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l S'inci kuruluş yıldönünıü 
geçtiğim.iz ay düzenlenen 
geceyle kutlanan Özel De
niz Koleji, ÖSS ve OKS sı

navlarında gösterdiği başarıların 
yanı sıra uyguladığı karakter ge
lişimi ve ruh sağlığı programla
nyla da dikkat çekiyor. 
Kuruldukları yıldan bugüne 

kadar inandıkJan bir çizgide iler
ledilderini vurgulayan Okul Ku
rucusu Dr. Berna Bridge, "Oku
lumuzda beş basamaklı koruyucu 
bir program uyguluyoruz. Ama
cımız akademik başarıların yanı 
sıra çevresine karşı saygılı, iyi 
yurttaş olan, sorumluluklannın 
bilincinde bireyler yetiştinnek" 
dedi. 

Yetenek keşfi 

Koruyucu programın ilk basa
mağı olan duygusal zeka eğitimi
nin oldukça önemli olduğunu 
söyleyen Bridge, herkesin belli 
bir IQ oranıyla doğduğunu ve 
bunun değiştirilmesinin mümkün 
olmadığını belimi. Duygusal ze
kanın ise doğru bir eğitimle arttı
nlabildiğini söyleyen Bridge, 
"Duygusal Zeka eğitimi ile ço
cuklar kendi duygu ve yetenekle
rini tanıyarak empati, duygusal 
farkındalık ve dürtü kontrolü ka
zanıyor. Tüm bu iyi duygular bir 
araya gelince de akademik başarı 
da artıyor" dedi. 

Izınir'de ilk kez Deniz Kole
ji'nde verilen etik değerler eğiti
mi ile öğrencilerine dış dünyada 
ayrı bir duruş kazandırdıklarını 

söyleyen Bridge bu eğitimi şöyle 
anlattı: 

"Evrensel olarak kabul edilen 
altı etil: değer var. Bunlar güve
nilirlik, sorumluluk, düşüncelilik, 
saygı, adalet ve iyi yurttaş ol
mak. Tüm bu konularda ço
cuklarıınızı eğiterek dış 
dünyada top! ıımsal so
rumluluklanm hakkıyla 
yerine getirebilen birey
ler yetiştirmeyi amaçlıyo
ruz. Aynı zamanda bu 
eğitimle diğerlerinin 
duygu ve düşün
celerine değer 
veren, çatış
maları kolay 
çözme be
cerisine sa
hip, saygılı 
ve çatışnta
ya girme
den hakkı-

nı koruyabilen bireyler olmaları
nı sağlıyoruz." 

Akran istismarı yok 

Koruyucu programın 
üçüncü basamağının iyi 

iletişim kurmak oldu-
ğunu dile getiren Dr. 
Bridge, suçlayıcı tarz
da konuşmak, aşağı
lamak ve eleştirmek 
gibi yanlış iletişim 
türlerinin çocuğa za. 

rar verdiğini de söz
lerine ekledi. 

Tüm dünyada 
engellenmeye 
çalışılan okul 
wrbalığının 
da kendileri 
için çok 
önemli oldu
ğunu öyle-

öğrenciler, 
evrensel 
olarak ka
bul edilen 
altı etik de
ğeri ôğre; 
niyc;ırl ar. 
Bunlar, gü
venilirlik, 
sorum lu
luk, düşün
celilik, say
gı, adalet 
ve iyi yurt
taş olmak. 

yen Bridge bu konuya çok önem 
verdilderinin altını çizdi. Bridge 
özlerine şöyle devam etti: 
"Akran istismarı adını verdiği

miz çocuğun diğer çocuklar 
tarafından aşağılanması, dışlan
ması ve küçük düşürücü lakaplar 
ile çağırılması çocukların 
psikolojisini bozarak ağır ruhsal 
travmalara sebep olabilir. 

Bu konuda eğitimcilerin daha 
duyarlı olarak çocukların ar
kadaşlan ile doğru iletişim kur
masuu sağlamalan gerekir." 

NLP tekniği 

Bridge, okulda NLP tekniğini 
de kulJandıklarını ifade ederek, 
"NLP teknikleri ile öğren
cilerimizin hayata dair seçim
lerini doğru yapmalarına ve 
hedeflerini belirlemelerine yar
dımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. 
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