmalar yaptık. 

ADGP/Anabilim Eğitim Kurumları Davranış Geliştirme Programı aktarıldı.
Öğrencilerimizin iyiliğini esas alan bu programın amacı, olumlu ve olumsuz davranışlarına 
yönelik planlı hareket etmeyi sağlamak, okul ve sınıf ortamını onlar için güvenli hale getirmektir. 
Bu nedenle dönem başında yaptığımız sunum ile öğrencilerimize programın içeriği hatırlatılmış 
oldu.

Rehberlik Dersleri ve Sunumları yapıldı.
8. sınıf öğrencilerimize yönelik Sınav Rehberliği kapsamında her hafta “sınav sistemi” ve “çalışma 
alışkanlıkları” üzerine sunumlar yapıldı. Ayrıca “arkadaşlık ilişkileri” konusuna da değinildi, sunum 
üzerinden anlatımı yapıldı. Sınıf düzeyi değiştikçe çocuklarımızın ihtiyaçları da değişmektedir. 
7.sını�arda “zaman yönetimi”, “verimli ve etkili ders çalışma teknikleri” ve “teknoloji bağımlılığı” 
konularında her ay sunum yapıldı. 5 ve 6. sını�arımızda ise “teknoloji bağımlılığı” ve “verimli ders 
çalışma ve test çözme teknikleri” konulu sunumlara ağırlık verildi. 

Okul Meclis Seçimleri gerçekleştirildi.
Okul meclis seçimleri ile Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde 
yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, 
kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, öğrencilere seçme, seçilme ve oy 
kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği 
benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.” 
(Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Madde-5). Ortaokul öğrencilerimiz ile yaptığımız 
seçimde bu konuda farkındalık yaratmak bizim de temel amaçlarımızdan biri olmuştur.

TATİL BAŞLASIN!
Bir dönemin sonuna gelme heyecanı yaşayan çocuklarımız için tatil en verimli nasıl olabilecekse 
tatili o şekilde planlama yapmaya özen göstermek gerekir. Kısa bir seyahat, kültür turları, kış 
sporları ya da eğitici etkinlikler birlikte yapabileceğiniz planlarınız arasında olabilir. Çocuğunuz ile 
bazı becerileri geliştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Söylenen kelimelerin aynısını 
ya da farklısını bulma oyunları, yarım bırakılmış öykü veya masal tamamlama oyunları, yeni ve 
ilginç kelimeler bulup birlikte ne anlama geldiğini araştırma oyunu gibi aktiviteler dil becerilerini 
geliştirmesine yardımcı olacaktır. Boya, kil ve renkli veya keçeli kalemlerle duygu ve düşüncelerini 
ifade edecek estetik ortamlar yaratabilirsiniz. Müzik konserlerine birlikte gitme ve farklı kalitede 
müzikler dinleme, yarışma ve rekabet içermeyen �ziksel oyunlar oynama, doğa yürüyüşleri, 
hayvanat bahçesi ve müze ziyaretlerini de değerlendirmelisiniz. Doğa yürüyüşlerinde fotoğraf 
makinesi ile çektiği fotoğra�ar üzerine konuşabilir, onları yorumlamasını sağlayabilir, evde yaşına 
uygun olarak yapabileceği sorumluluklara yönlendirebilirsiniz.

Planlama, hayatımızın en önemli ögesidir. Bu nedenle tatile zamanı planlayarak başlamak tatilin 
verimli geçmesini sağlayacaktır. Nerelere gidileceği, hangi kitapların okunacağı, hangi 
etkinliklerin yapılacağı önceden planlanmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Tatil her ne kadar 
dinlenme ya da keyi�i vakit geçirme amacı taşısa da çocukların derslerden uzak kalmasının ya da 
konuları unutmasının önüne geçilmelidir. Bu nedenle tatilin bir bölümünde işlenen konulara 
yönelik çalışma yapılması faydalı olacaktır. Yapılan kısa tekrarlar, çözülen sorular konuların 
pekişmesinde önemli rol oynayacaktır. Fakat çocuğunuzu, yoğun ders çalışma programı içerisine 
dâhil etmek faydadan çok zarar doğuracaktır. Bu nedenle yapılan çalışmalar kısa ve öz olmalıdır. 
Tatilin bir diğer kısmı da eğlenceli ve eğitici etkinliklere ayrılmalıdır. Bütün bir dönem boyunca 
yoğun tempoda çalışan çocuklar için keyi�i zaman geçirmek çocuğun ikinci döneme daha iyi bir 
başlangıç yapmasını sağlayacaktır. Etkinlikleri belirlerken göz ardı etmemeniz gereken nokta 
etkinliklerin yaş uygunluğudur. Çocuğunuzun yaşına uygun etkinlikler belirleyerek onların 
psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca sizinle ve arkadaşları ile geçireceği 
özel vakitler de yaratmayı ihmal etmeyin. Eğlenmenin yanı sıra sizlerle kaliteli vakit geçirmesi de 
çocuğunuza fayda sağlayacaktır. Evinizde düzenleyeceğiniz bir �lm günü, tarihi yerleri ziyaret ya 
da dışarıda birlikte geçireceğiniz, gezeceğiniz bir gün planlayabilirsiniz. Çocuğunuzun arkadaşları 
ile dışarıda ya da evde vakit geçirmesine de olanak sağlayın. Birlikte sinemaya gitmeleri, evde 
oyun oynamaları, dışarıda yemek yeme planı yapmaları, eğlence ve alışveriş merkezlerine 
gitmeleri de onları mutlu edecektir ve bunun yanında ortak bir şeyler yapmanın key�ni 
tadacaklardır.

Şimdi dilerseniz çocuklarımız için seçtiğimiz etkinliklere bir göz atalım.

LEE ALEX MAGIC DREAMS
Dünyada yılın illüzyonisti seçilen ödüllü İngiliz sanatçı Lee Alex, her yaştan izleyiciye seslenen 
sihirli şovu ile bu yarıyıl tatilinde İstanbul’da sahne alıyor.

 
Bugüne kadar 4 kıtada, 25 ülkede 500.000 
kişinin izlediği gösterilerinde sıra dışı 
illüzyonları, müzik ve dans ile birleştirerek görsel 
bir şölen sunan Lee Alex, “Magic Dreams” isimli 
gösterisinin yeni versiyonu ile izleyiciyi kendi 
içine çekiyor ve izleyicileri düşlerine ortak edip 
onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarihler: 04 Şubat 2018 Pazar 12.00 
                 04 Şubat 2018 Pazar 18.00
Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

HAFIZA, KURMACA VE DANS
Sanat dolu etkinlikler meraklılarını bekliyor.
 

Dansla duygularımızı nasıl ifade ederiz? 
Atölyede bedensel farkındalıklarımızı 
geliştirerek kişisel alanlarımızı ve enerjilerimizi 
bütünsel olarak dengeleme ve koordinasyon 
çalışması yapıyoruz. Bireysel öz güven ve 
doğaçlama çalışmalarına da yer verilecek olan 
atölyede, sergiden yola çıkarak hafıza ve 
kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm, 
varyasyon kavramlarını inceleyeceğiz.

Tarihler: 02 Şubat 2018 14.00
Yer: 
Pera Müzesi

AYNI KALMAK MI? DEĞİŞMEK Mİ?

İngiliz sanatçı Gillian Wearing’ in, yakın 
aile üyeleriyle kendi gençliğinin 
canlandırıldığı portrelerinden yola 
çıkarak değişim ve aynılık arasındaki 
ikiliği sorguluyoruz. Vücudumuz, 
zihnimiz ve belleğimiz neredeyse 
tamamen değişirken biz nasıl aynı 
kalabiliriz? Hepimiz değişiriz.
Farklı yüzyıllarda birçok �lozof 
tarafından ele alınan değişim ve 
aynılık arasındaki bu ikililik etrafında 

düşünerek hem büyümek ve değişmek hem de aynı kalmanın ne anlama geldiği konusunda 
düşünsel olarak besleyici bir deneyim yaşıyoruz.
Eğitmen: Seda Acar, Mini Filozo�
Tarihler: 25 Ocak 2018 Perşembe ~ 04 Şubat 2018 Pazar 25 Ocak 14.00 - 04 Şubat 15.30
Yer: Pera Müzesi

MİNİK ŞEFLERLE CUPCAKE
Çocuklarla neşeli bir aktivite için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Neşeli bir aktivite için geleceğin 
şe�erini USLA’ ya bekliyoruz. Cupcake 
yaparak tatlı tatlı süslediğimiz bu 
workshopta hazırladığımız 
cupcakeleri minik şe�erimiz ile a�yetle 
yiyeceğiz. 

Tarihler: 23 Ocak 2018 Salı ~ 23 Ocak 2018 Salı 23 Ocak 2018 11.00
Yer: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

GENÇ ŞEFLER: SUSHİ 
Genç şe�er için Sushi workshop' u, İntema Yaşam Akademi'de...

 
Uzak Doğu'nun inceliği ve disiplini 
sushinin hazırlanmasında saklıdır. 
Sevgili aileler, geleceğin şe�erini, 
yeteneklerini geliştirmeleri ve keyi�i 
vakit geçirmeleri için sushi etkinliğine 
getirin.
Tarihler: 21 Ocak 2018 Pazar ~ 21 Ocak 
2018 Pazar 21 Ocak 2018 16.00
Yer: İntema Yaşam Akademi

DOLMABAHÇE SARAYI
Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924’e kadar aralıklarla 
6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’ye ev sahipliği yapmıştır. 1927- 1949 yılları 
arasında Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki çalışmalarında Dolmabahçe 
Sarayı’nı kullanmış ve burada vefat etmiştir. 1926-1984 yılları arasında protokol ve ziyarete 
kısmen açık olan Saray, 1984 yılından itibaren “müze - saray” olarak geziye açılmıştır.

 

Ziyarete açık olduğu saat aralığı: 09.00-16.00 
Not: Pazartesi ve perşembe günlerinde ziyarete kapalıdır.

BİLMECELERLE “SANATÇI VE ZAMANI” SERGİSİNİ GEZİYORUM
 
İstanbul Modern, çocuklara çok 
özel bir sergi deneyimi sunuyor. 
Çocuklar, özel hazırlanan 
bilmecelerin yanıtlarını, müzenin 
“Sanatçı ve Zamanı” adlı 
koleksiyon sergisinde yer alan 
sanat çalışmalarında ararken 
sanatın farklı uygulama 
biçimlerini tanıyor ve bazı 
sanatçıların yaşam öykülerini 
dinliyorlar.

7-10 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
23 Aralık 16.00-16.45, 6 Ocak 16.00-16.45 
20 Ocak 16.00-16.45
11-15 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
27 Ocak 16.00-16.45

GENÇ Bİ ŞENLİK SÖMESTR

Yılın en genç festivali  “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda...

 İstanbul’un en köklü liselerini bir araya 
getiren ve bu yıl dördüncüsü 
gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik 
Sömestr” için geri sayım başladı. 
Teoman, Manga, Ezhel, Pera ve Dolu 
Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı “Genç 
Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak Cumartesi 
günü Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda 
gerçekleşecek. Modüler Sanat 
Organizasyon ve Koşan Adam iş birliği 

ile düzenlenen ve Genç Bi Şenlik öğrenci komitesinin aktif rol aldığı “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 
İstanbul’da düzenlenen en büyük ve en popüler gençlik şenliği olma özelliğini taşıyor. 

21 yaş üstünün katılmadığı etkinliklere öncü olan  “Genç Bi Şenlik Sömestr” bu sene de büyük 
sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, teknoloji, kültür, sanat ve 
spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
Tarih:20 Ocak 2018 13.00
Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

AKILLI ÇOCUKLAR KULÜBÜ
Kubilay Tunçer, çocuklar için müthiş bir gösteriye hazırlanıyor.

 
Tiyatro Key� sunar! Paris'ten New York'a, Las Vegas'tan Sydney'e 
300 den fazla gösteri... Yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde 
gösteriler yapan, pek çok uluslararası ödülün yanı sıra en saygın 
sihirbazlık ödülü olan Merlin Ödülü'nün de sahibi dünyaca ünlü 
sihirbaz, ünlü oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer' den 
çocukların gözlerine inanamayacakları, öz güvenlerini 
geliştirecek, hayal dünyalarını zenginleştirecek, temposu hiç 
düşmeyen, unutulmayacak interaktif bir gösteri. 
Tarih: 28 Ocak 2018
Yer: UNIQHALL LOUNGE

ARİF V 216 (yaş sınırlamasına bakılmalı)
5 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Arif V 216 �lmini yarıyıl tatilinde izleyebilirsiniz.

 
Filmin konusu
Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride 
birçok dost edinen Arif, dünyaya dönüp yaşamını sessiz sedasız 
sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misa�ri Robot 216, Arif’e 
yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı 
Robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi âşık 
olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif 
için bütün bunlar kolaydır ama 216 yapay zekâlı eski model bir 
robottan fazlası değildir. Dünya’da gerçek insan gibi yaşaması 
mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır, yüzlerce ışık yılı 
öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir 
maceraya mı atılmalı, yoksa 216’yı geri mi götürmeli…
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ile dışarıda ya da evde vakit geçirmesine de olanak sağlayın. Birlikte sinemaya gitmeleri, evde 
oyun oynamaları, dışarıda yemek yeme planı yapmaları, eğlence ve alışveriş merkezlerine 
gitmeleri de onları mutlu edecektir ve bunun yanında ortak bir şeyler yapmanın key�ni 
tadacaklardır.

Şimdi dilerseniz çocuklarımız için seçtiğimiz etkinliklere bir göz atalım.

LEE ALEX MAGIC DREAMS
Dünyada yılın illüzyonisti seçilen ödüllü İngiliz sanatçı Lee Alex, her yaştan izleyiciye seslenen 
sihirli şovu ile bu yarıyıl tatilinde İstanbul’da sahne alıyor.

 
Bugüne kadar 4 kıtada, 25 ülkede 500.000 
kişinin izlediği gösterilerinde sıra dışı 
illüzyonları, müzik ve dans ile birleştirerek görsel 
bir şölen sunan Lee Alex, “Magic Dreams” isimli 
gösterisinin yeni versiyonu ile izleyiciyi kendi 
içine çekiyor ve izleyicileri düşlerine ortak edip 
onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarihler: 04 Şubat 2018 Pazar 12.00 
                 04 Şubat 2018 Pazar 18.00
Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

HAFIZA, KURMACA VE DANS
Sanat dolu etkinlikler meraklılarını bekliyor.
 

Dansla duygularımızı nasıl ifade ederiz? 
Atölyede bedensel farkındalıklarımızı 
geliştirerek kişisel alanlarımızı ve enerjilerimizi 
bütünsel olarak dengeleme ve koordinasyon 
çalışması yapıyoruz. Bireysel öz güven ve 
doğaçlama çalışmalarına da yer verilecek olan 
atölyede, sergiden yola çıkarak hafıza ve 
kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm, 
varyasyon kavramlarını inceleyeceğiz.

Tarihler: 02 Şubat 2018 14.00
Yer: 
Pera Müzesi

AYNI KALMAK MI? DEĞİŞMEK Mİ?

İngiliz sanatçı Gillian Wearing’ in, yakın 
aile üyeleriyle kendi gençliğinin 
canlandırıldığı portrelerinden yola 
çıkarak değişim ve aynılık arasındaki 
ikiliği sorguluyoruz. Vücudumuz, 
zihnimiz ve belleğimiz neredeyse 
tamamen değişirken biz nasıl aynı 
kalabiliriz? Hepimiz değişiriz.
Farklı yüzyıllarda birçok �lozof 
tarafından ele alınan değişim ve 
aynılık arasındaki bu ikililik etrafında 

düşünerek hem büyümek ve değişmek hem de aynı kalmanın ne anlama geldiği konusunda 
düşünsel olarak besleyici bir deneyim yaşıyoruz.
Eğitmen: Seda Acar, Mini Filozo�
Tarihler: 25 Ocak 2018 Perşembe ~ 04 Şubat 2018 Pazar 25 Ocak 14.00 - 04 Şubat 15.30
Yer: Pera Müzesi

MİNİK ŞEFLERLE CUPCAKE
Çocuklarla neşeli bir aktivite için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Neşeli bir aktivite için geleceğin 
şe�erini USLA’ ya bekliyoruz. Cupcake 
yaparak tatlı tatlı süslediğimiz bu 
workshopta hazırladığımız 
cupcakeleri minik şe�erimiz ile a�yetle 
yiyeceğiz. 

Tarihler: 23 Ocak 2018 Salı ~ 23 Ocak 2018 Salı 23 Ocak 2018 11.00
Yer: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

GENÇ ŞEFLER: SUSHİ 
Genç şe�er için Sushi workshop' u, İntema Yaşam Akademi'de...

 
Uzak Doğu'nun inceliği ve disiplini 
sushinin hazırlanmasında saklıdır. 
Sevgili aileler, geleceğin şe�erini, 
yeteneklerini geliştirmeleri ve keyi�i 
vakit geçirmeleri için sushi etkinliğine 
getirin.
Tarihler: 21 Ocak 2018 Pazar ~ 21 Ocak 
2018 Pazar 21 Ocak 2018 16.00
Yer: İntema Yaşam Akademi

DOLMABAHÇE SARAYI
Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924’e kadar aralıklarla 
6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’ye ev sahipliği yapmıştır. 1927- 1949 yılları 
arasında Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki çalışmalarında Dolmabahçe 
Sarayı’nı kullanmış ve burada vefat etmiştir. 1926-1984 yılları arasında protokol ve ziyarete 
kısmen açık olan Saray, 1984 yılından itibaren “müze - saray” olarak geziye açılmıştır.

 

Ziyarete açık olduğu saat aralığı: 09.00-16.00 
Not: Pazartesi ve perşembe günlerinde ziyarete kapalıdır.

BİLMECELERLE “SANATÇI VE ZAMANI” SERGİSİNİ GEZİYORUM
 
İstanbul Modern, çocuklara çok 
özel bir sergi deneyimi sunuyor. 
Çocuklar, özel hazırlanan 
bilmecelerin yanıtlarını, müzenin 
“Sanatçı ve Zamanı” adlı 
koleksiyon sergisinde yer alan 
sanat çalışmalarında ararken 
sanatın farklı uygulama 
biçimlerini tanıyor ve bazı 
sanatçıların yaşam öykülerini 
dinliyorlar.

7-10 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
23 Aralık 16.00-16.45, 6 Ocak 16.00-16.45 
20 Ocak 16.00-16.45
11-15 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
27 Ocak 16.00-16.45

GENÇ Bİ ŞENLİK SÖMESTR

Yılın en genç festivali  “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda...

 İstanbul’un en köklü liselerini bir araya 
getiren ve bu yıl dördüncüsü 
gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik 
Sömestr” için geri sayım başladı. 
Teoman, Manga, Ezhel, Pera ve Dolu 
Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı “Genç 
Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak Cumartesi 
günü Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda 
gerçekleşecek. Modüler Sanat 
Organizasyon ve Koşan Adam iş birliği 

ile düzenlenen ve Genç Bi Şenlik öğrenci komitesinin aktif rol aldığı “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 
İstanbul’da düzenlenen en büyük ve en popüler gençlik şenliği olma özelliğini taşıyor. 

21 yaş üstünün katılmadığı etkinliklere öncü olan  “Genç Bi Şenlik Sömestr” bu sene de büyük 
sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, teknoloji, kültür, sanat ve 
spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
Tarih:20 Ocak 2018 13.00
Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

AKILLI ÇOCUKLAR KULÜBÜ
Kubilay Tunçer, çocuklar için müthiş bir gösteriye hazırlanıyor.

 
Tiyatro Key� sunar! Paris'ten New York'a, Las Vegas'tan Sydney'e 
300 den fazla gösteri... Yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde 
gösteriler yapan, pek çok uluslararası ödülün yanı sıra en saygın 
sihirbazlık ödülü olan Merlin Ödülü'nün de sahibi dünyaca ünlü 
sihirbaz, ünlü oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer' den 
çocukların gözlerine inanamayacakları, öz güvenlerini 
geliştirecek, hayal dünyalarını zenginleştirecek, temposu hiç 
düşmeyen, unutulmayacak interaktif bir gösteri. 
Tarih: 28 Ocak 2018
Yer: UNIQHALL LOUNGE

ARİF V 216 (yaş sınırlamasına bakılmalı)
5 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Arif V 216 �lmini yarıyıl tatilinde izleyebilirsiniz.

 
Filmin konusu
Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride 
birçok dost edinen Arif, dünyaya dönüp yaşamını sessiz sedasız 
sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misa�ri Robot 216, Arif’e 
yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı 
Robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi âşık 
olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif 
için bütün bunlar kolaydır ama 216 yapay zekâlı eski model bir 
robottan fazlası değildir. Dünya’da gerçek insan gibi yaşaması 
mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır, yüzlerce ışık yılı 
öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir 
maceraya mı atılmalı, yoksa 216’yı geri mi götürmeli…



Bir eğitim öğretim dönemini daha bitirdik. Herkesin büyük bir ilgi ve istekle beklediği yarıyıl tatili 
geldi. Dört gözle beklenen bu tatil kısa olsa da çocuklarımızın her anını dolu dolu ve keyi�e 
geçirmeleri açısından önem taşımaktadır. Tatil için öneriler sunmadan önce çocuklarımız için 
neler yaptığımıza kısaca değinmek isteriz.

Dönem boyunca PDR Birimi olarak akademik açıdan olduğu gibi sosyal ve duygusal açıdan 
çocuklarımızı desteklemeye çalıştık. Gördükleri yoğun ders ve etüt programları dışında Rehber 
Öğretmenleri olarak kişilik gelişimlerine katkıda bulunduk. Bireysel yapılan görüşmelerin dışında 
da gruba yönelik çalışmalar yaptık. 

ADGP/Anabilim Eğitim Kurumları Davranış Geliştirme Programı aktarıldı.
Öğrencilerimizin iyiliğini esas alan bu programın amacı, olumlu ve olumsuz davranışlarına 
yönelik planlı hareket etmeyi sağlamak, okul ve sınıf ortamını onlar için güvenli hale getirmektir. 
Bu nedenle dönem başında yaptığımız sunum ile öğrencilerimize programın içeriği hatırlatılmış 
oldu.

Rehberlik Dersleri ve Sunumları yapıldı.
8. sınıf öğrencilerimize yönelik Sınav Rehberliği kapsamında her hafta “sınav sistemi” ve “çalışma 
alışkanlıkları” üzerine sunumlar yapıldı. Ayrıca “arkadaşlık ilişkileri” konusuna da değinildi, sunum 
üzerinden anlatımı yapıldı. Sınıf düzeyi değiştikçe çocuklarımızın ihtiyaçları da değişmektedir. 
7.sını�arda “zaman yönetimi”, “verimli ve etkili ders çalışma teknikleri” ve “teknoloji bağımlılığı” 
konularında her ay sunum yapıldı. 5 ve 6. sını�arımızda ise “teknoloji bağımlılığı” ve “verimli ders 
çalışma ve test çözme teknikleri” konulu sunumlara ağırlık verildi. 

Okul Meclis Seçimleri gerçekleştirildi.
Okul meclis seçimleri ile Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde 
yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, 
kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, öğrencilere seçme, seçilme ve oy 
kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği 
benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.” 
(Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Madde-5). Ortaokul öğrencilerimiz ile yaptığımız 
seçimde bu konuda farkındalık yaratmak bizim de temel amaçlarımızdan biri olmuştur.

Bir dönemin sonuna gelme heyecanı yaşayan çocuklarımız için tatil en verimli nasıl olabilecekse 
tatili o şekilde planlama yapmaya özen göstermek gerekir. Kısa bir seyahat, kültür turları, kış 
sporları ya da eğitici etkinlikler birlikte yapabileceğiniz planlarınız arasında olabilir. Çocuğunuz ile 
bazı becerileri geliştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Söylenen kelimelerin aynısını 
ya da farklısını bulma oyunları, yarım bırakılmış öykü veya masal tamamlama oyunları, yeni ve 
ilginç kelimeler bulup birlikte ne anlama geldiğini araştırma oyunu gibi aktiviteler dil becerilerini 
geliştirmesine yardımcı olacaktır. Boya, kil ve renkli veya keçeli kalemlerle duygu ve düşüncelerini 
ifade edecek estetik ortamlar yaratabilirsiniz. Müzik konserlerine birlikte gitme ve farklı kalitede 
müzikler dinleme, yarışma ve rekabet içermeyen �ziksel oyunlar oynama, doğa yürüyüşleri, 
hayvanat bahçesi ve müze ziyaretlerini de değerlendirmelisiniz. Doğa yürüyüşlerinde fotoğraf 
makinesi ile çektiği fotoğra�ar üzerine konuşabilir, onları yorumlamasını sağlayabilir, evde yaşına 
uygun olarak yapabileceği sorumluluklara yönlendirebilirsiniz.

Planlama, hayatımızın en önemli ögesidir. Bu nedenle tatile zamanı planlayarak başlamak tatilin 
verimli geçmesini sağlayacaktır. Nerelere gidileceği, hangi kitapların okunacağı, hangi 
etkinliklerin yapılacağı önceden planlanmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Tatil her ne kadar 
dinlenme ya da keyi�i vakit geçirme amacı taşısa da çocukların derslerden uzak kalmasının ya da 
konuları unutmasının önüne geçilmelidir. Bu nedenle tatilin bir bölümünde işlenen konulara 
yönelik çalışma yapılması faydalı olacaktır. Yapılan kısa tekrarlar, çözülen sorular konuların 
pekişmesinde önemli rol oynayacaktır. Fakat çocuğunuzu, yoğun ders çalışma programı içerisine 
dâhil etmek faydadan çok zarar doğuracaktır. Bu nedenle yapılan çalışmalar kısa ve öz olmalıdır. 
Tatilin bir diğer kısmı da eğlenceli ve eğitici etkinliklere ayrılmalıdır. Bütün bir dönem boyunca 
yoğun tempoda çalışan çocuklar için keyi�i zaman geçirmek çocuğun ikinci döneme daha iyi bir 
başlangıç yapmasını sağlayacaktır. Etkinlikleri belirlerken göz ardı etmemeniz gereken nokta 
etkinliklerin yaş uygunluğudur. Çocuğunuzun yaşına uygun etkinlikler belirleyerek onların 
psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca sizinle ve arkadaşları ile geçireceği 
özel vakitler de yaratmayı ihmal etmeyin. Eğlenmenin yanı sıra sizlerle kaliteli vakit geçirmesi de 
çocuğunuza fayda sağlayacaktır. Evinizde düzenleyeceğiniz bir �lm günü, tarihi yerleri ziyaret ya 
da dışarıda birlikte geçireceğiniz, gezeceğiniz bir gün planlayabilirsiniz. Çocuğunuzun arkadaşları 
ile dışarıda ya da evde vakit geçirmesine de olanak sağlayın. Birlikte sinemaya gitmeleri, evde 
oyun oynamaları, dışarıda yemek yeme planı yapmaları, eğlence ve alışveriş merkezlerine 
gitmeleri de onları mutlu edecektir ve bunun yanında ortak bir şeyler yapmanın key�ni 
tadacaklardır.

Şimdi dilerseniz çocuklarımız için seçtiğimiz etkinliklere bir göz atalım.

LEE ALEX MAGIC DREAMS
Dünyada yılın illüzyonisti seçilen ödüllü İngiliz sanatçı Lee Alex, her yaştan izleyiciye seslenen 
sihirli şovu ile bu yarıyıl tatilinde İstanbul’da sahne alıyor.

 
Bugüne kadar 4 kıtada, 25 ülkede 500.000 
kişinin izlediği gösterilerinde sıra dışı 
illüzyonları, müzik ve dans ile birleştirerek görsel 
bir şölen sunan Lee Alex, “Magic Dreams” isimli 
gösterisinin yeni versiyonu ile izleyiciyi kendi 
içine çekiyor ve izleyicileri düşlerine ortak edip 
onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarihler: 04 Şubat 2018 Pazar 12.00 
                 04 Şubat 2018 Pazar 18.00
Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

HAFIZA, KURMACA VE DANS
Sanat dolu etkinlikler meraklılarını bekliyor.
 

Dansla duygularımızı nasıl ifade ederiz? 
Atölyede bedensel farkındalıklarımızı 
geliştirerek kişisel alanlarımızı ve enerjilerimizi 
bütünsel olarak dengeleme ve koordinasyon 
çalışması yapıyoruz. Bireysel öz güven ve 
doğaçlama çalışmalarına da yer verilecek olan 
atölyede, sergiden yola çıkarak hafıza ve 
kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm, 
varyasyon kavramlarını inceleyeceğiz.

Tarihler: 02 Şubat 2018 14.00
Yer: 
Pera Müzesi

AYNI KALMAK MI? DEĞİŞMEK Mİ?

İngiliz sanatçı Gillian Wearing’ in, yakın 
aile üyeleriyle kendi gençliğinin 
canlandırıldığı portrelerinden yola 
çıkarak değişim ve aynılık arasındaki 
ikiliği sorguluyoruz. Vücudumuz, 
zihnimiz ve belleğimiz neredeyse 
tamamen değişirken biz nasıl aynı 
kalabiliriz? Hepimiz değişiriz.
Farklı yüzyıllarda birçok �lozof 
tarafından ele alınan değişim ve 
aynılık arasındaki bu ikililik etrafında 

düşünerek hem büyümek ve değişmek hem de aynı kalmanın ne anlama geldiği konusunda 
düşünsel olarak besleyici bir deneyim yaşıyoruz.
Eğitmen: Seda Acar, Mini Filozo�
Tarihler: 25 Ocak 2018 Perşembe ~ 04 Şubat 2018 Pazar 25 Ocak 14.00 - 04 Şubat 15.30
Yer: Pera Müzesi

MİNİK ŞEFLERLE CUPCAKE
Çocuklarla neşeli bir aktivite için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Neşeli bir aktivite için geleceğin 
şe�erini USLA’ ya bekliyoruz. Cupcake 
yaparak tatlı tatlı süslediğimiz bu 
workshopta hazırladığımız 
cupcakeleri minik şe�erimiz ile a�yetle 
yiyeceğiz. 

Tarihler: 23 Ocak 2018 Salı ~ 23 Ocak 2018 Salı 23 Ocak 2018 11.00
Yer: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

GENÇ ŞEFLER: SUSHİ 
Genç şe�er için Sushi workshop' u, İntema Yaşam Akademi'de...

 
Uzak Doğu'nun inceliği ve disiplini 
sushinin hazırlanmasında saklıdır. 
Sevgili aileler, geleceğin şe�erini, 
yeteneklerini geliştirmeleri ve keyi�i 
vakit geçirmeleri için sushi etkinliğine 
getirin.
Tarihler: 21 Ocak 2018 Pazar ~ 21 Ocak 
2018 Pazar 21 Ocak 2018 16.00
Yer: İntema Yaşam Akademi

DOLMABAHÇE SARAYI
Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924’e kadar aralıklarla 
6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’ye ev sahipliği yapmıştır. 1927- 1949 yılları 
arasında Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki çalışmalarında Dolmabahçe 
Sarayı’nı kullanmış ve burada vefat etmiştir. 1926-1984 yılları arasında protokol ve ziyarete 
kısmen açık olan Saray, 1984 yılından itibaren “müze - saray” olarak geziye açılmıştır.

 

Ziyarete açık olduğu saat aralığı: 09.00-16.00 
Not: Pazartesi ve perşembe günlerinde ziyarete kapalıdır.

BİLMECELERLE “SANATÇI VE ZAMANI” SERGİSİNİ GEZİYORUM
 
İstanbul Modern, çocuklara çok 
özel bir sergi deneyimi sunuyor. 
Çocuklar, özel hazırlanan 
bilmecelerin yanıtlarını, müzenin 
“Sanatçı ve Zamanı” adlı 
koleksiyon sergisinde yer alan 
sanat çalışmalarında ararken 
sanatın farklı uygulama 
biçimlerini tanıyor ve bazı 
sanatçıların yaşam öykülerini 
dinliyorlar.

7-10 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
23 Aralık 16.00-16.45, 6 Ocak 16.00-16.45 
20 Ocak 16.00-16.45
11-15 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
27 Ocak 16.00-16.45

GENÇ Bİ ŞENLİK SÖMESTR

Yılın en genç festivali  “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda...

 İstanbul’un en köklü liselerini bir araya 
getiren ve bu yıl dördüncüsü 
gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik 
Sömestr” için geri sayım başladı. 
Teoman, Manga, Ezhel, Pera ve Dolu 
Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı “Genç 
Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak Cumartesi 
günü Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda 
gerçekleşecek. Modüler Sanat 
Organizasyon ve Koşan Adam iş birliği 

ile düzenlenen ve Genç Bi Şenlik öğrenci komitesinin aktif rol aldığı “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 
İstanbul’da düzenlenen en büyük ve en popüler gençlik şenliği olma özelliğini taşıyor. 

21 yaş üstünün katılmadığı etkinliklere öncü olan  “Genç Bi Şenlik Sömestr” bu sene de büyük 
sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, teknoloji, kültür, sanat ve 
spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
Tarih:20 Ocak 2018 13.00
Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

AKILLI ÇOCUKLAR KULÜBÜ
Kubilay Tunçer, çocuklar için müthiş bir gösteriye hazırlanıyor.

 
Tiyatro Key� sunar! Paris'ten New York'a, Las Vegas'tan Sydney'e 
300 den fazla gösteri... Yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde 
gösteriler yapan, pek çok uluslararası ödülün yanı sıra en saygın 
sihirbazlık ödülü olan Merlin Ödülü'nün de sahibi dünyaca ünlü 
sihirbaz, ünlü oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer' den 
çocukların gözlerine inanamayacakları, öz güvenlerini 
geliştirecek, hayal dünyalarını zenginleştirecek, temposu hiç 
düşmeyen, unutulmayacak interaktif bir gösteri. 
Tarih: 28 Ocak 2018
Yer: UNIQHALL LOUNGE

ARİF V 216 (yaş sınırlamasına bakılmalı)
5 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Arif V 216 �lmini yarıyıl tatilinde izleyebilirsiniz.

 
Filmin konusu
Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride 
birçok dost edinen Arif, dünyaya dönüp yaşamını sessiz sedasız 
sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misa�ri Robot 216, Arif’e 
yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı 
Robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi âşık 
olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif 
için bütün bunlar kolaydır ama 216 yapay zekâlı eski model bir 
robottan fazlası değildir. Dünya’da gerçek insan gibi yaşaması 
mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır, yüzlerce ışık yılı 
öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir 
maceraya mı atılmalı, yoksa 216’yı geri mi götürmeli…



Bir eğitim öğretim dönemini daha bitirdik. Herkesin büyük bir ilgi ve istekle beklediği yarıyıl tatili 
geldi. Dört gözle beklenen bu tatil kısa olsa da çocuklarımızın her anını dolu dolu ve keyi�e 
geçirmeleri açısından önem taşımaktadır. Tatil için öneriler sunmadan önce çocuklarımız için 
neler yaptığımıza kısaca değinmek isteriz.

Dönem boyunca PDR Birimi olarak akademik açıdan olduğu gibi sosyal ve duygusal açıdan 
çocuklarımızı desteklemeye çalıştık. Gördükleri yoğun ders ve etüt programları dışında Rehber 
Öğretmenleri olarak kişilik gelişimlerine katkıda bulunduk. Bireysel yapılan görüşmelerin dışında 
da gruba yönelik çalışmalar yaptık. 

ADGP/Anabilim Eğitim Kurumları Davranış Geliştirme Programı aktarıldı.
Öğrencilerimizin iyiliğini esas alan bu programın amacı, olumlu ve olumsuz davranışlarına 
yönelik planlı hareket etmeyi sağlamak, okul ve sınıf ortamını onlar için güvenli hale getirmektir. 
Bu nedenle dönem başında yaptığımız sunum ile öğrencilerimize programın içeriği hatırlatılmış 
oldu.

Rehberlik Dersleri ve Sunumları yapıldı.
8. sınıf öğrencilerimize yönelik Sınav Rehberliği kapsamında her hafta “sınav sistemi” ve “çalışma 
alışkanlıkları” üzerine sunumlar yapıldı. Ayrıca “arkadaşlık ilişkileri” konusuna da değinildi, sunum 
üzerinden anlatımı yapıldı. Sınıf düzeyi değiştikçe çocuklarımızın ihtiyaçları da değişmektedir. 
7.sını�arda “zaman yönetimi”, “verimli ve etkili ders çalışma teknikleri” ve “teknoloji bağımlılığı” 
konularında her ay sunum yapıldı. 5 ve 6. sını�arımızda ise “teknoloji bağımlılığı” ve “verimli ders 
çalışma ve test çözme teknikleri” konulu sunumlara ağırlık verildi. 

Okul Meclis Seçimleri gerçekleştirildi.
Okul meclis seçimleri ile Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde 
yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, 
kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, öğrencilere seçme, seçilme ve oy 
kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği 
benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.” 
(Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Madde-5). Ortaokul öğrencilerimiz ile yaptığımız 
seçimde bu konuda farkındalık yaratmak bizim de temel amaçlarımızdan biri olmuştur.

Bir dönemin sonuna gelme heyecanı yaşayan çocuklarımız için tatil en verimli nasıl olabilecekse 
tatili o şekilde planlama yapmaya özen göstermek gerekir. Kısa bir seyahat, kültür turları, kış 
sporları ya da eğitici etkinlikler birlikte yapabileceğiniz planlarınız arasında olabilir. Çocuğunuz ile 
bazı becerileri geliştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Söylenen kelimelerin aynısını 
ya da farklısını bulma oyunları, yarım bırakılmış öykü veya masal tamamlama oyunları, yeni ve 
ilginç kelimeler bulup birlikte ne anlama geldiğini araştırma oyunu gibi aktiviteler dil becerilerini 
geliştirmesine yardımcı olacaktır. Boya, kil ve renkli veya keçeli kalemlerle duygu ve düşüncelerini 
ifade edecek estetik ortamlar yaratabilirsiniz. Müzik konserlerine birlikte gitme ve farklı kalitede 
müzikler dinleme, yarışma ve rekabet içermeyen �ziksel oyunlar oynama, doğa yürüyüşleri, 
hayvanat bahçesi ve müze ziyaretlerini de değerlendirmelisiniz. Doğa yürüyüşlerinde fotoğraf 
makinesi ile çektiği fotoğra�ar üzerine konuşabilir, onları yorumlamasını sağlayabilir, evde yaşına 
uygun olarak yapabileceği sorumluluklara yönlendirebilirsiniz.

Planlama, hayatımızın en önemli ögesidir. Bu nedenle tatile zamanı planlayarak başlamak tatilin 
verimli geçmesini sağlayacaktır. Nerelere gidileceği, hangi kitapların okunacağı, hangi 
etkinliklerin yapılacağı önceden planlanmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Tatil her ne kadar 
dinlenme ya da keyi�i vakit geçirme amacı taşısa da çocukların derslerden uzak kalmasının ya da 
konuları unutmasının önüne geçilmelidir. Bu nedenle tatilin bir bölümünde işlenen konulara 
yönelik çalışma yapılması faydalı olacaktır. Yapılan kısa tekrarlar, çözülen sorular konuların 
pekişmesinde önemli rol oynayacaktır. Fakat çocuğunuzu, yoğun ders çalışma programı içerisine 
dâhil etmek faydadan çok zarar doğuracaktır. Bu nedenle yapılan çalışmalar kısa ve öz olmalıdır. 
Tatilin bir diğer kısmı da eğlenceli ve eğitici etkinliklere ayrılmalıdır. Bütün bir dönem boyunca 
yoğun tempoda çalışan çocuklar için keyi�i zaman geçirmek çocuğun ikinci döneme daha iyi bir 
başlangıç yapmasını sağlayacaktır. Etkinlikleri belirlerken göz ardı etmemeniz gereken nokta 
etkinliklerin yaş uygunluğudur. Çocuğunuzun yaşına uygun etkinlikler belirleyerek onların 
psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca sizinle ve arkadaşları ile geçireceği 
özel vakitler de yaratmayı ihmal etmeyin. Eğlenmenin yanı sıra sizlerle kaliteli vakit geçirmesi de 
çocuğunuza fayda sağlayacaktır. Evinizde düzenleyeceğiniz bir �lm günü, tarihi yerleri ziyaret ya 
da dışarıda birlikte geçireceğiniz, gezeceğiniz bir gün planlayabilirsiniz. Çocuğunuzun arkadaşları 
ile dışarıda ya da evde vakit geçirmesine de olanak sağlayın. Birlikte sinemaya gitmeleri, evde 
oyun oynamaları, dışarıda yemek yeme planı yapmaları, eğlence ve alışveriş merkezlerine 
gitmeleri de onları mutlu edecektir ve bunun yanında ortak bir şeyler yapmanın key�ni 
tadacaklardır.

Şimdi dilerseniz çocuklarımız için seçtiğimiz etkinliklere bir göz atalım.

LEE ALEX MAGIC DREAMS
Dünyada yılın illüzyonisti seçilen ödüllü İngiliz sanatçı Lee Alex, her yaştan izleyiciye seslenen 
sihirli şovu ile bu yarıyıl tatilinde İstanbul’da sahne alıyor.

 
Bugüne kadar 4 kıtada, 25 ülkede 500.000 
kişinin izlediği gösterilerinde sıra dışı 
illüzyonları, müzik ve dans ile birleştirerek görsel 
bir şölen sunan Lee Alex, “Magic Dreams” isimli 
gösterisinin yeni versiyonu ile izleyiciyi kendi 
içine çekiyor ve izleyicileri düşlerine ortak edip 
onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarihler: 04 Şubat 2018 Pazar 12.00 
                 04 Şubat 2018 Pazar 18.00
Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

HAFIZA, KURMACA VE DANS
Sanat dolu etkinlikler meraklılarını bekliyor.
 

Dansla duygularımızı nasıl ifade ederiz? 
Atölyede bedensel farkındalıklarımızı 
geliştirerek kişisel alanlarımızı ve enerjilerimizi 
bütünsel olarak dengeleme ve koordinasyon 
çalışması yapıyoruz. Bireysel öz güven ve 
doğaçlama çalışmalarına da yer verilecek olan 
atölyede, sergiden yola çıkarak hafıza ve 
kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm, 
varyasyon kavramlarını inceleyeceğiz.

Tarihler: 02 Şubat 2018 14.00
Yer: 
Pera Müzesi

AYNI KALMAK MI? DEĞİŞMEK Mİ?

İngiliz sanatçı Gillian Wearing’ in, yakın 
aile üyeleriyle kendi gençliğinin 
canlandırıldığı portrelerinden yola 
çıkarak değişim ve aynılık arasındaki 
ikiliği sorguluyoruz. Vücudumuz, 
zihnimiz ve belleğimiz neredeyse 
tamamen değişirken biz nasıl aynı 
kalabiliriz? Hepimiz değişiriz.
Farklı yüzyıllarda birçok �lozof 
tarafından ele alınan değişim ve 
aynılık arasındaki bu ikililik etrafında 

düşünerek hem büyümek ve değişmek hem de aynı kalmanın ne anlama geldiği konusunda 
düşünsel olarak besleyici bir deneyim yaşıyoruz.
Eğitmen: Seda Acar, Mini Filozo�
Tarihler: 25 Ocak 2018 Perşembe ~ 04 Şubat 2018 Pazar 25 Ocak 14.00 - 04 Şubat 15.30
Yer: Pera Müzesi

MİNİK ŞEFLERLE CUPCAKE
Çocuklarla neşeli bir aktivite için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Neşeli bir aktivite için geleceğin 
şe�erini USLA’ ya bekliyoruz. Cupcake 
yaparak tatlı tatlı süslediğimiz bu 
workshopta hazırladığımız 
cupcakeleri minik şe�erimiz ile a�yetle 
yiyeceğiz. 

Tarihler: 23 Ocak 2018 Salı ~ 23 Ocak 2018 Salı 23 Ocak 2018 11.00
Yer: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

GENÇ ŞEFLER: SUSHİ 
Genç şe�er için Sushi workshop' u, İntema Yaşam Akademi'de...

 
Uzak Doğu'nun inceliği ve disiplini 
sushinin hazırlanmasında saklıdır. 
Sevgili aileler, geleceğin şe�erini, 
yeteneklerini geliştirmeleri ve keyi�i 
vakit geçirmeleri için sushi etkinliğine 
getirin.
Tarihler: 21 Ocak 2018 Pazar ~ 21 Ocak 
2018 Pazar 21 Ocak 2018 16.00
Yer: İntema Yaşam Akademi

DOLMABAHÇE SARAYI
Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924’e kadar aralıklarla 
6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’ye ev sahipliği yapmıştır. 1927- 1949 yılları 
arasında Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki çalışmalarında Dolmabahçe 
Sarayı’nı kullanmış ve burada vefat etmiştir. 1926-1984 yılları arasında protokol ve ziyarete 
kısmen açık olan Saray, 1984 yılından itibaren “müze - saray” olarak geziye açılmıştır.

 

Ziyarete açık olduğu saat aralığı: 09.00-16.00 
Not: Pazartesi ve perşembe günlerinde ziyarete kapalıdır.

BİLMECELERLE “SANATÇI VE ZAMANI” SERGİSİNİ GEZİYORUM
 
İstanbul Modern, çocuklara çok 
özel bir sergi deneyimi sunuyor. 
Çocuklar, özel hazırlanan 
bilmecelerin yanıtlarını, müzenin 
“Sanatçı ve Zamanı” adlı 
koleksiyon sergisinde yer alan 
sanat çalışmalarında ararken 
sanatın farklı uygulama 
biçimlerini tanıyor ve bazı 
sanatçıların yaşam öykülerini 
dinliyorlar.

7-10 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
23 Aralık 16.00-16.45, 6 Ocak 16.00-16.45 
20 Ocak 16.00-16.45
11-15 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
27 Ocak 16.00-16.45

GENÇ Bİ ŞENLİK SÖMESTR

Yılın en genç festivali  “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda...

 İstanbul’un en köklü liselerini bir araya 
getiren ve bu yıl dördüncüsü 
gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik 
Sömestr” için geri sayım başladı. 
Teoman, Manga, Ezhel, Pera ve Dolu 
Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı “Genç 
Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak Cumartesi 
günü Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda 
gerçekleşecek. Modüler Sanat 
Organizasyon ve Koşan Adam iş birliği 

ile düzenlenen ve Genç Bi Şenlik öğrenci komitesinin aktif rol aldığı “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 
İstanbul’da düzenlenen en büyük ve en popüler gençlik şenliği olma özelliğini taşıyor. 

21 yaş üstünün katılmadığı etkinliklere öncü olan  “Genç Bi Şenlik Sömestr” bu sene de büyük 
sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, teknoloji, kültür, sanat ve 
spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
Tarih:20 Ocak 2018 13.00
Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

AKILLI ÇOCUKLAR KULÜBÜ
Kubilay Tunçer, çocuklar için müthiş bir gösteriye hazırlanıyor.

 
Tiyatro Key� sunar! Paris'ten New York'a, Las Vegas'tan Sydney'e 
300 den fazla gösteri... Yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde 
gösteriler yapan, pek çok uluslararası ödülün yanı sıra en saygın 
sihirbazlık ödülü olan Merlin Ödülü'nün de sahibi dünyaca ünlü 
sihirbaz, ünlü oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer' den 
çocukların gözlerine inanamayacakları, öz güvenlerini 
geliştirecek, hayal dünyalarını zenginleştirecek, temposu hiç 
düşmeyen, unutulmayacak interaktif bir gösteri. 
Tarih: 28 Ocak 2018
Yer: UNIQHALL LOUNGE

ARİF V 216 (yaş sınırlamasına bakılmalı)
5 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Arif V 216 �lmini yarıyıl tatilinde izleyebilirsiniz.

 
Filmin konusu
Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride 
birçok dost edinen Arif, dünyaya dönüp yaşamını sessiz sedasız 
sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misa�ri Robot 216, Arif’e 
yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı 
Robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi âşık 
olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif 
için bütün bunlar kolaydır ama 216 yapay zekâlı eski model bir 
robottan fazlası değildir. Dünya’da gerçek insan gibi yaşaması 
mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır, yüzlerce ışık yılı 
öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir 
maceraya mı atılmalı, yoksa 216’yı geri mi götürmeli…



Bir eğitim öğretim dönemini daha bitirdik. Herkesin büyük bir ilgi ve istekle beklediği yarıyıl tatili 
geldi. Dört gözle beklenen bu tatil kısa olsa da çocuklarımızın her anını dolu dolu ve keyi�e 
geçirmeleri açısından önem taşımaktadır. Tatil için öneriler sunmadan önce çocuklarımız için 
neler yaptığımıza kısaca değinmek isteriz.

Dönem boyunca PDR Birimi olarak akademik açıdan olduğu gibi sosyal ve duygusal açıdan 
çocuklarımızı desteklemeye çalıştık. Gördükleri yoğun ders ve etüt programları dışında Rehber 
Öğretmenleri olarak kişilik gelişimlerine katkıda bulunduk. Bireysel yapılan görüşmelerin dışında 
da gruba yönelik çalışmalar yaptık. 

ADGP/Anabilim Eğitim Kurumları Davranış Geliştirme Programı aktarıldı.
Öğrencilerimizin iyiliğini esas alan bu programın amacı, olumlu ve olumsuz davranışlarına 
yönelik planlı hareket etmeyi sağlamak, okul ve sınıf ortamını onlar için güvenli hale getirmektir. 
Bu nedenle dönem başında yaptığımız sunum ile öğrencilerimize programın içeriği hatırlatılmış 
oldu.

Rehberlik Dersleri ve Sunumları yapıldı.
8. sınıf öğrencilerimize yönelik Sınav Rehberliği kapsamında her hafta “sınav sistemi” ve “çalışma 
alışkanlıkları” üzerine sunumlar yapıldı. Ayrıca “arkadaşlık ilişkileri” konusuna da değinildi, sunum 
üzerinden anlatımı yapıldı. Sınıf düzeyi değiştikçe çocuklarımızın ihtiyaçları da değişmektedir. 
7.sını�arda “zaman yönetimi”, “verimli ve etkili ders çalışma teknikleri” ve “teknoloji bağımlılığı” 
konularında her ay sunum yapıldı. 5 ve 6. sını�arımızda ise “teknoloji bağımlılığı” ve “verimli ders 
çalışma ve test çözme teknikleri” konulu sunumlara ağırlık verildi. 

Okul Meclis Seçimleri gerçekleştirildi.
Okul meclis seçimleri ile Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde 
yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, 
kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, öğrencilere seçme, seçilme ve oy 
kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği 
benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.” 
(Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Madde-5). Ortaokul öğrencilerimiz ile yaptığımız 
seçimde bu konuda farkındalık yaratmak bizim de temel amaçlarımızdan biri olmuştur.

Bir dönemin sonuna gelme heyecanı yaşayan çocuklarımız için tatil en verimli nasıl olabilecekse 
tatili o şekilde planlama yapmaya özen göstermek gerekir. Kısa bir seyahat, kültür turları, kış 
sporları ya da eğitici etkinlikler birlikte yapabileceğiniz planlarınız arasında olabilir. Çocuğunuz ile 
bazı becerileri geliştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Söylenen kelimelerin aynısını 
ya da farklısını bulma oyunları, yarım bırakılmış öykü veya masal tamamlama oyunları, yeni ve 
ilginç kelimeler bulup birlikte ne anlama geldiğini araştırma oyunu gibi aktiviteler dil becerilerini 
geliştirmesine yardımcı olacaktır. Boya, kil ve renkli veya keçeli kalemlerle duygu ve düşüncelerini 
ifade edecek estetik ortamlar yaratabilirsiniz. Müzik konserlerine birlikte gitme ve farklı kalitede 
müzikler dinleme, yarışma ve rekabet içermeyen �ziksel oyunlar oynama, doğa yürüyüşleri, 
hayvanat bahçesi ve müze ziyaretlerini de değerlendirmelisiniz. Doğa yürüyüşlerinde fotoğraf 
makinesi ile çektiği fotoğra�ar üzerine konuşabilir, onları yorumlamasını sağlayabilir, evde yaşına 
uygun olarak yapabileceği sorumluluklara yönlendirebilirsiniz.

Planlama, hayatımızın en önemli ögesidir. Bu nedenle tatile zamanı planlayarak başlamak tatilin 
verimli geçmesini sağlayacaktır. Nerelere gidileceği, hangi kitapların okunacağı, hangi 
etkinliklerin yapılacağı önceden planlanmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Tatil her ne kadar 
dinlenme ya da keyi�i vakit geçirme amacı taşısa da çocukların derslerden uzak kalmasının ya da 
konuları unutmasının önüne geçilmelidir. Bu nedenle tatilin bir bölümünde işlenen konulara 
yönelik çalışma yapılması faydalı olacaktır. Yapılan kısa tekrarlar, çözülen sorular konuların 
pekişmesinde önemli rol oynayacaktır. Fakat çocuğunuzu, yoğun ders çalışma programı içerisine 
dâhil etmek faydadan çok zarar doğuracaktır. Bu nedenle yapılan çalışmalar kısa ve öz olmalıdır. 
Tatilin bir diğer kısmı da eğlenceli ve eğitici etkinliklere ayrılmalıdır. Bütün bir dönem boyunca 
yoğun tempoda çalışan çocuklar için keyi�i zaman geçirmek çocuğun ikinci döneme daha iyi bir 
başlangıç yapmasını sağlayacaktır. Etkinlikleri belirlerken göz ardı etmemeniz gereken nokta 
etkinliklerin yaş uygunluğudur. Çocuğunuzun yaşına uygun etkinlikler belirleyerek onların 
psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca sizinle ve arkadaşları ile geçireceği 
özel vakitler de yaratmayı ihmal etmeyin. Eğlenmenin yanı sıra sizlerle kaliteli vakit geçirmesi de 
çocuğunuza fayda sağlayacaktır. Evinizde düzenleyeceğiniz bir �lm günü, tarihi yerleri ziyaret ya 
da dışarıda birlikte geçireceğiniz, gezeceğiniz bir gün planlayabilirsiniz. Çocuğunuzun arkadaşları 
ile dışarıda ya da evde vakit geçirmesine de olanak sağlayın. Birlikte sinemaya gitmeleri, evde 
oyun oynamaları, dışarıda yemek yeme planı yapmaları, eğlence ve alışveriş merkezlerine 
gitmeleri de onları mutlu edecektir ve bunun yanında ortak bir şeyler yapmanın key�ni 
tadacaklardır.

Şimdi dilerseniz çocuklarımız için seçtiğimiz etkinliklere bir göz atalım.

LEE ALEX MAGIC DREAMS
Dünyada yılın illüzyonisti seçilen ödüllü İngiliz sanatçı Lee Alex, her yaştan izleyiciye seslenen 
sihirli şovu ile bu yarıyıl tatilinde İstanbul’da sahne alıyor.

 
Bugüne kadar 4 kıtada, 25 ülkede 500.000 
kişinin izlediği gösterilerinde sıra dışı 
illüzyonları, müzik ve dans ile birleştirerek görsel 
bir şölen sunan Lee Alex, “Magic Dreams” isimli 
gösterisinin yeni versiyonu ile izleyiciyi kendi 
içine çekiyor ve izleyicileri düşlerine ortak edip 
onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarihler: 04 Şubat 2018 Pazar 12.00 
                 04 Şubat 2018 Pazar 18.00
Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

HAFIZA, KURMACA VE DANS
Sanat dolu etkinlikler meraklılarını bekliyor.
 

Dansla duygularımızı nasıl ifade ederiz? 
Atölyede bedensel farkındalıklarımızı 
geliştirerek kişisel alanlarımızı ve enerjilerimizi 
bütünsel olarak dengeleme ve koordinasyon 
çalışması yapıyoruz. Bireysel öz güven ve 
doğaçlama çalışmalarına da yer verilecek olan 
atölyede, sergiden yola çıkarak hafıza ve 
kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm, 
varyasyon kavramlarını inceleyeceğiz.

Tarihler: 02 Şubat 2018 14.00
Yer: 
Pera Müzesi

AYNI KALMAK MI? DEĞİŞMEK Mİ?

İngiliz sanatçı Gillian Wearing’ in, yakın 
aile üyeleriyle kendi gençliğinin 
canlandırıldığı portrelerinden yola 
çıkarak değişim ve aynılık arasındaki 
ikiliği sorguluyoruz. Vücudumuz, 
zihnimiz ve belleğimiz neredeyse 
tamamen değişirken biz nasıl aynı 
kalabiliriz? Hepimiz değişiriz.
Farklı yüzyıllarda birçok �lozof 
tarafından ele alınan değişim ve 
aynılık arasındaki bu ikililik etrafında 

düşünerek hem büyümek ve değişmek hem de aynı kalmanın ne anlama geldiği konusunda 
düşünsel olarak besleyici bir deneyim yaşıyoruz.
Eğitmen: Seda Acar, Mini Filozo�
Tarihler: 25 Ocak 2018 Perşembe ~ 04 Şubat 2018 Pazar 25 Ocak 14.00 - 04 Şubat 15.30
Yer: Pera Müzesi

MİNİK ŞEFLERLE CUPCAKE
Çocuklarla neşeli bir aktivite için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Neşeli bir aktivite için geleceğin 
şe�erini USLA’ ya bekliyoruz. Cupcake 
yaparak tatlı tatlı süslediğimiz bu 
workshopta hazırladığımız 
cupcakeleri minik şe�erimiz ile a�yetle 
yiyeceğiz. 

Tarihler: 23 Ocak 2018 Salı ~ 23 Ocak 2018 Salı 23 Ocak 2018 11.00
Yer: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

GENÇ ŞEFLER: SUSHİ 
Genç şe�er için Sushi workshop' u, İntema Yaşam Akademi'de...

 
Uzak Doğu'nun inceliği ve disiplini 
sushinin hazırlanmasında saklıdır. 
Sevgili aileler, geleceğin şe�erini, 
yeteneklerini geliştirmeleri ve keyi�i 
vakit geçirmeleri için sushi etkinliğine 
getirin.
Tarihler: 21 Ocak 2018 Pazar ~ 21 Ocak 
2018 Pazar 21 Ocak 2018 16.00
Yer: İntema Yaşam Akademi

DOLMABAHÇE SARAYI
Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924’e kadar aralıklarla 
6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’ye ev sahipliği yapmıştır. 1927- 1949 yılları 
arasında Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki çalışmalarında Dolmabahçe 
Sarayı’nı kullanmış ve burada vefat etmiştir. 1926-1984 yılları arasında protokol ve ziyarete 
kısmen açık olan Saray, 1984 yılından itibaren “müze - saray” olarak geziye açılmıştır.

 

Ziyarete açık olduğu saat aralığı: 09.00-16.00 
Not: Pazartesi ve perşembe günlerinde ziyarete kapalıdır.

BİLMECELERLE “SANATÇI VE ZAMANI” SERGİSİNİ GEZİYORUM
 
İstanbul Modern, çocuklara çok 
özel bir sergi deneyimi sunuyor. 
Çocuklar, özel hazırlanan 
bilmecelerin yanıtlarını, müzenin 
“Sanatçı ve Zamanı” adlı 
koleksiyon sergisinde yer alan 
sanat çalışmalarında ararken 
sanatın farklı uygulama 
biçimlerini tanıyor ve bazı 
sanatçıların yaşam öykülerini 
dinliyorlar.

7-10 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
23 Aralık 16.00-16.45, 6 Ocak 16.00-16.45 
20 Ocak 16.00-16.45
11-15 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
27 Ocak 16.00-16.45

GENÇ Bİ ŞENLİK SÖMESTR

Yılın en genç festivali  “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda...

 İstanbul’un en köklü liselerini bir araya 
getiren ve bu yıl dördüncüsü 
gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik 
Sömestr” için geri sayım başladı. 
Teoman, Manga, Ezhel, Pera ve Dolu 
Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı “Genç 
Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak Cumartesi 
günü Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda 
gerçekleşecek. Modüler Sanat 
Organizasyon ve Koşan Adam iş birliği 

ile düzenlenen ve Genç Bi Şenlik öğrenci komitesinin aktif rol aldığı “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 
İstanbul’da düzenlenen en büyük ve en popüler gençlik şenliği olma özelliğini taşıyor. 

21 yaş üstünün katılmadığı etkinliklere öncü olan  “Genç Bi Şenlik Sömestr” bu sene de büyük 
sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, teknoloji, kültür, sanat ve 
spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
Tarih:20 Ocak 2018 13.00
Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

AKILLI ÇOCUKLAR KULÜBÜ
Kubilay Tunçer, çocuklar için müthiş bir gösteriye hazırlanıyor.

 
Tiyatro Key� sunar! Paris'ten New York'a, Las Vegas'tan Sydney'e 
300 den fazla gösteri... Yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde 
gösteriler yapan, pek çok uluslararası ödülün yanı sıra en saygın 
sihirbazlık ödülü olan Merlin Ödülü'nün de sahibi dünyaca ünlü 
sihirbaz, ünlü oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer' den 
çocukların gözlerine inanamayacakları, öz güvenlerini 
geliştirecek, hayal dünyalarını zenginleştirecek, temposu hiç 
düşmeyen, unutulmayacak interaktif bir gösteri. 
Tarih: 28 Ocak 2018
Yer: UNIQHALL LOUNGE

ARİF V 216 (yaş sınırlamasına bakılmalı)
5 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Arif V 216 �lmini yarıyıl tatilinde izleyebilirsiniz.

 
Filmin konusu
Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride 
birçok dost edinen Arif, dünyaya dönüp yaşamını sessiz sedasız 
sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misa�ri Robot 216, Arif’e 
yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı 
Robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi âşık 
olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif 
için bütün bunlar kolaydır ama 216 yapay zekâlı eski model bir 
robottan fazlası değildir. Dünya’da gerçek insan gibi yaşaması 
mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır, yüzlerce ışık yılı 
öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir 
maceraya mı atılmalı, yoksa 216’yı geri mi götürmeli…



Bir eğitim öğretim dönemini daha bitirdik. Herkesin büyük bir ilgi ve istekle beklediği yarıyıl tatili 
geldi. Dört gözle beklenen bu tatil kısa olsa da çocuklarımızın her anını dolu dolu ve keyi�e 
geçirmeleri açısından önem taşımaktadır. Tatil için öneriler sunmadan önce çocuklarımız için 
neler yaptığımıza kısaca değinmek isteriz.

Dönem boyunca PDR Birimi olarak akademik açıdan olduğu gibi sosyal ve duygusal açıdan 
çocuklarımızı desteklemeye çalıştık. Gördükleri yoğun ders ve etüt programları dışında Rehber 
Öğretmenleri olarak kişilik gelişimlerine katkıda bulunduk. Bireysel yapılan görüşmelerin dışında 
da gruba yönelik çalışmalar yaptık. 

ADGP/Anabilim Eğitim Kurumları Davranış Geliştirme Programı aktarıldı.
Öğrencilerimizin iyiliğini esas alan bu programın amacı, olumlu ve olumsuz davranışlarına 
yönelik planlı hareket etmeyi sağlamak, okul ve sınıf ortamını onlar için güvenli hale getirmektir. 
Bu nedenle dönem başında yaptığımız sunum ile öğrencilerimize programın içeriği hatırlatılmış 
oldu.

Rehberlik Dersleri ve Sunumları yapıldı.
8. sınıf öğrencilerimize yönelik Sınav Rehberliği kapsamında her hafta “sınav sistemi” ve “çalışma 
alışkanlıkları” üzerine sunumlar yapıldı. Ayrıca “arkadaşlık ilişkileri” konusuna da değinildi, sunum 
üzerinden anlatımı yapıldı. Sınıf düzeyi değiştikçe çocuklarımızın ihtiyaçları da değişmektedir. 
7.sını�arda “zaman yönetimi”, “verimli ve etkili ders çalışma teknikleri” ve “teknoloji bağımlılığı” 
konularında her ay sunum yapıldı. 5 ve 6. sını�arımızda ise “teknoloji bağımlılığı” ve “verimli ders 
çalışma ve test çözme teknikleri” konulu sunumlara ağırlık verildi. 

Okul Meclis Seçimleri gerçekleştirildi.
Okul meclis seçimleri ile Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde 
yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, 
kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, öğrencilere seçme, seçilme ve oy 
kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği 
benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.” 
(Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Madde-5). Ortaokul öğrencilerimiz ile yaptığımız 
seçimde bu konuda farkındalık yaratmak bizim de temel amaçlarımızdan biri olmuştur.

Bir dönemin sonuna gelme heyecanı yaşayan çocuklarımız için tatil en verimli nasıl olabilecekse 
tatili o şekilde planlama yapmaya özen göstermek gerekir. Kısa bir seyahat, kültür turları, kış 
sporları ya da eğitici etkinlikler birlikte yapabileceğiniz planlarınız arasında olabilir. Çocuğunuz ile 
bazı becerileri geliştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Söylenen kelimelerin aynısını 
ya da farklısını bulma oyunları, yarım bırakılmış öykü veya masal tamamlama oyunları, yeni ve 
ilginç kelimeler bulup birlikte ne anlama geldiğini araştırma oyunu gibi aktiviteler dil becerilerini 
geliştirmesine yardımcı olacaktır. Boya, kil ve renkli veya keçeli kalemlerle duygu ve düşüncelerini 
ifade edecek estetik ortamlar yaratabilirsiniz. Müzik konserlerine birlikte gitme ve farklı kalitede 
müzikler dinleme, yarışma ve rekabet içermeyen �ziksel oyunlar oynama, doğa yürüyüşleri, 
hayvanat bahçesi ve müze ziyaretlerini de değerlendirmelisiniz. Doğa yürüyüşlerinde fotoğraf 
makinesi ile çektiği fotoğra�ar üzerine konuşabilir, onları yorumlamasını sağlayabilir, evde yaşına 
uygun olarak yapabileceği sorumluluklara yönlendirebilirsiniz.

Planlama, hayatımızın en önemli ögesidir. Bu nedenle tatile zamanı planlayarak başlamak tatilin 
verimli geçmesini sağlayacaktır. Nerelere gidileceği, hangi kitapların okunacağı, hangi 
etkinliklerin yapılacağı önceden planlanmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Tatil her ne kadar 
dinlenme ya da keyi�i vakit geçirme amacı taşısa da çocukların derslerden uzak kalmasının ya da 
konuları unutmasının önüne geçilmelidir. Bu nedenle tatilin bir bölümünde işlenen konulara 
yönelik çalışma yapılması faydalı olacaktır. Yapılan kısa tekrarlar, çözülen sorular konuların 
pekişmesinde önemli rol oynayacaktır. Fakat çocuğunuzu, yoğun ders çalışma programı içerisine 
dâhil etmek faydadan çok zarar doğuracaktır. Bu nedenle yapılan çalışmalar kısa ve öz olmalıdır. 
Tatilin bir diğer kısmı da eğlenceli ve eğitici etkinliklere ayrılmalıdır. Bütün bir dönem boyunca 
yoğun tempoda çalışan çocuklar için keyi�i zaman geçirmek çocuğun ikinci döneme daha iyi bir 
başlangıç yapmasını sağlayacaktır. Etkinlikleri belirlerken göz ardı etmemeniz gereken nokta 
etkinliklerin yaş uygunluğudur. Çocuğunuzun yaşına uygun etkinlikler belirleyerek onların 
psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca sizinle ve arkadaşları ile geçireceği 
özel vakitler de yaratmayı ihmal etmeyin. Eğlenmenin yanı sıra sizlerle kaliteli vakit geçirmesi de 
çocuğunuza fayda sağlayacaktır. Evinizde düzenleyeceğiniz bir �lm günü, tarihi yerleri ziyaret ya 
da dışarıda birlikte geçireceğiniz, gezeceğiniz bir gün planlayabilirsiniz. Çocuğunuzun arkadaşları 
ile dışarıda ya da evde vakit geçirmesine de olanak sağlayın. Birlikte sinemaya gitmeleri, evde 
oyun oynamaları, dışarıda yemek yeme planı yapmaları, eğlence ve alışveriş merkezlerine 
gitmeleri de onları mutlu edecektir ve bunun yanında ortak bir şeyler yapmanın key�ni 
tadacaklardır.

Şimdi dilerseniz çocuklarımız için seçtiğimiz etkinliklere bir göz atalım.

LEE ALEX MAGIC DREAMS
Dünyada yılın illüzyonisti seçilen ödüllü İngiliz sanatçı Lee Alex, her yaştan izleyiciye seslenen 
sihirli şovu ile bu yarıyıl tatilinde İstanbul’da sahne alıyor.

 
Bugüne kadar 4 kıtada, 25 ülkede 500.000 
kişinin izlediği gösterilerinde sıra dışı 
illüzyonları, müzik ve dans ile birleştirerek görsel 
bir şölen sunan Lee Alex, “Magic Dreams” isimli 
gösterisinin yeni versiyonu ile izleyiciyi kendi 
içine çekiyor ve izleyicileri düşlerine ortak edip 
onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarihler: 04 Şubat 2018 Pazar 12.00 
                 04 Şubat 2018 Pazar 18.00
Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

HAFIZA, KURMACA VE DANS
Sanat dolu etkinlikler meraklılarını bekliyor.
 

Dansla duygularımızı nasıl ifade ederiz? 
Atölyede bedensel farkındalıklarımızı 
geliştirerek kişisel alanlarımızı ve enerjilerimizi 
bütünsel olarak dengeleme ve koordinasyon 
çalışması yapıyoruz. Bireysel öz güven ve 
doğaçlama çalışmalarına da yer verilecek olan 
atölyede, sergiden yola çıkarak hafıza ve 
kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm, 
varyasyon kavramlarını inceleyeceğiz.

Tarihler: 02 Şubat 2018 14.00
Yer: 
Pera Müzesi

AYNI KALMAK MI? DEĞİŞMEK Mİ?

İngiliz sanatçı Gillian Wearing’ in, yakın 
aile üyeleriyle kendi gençliğinin 
canlandırıldığı portrelerinden yola 
çıkarak değişim ve aynılık arasındaki 
ikiliği sorguluyoruz. Vücudumuz, 
zihnimiz ve belleğimiz neredeyse 
tamamen değişirken biz nasıl aynı 
kalabiliriz? Hepimiz değişiriz.
Farklı yüzyıllarda birçok �lozof 
tarafından ele alınan değişim ve 
aynılık arasındaki bu ikililik etrafında 

düşünerek hem büyümek ve değişmek hem de aynı kalmanın ne anlama geldiği konusunda 
düşünsel olarak besleyici bir deneyim yaşıyoruz.
Eğitmen: Seda Acar, Mini Filozo�
Tarihler: 25 Ocak 2018 Perşembe ~ 04 Şubat 2018 Pazar 25 Ocak 14.00 - 04 Şubat 15.30
Yer: Pera Müzesi

MİNİK ŞEFLERLE CUPCAKE
Çocuklarla neşeli bir aktivite için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Neşeli bir aktivite için geleceğin 
şe�erini USLA’ ya bekliyoruz. Cupcake 
yaparak tatlı tatlı süslediğimiz bu 
workshopta hazırladığımız 
cupcakeleri minik şe�erimiz ile a�yetle 
yiyeceğiz. 

Tarihler: 23 Ocak 2018 Salı ~ 23 Ocak 2018 Salı 23 Ocak 2018 11.00
Yer: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

GENÇ ŞEFLER: SUSHİ 
Genç şe�er için Sushi workshop' u, İntema Yaşam Akademi'de...

 
Uzak Doğu'nun inceliği ve disiplini 
sushinin hazırlanmasında saklıdır. 
Sevgili aileler, geleceğin şe�erini, 
yeteneklerini geliştirmeleri ve keyi�i 
vakit geçirmeleri için sushi etkinliğine 
getirin.
Tarihler: 21 Ocak 2018 Pazar ~ 21 Ocak 
2018 Pazar 21 Ocak 2018 16.00
Yer: İntema Yaşam Akademi

DOLMABAHÇE SARAYI
Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924’e kadar aralıklarla 
6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’ye ev sahipliği yapmıştır. 1927- 1949 yılları 
arasında Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki çalışmalarında Dolmabahçe 
Sarayı’nı kullanmış ve burada vefat etmiştir. 1926-1984 yılları arasında protokol ve ziyarete 
kısmen açık olan Saray, 1984 yılından itibaren “müze - saray” olarak geziye açılmıştır.

 

Ziyarete açık olduğu saat aralığı: 09.00-16.00 
Not: Pazartesi ve perşembe günlerinde ziyarete kapalıdır.

BİLMECELERLE “SANATÇI VE ZAMANI” SERGİSİNİ GEZİYORUM
 
İstanbul Modern, çocuklara çok 
özel bir sergi deneyimi sunuyor. 
Çocuklar, özel hazırlanan 
bilmecelerin yanıtlarını, müzenin 
“Sanatçı ve Zamanı” adlı 
koleksiyon sergisinde yer alan 
sanat çalışmalarında ararken 
sanatın farklı uygulama 
biçimlerini tanıyor ve bazı 
sanatçıların yaşam öykülerini 
dinliyorlar.

7-10 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
23 Aralık 16.00-16.45, 6 Ocak 16.00-16.45 
20 Ocak 16.00-16.45
11-15 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
27 Ocak 16.00-16.45

GENÇ Bİ ŞENLİK SÖMESTR

Yılın en genç festivali  “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda...

 İstanbul’un en köklü liselerini bir araya 
getiren ve bu yıl dördüncüsü 
gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik 
Sömestr” için geri sayım başladı. 
Teoman, Manga, Ezhel, Pera ve Dolu 
Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı “Genç 
Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak Cumartesi 
günü Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda 
gerçekleşecek. Modüler Sanat 
Organizasyon ve Koşan Adam iş birliği 

ile düzenlenen ve Genç Bi Şenlik öğrenci komitesinin aktif rol aldığı “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 
İstanbul’da düzenlenen en büyük ve en popüler gençlik şenliği olma özelliğini taşıyor. 

21 yaş üstünün katılmadığı etkinliklere öncü olan  “Genç Bi Şenlik Sömestr” bu sene de büyük 
sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, teknoloji, kültür, sanat ve 
spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
Tarih:20 Ocak 2018 13.00
Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

AKILLI ÇOCUKLAR KULÜBÜ
Kubilay Tunçer, çocuklar için müthiş bir gösteriye hazırlanıyor.

 
Tiyatro Key� sunar! Paris'ten New York'a, Las Vegas'tan Sydney'e 
300 den fazla gösteri... Yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde 
gösteriler yapan, pek çok uluslararası ödülün yanı sıra en saygın 
sihirbazlık ödülü olan Merlin Ödülü'nün de sahibi dünyaca ünlü 
sihirbaz, ünlü oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer' den 
çocukların gözlerine inanamayacakları, öz güvenlerini 
geliştirecek, hayal dünyalarını zenginleştirecek, temposu hiç 
düşmeyen, unutulmayacak interaktif bir gösteri. 
Tarih: 28 Ocak 2018
Yer: UNIQHALL LOUNGE

ARİF V 216 (yaş sınırlamasına bakılmalı)
5 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Arif V 216 �lmini yarıyıl tatilinde izleyebilirsiniz.

 
Filmin konusu
Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride 
birçok dost edinen Arif, dünyaya dönüp yaşamını sessiz sedasız 
sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misa�ri Robot 216, Arif’e 
yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı 
Robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi âşık 
olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif 
için bütün bunlar kolaydır ama 216 yapay zekâlı eski model bir 
robottan fazlası değildir. Dünya’da gerçek insan gibi yaşaması 
mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır, yüzlerce ışık yılı 
öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir 
maceraya mı atılmalı, yoksa 216’yı geri mi götürmeli…



Bir eğitim öğretim dönemini daha bitirdik. Herkesin büyük bir ilgi ve istekle beklediği yarıyıl tatili 
geldi. Dört gözle beklenen bu tatil kısa olsa da çocuklarımızın her anını dolu dolu ve keyi�e 
geçirmeleri açısından önem taşımaktadır. Tatil için öneriler sunmadan önce çocuklarımız için 
neler yaptığımıza kısaca değinmek isteriz.

Dönem boyunca PDR Birimi olarak akademik açıdan olduğu gibi sosyal ve duygusal açıdan 
çocuklarımızı desteklemeye çalıştık. Gördükleri yoğun ders ve etüt programları dışında Rehber 
Öğretmenleri olarak kişilik gelişimlerine katkıda bulunduk. Bireysel yapılan görüşmelerin dışında 
da gruba yönelik çalışmalar yaptık. 

ADGP/Anabilim Eğitim Kurumları Davranış Geliştirme Programı aktarıldı.
Öğrencilerimizin iyiliğini esas alan bu programın amacı, olumlu ve olumsuz davranışlarına 
yönelik planlı hareket etmeyi sağlamak, okul ve sınıf ortamını onlar için güvenli hale getirmektir. 
Bu nedenle dönem başında yaptığımız sunum ile öğrencilerimize programın içeriği hatırlatılmış 
oldu.

Rehberlik Dersleri ve Sunumları yapıldı.
8. sınıf öğrencilerimize yönelik Sınav Rehberliği kapsamında her hafta “sınav sistemi” ve “çalışma 
alışkanlıkları” üzerine sunumlar yapıldı. Ayrıca “arkadaşlık ilişkileri” konusuna da değinildi, sunum 
üzerinden anlatımı yapıldı. Sınıf düzeyi değiştikçe çocuklarımızın ihtiyaçları da değişmektedir. 
7.sını�arda “zaman yönetimi”, “verimli ve etkili ders çalışma teknikleri” ve “teknoloji bağımlılığı” 
konularında her ay sunum yapıldı. 5 ve 6. sını�arımızda ise “teknoloji bağımlılığı” ve “verimli ders 
çalışma ve test çözme teknikleri” konulu sunumlara ağırlık verildi. 

Okul Meclis Seçimleri gerçekleştirildi.
Okul meclis seçimleri ile Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde 
yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, 
kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, öğrencilere seçme, seçilme ve oy 
kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği 
benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.” 
(Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Madde-5). Ortaokul öğrencilerimiz ile yaptığımız 
seçimde bu konuda farkındalık yaratmak bizim de temel amaçlarımızdan biri olmuştur.

Bir dönemin sonuna gelme heyecanı yaşayan çocuklarımız için tatil en verimli nasıl olabilecekse 
tatili o şekilde planlama yapmaya özen göstermek gerekir. Kısa bir seyahat, kültür turları, kış 
sporları ya da eğitici etkinlikler birlikte yapabileceğiniz planlarınız arasında olabilir. Çocuğunuz ile 
bazı becerileri geliştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Söylenen kelimelerin aynısını 
ya da farklısını bulma oyunları, yarım bırakılmış öykü veya masal tamamlama oyunları, yeni ve 
ilginç kelimeler bulup birlikte ne anlama geldiğini araştırma oyunu gibi aktiviteler dil becerilerini 
geliştirmesine yardımcı olacaktır. Boya, kil ve renkli veya keçeli kalemlerle duygu ve düşüncelerini 
ifade edecek estetik ortamlar yaratabilirsiniz. Müzik konserlerine birlikte gitme ve farklı kalitede 
müzikler dinleme, yarışma ve rekabet içermeyen �ziksel oyunlar oynama, doğa yürüyüşleri, 
hayvanat bahçesi ve müze ziyaretlerini de değerlendirmelisiniz. Doğa yürüyüşlerinde fotoğraf 
makinesi ile çektiği fotoğra�ar üzerine konuşabilir, onları yorumlamasını sağlayabilir, evde yaşına 
uygun olarak yapabileceği sorumluluklara yönlendirebilirsiniz.

Planlama, hayatımızın en önemli ögesidir. Bu nedenle tatile zamanı planlayarak başlamak tatilin 
verimli geçmesini sağlayacaktır. Nerelere gidileceği, hangi kitapların okunacağı, hangi 
etkinliklerin yapılacağı önceden planlanmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Tatil her ne kadar 
dinlenme ya da keyi�i vakit geçirme amacı taşısa da çocukların derslerden uzak kalmasının ya da 
konuları unutmasının önüne geçilmelidir. Bu nedenle tatilin bir bölümünde işlenen konulara 
yönelik çalışma yapılması faydalı olacaktır. Yapılan kısa tekrarlar, çözülen sorular konuların 
pekişmesinde önemli rol oynayacaktır. Fakat çocuğunuzu, yoğun ders çalışma programı içerisine 
dâhil etmek faydadan çok zarar doğuracaktır. Bu nedenle yapılan çalışmalar kısa ve öz olmalıdır. 
Tatilin bir diğer kısmı da eğlenceli ve eğitici etkinliklere ayrılmalıdır. Bütün bir dönem boyunca 
yoğun tempoda çalışan çocuklar için keyi�i zaman geçirmek çocuğun ikinci döneme daha iyi bir 
başlangıç yapmasını sağlayacaktır. Etkinlikleri belirlerken göz ardı etmemeniz gereken nokta 
etkinliklerin yaş uygunluğudur. Çocuğunuzun yaşına uygun etkinlikler belirleyerek onların 
psikolojik gelişimlerine olumlu katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca sizinle ve arkadaşları ile geçireceği 
özel vakitler de yaratmayı ihmal etmeyin. Eğlenmenin yanı sıra sizlerle kaliteli vakit geçirmesi de 
çocuğunuza fayda sağlayacaktır. Evinizde düzenleyeceğiniz bir �lm günü, tarihi yerleri ziyaret ya 
da dışarıda birlikte geçireceğiniz, gezeceğiniz bir gün planlayabilirsiniz. Çocuğunuzun arkadaşları 
ile dışarıda ya da evde vakit geçirmesine de olanak sağlayın. Birlikte sinemaya gitmeleri, evde 
oyun oynamaları, dışarıda yemek yeme planı yapmaları, eğlence ve alışveriş merkezlerine 
gitmeleri de onları mutlu edecektir ve bunun yanında ortak bir şeyler yapmanın key�ni 
tadacaklardır.

Şimdi dilerseniz çocuklarımız için seçtiğimiz etkinliklere bir göz atalım.

LEE ALEX MAGIC DREAMS
Dünyada yılın illüzyonisti seçilen ödüllü İngiliz sanatçı Lee Alex, her yaştan izleyiciye seslenen 
sihirli şovu ile bu yarıyıl tatilinde İstanbul’da sahne alıyor.

 
Bugüne kadar 4 kıtada, 25 ülkede 500.000 
kişinin izlediği gösterilerinde sıra dışı 
illüzyonları, müzik ve dans ile birleştirerek görsel 
bir şölen sunan Lee Alex, “Magic Dreams” isimli 
gösterisinin yeni versiyonu ile izleyiciyi kendi 
içine çekiyor ve izleyicileri düşlerine ortak edip 
onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarihler: 04 Şubat 2018 Pazar 12.00 
                 04 Şubat 2018 Pazar 18.00
Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

HAFIZA, KURMACA VE DANS
Sanat dolu etkinlikler meraklılarını bekliyor.
 

Dansla duygularımızı nasıl ifade ederiz? 
Atölyede bedensel farkındalıklarımızı 
geliştirerek kişisel alanlarımızı ve enerjilerimizi 
bütünsel olarak dengeleme ve koordinasyon 
çalışması yapıyoruz. Bireysel öz güven ve 
doğaçlama çalışmalarına da yer verilecek olan 
atölyede, sergiden yola çıkarak hafıza ve 
kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm, 
varyasyon kavramlarını inceleyeceğiz.

Tarihler: 02 Şubat 2018 14.00
Yer: 
Pera Müzesi

AYNI KALMAK MI? DEĞİŞMEK Mİ?

İngiliz sanatçı Gillian Wearing’ in, yakın 
aile üyeleriyle kendi gençliğinin 
canlandırıldığı portrelerinden yola 
çıkarak değişim ve aynılık arasındaki 
ikiliği sorguluyoruz. Vücudumuz, 
zihnimiz ve belleğimiz neredeyse 
tamamen değişirken biz nasıl aynı 
kalabiliriz? Hepimiz değişiriz.
Farklı yüzyıllarda birçok �lozof 
tarafından ele alınan değişim ve 
aynılık arasındaki bu ikililik etrafında 

düşünerek hem büyümek ve değişmek hem de aynı kalmanın ne anlama geldiği konusunda 
düşünsel olarak besleyici bir deneyim yaşıyoruz.
Eğitmen: Seda Acar, Mini Filozo�
Tarihler: 25 Ocak 2018 Perşembe ~ 04 Şubat 2018 Pazar 25 Ocak 14.00 - 04 Şubat 15.30
Yer: Pera Müzesi

MİNİK ŞEFLERLE CUPCAKE
Çocuklarla neşeli bir aktivite için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Neşeli bir aktivite için geleceğin 
şe�erini USLA’ ya bekliyoruz. Cupcake 
yaparak tatlı tatlı süslediğimiz bu 
workshopta hazırladığımız 
cupcakeleri minik şe�erimiz ile a�yetle 
yiyeceğiz. 

Tarihler: 23 Ocak 2018 Salı ~ 23 Ocak 2018 Salı 23 Ocak 2018 11.00
Yer: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

GENÇ ŞEFLER: SUSHİ 
Genç şe�er için Sushi workshop' u, İntema Yaşam Akademi'de...

 
Uzak Doğu'nun inceliği ve disiplini 
sushinin hazırlanmasında saklıdır. 
Sevgili aileler, geleceğin şe�erini, 
yeteneklerini geliştirmeleri ve keyi�i 
vakit geçirmeleri için sushi etkinliğine 
getirin.
Tarihler: 21 Ocak 2018 Pazar ~ 21 Ocak 
2018 Pazar 21 Ocak 2018 16.00
Yer: İntema Yaşam Akademi

DOLMABAHÇE SARAYI
Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924’e kadar aralıklarla 
6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’ye ev sahipliği yapmıştır. 1927- 1949 yılları 
arasında Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki çalışmalarında Dolmabahçe 
Sarayı’nı kullanmış ve burada vefat etmiştir. 1926-1984 yılları arasında protokol ve ziyarete 
kısmen açık olan Saray, 1984 yılından itibaren “müze - saray” olarak geziye açılmıştır.

 

Ziyarete açık olduğu saat aralığı: 09.00-16.00 
Not: Pazartesi ve perşembe günlerinde ziyarete kapalıdır.

BİLMECELERLE “SANATÇI VE ZAMANI” SERGİSİNİ GEZİYORUM
 
İstanbul Modern, çocuklara çok 
özel bir sergi deneyimi sunuyor. 
Çocuklar, özel hazırlanan 
bilmecelerin yanıtlarını, müzenin 
“Sanatçı ve Zamanı” adlı 
koleksiyon sergisinde yer alan 
sanat çalışmalarında ararken 
sanatın farklı uygulama 
biçimlerini tanıyor ve bazı 
sanatçıların yaşam öykülerini 
dinliyorlar.

7-10 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
23 Aralık 16.00-16.45, 6 Ocak 16.00-16.45 
20 Ocak 16.00-16.45
11-15 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri:
27 Ocak 16.00-16.45

GENÇ Bİ ŞENLİK SÖMESTR

Yılın en genç festivali  “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda...

 İstanbul’un en köklü liselerini bir araya 
getiren ve bu yıl dördüncüsü 
gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik 
Sömestr” için geri sayım başladı. 
Teoman, Manga, Ezhel, Pera ve Dolu 
Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı “Genç 
Bi Şenlik Sömestr”, 20 Ocak Cumartesi 
günü Ülker Spor ve Etkinlik Salon’unda 
gerçekleşecek. Modüler Sanat 
Organizasyon ve Koşan Adam iş birliği 

ile düzenlenen ve Genç Bi Şenlik öğrenci komitesinin aktif rol aldığı “Genç Bi Şenlik Sömestr”, 
İstanbul’da düzenlenen en büyük ve en popüler gençlik şenliği olma özelliğini taşıyor. 

21 yaş üstünün katılmadığı etkinliklere öncü olan  “Genç Bi Şenlik Sömestr” bu sene de büyük 
sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, teknoloji, kültür, sanat ve 
spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
Tarih:20 Ocak 2018 13.00
Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

AKILLI ÇOCUKLAR KULÜBÜ
Kubilay Tunçer, çocuklar için müthiş bir gösteriye hazırlanıyor.

 
Tiyatro Key� sunar! Paris'ten New York'a, Las Vegas'tan Sydney'e 
300 den fazla gösteri... Yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde 
gösteriler yapan, pek çok uluslararası ödülün yanı sıra en saygın 
sihirbazlık ödülü olan Merlin Ödülü'nün de sahibi dünyaca ünlü 
sihirbaz, ünlü oyuncu ve oyun yazarı Kubilay QB Tunçer' den 
çocukların gözlerine inanamayacakları, öz güvenlerini 
geliştirecek, hayal dünyalarını zenginleştirecek, temposu hiç 
düşmeyen, unutulmayacak interaktif bir gösteri. 
Tarih: 28 Ocak 2018
Yer: UNIQHALL LOUNGE

ARİF V 216 (yaş sınırlamasına bakılmalı)
5 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Arif V 216 �lmini yarıyıl tatilinde izleyebilirsiniz.

 
Filmin konusu
Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride 
birçok dost edinen Arif, dünyaya dönüp yaşamını sessiz sedasız 
sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misa�ri Robot 216, Arif’e 
yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı 
Robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi âşık 
olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif 
için bütün bunlar kolaydır ama 216 yapay zekâlı eski model bir 
robottan fazlası değildir. Dünya’da gerçek insan gibi yaşaması 
mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır, yüzlerce ışık yılı 
öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir 
maceraya mı atılmalı, yoksa 216’yı geri mi götürmeli…


