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RESİM YARIŞMASI MALTEPE İLÇE BİRİNCİSİ
GÖKYÜZÜ’NDEN

Günümüzde çocukların huy, mizaç ve kişilik 
özelliklerini anlamak ona göre eğitim vermek 
önemlidir.

Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK
Kurucu-Genel Müdür

MİZAÇ MERKEZLİ EĞİTİM

Yıllardır Yetenek Araştırma Merkezi ve Duygu Eğitim Merkezi 
bünyesinde yapılan çalışmalarla öğrencileri tanıma ve bireysel 
eğitim anlamında hızla ilerleyen kurumumuz bu eğitim öğretim 
yılında mizaç merkezli eğitim modelini benimseyerek 
Türkiye’de sayılı okulda uygulanan profesyonel bir yaklaşımla 
hizmet vermektedir.

Türkiye genelinde yapılan okulistik ve çalışkan yayınları sınavlarında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi 
olan gurur kaynağı öğrencilerimizi ve tüm öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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AVRUPA ŞAMPİYONU GÖKYÜZÜ’NDEN

TÜRKİYE BİRİNCİLERİ GÖKYÜZÜ’NDEN

GÖKYÜZÜ’NDE MİZAÇ MERKEZLİ EĞİTİM

İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa 
Tekvando Yıldızlar Şampiyonası'nda 
birinci olarak ülkemize altın madalya 
kazandıran öğrencimiz Sude Yaren 
Uzunçavdar, ülkemizin ve okulu-
muzun gururu oldu.
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bağımlılığı; içindeki aktif sesi ne? sorularına cevap aramamız 
gerekmektedir. Bu soruların cevabını öğretmen-veli-öğrenci 
üçgeninde doğru bir şekilde verebildiğimiz zaman öğrenciye 
verdiğimiz eğitimin kalitesini arttırabiliriz. Böylelikle neyin niçin 
yapıldığını bilmek, bu doğrultuda eğitim yapmak öğrencinin 
öğrenme becerilerini ve kalitesini artıracaktır. Bu noktada da 
Mizaç Merkezli Eğitim’in önemi ortaya çıkıyor.
Nedir Mizaç Merkezli Eğitim? Neden önemli?
Bu soruların cevabını bulmak için öncelikle mizaç, kavramının iyi 
analiz edilmesi gerekmektedir.
Mizaç; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bir bireyi 
diğerinden ayıran ayırıcı özellikler bütünüdür.
Halk arasında “İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur” ya da 
“Can çıkar huy çıkmaz” şeklinde ifade edilen ve yaşam boyu 
değişmeyen huy kavramını ifade eder. Bununla birlikte karakter 
ve kişilik kavramları da destekleyici unsurlar olarak bilinmesi 
gerekir. Karakter, mizaç özelliklerinin belirginlik ve süreklilik 
göstermesiyle meydana gelir. Kişilik ise değişmeyen mizaç 
yapısıyla, yaşadığı çevre, kültür, aile, aldığı eğitim, yaşanılan 
olaylar gibi kısmi olarak değişebilir şartların etkileşmesiyle 
meydana gelir. Özetle, mizaç bir tohum, karakter ağacın kalın 
dalları ise; kişilik de ağacın tamamıdır diyebiliriz.
Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan Dokuz Tip Mizaç 
Merkezi, yapılan çalışmalarla eğitime uygulanabilir hale 
getirilmiştir. Dokuz Tip Mizaç Merkezi, insanı doğasını 
davranışsal, duygusal ve bilişsel yönleriyle bütüncül olarak ele 
alır. Çocuğu anlamaya odaklanır. Mizaçtan karakter ve kişiliğe 
doğru olan ilerleme, çocuğun tek olduğu olgusunu göz önünde 
bulundurur. Öğrencilerin bireysel potansiyellerinin, mizaç tipi 
temelinde hızlı, doğru ve tutarlı biçimde tespit edebilmesi ve 
ortaya çıkabilmesi için çevresel şartların nasıl düzenlenmesi 
gerektiği konusunda eğitimcilere, aileye yol gösterir.
Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak, öğrencinin mizaç özelliklerinin 
bilinmesiyle doğuştan getirdiği kapasitesinin tespit 
edilebileceğini düşünüyoruz. Öğrencide ortaya çıkan beklenti ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim ortamının düzenlenmesi 
öğrenci gelişimine de önemli katkı sunacaktır. Eğitim kalitesini 
artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı 
bireyler yetiştirmek adına Gökyüzü Eğitim Kurumlarında Mizaç 
Merkezli Eğitime geçmiş bulunmaktayız. Bu konuda 
öğretmenlerimizi, velilerimizi değişik seminerlerle konuya 
hazırlamış durumdayız.
Eğitim camiamıza hayırlı olsun.

Dr. Hüseyin Emin Öztürk
Kurucu-Genel Müdür

Günümüzde çocukların huy, mizaç ve 
kişilik özelliklerini anlamak ona göre 
eğitim vermek önemlidir.
Eğitimcilerin, çocuğun mizaç tipini 
bilerek eğitim ve öğretim faaliyetleri 
yapmaları çok önemlidir. Çocuğun 
mizacını tanımak için pozitif ve 
negatif duygusu ne; temel korkusu,  

MİZAÇ MERKEZLİ EĞİTİM
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TV program yapımcısı ve sunucusu İkbal GÜRPINAR’ın “Hz. Muhammed (s.a.v) 
ve Hanım Sahabîler” konulu söyleşisi tüm dinleyenleri derinden etkiledi.
İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi 
Hz.Peygamber’in (SAV) doğumunu kutladığımız, hayatımızı aydınlatan 
insanlık, merhamet, adalet, sabır, metanet, kerem ve cömertliğini, insanlığa 
sunduğu değerlerini anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla 
güzelleştireceğimiz bir tazelenme gecesidir Mevlid Kandili.
Gökyüzü Eğitim Kurumlarında Değerler Eğitimi Zümresi bu mübarek günü 
kutlamak için Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirdi. Programa öğrencimiz 
Yusuf KARAMUK’un sesinden sözlerin en güzeli Kur’an tilavetiyle başlandı. 
Konuşmacı olarak programda yer alan konuğumuz TV program yapımcısı ve 
sunucusu İkbal GÜRPINAR’ın “Hz. Muhammed (SAV) ve Hanım Sahabîler” 
konulu konuşması velilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Programımız müzik 
öğretmenimiz Begüm KAYGUSUZ tarafından hazırlanan okul koromuzun 
seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle son buldu. Veli katılımının 
oldukça yoğun olduğu programda tüm katılanlar büyük bir manevi 
coşku ve mutluluk yaşadılar.

GÖKYÜZÜ’NDE İKBAL GÜRPINAR’LA MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMI



Gökyüzü Koleji 9. sınıf öğrencimiz Sude Yaren 
Uzunçavdar, Maltepe İlçe Kaymakamı Sayın Meftun 
Dallı tarafından ödüllendirildi.
Maltepe Hasan Polat Stadında yapılan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde "Avrupa 
Yıldızlar Taekwondo Şampiyonu” öğrencimiz Sude 
Yaren Uzunçavdar’ı cumhuriyet altını ile ödüllendiren 
Dallı, öğrencimizi gösterdiği üstün başarılardan 
dolayı tebrik etti.

MALTEPE KAYMAKAMINDAN
ÖĞRENCİMİZE ÖDÜL

AVRUPA ŞAMPİYONU GÖKYÜZÜ’NDEN
İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Yıldızlar 
Şampiyonası'nda birinci olarak ülkemize altın madalya 
kazandıran öğrencimiz Sude Yaren Uzunçavdar, ülkemizin 
ve okulumuzun gururu oldu.
1-3 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Marina D’or 
şehrinde yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nda pek çok 
ülkeden katılan zorlu rakiplerini yenerek Avrupa 
Şampiyonu olan yıldızımız bayrağımızı 1.  lik kürsüsünde 
dalgalandırdı. Ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimizi 
kutluyor,  emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı, 
düzenlenen törenle okulumuz konferans salonunda 
coşkuyla kutlandı.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına okulumuz 
tarafından düzenlenen 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu programı 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin AYDOĞDU, Maltepe 
Üniversitesi Genel Sekreteri Bilsay ÇETİN, Genel Müdürümüz 
Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ali 
KANGALLI, Yusuf Ziya AYDIN ve ilçemiz okul müdürlerinin 
katılımıyla gerçekleşti.
İstanbul’un çeşitli tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve 
zenginliklerine değinilen programda Genel Müdürümüz Dr. 
Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün kaleme aldığı “Efsunlu Şehir” şiiri 
öğrencimiz tarafından ezbere okunması büyük beğeni topladı. 
Çeşitli şiir ve görsel sunumlara yer verilen program Avrupa 
Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan öğrencimiz 
Sude Yaren UZUNÇAVDAR’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin 
AYDOĞDU ve Okulumuz Genel Müdürü Dr. Hüseyin Emin 
ÖZTÜRK tarafından hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

İSTANBUL’UN KURTULUŞU
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“Yaralı Keklik” isimli ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanan �ilm sinema severlerle buluştu.
Maltepe Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak bir ilke daha imza attık. Şair, yazar ve çocuk edebiyatı dalında birçok ödül almış 
gerçek bir eğitimci olan ve aynı zamanda okulumuzun kurucusu Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK tarafından kaleme 
alınan çocukların ilgi ile okuduğu “Yaralı Keklik” kitabı �ilme uyarlandı. Vizyona girmeden �ilmin ilk gösterimi sinema 
salonlarından önce Gökyüzü’nün yıldız öğrencilerine yapıldı. İçerik ve görüntülerin merak içinde beklendiği �ilm 
öğrencilerimiz tarafından ilgi ile izlendi.
Film, İç Anadolu’nun şirin bir köyünde yaşayan Veysel’in hüzün ve yalnızlık dolu günlerini bir keklik yavrusu bulup ona 
sahip çıkması ve kekliği avcının elinden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturma serüvenini anlatıyor. Akıcı bir üslup ve merak 
unsurlarıyla canlı, çarpıcı görseller ile insanı hikayenin içine sürüklüyor.
Başta Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’e ve �ilmde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Çocukların severek ve merak içinde okuduğu, Kültür 
ve Turizm Bakanlığından ödüllü “Yaralı Keklik” 
kitabı �ilm oldu.

Merakla beklenen �ilm “Yaralı Keklik” 8 Kasım 2019’da 
vizyona girdi.
Gökyüzü Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı, 
Eğitimci- Şair-Yazar Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün 

“YARALI KEKLİK” SİNEMALARDA



10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI

“Bina gerek yapısal emniyeti, gerek amaca uygunluğu, 
gerekse imalat işçiliği açısından ülkemiz eğitim 
kurumları yapı stoğu içerisinde oldukça başarılı bir 
örnek oluşturmaktadır. Söz konusu yapının (Gökyüzü 
Koleji) okul binası olarak eğitim-öğretime açılmasının 
statik açıdan herhangi bir sakıncası yoktur.

Prof. Dr. Namık K. ÖZTORUN
İnşaat Yüksek Mühendisi

Doç. Dr. Ali Malik GÖZÜBOL
Jeoloji Yüksek Mühendisi

DEPREME DAYANIKLI ÖRNEK OKUL:
“GÖKYÜZÜ KOLEJİ”

M a l te p e  G ö ky ü z ü  O r t a o ku l u  ö ğ re n c i l e r i  
Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlamaları kapsamında 
ilçemizde düzenlenen koşu yarışmasından 
dereceler ile döndüler.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Maltepe 
Sahil Spor Tesisleri atletizm pistinde 450 öğrencinin 
katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Bayramı 
Koşusu’nda okulumuz öğrencilerinden Ahmet 
Furkan DİKMEN 3. ve Said Ensar KAS 4. olmuştur. 
Ayrıca okul takımı olarak yarışmayı 4. bitirmişlerdir. 
Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

YILDIZLAR CUMHURİYET
BAYRAMI KOŞUSUNDA
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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
Anma Programı, 10 Kasım Pazar günü okulumuz 
konferans salonunda yoğun veli katılımıyla yapıldı.

Saat 09.05’te konferans salonunda saygı duruşu, ardından da 
İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda konuşma 
yapan Eğitim Koordinatörümüz Aynur DOĞAN, Atatürk’ün 
düşüncelerinin devrimlerinin, özgürlük anlayışının millet 
olarak benimsenmesinin asıl olduğunu ifade etti ve 
eğitimcilere, anne ve babalara bu konuda büyük görevler 
düştüğünü belirtti. 
Ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin hazırlamış 
olduğu sunum, oratoryo ve şiirler izleyicilere duygulu anlar 
yaşatırken müzik öğretmeni Begüm KAYGUSUZ tarafından 
hazırlanan koro ise beğeni ile izlendi.
Hüzün ve gururun bir arada yaşandığı duygu dolu programda, 
Atatürk ve vatan için can veren tüm şehitlerimizi saygıyla 
andık. Ruhları şad olsun!



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
kapsamında düzenlenen resim yarışmasında 4-A 
sınıfı öğrencimiz Irmak ALPDOĞAN “Resim Yarışması 
İlçe 1.si” olmuştur.

RESİM YARIŞMASI MALTEPE İLÇE
BİRİNCİSİ GÖKYÜZÜ’NDEN

Yıllardır Yetenek Araştırma Merkezi ve Duygu 
Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalarla 
öğrencileri tanıma ve bireysel eğitim anlamında 
hızla ilerleyen kurumumuz bu eğitim öğretim 
yılında mizaç merkezli eğitim modelini 
benimseyerek Türkiye’de sayılı okulda uygulanan 
profesyonel bir yaklaşımla hizmet vermektedir.

Her insan farklı dokuz mizaç tipinden biri ile dünyaya 
gelir her mizaç tipinin kendine özgü bir arayışı 
yönelimi ve ihtiyaç dili vardır. Mizaç merkezli eğitim 
yaklaşımı öğrencilerin bireysel farklılıklarını 
doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç 
yapısı temelinde değerlendiren yanlış genellemeler 
ve herkese yönelik sabit reçetelerin aksine her bir 
mizaç yapısına uygun yaklaşımlar sunan yeni bir 
eğitim öğretim modelidir.
Bu ayrıcalıklı çalışmayı uygulayarak birçok alanda 
olduğu gibi bu alanda da öncü bir eğitim kurumu 
olmanın gururunu yaşamaktayız.

GÖKYÜZÜ’NDE
MİZAÇ MERKEZLİ EĞİTİM

TÜRKİYE BİRİNCİLERİNE
GÖKYÜZÜ’NDEN ÖDÜL

16 Ekim Çarşamba günü Türkiye genelinde uygulanan 
“Okulistik Sınavı”nda, Türkiye 1.si olan 6. sınıf öğrencimiz 
Hafsa DEMİRTAŞ ve 8 Ekim Salı günü uygulanan Çalışkan 
Yayınları LGS Türkiye Denemesi’nde Türkiye 1.si olan 8. sınıf 
öğrencimiz Ekrem ÇARIKLI’yı Kurucu-Genel Müdürümüz Sayın 
Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK üstün başarılarından dolayı tebrik 
ederek ödüllendirmiştir.

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARINDAN
29 EKİM COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı coşkuyla kutladık.

Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 96. yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve sevincini 
coşkuyla kutladık. Okulumuz konferans salonunda gerçekleşen 
tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
4-B sınıf öğretmenimiz Beyhan SAĞLAMÖZ’ün günün anlam ve 
önemini belirten konuşmasıyla başladı. Programda ortaokul ve 
lise öğrencilerimizin hazırladığı oratoryo gösterisi, Cumhuriyet 
Kahramanlarımız rondu, İngilizce diyaloglar ve ilkokul 
öğrencilerimizin okudukları şiirler milli duygularımızı kabarttı. 
Program boyunca okulumuz müzik öğretmeni Begüm 
KAYGUSUZ eşliğinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı 
Cumhuriyet Bayramı ile ilgili coşkulu marşlar izleyenler 
tarafından büyük ilgi gördü.
Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak; ay yıldızlı bayrağımızın 
dalgalandığı her yerde, her zaman, Cumhuriyet’in bize 
kazandırdığı birlik ve beraberlik duyguları ile bize emanet 
edilen en büyük eseri -vatanımızı- koruyacak, sonsuza dek 
yaşatacak başarılı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz
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GÖKYÜZÜ İLKOKULUGÖKYÜZÜ İLKOKULU

Öğrencilerimize deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem 
sonrasında yapılması gerekenler anlatılıp uygulanarak 
gösterildi. Öğrencilerimizin kendilerini koruması için 
yapılması gereken hayat üçgeni, öğrencilerimizle uygulanarak 
siren çaldığında nasıl okulu boşaltacakları ve bahçeye nereden 
çıkacakları  uygulamalı  olarak gösteri ldi .  S ını � larda 
animasyonlar izletilerek muhtemel bir depremde neler 
y a p m a m ı z  g e r e k t i ğ i  ö ğ r e n c i l e r i m i z e  a n l a t ı l d ı .  
Öğretmenlerimiz, teknolojideki büyük gelişmelere rağmen 
depremin önceden bilinmesinin mümkün olmadığını belirterek 
ancak küçük tedbirler alarak depreme her zaman hazırlıklı 
olunabileceğini öğrencilerimize tatbikat yaparak öğretmiş 
oldu.

DEPREM TATBİKATI
Ana sınıfı öğrencilerimiz olası bir depremde ne yapmaları
gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Parlayan Yıldızlarımız Minik Dostlarını Yalnız 
Bırakmadılar.

4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü 
dolayısıyla ana sınıfı  öğrencilerimiz minik  
dostlarımız için, birbirinden renkli kuş evleri ve kedi 
yuvaları hazırlayarak yaptıkları el emeği faaliyetleri 
bahçemizin çeşitli yerlerine koyup sokak 
hayvanlarının beslenmesine destek oldular.
Ana sınıfı öğrencilerimize hayvanları koruma 
bilincinin aşılanması nedeniyle düzenlenen 
etkinliklerimizde, çeşitli hayvan maskeleriyle 
dramalar yapan öğrencilerimiz, hayvanların 
özelliklerini ve ihtiyaçlarını eğlenceli yollarla 
öğrendiler.

MİNİK DOSTLARIMIZ İÇİN EL ELE

Gökyüzü Eğitim Kurumları (Ana sınıfı, 1, 5 ve 9. sınıf) öğrenci, öğretmen ve velileri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü, 
yeni öğretim yılı oryantasyon haftası programıyla “Gökyüzü’ne Merhaba” dedi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Gökyüzü ile ilk kez tanışacak olan öğrencilerimiz için planladığımız oryantasyon haftası 
programı, çocukların mutlu ve başarılı bir okul hayatı sürmesi için pozitif duygu ve düşüncelerle okula başlamaları 
düşünülerek hazırlandı. Oryantasyon programı ile öğrencilerimizin birbirlerini tanımaları, okulu �iziki mekân olarak 
tanımaları, öğretmenlerini, yöneticilerini, okul görevlilerini ve okulun günlük işleyişini tanımalarını hede�liyoruz. Sabahın 
erken saatlerinde heyecanla okulumuza gelen öğrencilerimizi yönetici ve öğretmenlerimiz bahçede sevgiyle kucakladı.
Kendilerini kapıda karşılayan pamuk prenseslerle birlikte keyi�le sını�larına giren öğrencilerimiz için ilk ders zili çaldı.

GÖKYÜZÜ’NDE YENİ BAŞLANGIÇLAR
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Gezimizde; Dinozor, Tiyatro Kahramanları ve Oyuncak Müzelerini gezen öğrencilerimiz yeni yerler keşfetmenin ve geçmişten 
günümüze gelen değişimi izlemenin mutluluğunu yaşadılar.
Öğrencilerimiz dinozor yumurtalarını ve fosillerini incelediler. Tiyatro Kahramanları Müzesinde geçmişten günümüze 
sanatçıları ve kıyafetlerini hakkında bilgi sahibi oldular. Oyuncak Müzesinde ise büyüklerinin oynadıkları oyuncakları 
şaşkınlıkla inceleyen miniklerimiz, farklı ülkelere ve farklı dönemlere ait oyuncakları gözlemleme fırsatı buldular.

TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ GEZİSİ
Ana sınıfı öğrencilerimiz ile Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde güzel bir gün geçirdik.

Okulumuzun en sevilen derslerinden biri olan drama dersi ile 
çocuklarımızın farklı bakış açıları geliştirebilmelerini ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen farklı �ikirlere karşı 
duygudaşlık kurabilmelerini sağlamak, kazandırılan bu 
becerilerle, sosyal yaşamlarını geliştirip sağlıklı bir biçimde 
sürdürebilmelerini öğretmeyi, empati kurabilmelerini 
hede�lemekteyiz.
Okul öncesi dönem, çocukların temel sosyal gelişimlerinin inşa 
edildiği kritik bir dönem olarak tarif edilir. Bu dönemde 
çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini incelemek, 
çocukların diğer arkadaşlarıyla başarılı ilişkiler kurması 
açısından oldukça önemlidir. Bu kazanımlar için yaratıcı drama 
etkinlikleri, okul öncesi dönemde kullanılan en önemli eğitim 
metotlarından biridir.

EN SEVDİĞİMİZ
DERS DRAMA

Okulumuzun Ana Sınıfı öğrencileri ve Okul Aile
Birliği, Darülaceze yararına kermes düzenlediler.

Ana sınıfı öğrencilerimizin ve ailelerinin katkılarıyla 
okulumuzda düzenlenen kermese okulumuz 
öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Yüreklerindeki 
sevgiyi, merhameti bir kez daha gösteren 
öğrencilerimiz sayesinde yardımlarımız sahiplerine 
ulaştı. Öğrencilerimiz bir kez daha yardım etmenin 
mutluluğunu yaşadılar.

MİNİK YÜREKLERDEN ŞEFKAT DOLU
 YARDIMLAR
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Satranç eğitimiyle ana sınıfı öğrencilerimizin konsantrasyon 
becerilerini muhakeme yapma ve problem çözme becerilerini 
destekliyoruz. Böylece mantıksal düşünmelerini ve tahminde 
bulunma becerilerini geliştirmiş oluyoruz. Öğrencilerimizin 
ilgilerini çekecek tarzda ve onları eğlendirerek her hafta 
derslerimize devam ediyoruz.

OKULUMUZDA SATRANÇ EĞİTİMİ
Ana sınıfı öğrencilerimiz satranç derslerine ilgiyle katılıyor.

Okulumuzun en minikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılını her yıl olduğu gibi bu yıl da çoşku ile 
kutladılar.

Öğrencilerimiz hazırladıkları bayraklar ile sını�larını süslediler, Cumhuriyetin ne demek olduğunu, bayrağımızın ve 
İstiklal Marşımızın önemini öğrenen öğrencilerimiz ,öğrendikleri bilgilerin eşliğinde bayramı çok daha bilinçli bir şekilde 
kutladılar. 
Ay yıldızımızın renkleriyle tüm okulumuzu neşe ile dolduran öğrencilerimiz, öğrendikleri şarkılar ve marşlar ile 
bayramımızı neşe içinde geçirdiler.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitiminin stratejik amacı geleceğin müzisyenlerini yetiştirmekten daha çok, 
çocuğun müzik yoluyla etkin ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesini sağlamaktır.
Yapılan bazı araştırmalar müzik eğitimi ile fen ve matematik, ana dil becerileri, yabancı dil gibi derslerin etkili biçimde 
öğrenilmesi arasında doğrusal bir bağ bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, okul öncesi müzik eğitiminin duygusal ve 
yaratıcı zeka kapasitesinin gelişiminde önemli bir rol oynadığı da bilimsel bulgularla ortaya konulmuştur. Bizler de bu 
yönde çalışmalar yaparak öğrencilerimizin erken yaşlarda yeteneğini keşfediyor ve onları müzik alanında en iyi şekilde 
eğitiyoruz.
Yetenek Araştırma Merkezimizin çocuklara katkısı:
Temel amaç müzik profesyonelleri yetiştirmek olmasa da doğuştan yeteneği olan çocukların fark edilerek yetenekleri 
doğrultusunda desteklenmeleri, okul öncesi müzik eğitimi veren eğitimcilerin dikkatleri ve yönlendirmeleri ile mümkün 
olmaktadır. Birçok önemli müzisyenin profesyonel müzik yaşamlarını okul öncesi dönemde yeteneklerini fark eden 
müzik eğitimcilerine borçlu olduğunu biliyoruz ve bu yönde Yetenek Araştırma Merkezimiz ile çalışmalar yaparak 
yetenekli öğrencilerimizi keşfediyoruz.

ANA SINIFLARIMIZDA MÜZİK EĞİTİMİ

8



Robotik kodlama dersimiz bu yıl da keyi�le devam 
etmektedir.

Maltepe Gökyüzü İlkokulu ana sınıfı yıldızlarımıza iletişim 
kurma, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini 
kazandırmak için bilgi çağındaki en etkili yol kodlamadır. Bu 
sebeple okul öncesi dönemde kodlama öğrenmeye başlamanın 
çocukların gelişiminde alan farkındalığı ve mantıksal düşünme 
becerilerini artırması, problem çözme becerilerini geliştirmesi, 
iletişim becerilerini geliştirmesi, dil becerilerini geliştirmesi, 
stratejik düşünmelerine katkı sağladığı için öğrencilerimiz 
düzenli olarak robotik ve kodlama dersleri almaktadırlar.

ROBOTİK KODLAMA DERSİMİZ

Sık sık eğlenceli ve farklı  etkinlikler  yapan 
ana sınıfı öğrencilerimiz, yeteneklerini öne 
ç ı k a r a n  b i r  ç a l ı ş m a  y a p a r a k  k e n d i  
teraryumlarını düzenlediler.

Okulumuza gelen teraryum atölyesi ile 
öğrencilerimiz kendi fanuslarını, büyük bir 
titizlikle ve dikkatle düzenlediler. Kum ve taşlarını 
dizen miniklerimiz son olarak seçtikleri objeleri 
de fanuslarına koyarak kendilerine özgü 
teraryumlarını tamamlayıp serti�ikalarını 
mutlulukla aldılar. 

TERARYUM ATÖLYESİ

Gökyüzü İlkokulu ana sınıfı öğrencilerimiz 
Maltepe İtfaiyesini ziyaret ettiler.
Öğrencilerimiz temel güvenlik kurallarını 
hatırlarken kendilerini tehlike ve kazalardan 
nasıl koruyacaklarını, herhangi bir kaza anında 
nasıl yardım isteyeceklerini öğrendiler. İtfaiyeci 
kostümlerini giyen ve itfaiye araçlarına binen 
öğrencilerimiz, yeni bir meslekle tanışmanın 
heyecanını keyi�le yaşadılar.

 ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİMİZ
MALTEPE İTFAİYESİNDE

Gökyüzü İlkokulu ana sınıfı öğrencilerimize tiyatro 
izleme alışkanlığını kazandırmak amacıyla 
düzenlediğimiz tiyatro etkinliklerimizden ilkini 
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izlediğimiz çizgi 
tiyatro ile gerçekleştirdik.
Oyunun rengârenk sahne dekorları, yaratıcı 
kostümleri ve eğlenceli konusu ile keyi�li vakit 
geçiren öğrencilerimiz zaman zaman interaktif 
tiyatro oyununun bir parçası olma şansına da sahip 
oldular.

ÇİZGİ TİYATRO İZLEMENİN HEYECANI
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Ana sını�larımız eğlenceli bir gün geçirdi.

Okulumuzun ana sınıfı öğrencileri, geri dönüşümün önemini vurgulamak ve eğlenceli bir gün geçirebilmek için atık 
materyal kostüm eğlencesi yaptılar. Aileleri ile hazırladıkları birbirinden farklı tasarımlarla eğlenceye katılan 
miniklerimiz başarılı bir etkinliği daha tamamlamanın key�ini yaşadılar.

ATIK MATERYAL EĞLENCESİ

Oyun, çocukların kendini en rahat ifade edebileceği etkinlik türlerinden biridir. Serbest oyunda çocuk; iç dünyasını dışa 
çıkarmaya ve çevresinde resmettiği gözlemlediği her şeyi oyunlarına yansıtmaya başlar. İkili üçlü veya kalabalık grup 
oyunlarında da iletişim becerilerini üst düzeylerde kullanmayı öğrenir. İçe kapanık kendini ifade edemeyen çocuk, oyun 
esnasında arkadaşlarına karşı kendini ifade etmeye başlayacaktır. Kurallı oynanan oyunların sosyal çevre ve yaşamdaki 
kurallara daha rahat adapte olmasına ve uyum sağlamasına katkısı olur. Dil becerilerini ve arkadaşlar arası iletişimi ve 
saygıyı kuvvetlendirir.

GÖKYÜZÜ’NDE OYUN SAATİ

Oldukça meraklı ve araştırmacı olan miniklerimiz her 
hafta yaptıkları birbirinden ilginç deneyler ile  
meraklarının giderilmesine yardımcı oluyorlar. 
Maltepe Gökyüzü Ana sınıfı yıldızlarımız araştırma, 
gezi-gözlem ve deney yaparak zihin ve dil gelişimlerine 
fayda sağlarken, neden-sonuç ilişkilerini gözlemleyerek 
ve yaşayarak kalıcı öğrenme gerçekleştirmektedirler. Aynı 
zamanda akıl yürütme, mantık yürütme, �ikir verme gibi 
algıyı harekete geçirerek dil gelişimini de destekleyen 
deneylerimiz öğrencilerimizin, grup etkinliği içerisinde 
kendilerini daha öz güvenli hissetmelerine, iş birliğinde 
bulunmalarına destek vermektedir.

GÖKYÜZÜ’NÜN MİNİK MUCİTLERİ
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Gökyüzü İlkokulu ana sınıfı öğrencilerimiz birbirinden keyi�li etkinliklerle doğada güzel bir gün geçirdiler.

Öğrencilerimiz Atölye Orman Park gezimizde ormanın içinde minik bir kamp ortamı yaşayıp ağaçlarla, kozalaklarla iç içe 
doğayı gözlemleme fırsatı buldular. Sonrasında eğitmenler eşliğinde masal dinleyip kendi ahşap oyuncaklarını yapmanın 
mutluluğunu yaşadılar. Oyun alanında ise gönüllerince oynayan öğrencilerimiz mutlulukla okula döndüler.

DOĞADA BİR GÜN ETKİNLİĞİ

Okulumuzda yapılan Kızılay Haftası etkinliklerine 
ana sını�larımız da katıldılar.

Okulumuzda düzenlenen Kızılay etkinlikleri 
kapsamında ana sınıfı öğrencilerimiz hemşire, doktor, 
yaralı rollerine girerek temsili çadır kurdular. 
Kızılay'ın faaliyetleri konusunda çeşitli etkinlikler 
gerçekleştiren miniklerimiz, Kızılay dramaları ile 
animasyonlardan izlediklerini ve öğretmenlerinin 
anlattıklarını yaparak yaşayarak deneyimleme şansı 
buldular.
Kızılay’dan gelen gönüllü temsilcilerle etkinlik yapan 
miniklerimiz, merak ettiklerini sorarak, Kızılay'ın 
tüm insanlığa yardımcı olan bir kuruluş olduğunu 
öğrendiler.
Öğrencilerimizin Kızılay'ı yakından tanımaları ve 
farkındalık sağlamak amacıyla yapılan etkinliklerimiz, 
oldukça verimli sonuçlar sağladı.

KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİMİZ

Ana sınıfı öğrencilerimizle, sınıf dışı aktiviteler ve geziler 
ile öğrenmeleri özgürce keşfederek ve gruplar arası 
etkileşerek iletişim kurulmasına olanak sağlamak amacıyla 
Maltepe Bilim Merkezi’ne gezi düzenledik.

Günlük yaşantıda çevrede olup biten her şeyi, doğa olaylarını, 
son teknolojik gelişmeleri, deney düzeneklerini keşfeden bunlar 
ile eğlenceli ve verimli zaman geçiren öğrencilerimiz, aynı 
zamanda oyun alanında ve satranç hocası eşliğinde satranç 
oynamanın da mutluluğunu yaşadılar.

MALTEPE BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ
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ANA SINIFLARIMIZDA MATEMATİK
EĞİTİMİ

Montessori eğitimi sayesinde 
öğrencilerimize istedikleri kadar 
tekrar etme şansı sunuluyor. 
Erken öğrenen yeni bir çalışmaya 
geçebilir çünkü öğrenmede 
herkesin algısı farklıdır. Bizler de 
bu anlayıştan yola çıkarak 
öğrencilerimizle Montessori 
çalışmaları yapıyoruz. 
Öğrencilerimizin yaparak 
yaşayarak öğrenmelerine fırsat 
veriyor, özgüven sahibi bireyler 
yetiştiriyoruz.

Maltepe Gökyüzü İlkokulu ana sınıfı öğrencilerimiz Montessori eğitimiyle çalışma isteğini, zevkini keşfediyor; kaygılarını 
dışarıya nasıl vuracaklarını ve bir problem ile karşılaştıklarında problemi nasıl çözeceklerini öğreniyorlar.

MONTESSORİ EĞİTİMİ

Ana sını�larımızda yıldızlarımıza yapılan sanat 
etkinlikleri ile sanata karşı duyarlılıklarını artırıyoruz.

Öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunan en önemli 
etkinl ik  türlerinden biri  de sanat  etkinl ikleridir.  
Anaokullarımızda uygulanan sanat etkinlikleri çocuklarımızın 
işitsel, sözel, içsel, el-göz koordinasyonunu aynı anda 
kullandığı etkinlik türlerinden olup öğrencilerimizin 
yaratıcılıklarını ve estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi hede�ler. 
Çocuklarımız rahat çalışacakları, yer-zaman ve yaşa göre araç 
gereç gerektiren bu etkinliklerde, yaratıcılıklarını sağlıklı bir 
biçimde ortaya koyabilmenin key�ini yaşarlar.

MİNİK RESSAMLARIMIZ
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Öğrencilerimize matematik etkinliklerinde; 
Mathazone (Eğlenceli Matematik) sistemiyle 
rakamların adı öğretilerek yazma,  duyma, 
uygulama becerisi kazandırıyoruz. 

Yaptığımız faaliyetlerle ana sınıfı öğrencilerimiz 
günlük yaşantımızda oldukça fazla kullandığımız 
rakamları öğrenip ritmik sayma, adım sayma, 
rakamları tanıma gibi faaliyetleri de kazanmış olurlar. 
Öğrencilerimiz eğlenceli videolar ve interaktif 
etkinliklerle, zeka oyunlarıyla matematiğin ilk 
adımlarını eğlenceli bir şekilde atmaya devam 
ediyorlar.



Gökyüzü İlkokulu Ana sınıfı öğrencileri sonbahar 
mevsiminin özelliklerini daha iyi kavramak eğlenceli 
bir şekilde pekiştirmek için sonbahar eğlencesi 
düzenlediler.

Sonbahar renklerine uygun olarak giyinen öğrencilerimiz 
hazırladıkları taçlar ile şarkılar söyleyip dans ettiler. 
Mevsim meyvelerimizi de yiyerek keyi�li bir gün geçirdiler.

ANA SINIFLARIMIZDA SONBAHAR
EĞLENCESİ

Okulumuz ana sınıfı öğrencileri enerjilerini en keyi�li 
etkinlikler ile atmaya devam ediyorlar.

Okul öncesi dönemdeki çocuklarımızın en çok sevdiği 
etkinlik türlerinden biri de spor saatidir. Enerji fazlalığı 
olan okul öncesi dönem; çocuğun atlama zıplama, 
koordinasyon sağlama gibi jimnastik hareketleri, enerji 
boşaltımına, vücudun etkin çalışmasına ve rahatlamasına 
destek olur.
Vücut sağlığı ve rahatlama, büyüme ağrıları kemik ve vücut 
sağlığı için jimnastik etkinliği çocuklar için çok faydalıdır. 
Jimnastik etkinliği sırasında çocuklar, sözel verilen 
komutları gerçekleştirirken dinleme-anlama-harekete 
geçme şeklinde bedensel işlevi yerine getirerek duyusal 
gelişimlerine destek olunur.

SPOR VE JİMNASTİK

Ülkemizde 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olan Yerli Malı 
Haftası okulumuzda da keyi�le kutlandı.

Maltepe Gökyüzü Ana sını�ları bu hafta yapılan etkinlikler dahilinde, “Tutum nedir? Nasıl tutumlu olunur? Yerli malı ne 
demektir? Ülkemizde üretilen ürünler nelerdir? Bunları kullanmamız neden önemlidir?” gibi konular üzerine sohbet 
ettiler. Yerli Malı Haftası için öğrencilerimize birbirinden lezzetli yiyecekler hazırlayan sevgili velilerimiz sayesinde 
öğrencilerimiz ürünlerini arkadaşlarıyla paylaşmanın mutluluğu yaşadılar. Eğlenceli şiirlerle ve şarkılarla kutlama yapan 
minik öğrencilerimiz, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle keyi�li bir gün geçirdiler.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI
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Maltepe Gökyüzü İlkokulu ana sını�larımız okuma 
yazma çalışmalarıyla ilkokula hazırlanıyor.

6 yaş sını�larımızda verilen okuma yazmaya hazırlık 
çalışmalarımız ile öğrencilerimiz; kalem tutma ve 
p a r m a k  k a s l a r ı n ı n  g e l i ş t i r i l m e s i ,  e l - g ö z  
koordinasyonunun sağlanması, dikkat sürelerinin 
artırılması, yazı yazma için araç-gereçlerin doğru 
kullanımı, yazı yazmanın veya etkinlik sayfasının 
yönünü bilmesi, çizgi dikkat çalışmaları, kelime 
türetme aynı sesleri bulma ve kavram çalışmaları ile 
ilkokula hazır hale geliyor.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

23 Aralık Pazartesi günü Maltepe Gökyüzü İlkokulu 1. sınıf 
öğrencileri Akasya Acıbadem’deki KidZania Çocuk 
Merkezini ziyaret etti. 

Öğrenciler, bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrendikleri, 
keyif aldıkları çocuk şehrinde yetişkinlerin dünyasına adım 
atmanın mutluluğunu yaşadılar. Hep birlikte sosyalleşerek 
eğlencenin tadını doyasıya çıkardılar. Farklı meslek gruplarının 
deneyimini yaşadılar.

1.SINIFLARIN KİDZANİA GEZİSİ

“Doğada Bir Gün’’ başlıklı gezi planımız kapsamında okulumuz 1. 
sını�ları olarak 22 Ekim 2019 Salı günü 34 Orman Park Etkinlik alanına 
gezi düzenledik.

“Orman etkinliği, atölye çalışmaları ve Survivor Eğlence Parkuru’’ içeriğine 
sahip gezimizde öğrencilerimiz, eğlenceli vakit geçirirken bir yandan da doğa 
ile iç içe olmanın key�ini sürdü. Bu keyi�li gezimizde yıldızlarımız kendi 
yaptıkları çömlekleri de beraberlerinde getirdiler.

DOĞADA BİR GÜN
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11 Kasım Pazartesi günü Gökyüzü İlkokulu 2. sınıf 
öğrencileri Kidzania Çocuk Merkezini ziyaret etti.

Öğrenciler, eğlenerek öğrenme deneyimini yaşayarak, 
gerçek bir ülke mantığıyla çocuk ölçeklerinde inşa edilmiş 
Kidzania’da mutlu ve heyecanlı zamanlar yaşadı. 
Yıldızlarımız Kidzania’da yer alan 60’tan fazla birimde, 
kendi becerilerine ve ilgi alanlarına cevap verecek farklı 
düzeylerde birçok meslek üstlenme faaliyetlerinde 
bulundular. Yaptıkları işler karşılığında da Kidzania’nın 
resmi para birimi olan Kidzos’ları kazanarak tasarruf 
etmenin, alışveriş yapmanın ve paylaşmanın da key�ini 
yaşadılar.

2.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ KİDZANİA
GEZİSİNDE

Gökyüzü İlkokulu 3. sınıf öğrencilerimiz, Gönül Ülkü - 
Gazanfer Özcan sahnesinde tiyatro izlediler. 

Oyunu keyi�le izleyen öğrencilerimiz aynı zamanda tiyatro 
izlemenin kurallarını da hatırlayarak eğlenirken 
öğrendiler.

3.SINIFLAR TİYATRO GEZİSİ

Gökyüzü İlkokulu 2. sınıf öğrencileri 25 Ekim Cuma günü Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde sergilenen "Bahar 
Şenliği" oyununu izlediler.

Dostluğun, vefanın, güzel sözlerin önemini anlatan müzikli oyun, öğrencileri hem eğlendirdi hem de eğitti. 

MİNİK YILDIZLAR TİYATRO GEZİSİNDE

Psikolojik Danışmanımız Ahmet GÖKKAYA 
tarafından 2. sınıf öğrencilerimize yönelik 
"Dinlemeyi Öğrenmek" konulu seminer 
gerçekleştirildi.

Doğru dinlemenin hayatımızda ve başarımızdaki 
etkisinin anlatıldığı seminerde öğrenciler aktif rol 
alarak hem eğlendiler hem de çok faydalı bilgiler 
edindiler.

DİNLEMEYİ ÖĞRENMEK
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Maltepe Gökyüzü İlkokulunda Yerli Malı Haftası coşkuyla kutlandı. 

Ülkemizde üretilen ürünler ile ilgili bilinç sağlamak amacıyla kutlanan Yerli Malı Haftası 1946 yılından bu yana 12-18 
Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Öğrencilerimiz yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla 13 Aralık günü 
Yerli Malı Haftasında arkadaşlarıyla sınıf kahvaltısında bir araya geldiler. Öğretmenlerimiz tutum ve tasarruf bilinci 
sağlamak amacıyla yerli malı kullanımının ekonomimize olan katkıları hakkında öğrencilerimize bilgilendirmelerde 
bulundu. Sınıf kahvaltısı sınıf içi etkileşimin yanı sıra, sını�lar arası etkileşimi de arttırarak birlik ve beraberliği 
güçlendirdi.

MALTEPE GÖKYÜZÜ İLKOKULUNDA TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI

Maltepe Gökyüzü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 
deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren alan 
g e z i l e r i n i  Ü s kü d a r  ve  S a n c a k te p e  B i l i m  
Merkezlerine giderek gerçekleştirdi.

Değişen ve gelişen dünya teknolojisinden haberdar 
olmak ve öğrencilerimize yeni ufuklar ve farklı bakış 
açıları kazandırmak amacıyla eğitim vazgeçilmezi 
olan gezilerimiz de bu  ay 4. sını�lar olarak Üsküdar 
Bilim Merkezi ve Sancaktepe Bilim Merkezine oldu. 
Aktif bir şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri 
dinamik ortamlarda eğlenceli bilim çalışmaları ile 
keyi�li bir gün geçiren bilim meraklısı yavrularımız, 
yeni şeyler duymanın ve görmenin mutluluğunu ve 
heyecanını yaşadılar.

BİLİM MERKEZLERİNİ KEŞFE ÇIKTIK

Gökyüzü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Oxford Yayınları ve 
Kidzania işbirliğiyle İngilizce temalı eğlenceli bir gün 
geçirdiler.

Öğrencilerimiz öğretmenleri ve Oxford yayınları rehberleriyle 
gezi süresince İngilizce konuşarak kendilerine İngilizce olarak 
tanıtılan meslek gruplarını deneyimlediler. Tüm etkinlikleri 
İngilizce yaparak konuşma pratiği yapma imkânı buldular.

GÖKYÜZÜNÜN YILDIZLARI İNGİLİZCE
ETKİNLİĞİ İÇİN KİDZANİA’DA
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Maltepe Gökyüzü İlkokulu 1. sınıf öğrencileri 
Emaar Akvaryum merkezini ziyaret etti.

13 Kasım Çarşamba günü yapı lan gezide,  
öğrencilerimiz su altının büyülü atmosferinde 
canlıları görüp onlara dokunurcasına yakın olmanın 
mutluluğunu yaşadılar. Deniz canlılarının isimlerini 
ve özelliklerini öğrenip mutlu oldular.

1.SINIFLARIN EMAAR AKVARYUM
GEZİSİ

Maltepe Gökyüzü İlkokulu geçen sene başlattığı “Ayın Sanatçı ve Sporcularını 
Seçme” uygulamasına bu sene de devam etmektedir.

İlkokul  öğrencilerini motive etmek ve başarılarını artırmak için, her ayın sonunda 
yüksek performans gösteren öğrenciler arasından ayın müzisyeni, ressamı, sporcusu ve 
yüzücüsü rozetleri verilmektedir. Bu uygulama öğrencilerimizi teşvik etmekte,  sanata 
ve spora daha çok ilgi göstermelerini sağlamaktadır. 

GÖKYÜZÜ’NÜN YÜKSELEN SANATÇI VE SPORCU YILDIZLARI

Gökyüzü Ortaokulu Rehber Öğretmeni Uzman Psikolog 
Sefa Mutlu ÖZDEMIR tarafından ilkokul 4. sınıf 
öğrencilerimize “Zamanı Etkin Kullanma” konulu seminer 
gerçekleştirildi.

Zamanı doğru kullanmanın başarıdaki öneminin vurgulandığı 
seminerde öğrenciler, sıkıntı yaşadıkları durumları nasıl 
çözebilecekleri konusunda bilgi sahibi oldular. 

ZAMANI ETKİN KULLANMA SEMİNERİ
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Peygamber Efendimiz (s.a.v) camilerde nasıl 
davranılması gerektiğini öğretmiştir. Çünkü ilk 
cami, dinin diğer ilkleri gibi onun tarafından 
yapılmıştır.

Değerler eğitimi zümresi;  Camiler Haftası olması 
sebebiyle öğrencilere camilerle ilgili genel bilgiler 
verdi, cami adabıyla ilgili hususlardan bahsetti. 
Öğrencilerimiz konuyu pekiştirmek için 3D cami 
maketleri yaptı.

CAMİLER HAFTASI

Hz. Muhammed (s.a.v)’in dünyayı şere�lendirmesinin 
1448 yıl dönümüne ulaşmanın sevinciyle öğrencilerimiz 
zar�larını dahi kendi elleriyle hazırladıkları mektuplar 
yazarak peygamberimize olan sevgi ve hasretlerini dile 
getirdiler. Peygamberimizin doğduğu bu mübarek ayı 
sevinç ve heyecanla kutladılar.

PEYGAMBERİMİZE MEKTUP

Yiyiniz,içiniz fakat israf etmeyiniz. (Araf/31)

Peygamber Efendimiz: ”Akan bir nehrin kenarında bile olsan, 
normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur” 
buyuruyor. Suyun önemli olduğu ve daha sonraki zamanlarda 
daha da önemli olacağı gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuz için 
israf etmemenin ne denli önemli olduğundan bahsedildi. 
Öğrencilerimiz de bu bilinci oluşturmak adına ‘Damlaya 
damlaya göl, damlata damlata çöl olur’ sözüne binaen güzel bir 
etkinlik gerçekleştirildi.

DAMLAYA DAMLAYA GÖL, DAMLATA
DAMLATA ÇÖL OLUR

Maltepe Gökyüzü İlkokulu Muharrem ayının önemini yapmış oldukları aşure etkinliğiyle kavradılar.

Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Aşure gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve 
bereketli bir konumu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz de bu ayın ve günün önemini daha iyi anlamak için Hz.Nuh 
peygamberin gemisinin maketini yaptılar. 

NUH’UN GEMİSİ
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Maltepe Gökyüzü İlkokulu PDR servisi tarafından anasınıfı ve 1. sınıf gruplarına mahremiyet ve sınırlar eğitimi 
verildi. Görsel ve işitsel materyallerle aktarılan bu hassas konu öğrencilerin aktif katılımı ile içselleştirilmeye 
çalışıldı.

İçinde bulunduğumuz dönemde çocuğun kendini koruması ve farkındalık kazanması hayati önem taşımaktadır. Öncelikle 
hazinemiz olan bedenimizin bölümleri aktarılan öğrencilerimize iyi dokunuş - kötü dokunuş hakkında bilgi verildikten sonra 
iyi sır ve kötü sır kavramlarının içselleştirilmesi sağlandı. Tanıdığımız ya da tanımadığımız insanlarla iletişim kurarken 
dikkat etmemiz gereken noktalar ve anne - babadan sır saklamamak gerektiği ile ilgili bilgi verildi. Öğrencilerimizin kendini 
koruması için farkındalık çalışmaları yapıldı

GÖKYÜZÜ ÖĞRENCİLERİ KENDİNİ KORUR!

Maltepe Gökyüzü İlkokulu Mizaç Merkezli Eğitim 
çalışmaları kapsamında PDR servisi tarafından veli 
atölyeleri düzenlendi. Yapılan çalışmalarla baskın 
mizaçları tespit edilen öğrenciler ile ilgili 
velilerimizin doğru yaklaşımlar geliştirebilmelerine 
yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme atölyeleri 
gerçekleştirildi. Zincir şeklinde düzenlenen 
atölyelerde aynı mizaç grubunda olan öğrencilerin 
velileri ilgili atölye çalışmasında mizaç ve müdahale 
yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldular.
Mizaç temelli eğitim kapsamında ebeveynler 
çocuklarının arayışını nasıl doyuracaklarını, kendi 
mizaç arayışının çocuğuna hangi noktalarda yarar, 
hangi noktalarda zarar verebileceğini keşfeder. Eğer 
anne-baba çocuğu tanır ve buna uygun 
müdahalelerde bulunursa çocuğun kendini 
gerçekleştirmesi kolaylaşır. Bu bağlamda yoğun 
katılım ile ilk dönem sonuna kadar devam eden 
atölyelerimizden velilerimiz çok  verim aldıklarını ve 
memnuniyetlerini ifade ettiler.

KENDİNİZİ VE ÇOCUĞUNUZU
KEŞFETMEYE DAVETLİSİNİZ Maltepe Gökyüzü İlkokul PDR servisi tarafından 2, 3 ve 4. 

sınıf öğrencilerine düşünmeyi sevdirme amacıyla 
geleneksel “Gökyüzü Kaşi�leri” etkinliği yapıldı.

Düşünmeyi pekiştirmek, zihinsel aktivitelere özendirmek ve 
öğrencilerimizin beyin gelişimini desteklemek amacıyla 
uyguladığımız “Gökyüzü Kaşi�leri” etkinliği uygulandı. Bu yıl 
kısa süreli hafıza etkinliği ile uygulanan etkinlikte önce renkler 
kağıda yazıldı. Her öğrencinin bir renk seçmesi sağlanarak 
öğrencilerden renkleri yüksek sesle bir sefer söylemesi istendi. 
Ardından sınıf listesi dağıtılan öğrenciler kime hangi renk 
geldiği hatırlamaya çalıştı. 3 turdan oluşan etkinlik sonucunda 
en çok doğru bilen sınıfın “Gökyüzü Kaşi�i” seçildi. Bu kaşi�lerin 
ilkokul psikolojik danışmanımız tarafından ödüllendirildi. 
Kazanan öğrenciler aşağıdadır:
• 2/A Defne Nil AKBAŞ
• 2/B Serra KİRAZ
• 2/C Erva Toprak KARAHAN
• 3/A Zeynep Mina AYDIN
• 3/B Sefa DÜVEN
• 4/A Doğa Mina BECERİKLİER
• 4/B Irmak ÖZÇELİK
• 4/C Maide SOYLU
• 4/C Zeynep ERİM

GÖKYÜZÜ’NDE HER ÖĞRENCİ KAŞİF



Gökyüzü İlkokulu öğrencileri yaş gruplarına uygun eğlenceli aktivitelerle İngilizceyi öğreniyor. 

4 - 5 yaş grubu öğrencileri sayılar ve çiftlik hayvanları üniteleriyle eğlenerek öğrenirken 6 yaş öğrencileri sayılarla tren 
etkinliği ile birden yirmiye kadar trenlerini oluşturdular. Taşıtları tanıyıp resimde doğru yere yerleştirme etkinliği ile çok 
eğlendiler. Hayvanlar ve yaşadıkları yerleri öğrenip bir poster oluşturdular.
Yiyecek konusunu işlediler ve herkes kendi tabağını oluşturarak konuşma etkinliği yaptı. Eğlenceli vakit geçiren 
öğrencilerimiz dersleri şarkı ve oyunlar ile desteklediler. 1. sınıf öğrencileri İngilizce öğretmenleri eşliğinde okuma 
çalışmaları yaptılar. Alfabe seti ile öğrendikleri kelimeleri, kelime kurma oyunu oynayarak pekiştirdiler.
İngilizce dersinde öğrencilerimiz öğrenilen temaya uygun etkinlikler yaparak öğrenmeyi somutlaştırdı. Böylece 
öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmış oldu. 2. sınıf öğrencileri parmak kuklası eşliğinde tanışma kalıplarını tekrar ederek 
pekiştirdiler. Vücudumuzun bölümlerini öğrendiler ve Lion Puppet isimli kendi kuklalarını yaptılar.
3. sınıf öğrencileri ekim ayı itibariyle iki haftada bir İngilizce kitabı okuma ve sonrasında Book Report yazma etkinliğine 
başladılar. Tüm yıl boyunca sürmesi hede�lenen bu etkinlikle okumanın önemini vurgulandı ve öğrencilerin sorumluluk 
duygularını geliştirmek hedef alındı. Have got ve has got yapısıyla ilgili hazırladıkları Lunch box projelerini sınıfta 
sundular. 4. sını�lar Oxford Yayınları ve Kidzania iş birliğiyle İngilizce temalı eğlenceli bir gün geçirdiler. Öğrencilerimiz, 
öğretmenleri ve Oxford yayınları rehberleriyle İngilizceyle ilgili çeşitli aktiviteler yaptılar ve meslek gruplarını 
deneyimlendiler. Kidzania etkinliklerinde İngilizce konuşarak pratik yapma imkânı buldular.

İNGİLİZCE’Yİ EĞLENEREK ÖĞRENİYORUZ
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29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan ''Kızılay Haftası'' kapsamında okulumuzda etkinlikler yapıldı.

Bu hafta içinde Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri minik yıldızlarımıza bir kez daha 
hatırlatıldı. 6 Kasım Çarşamba günü konferans salonumuzda Maltepe Kızılay şubesi yetkililerince tanıtım �ilmleri 
sunuldu. Öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Ana sını�larıyla Kızılay Marşı söylendi. Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine 
yönelik farkındalık kazandırıldı. 

GÖKYÜZÜ İLKOKULU KIZILAY HAFTASI’NI KUTLADI

Gökyüzü İlkokulunda Oxford Big Read etkinlikleri bu yıl da devam ediyor.

Okuma etkinliği, dil öğrenmenin en açık ve en eğlenceli yoludur. Gökyüzü İlkokulu İngilizce bölümü, öğrencilerimizin 
zevkli ve heyecanlı bir okuma alışkanlığı kazanmalarına; dolasıyla İngilizce seviyelerini geliştiren bu eğlenceli etkinliğe 
önem veriyor. 

OXFORD BIG READ

Kodlama Haftasında Bilişim Teknolojileri ve 
Kodlama & Robotik derslerimizde öğrencilerimizle 
kodlama uygulamaları gerçekleştirdik.   Hour of 
Code (Kodlama Saati) etkinlikleri yaptık. 

Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Haftası olarak tüm 
dünyada kutlanan ve öğrencilere tüm hafta boyunca 
kodlama becerisiyle ilgili etkinlik yaptırılan Hour of 
Code etkinliğine 9-15 Aralık haftasında Gökyüzü 
Koleji olarak katılım sağladık.

KODLAMA SAATİ (HOUR OF CODE)
ETKİNLİĞİ 

Maltepe Gökyüzü İlkokulu 1 ve 2. sınıf öğrencileri aralık 
ayında Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Kuru yemiş, meyve, kuru pasta ve meyve suları getiren minik 
yıldızlarımız; dayanışma, arkadaşlık ve paylaşım duyguları 
içinde Yerli Malı Haftası’nı coşkuyla kutladı. Yerli malının önemi 
vurgulanırken hem tasarrufu hem de paylaşmayı öğrendiler. 

MİNİK YILDIZLAR TUTUM, YATIRIM VE TÜRK
MALLARI HAFTASINI KUTLADI
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Okulumuz 8. sınıf öğrencilerinin LGS sürecinde 
kaygı düzeyleri ile baş etmeleri için Uzman 
Psikolog Gülru ÖLÇEK  bir seminer verdi.

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Rehber Öğretmenimiz 
Sefa Mutlu ÖZDEMİR’in konuk ettiği Uzman Psikolog 
Gülru ÖLÇEK “Sınav Kaygısı” semineri ile öğrencilere 
bilgi paylaşımında bulundu. Kaygının ne olduğu, 
kaygının nedeni, �iziksel ve psikolojik belirtileri, kaygı 
sırasındaki egzersizler gibi öğrencileri yakından 
ilgilendiren konuları akıcı bir dille anlattı. 
Öğrencilerin dikkatli ve ilgili bir şekilde dinlediği 
sunum, öğrencilerin soru-cevaplarıyla sona erdi.

SINAV KAYGISI

GÖKYÜZÜ ORTAOKULUGÖKYÜZÜ ORTAOKULU

Belirli dönemlerde değil her zaman yaptığımız etkinliklerle vatan, 
bağımsızlık, bayrak ve şehitlik kavramlarının öğrencilerimiz 
tarafından doğru anlaşılıp benimsenmesini sağlamaya 
çalışmaktayız. Bu kapsamda şehit yakınları gaziler ve korunmaya 
muhtaç çocuklar federasyonu tarafından organize edilen ve 
hizmete sunulan gezici Çanakkale Müzesi Otobüsünün bu kez 
durağı Gökyüzü Kolejiydi. Merakla rehberlerin anlattığı bilgileri 
dinleyerek müzeyi gezerken, tarihte kısa bir yolculuk yapan 
yıldızlarımızın heyecanı görülmeye değerdi.

HER ZAMAN ÇANAKKALE

“(Ey Muhammed) Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107.)

İki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.Muhammed’in (SAV) dünyayı şere�lendirmesinin 1448.yıl dönümüne 
ulaşmanın sevinciyle, Gökyüzü Eğitim Kurumlarında Değerler Eğitimi Zümresi olarak Mevlid-i Nebi programı 
gerçekleştirdik. Programa sözlerin en güzeli Kur’an tilavetiyle başlandı. Öğrencilerimizin İspanyolca ve İngilizce olarak 
hazırladıkları hadis sunumları, küçük öğrencilerimizin peygambere selam rondu, lise öğrencilerimizin oratoryosu ve 
ortaokul öğrencilerimizin “Kur’an’da Hz.Peygamber” sunumları izleyenler tarafından oldukça beğenildi ve manevi bir 
çoşkunun yaşanmasına vesile oldu. Programımız okul koromuzun birbirinden güzel okuduğu ilahilerle son buldu.
 Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimize olan sevgi ve hasretimizi bir kez daha dile getirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşadık. 

GÖKYÜZÜ KOLEJİ’NDE MEVLİD-İ NEBİ KUTLAMASI
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Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz ile Türk-İslam 
Eserleri Müzesi ve Sultanahmet Camisine yapılan gezi manevi 
dünyalarına ışık tuttu. Öğrencilerimiz Emeviler, Abbasiler, Selçuklular 
ve Osmanlı Devleti’ne ait birçok değerli eseri tanıma ve inceleme fırsatı 
buldular. Türk moti�li el dokuma halılar, Kutsal emanetler bölümü 
(Peygamberimizin sakal-ı şeri�i , Kabe’nin kilidi, el yazması Kur’an-ı 
Kerimler) Hacivat ve Karagöz’e ayrılan bölüm dahil nice eserler... Bu 
gezi sayesinde atalarımızın kültürel zenginliğini, bilime ve sanata 
verdikleri önemi bir kez daha anladılar. Müzenin ardından 
Sultanahmet Camii'ni de gezme imkânı bulan öğrencilerimiz 
namazlarını bu manevi atmosferde kılarak huzurla okullarına 
döndüler.

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARI
TÜRK-İSLAM ESERLERİ MÜZESİNDE

6.sınıf öğrencilerimiz sıfatlar konusunda çok 
eğlendi.

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 6. sınıf yıldızlarımız Türkçe 
derslerinde sıfatlar konusunu pekiştirmek için 
evlerinden getirdikleri oyuncakları sınıf ortamında 
arkadaşlarına tanıtarak hem eğlenceli zaman geçirdiler 
hem de örnek üzerinde konuyu birebir anlatıp daha iyi 
kavrama imkanı buldular. Getirdikleri nesneyi sıfatları 
kullanarak tanıttılar. Geçmiş zamana yolculuk yaparken 
kullandıkları sıfatlarla konuyu iyice pekiştirdiler. Bu 
etkinliğe büyük katılım sağlayan ve hevesle hazırlanan 
öğrencilerimiz, uygulamalı eğitimin kendilerine kattığı 
güven ve kalıcı öğrenme durumunun da farkına varmış 
oldular. 

EĞLENCELİ SIFATLAR

Gökyüzü Ortaokulu fen bilimleri zümresi tarafından 5, 6 ve 
7. Sınıf öğrencilerimize yönelik ‘’Ekip Nano ve Gösteri 
Deneyleri’’ uzmanlarıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak bilimi ve deneyleri izleyen 
değil, üreten ve yaşayan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu 
sebeple Fen Bilimleri zümremiz koordinatörlüğünde 5, 6 ve 7. 
sınıf öğrencilerimizin akademik gelişimine katkı sağlamak, 
öğrencilerimizin pozitif bilimler alanında temel ve uygulamalı 
araştırma yapmaya teşvik etmek bilimsel gelişmelerin 
teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkıda bulunmak 
amacıyla uzman konuklar eşliğinde “Ekip Nano ve Gösteri 
Deneyleri” düzenledik. Uzman eşliğinde kısa bir sunum 
dinledikten sonra uygulamalı deneylere ve gösterilere geçen 
öğrencilerimiz Nano teknolojisinin öneminden, �ildişi deneyi, 
kuru buz deneyi, Tesla küresi gibi birçok deneyleri birlikte 
yaparak yaşayarak görmüş oldular.

NANO TEKNOLOJİSİ VE DENEYLER

2. TCDK İller Arası Altın Kupa Karete Şampiyonasında 8. sınıf 
öğrencimiz Mehmet Erdem ÇOLAK 2. olmuştur. Karete sporuna 
gönül veren öğrencimiz her yıl katıldığı yarışmalarda derece 
alarak bizleri gururlandırmaktadır. Öğrencimizi tebrik ediyor 
başarılarının devamını diliyoruz.

SPORDA BİR MADALYA DAHA

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine “Test Çözme Teknikleri” 
anlatıldı.

Test tekniğine dayalı sınavlarda başarısızlığın nedeni 
genellikle bilgi eksikliğinden değil, sorulara yaklaşım 
tarzından veya soru stiline aşina olmamaktan 
kaynaklanır. Günümüzde sınavlar hayatın vazgeçilmez 
bir parçası haline gelmiştir. Sınavlarda başarılı olmanın 
en temel kuralı ise sınavlara iyi çalışmaktır. Bunun 
yanında sadece sınava çalışmak yetmez, bazen 
bildiklerinizi bile sınavda yapamayız. Sınavda uygulanan 
yanlış stratejiler, soru tiplerine alışık olmama, ortama 
uyumsuzluk ve rahatsızlanma gibi nedenler, sınavda 
başarısız olmanıza neden olabilir. 
Öğrencilerimizin yaşadıkları bu tür sorunlar ve başarılı 
olabilmeleri için test çözme tekniklerini gösterdik ve 
uygulamalarına yardımcı olduk.

TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ SEMİNERİ
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María Teresa Ferrero Gil Gökyüzü'nde öğrencilerle 
buluştu.

5, 6 ve 7. sını�larda okuttuğumuz Sólo Español kitabının yazarı 
María Teresa Ferrero Gil okulumuzu ziyaret etti. "Neden 
İspanyolca Öğrenmeliyiz? " konulu sunumunda, İspanyol dilinin 
dünyada ve ülkemizdeki önemini ve eğitim sektöründeki 
artışını anlattı. Ders kitaplarının yazarı ile bir araya gelme 
imkânı bulan öğrencilerimizin heyecanı görülmeye değerdi. 
Öğrencilerimizle birebir İspanyolca diyaloglar kurarak sorular 
soran yazarımız mutluluğunu dile getirerek kitaplarını 
imzaladı.

NEDEN İSPANYOLCA ÖĞRENMELİYİZ?

İstanbul Karate İl Tertip Komitesi tarafından düzenlenen 2019-2020 
Temiz Çevre Hareketi Sezonu 3. Etap Karate Turnuvası gerçekleşti. 
Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'nın faaliyet programın dışında 
en prestijli ve en önemli organizasyonu olan Karate 34 Süper Ligi 
müsabakaları yaklaşık 110 kulüp ve bin 300 sporcunun katılımı ile 07-08 
Aralık 2019 tarihleri arasında Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde yapıldı. 
Turnuvaya İstanbul'un dışında Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, 
Isparta ve Kütahya'dan da katılım sağlandı. Genç kızlar 38 kg’da 
mücadele eden öğrencimiz Ceren BEKTAŞ 3. oldu. Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

GÖKYÜZÜ ÖDÜLE DOYMUYOR

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 8. sınıf arasında münazara 
yarışması gerçekleştirildi.

Okulumuz Türkçe zümresi, 25 Aralık 2019 Çarşamba günü 8. 
sınıf öğrencileriyle bir münazara etkinliği gerçekleştirdi. 8. sınıf 
öğrencilerinden oluşan iki grup "Başarıda çalışmak mı yoksa 
zeka mı daha önemlidir?” görüşünü kıyasıya savundular. İki 
grup da farklı, özgün bir o kadar da etkileyici görüşlere sahne 
olan etkinlik sonunda “Başarıda zeka daha önemlidir.” 
görüşünü savunan grup münazarayı kazandı.
Yapılan bu tür etkinlikler ile öğrencilerimizin kendini ifade 
etme, topluluk önünde konuşma ve düşüncelerini savunma 
becerileri kazanmaları sağlanmaktadır.

GÖKYÜZÜ’NDE MÜNAZARA YARIŞMASI

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine 
yoğun geçen denemeler ve sınav haftası 
sonrasında motivasyon gezisi düzenledi.

Güne kahvaltı ederek başlayan öğrencilerimiz 
ardından bowling turnuvası ile keyi�li bir gün 
geçirdi ler.  Öğrenci  ve  öğretmenlerin hoş  
sohbetleriyle neşeli anların yaşandığı kahvaltıda 
öğrencilerin mutluluğu ile uzun ve yoğun geçmekte 
olan sınav hazırlık yolunda bir günlük molanın 
motivasyonlarını olumlu etkilemesini temenni 
ediyoruz.

8.SINIFLARIMIZA MOTİVASYON
KAHVALTISI

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Beden Eğitimi 
öğretmenleri rehberliğinde 8. sınıf öğrencileri ile 
Heybeliada’da trekking (doğa yürüyüşü) yaptık.

Okulumuz beden eğitimi öğretmenleri rehberliğinde 
öğrencilerimizin doğayı tanıma, keşfetme, 
gözlemleme ve koruma amacıyla İstanbul’un incisi 
Adalar’a gezi düzenledik. 7 kilometrelik yürüyüş 
parkurunu eğlenerek ve sportif aktiviteler ile 
tamamlayan 8. sınıf öğrencilerimiz hem doğa 
yürüyüşü yapıp hem de yorucu bir dönem için moral 
depolamış oldular.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ
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BİLİMİN MERKEZİNE YOLCULUK

"İnsan, yaratılmışların en şere�lisidir" düsturuyla her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlana 
sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür.
Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlâna ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul 
ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine, yani Allah'ına kavuşacaktı. Onun için Mevlâna ölüm gününe düğün günü manasına 
gelen "Şeb-i Arûs" diyordu. Biz de Gökyüzü Eğitim Kurumlarında Değerler Eğitimi Zümresi olarak Hz.Mevlana’yı anma 
programı gerçekleştirdik. 3.sınıf öğrencilerimizin Mevlana’nın yedi öğüdünü işaret diliyle anlatan gösterileri,5.sınıf 
öğrencilerimizin Mevlana’nın özlü sözlerinden oluşan sunumları ve küçük öğrencilerimizin semazen gösterileri 
izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Program Mevlana’nın şiirlerinin ve ilahilerinin okunmasıyla son buldu. Oldukça 
yoğun ilgi görülen programla Mevlana’nın bütün insanlığı kuşatan mesajları bir kez daha dile getirilmiş oldu.

MEVLANA’YI ANMA PROGRAMI

Öğrencilerimizin kendi yaşıtlarıyla yaşadıkları olaylar ile ilgili olumsuz durumlara 
karşı bilinçlendirilerek bu tutum ve davranışların azaltılması için neler yapılması 
gerektiği Ortaokul Rehberlik Öğretmeni Sefa Mutlu ÖZDEMİR tarafından anlatıldı.
Akran zorbalığı konusunda öğrencilerin bilgileri sorgulanarak bu durumlarda 
öğrencilerin hangi adımları izleyeceği, maruz kalan ve seyirci durumunda olanların 
neler yapabilecekleri  gibi hususlarda öğrenciler bilgilendirilerek uygulamaları 
konusunda uyarıldı.
Seminerde edinilen bilgiler eğlenceli videolar ile pekiştirildi.

5. SINIFLARA AKRAN ZORBALIĞI SEMİNERİ

5. Sınıf öğrencilerimize “Ortaokula Hoş Geldiniz” 
semineri yapıldı.

Yeni bir eğitim sürecine giren öğrencilerimizin daha 
hızlı adaptasyon sağlamaları için düzenlenen 
seminerde Ortaokul Rehber Öğretmeni Uzman 
Psikolog Sefa Mutlu ÖZDEMİR tarafından  
öğrencilerimize �iziksel (boy-ağırlık artışı, küçük kas 
gelişimi), bilişsel (somut-soyut düşünce, zaman 
kavramı değişimi) ve sosyal-duygusal (onaylanmak, 
gruba ait olmak, arkadaşlık) olarak büyüdüklerinin, 
kendilerinde hissettikleri değişiklikleri herkesin 
yaşadığından bahsedildi. 
Okulumuzun işleyişi ile ilgili de farklı dersler ve farklı 
öğretmenler ile ilerleneceği aynı zamanda yeni sınıf ile 
birlikte yeni arkadaşlık ilişkilerinin olacağına dair 
bilgilendirme yapıldı. Okul ve sınıf kurallarına 
eklemeler yapılarak sunum sonlandırıldı.

ORTAOKULA HOŞ GELDİNİZ SEMİNERİ
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5. sınıf öğrencilerimize “Sancaktepe Bilim Merkezi” 
gezisi ile bilimsel çalışmaların önemi bir kez daha 
vurgulandı.

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak bilim merkezi gezisiyle 
bilimi izleyen değil, üreten ve yaşayan bireyler yetiştirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu sebeple fen zümremiz koordinatörlüğünde 5. 
sınıf öğrencilerimize fen derslerindeki akademik gelişimine 
katkı sağlamak, öğrencilerimizin pozitif bilimler alanında 
temel ve uygulamalı araştırma yaptırmak, bilimsel çalışmaları 
teşvik etmek, bilimsel gelişmelerin teknolojik ürünlere 
dönüştürülmesine katkıda bulunmak amacıyla bilim merkezi 
gezisi düzenledik.



Okulumuz 8. sınıf öğrencilerine Liseye Geçiş 
Sistemi hakkında bilgilendirici bir seminer verildi.

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Rehber Öğretmeni 
Uzman Psikolog Sefa Mutlu ÖZDEMİR tarafından 
Liselere Geçiş Sınavı’na girecek olan 8. sınıf 
öğrencilerimize sınav sisteminin oturum sayısı, 
süresi, hangi derslerden sorumlu oldukları, sistemin 
öğrenci yerleştirme seçeneklerinin neler olduğu, bu 
yerleştirmelerin hangi kriterlere göre yapılacağı 
hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda bu sürece 
uyum sağlamaları için motivasyonlarının artmasına 
engel olabilecek iç ve dış etkenlere karşı kendilerini 
nasıl savunabilecekleri konusunda bilgilendirici bir 
seminer yapıldı.

“LGS NEDİR?” SEMİNERİ

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Rehber Öğretmenimiz Uzman 
Psikolog Sefa Mutlu ÖZDEMİR tarafından 6 ve 7. sınıf 
öğrencilerimize yönelik “Sosyal Uyum” semineri yapıldı.

Seminerde  6 ve 7. sınıf öğrencilerin okul içinde sosyal uyum 
düzeylerini yükseltmek, onları başarıya güdülemek, davranışlarıyla 
olumlu model olabilmek, ö�ke kontrolü gibi becerileri kazandırmak 
ve öğrenci gelişimini destekleyerek gelişim süreçlerine uygun geri 
bildirimler ve davranış stilleri gibi konularda bilgiler paylaşıldı.

6 ve 7. SINIFLARA SOSYAL UYUM SEMİNERİ

“Öğrencilerimiz başarı kriteri göz önünde olduğunda 
öncelikle ders çalışmalı, soru çözmeli ancak bunların 
hepsini kendine uygun şekilde nasıl daha verimli 
götürebilir?” İşte bunu planlı ve programlı bir şekilde 
yaptıklarında başarıya ulaşabileceklerdir. Seminerde 
Ortaokul Rehberlik Öğretmeni Uzm. Psikolog Sefa Mutlu 
ÖZDEMİR, öğrencilere en sık sorulan “Nasıl bir zamanlama, 
ders çalışırken en yüksek verimi sağlar?” sorusunun 
cevabını en basitten en karmaşığa doğru sıralayarak 
(Çalışma + Tekrar + Dinlenme) öğrencilere detaylı bir 
şekilde açıklamıştır. 
Planlı ders çalışmanın hem ders çalışmaya hem de ders dışı 
etkinliklere yeterli vakit ayırabilmeleri için gerekli 
olduğunu belirtirken zamanı programlamanın ileriki 
yaşamlarına programlamalarına yardımcı olacağı 
vurgulanmıştır.

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu  6 ve 7. sınıf  öğrencilerine ortaokul rehberlik servisimiz tarafından “Nasıl Verimli 
Ders Çalışabiliriz?” konulu birer seminer düzenlendi.

6 ve 7. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ NASIL DAHA VERİMLİ DERS ÇALIŞABİLİRLER?

8. Sınıf velilerimize Liseye Geçiş Sistemi(LGS) hakkında 
bilgilendirme semineri yapıldı.

Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimizin 
velilerine yönelik 13 Kasım 2018 Salı günü düzenlediğimiz 
seminerde ortaokul Psikolojik danışmanı Uzman Psikolog Sefa 
Mutlu ÖZDEMİR tarafından LGS sisteminin oturum sayısı, 
süresi, hangi derslerden sorumlu oldukları, sistemin öğrenci 
yerleştirme seçeneklerinin neler olduğu ve bu yerleştirmelerin 
hangi kıstaslara göre yapılacağı hakkında bilgi verildi. 
Velilerimizin bu süreçte farkında olmadan veya iyi niyetle 
yapmış oldukları yanlışlara değinilerek ve birkaç öneri ve 
istekte bulunularak program sonlandırıldı.

8. SINIF VELİLERİMİZE LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ
(LGS) HAKKINDA BİLGİLENDİRME
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Her hafta rehberlik derslerinde yapmış olduğumuz etkinliklere 
ek olarak 8. sınıf öğrencilerimize “Değerlerimizi Tanıyalım” 
konulu bir farkındalık kazandırıldı.

Sınıf içi etkinlikte öğrencilerimizin 20 değer içerisinden sıralama 
yapmaları talep edilerek örnek olaylar çerçevesinde değerlendirme 
yapmaları istendi. Öncelikli belirledikleri değerler ile olay 
senaryoları üzerinde çatışmalar yaşamaları, duyguların düşünüldüğü 
gibi değil de durumlara ve kişiye göre değiştiği anlatıldı.

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE DEĞERLERİMİZİ
TANIYALIM ETKİNLİĞİ

8. sınıf öğrencileri için, LGS hazırlanma döneminde yaşadıkları duyguların 
başında sınav kaygısı geldiği için bu konuda bir seminer düzenlendi. 

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Rehber Öğretmenimiz Sefa Mutlu ÖZDEMİR’in 
konuk ettiği Psikolog Deniz OGUR  “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” konu başlıklı 
semineri ile  sınav kaygısının ne olduğu, kaygının nedeni, �iziksel ve psikolojik 
belirtileri, baş etme yolları gibi öğrencileri yakından ilgilendiren konularda 
öğrencilerimize bilgi paylaşımında bulundu.
Öğrencilerin dikkatli ve ilgili bir şekilde dinlediği sunum, öğrencilerin 
soru-cevaplarıyla sona erdi.

SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON

6. SINIFLARIMIZIN 2. İNGİLİZCE PROJE
SUNUMLARI

GÖKYÜZÜ SPOKEN CAFE

5. sınıf öğrencilerimiz evde birer öğretmen oldu.

Öğrencilerimizin İngilizce derslerinde öğrendiklerini 
velilerimizle paylaşmak ve çocuklarımızın öğrenme sürecini 
pekiştirmek amacıyla “Young Teachers (Genç Öğretmenler)” 
etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliğimiz ile öğretmen 
rolünü alan öğrencilerimiz, ailelerine İngilizce öğretti. 
Öğrencilerimiz, bilgilerini pekiştirirken aileleriyle eğlenceli 
dakikalar geçirdi.

AİLEME İNGİLİZCE ÖĞRETİYORUM

İngilizce sunumlara başlayan öğrencilerimiz kendilerini 
daha iyi ifade edebilmeyi öğrendiler.

Öğrencilerimizin, İngilizcenin etkin kullanımı, kendini sözel ve 
görsel olarak ifade edebilme ve yaratıcı düşünme becerisi 
kazandırma adına belirli bir tema çerçevesinde hazırladıkları 
projelerini düzenli aralıklarla sunuyor. 
5. sınıf öğrencilerimiz, bu çerçevede hazırladıkları projeleri 
konferans salonunda sundular. İlk defa İngilizce sunum 
yapmanın heyecanını yaşayan öğrencilerimiz, "Hayatlarının Bir 
Yılını" İngilizce olarak sundular. Aktivitemiz, öğrencilerimizin 
öz güven kazanıp kendilerini İngilizce olarak ifade edebilmesi 
hede�imize bizleri ulaştırmaktadır. 

İNGİLİZCE PROJE SUNULARI

Kütüphanemiz İngilizce konuşulan bir kafe oldu. 

Dr. Hüseyin Emin Öztürk kütüphanesinde oluştur-
duğumuz “English Spoken Cafe” İngilizce konuşma 
saatleri ile öğrencilerin günlük yaşamda yabancı bir 
ülkede kendilerini ifade etme ortamı sağlanıyor. Lise 
öğrencilerimiz 5. sınıf öğrencilerimiz ile bir araya 
gelerek İngilizce diyaloglar ve etkinliklerle dolu bir 
zaman dilimini paylaştılar. Severek ve etkin yapılan 
yabancı dil konuşma aktivitelerimiz ile öğrencileri- 
mizde öz güven oluşturmak, gayemiz mutlu sonuçlar 
elde etmektir. 
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Gelecekte neler olacak diye sorduk ve tahminleri 
aldık.

Okulumuz 6. sınıf öğrencileri Project kitaplarında yer 
alan 2. projelerini konferans salonumuzda bizlere 
hazırladıkları slayt ve kartonlar ile sundular. 
Öğrencilerimiz, İngilizce dersinde 2. ünitede 
öğrendikleri Future Simple Tense (Basit Gelecek 
Zaman) yapısını kullanarak gelecekte dünyanın nasıl 
bir yer olacağı ile ilgili olan düşüncelerini ve 
tahminlerini bizlerle paylaştılar. Ortaya da böyle 
özenilmiş ve ilgi çeken materyaller çıktı. 



5. Sınıfa eğlenceli başlangıç yapıldı.

5. sınıf öğrencilerimizin ortaokula uyum süreçlerini 
kolaylaştırmak amacıyla 2-6 Eylül tarihlerinde Okula 
Uyum Haftası'na yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. 
İngilizce bölümü olarak günümüzün en önemli 
gündemlerinden biri olan plastik kullanımının azaltıl-
masına dikkat çekmek amacıyla öğrencilerimizle 
birlikte eski ve kullanmadıklarını t-shirtlerinden 
çanta yaptık. Öğrencilerimiz çantalarını diledikleri 
gibi süslediler ve çantalarının üzerine "Save the 
Planet Do Not Use Plastic Bags (Gezegenini Kurtar, 
Plastik Poşet Kullanma)" gibi mesajlar yazdılar.

5. SINIF ORYANTASYON HAFTASI ETKİNLİĞİ

Bilmek Eğlenmektir.

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıf 
öğrencilerimiz İngilizce konuşma etkinlikleri 
kapsamında yapılan Quiz Show (Bilgi Yarışmasında) 
eğlenerek yarıştılar. Farklı genel kültür soruları 
öğrencilerimizi düşündürdü. İngilizce konuşma ve 
dinleme becerilerinin pekiştiği eğlenceli yarışmamız 
heyecanla gerçekleşti. 

QUIZ SHOW (BİLGİ YARIŞMASI)

7. sınıf öğrencilerimiz İngilizce biyogra�i sunumu 
yaptı.

Öğrencilerimizin, İngilizcenin etkili kullanımı 
amacıyla, kendini sözel ve görsel olarak ifade 
edebilme ve yaratıcı düşünme becerisi kazandırma 
adına belirli bir tema çerçevesinde gerçekleşen 
sunumları dönem boyunca devam etti. Bu etkinlikler 
kapsamında 7. sınıf öğrencilerimiz İngilizce biyogra�i 
sunumlarını yaptılar. Aktivitemiz, “Öğrencilerimizin 
öz güven kazanıp kendilerini İngilizce olarak ifade 
edebilmesi” hede�imize yönelik etkili bir çalışma oldu.

BIOGRAPHY PRESENTATION

Öğrencilerimiz İngilizce dersi 
kapsamında kürsü konuşması 
etkinliği yaptılar.

4 Ekim Dünya  Hayvanları Koruma Günü sebebiyle belirli 
aralıklar ile yapılan  ‘Speaking Chair’ kürsü konuşması 
etkinliğimizde bu sefer sessizlerin sesi olduk. Hayvan 
dostlarımız ile ilgili İngilizce konuşmalarımızı yaptık ve herkesi 
duyarlı olmaya davet ettik.

LGS İngilizce Konularını Arkadaşlarına Öğrencilerimiz 
Anlattı.

8. sınıf öğrencilerimiz 5. ünitelerinde yer alan konuları araştırıp 
sınıf arkadaşlarına anlattılar. İnternet, akıllı telefon ve sosyal 
medya kullanımının yararları ve zararlarını örneklerle birlikte 
açıkladılar. Böylelikle öğrencilerimiz sınavda çıkabilecek bir 
soruyu kendileri açıklayarak bir adım daha ilerledi.

WORLD ANIMALS DAY
(HAYVANLARI KORUMA

GÜNÜ)

8. SINIF İNGİLİZCE KONU ANLATIMI

Görselleri hazırladık, eğlenceli diyaloglar oluşturduk.

5. sını�larımız ile beraber kendimize ‘Emoji Day’ etkinliği 
kapsamında emojiler ile maskeler yaptık. ‘Skills’ dersinde 
kullandığımız ‘Speak Now’ kitabımızın ilk ünitesinin konusu, 
yeni insanlar ile tanışmaktı. Biz de maskelerimizi taktık ve 
birbirimizle İngilizce olarak tanıştık, bir yandan da eğlendik.

5. SINIFLARIMIZ İLE ‘EMOJI DAY’ ETKİNLİĞİ

Geçmiş zamanla hikayeler anlatıldı.

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu İngilizce zümresi olarak 6. sınıf 
öğrencilerimiz ile Project kitaplarında 1.ünite sonunda yer alan 
projeleri sunma etkinliği gerçekleştirdik. Bu ilk projelerinin 
konusu, hayali bir dizi veya �ilm için bir aile oluşturmaları ve bu 
aileye bir hikâye kurgulamaları idi. Öğrencilerimiz, bu proje için 
1.ünitelerinin de konusu olan Simple Past Tense (Basit Geçmiş 
Zaman) yapısını kullandılar. Ortaya güzel projeler çıktı.

6. SINIFLARIMIZIN 1. İNGİLİZCE
PROJE SUNUMLARI
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Tarihin en büyük ayıbı Bosna Savaşı adı altında Boşnaklar'a 
yapılan soykırım olarak hafızalara kazındı. Bu soykırıma 
karşı verilen mücadelede Aliya İzzetbegoviç önemli bir rol 
oynadı. Vefatının 16. seneyi devriyesinde Aliya İzzet 
Begoviç (Bilge Kral) için okulumuzda anma programı 
düzenlendi.
Programda Aliya İZZETBEGOVİÇ’in hayatı, Bosna 
savaşındaki rolü, Müslümanca duruşu, entelektüel kişiliği 
hakkında bilgiler verildi. Şiirler okundu. Slayt gösterileriyle 
78 yıllık ömründeki mücadelesi anlatıldı.
Dik dur!
Yıldızların altında nasıl başın eğik durursun
Hangi yoldan gidersen git,
Sonunda ölüm bekliyor.
Ve her şey felaketle sonuçlanıyor.
Sen de öleceksin,
Bu dünya da ölecek,
Bu yüzden dik dur…
Diyerek hayat mücadelesinin ip uçlarını veren Aliya
İZZETBEGOVİÇ’e
bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

GÖKYÜZÜ KOLEJİ - FEN LİSESİGÖKYÜZÜ KOLEJİ - FEN LİSESİ

“ Yeryüzünün öğretmeni olmak için, Gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir.”
     ALİYA İZZETBEGOVİÇ

Öğrencilere düşüncelerini etkili savunma, Türkçeyi güzel ve 
doğru kullanabilme, ikna ve toplum önünde konuşabilme 
kabiliyeti kazandırmayı amaçlayan münazara karşılaşmamız-
da tezimiz “Teknoloji yararlıdır”, antitezimiz ise “Teknoloji 
zararlıdır” idi. Birbirinden ilginç, somut, çarpıcı düşünce ve 
örneklerin yer aldığı aynı zamanda konuşmaların video 
gösterimi ile desteklendiği münazarada sonuç heyecanla 
beklendi.
Konuşmacıların aktardıkları bilgiler sonucunda jüri 
tarafından yapılan değerlendirmede az bir farkla teknolojinin 
yararlı olduğunu savunan grubumuz münazarayı kazandı.

Maltepe Gökyüzü Koleji Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Büşra KAPTAN KOCAOĞLU’nun düzenlediği münazara 
etkinliğinde 9. sını�lar kıyasıya yarıştı.

9. SINIFLAR MÜNAZARASI
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Gök-Kam etkinlikleri kapsamında lise rehber 
öğretmeni Naciye YAKUPOĞLU’nun düzenlediği 
kariyer günleri etkinliğinde Doğuş Üniversitesinin 
akademisyenlerini okulumuzda ağırladık.

İşletme bölümünden Doç. Dr. Mehmet Emin YILDIZ, 
Endüstri Mühendisliği Bölümünden ise  öğretim 
görevlisi Melike ÖZTÜRK  misa�irimizdi. Doç. Dr. 
Mehmet Emin YILDIZ  İşletme bölümünü tanıtarak 
işletme bölümünün çalışma alanlarından, çalışma 
koşullarından bahsetti. Yan dalın ne gibi fırsatları 
olacağını paylaştı. Bölümü seçecek öğrencilerin 
nelere dikkat etmesinden de bahseden YILDIZ, diğer 
mesleklerle olan ilişkilerinden de bahsederek geniş 
kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.
Öğretim görevlisi Melike ÖZTÜRK ise, Endüstri 
Mühendisliği bölümünün ne olduğu, diğer 
mühendisliklerden ne farkının olduğu ve bu bölümü 
seçecek öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiği 
hakkında bilgiler verdi.
Soru – cevap şeklinde bitirdiğimiz seminer, çok 
verimli bir şekilde sona erdi.

GÖK-KAM: “ENDÜSTRİ  MÜHENDİSLİĞİ
VE İŞLETME  BÖLÜMÜ TANITIMI”

“(Ey Muhammed) Seni ancak alemlere rahmet olarak 
gönderdik.” (Enbiya 107.)

İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi 
Hz.Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, hayatımızı 
aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve 
metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu 
değerlerini anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla 
güzelleştireceğimiz bir tazelenme gecesidir, Mevlid kandili.
İki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen 
Hz.Muhammed (s.a.v) ‘in dünyayı şere�lendirmesinin 1448.yıl 
dönümüne ulaşmanın sevinciyle, Gökyüzü Eğitim 
Kurumlarında Değerler Eğitimi Zümresi olarak Mevlid-i Nebi 
Programı gerçekleştirdik. Programa sözlerin en güzeli Kur’an 
tilavetiyle başlandı. Öğrencilerimizin İspanyolca ve İngilizce 
olarak hazırladıkları hadis sunumları, küçük öğrencilerimizin 
peygambere selam rondu, lise öğrencilerimizin oratoryosu ve 
ortaokul öğrencilerimizin ‘Kur’an’da Hz.Peygamber’ sunumları 
izleyenler tarafından oldukça beğenildi ve manevi bir 
çoşkunun yaşanmasına vesile oldu. Programımız okul 
koromuzun birbirinden güzel okuduğu ilahilerle son buldu.

GÖKYÜZÜ KOLEJİNDE MEVLİD-İ NEBİ
KUTLAMASI

Gökyüzü Koleji, 10.sınıf öğrencilerine  öğretmenleri ile birlikte kahvaltı ve bowling etkinliği düzenledi. 
Öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşması, birlikte teknolojiden uzak kaliteli vakit geçirmesi amacıyla yapılan gezi önce 
kahvaltı ile başladı. Güzel bir kahvaltı sonrasında eğlenceli ve bir o kadar da öğretici  salon sporlarından biri olan bowling 
oynamaya gidildi. Öğrencilerimiz arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle güzel, keyi�li ve eğlenceli bir gün geçirdiler.

10. SINIFLAR MOTİVASYON ETKİNLİĞİ
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Gökyüzü Koleji 9. sınıf öğrencileri  9. sınıf 
öğretmenleriyle kahvaltı ve bowling etkinliği 
düzenledi. 

Öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşması, birlikte 
teknolojiden uzak kaliteli vakit geçirmesi amacıyla 
yapılan gezi önce kahvaltı ile başladı. Güzel bir 
kahvaltı sonrasında eğlenceli ve bir o kadar da 
öğretici  salon sporlarından biri olan bowling 
oynamaya gittiler. Öğrencilerimiz arkadaşlarıyla ve 
öğretmenleriyle güzel, keyi�li ve eğlenceli bir gün 
geçirdiler.

9. SINIFLAR MOTİVASYON ETKİNLİĞİ

81 ilden 3 bin sporcunun katıldığı ve 6 gün süren 
Türkiye Şampiyonası'nda Milli tekvandocu 
öğrencimiz, Sude Yaren Uzunçavdar, 7 maç yaparak 
Türkiye İkincisi oldu. Böylece İspanya’da yapılacak 
olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme 
hakkı elde etti. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

TEKVANDO TÜRKİYE 2. Sİ
GÖKYÜZÜNDEN

Gökyüzü Koleji olarak geleneksel hale getirdiğimiz 
Heybeliada doğa yürüyüşü etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Eylül ayı içerisinde Heybeliada’da gerçekleşen doğa yürüyüşü 
etkinliğimizde öğrencilerimiz eğlenceli ve sportif saatler 
geçirdi. Beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde 7 km’lik yürüyüş 
parkurunu tamamlayan 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz doğa 
yürüyüşü hakkında bilgi sahibi oldular ve yorucu bir döneme 
hazırlanmak için moral depoladılar.

HEYBELİADA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

26 Ekim 2019 Cumartesi günü; Gökyüzü Eğitim Kurumları 
öğretmen ve personeline yönelik “İş Sağlığı Ve Güvenliği" 
konulu seminer kurum doktorumuz Sn. Dr.Mehmet Akif 
ÖZTÜRK tarafından gerçekleştirildi. Seminer sonunda ”İş 
Sağlığı ve Güvenliği Serti�ikası" alan öğretmen ve personelimiz 
konu ile ilgili çok önemli bilgiler aldıklarını ifade ettiler. 
Katkılarından dolayı kurum doktorumuz Sn. Dr.Mehmet Akif 
ÖZTÜRK'e teşekkür ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİ

Gökyüzü Koleji rehber öğretmeni Naciye YAKUPOĞLU 
tarafından Gök-Kam etkinlikleri kapsamında 9. sınıf 
öğrencilerimize “ZAMANI VERİMLİ KULLANMA” semineri 
yapıldı.
Seminerde, zaman kavramının öneminden bahsedildi. Zamanı 
bilinçli planladığımız takdirde sosyal ve kişisel gelişimimizi 
sağlayacak etkinliklerle verimli vakit geçirebileceğimiz 
anlatıldı. Planlı zaman kullanımının aynı zamanda akademik 
başarıyı da olumlu etkilediği, zamanı planlamada önceliklerin 
belirlenmesi ve buna göre zaman planlanması yapılması 
gerektiğinden bahsedildi. Sadece okul başarısı değil, hayat 
başarısı için de zamanı planlı ve verimli kullanmanın önemi 
küçük hikaye ve örneklerle vurgulandı.

GÖK-KAM: “ZAMANI VERİMLİ KULLANMA”
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Gök-Kam çalışmaları kapsamında 12. sınıf öğrencilerimizle okulumuz Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK 
Kütüphanesinde TYT kampı yapıldı.

Öğrencilerin geleceğini belirleyen üniversite sınavına büyük önem veren okulumuz, şubat tatiline çıkmadan önce 12. 
sını�larla yaptığı soru çözüm kampında, hızlı soru çözme, ders ders - konu konu eksiklerini fark etme, sorulara 
odaklanabilme, zamanı verimli kullanabilme gibi becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri hede�lendi. Her öğrencinin aynı 
soru fasikülünden aynı saatler arasında sorumlu olduğu kampımızda her gün farklı konuların soru fasikülleri çözülerek 
sistemli bir şekilde konular tamamlandı.
Öğrencilerin yapamadıkları soruları anında ders öğretmenlerine sorabilme  imkanlarının olması, eksiklerinin biran önce 
tamamlanmasında etkili oldu. 09:00-16:00 arası 3 seans şeklinde yapılan kampımız, verimli bir şekilde tamamlandı.
Üniversite hazırlıkta  başarılı bir performans sergileyen Maltepe Gökyüzü Koleji, yıldızlarını parlatmaya devam ediyor.

GÖK-KAM: “BİZ DE BU YOLDAN GEÇTİK”

GÖKYÜZÜ KOLEJİ TYT KAMPINDA

Rehber Öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU’nun organize ettiği “Sınav Kaygısı” semineri, Okan Üniversitesi’nde 
Psikolog olarak görev yapan Sayın Gülru Ölçek tarafından gerçekleştirildi.

11. ve 12. sını�larımızın ciddi bir şekilde hazırlandığı YKS’ye adım adım yaklaşmaktayız. Bu zor süreçte zaman zaman 
öğrencilerimizde motivasyon eksikliği, erteleme, olumsuz düşünme ve sınav kaygısı gibi süreçler yaşanmaktadır. Bu 
olumsuzlukları azaltmak için öğrencilerimizle çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızdan biri olan 
seminerimizde “kaygı nedir, kaygı belirtileri, kaygı ile baş etme yolları, kaygının olumlu ve olumsuz sonuçları” gibi sınavı 
olumsuz etkileyen bir çok neden öğrencilere güzel bir sunumla anlatıldı. Sayın ÖLÇEK in anlaşılır, akıcı ve dinamik 
anlatımı seminerin verimli geçmesini sağladı. Sayın Gülru ÖLÇEK’e sunumundan dolayı teşekkür ederiz.

GÖK-KAM “SINAV KAYGISI” SEMİNERİ

Gök-Kam kapsamında gerçekleştirdiğimiz ve mezun öğrencilerimizin katıldığı “BİZ DE BU YOLDAN GEÇTİK” 
etkinliğimizde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Furkan ÜLKER öğrencilerimizle buluştu.
500 tam puan alarak SBS’de Türkiye 1.si olan, daha sonra aynı başarıyı Gökyüzü Fen Lisesinde de göstererek tıp 
fakültesini kazanan vefalı öğrencimiz Ahmet Furkan ÜLKER 12. sınıf öğrencilerimize, sınav sürecinde yaşanan psikolojik 
durumlardan, akademik çalışmalardan, stratejilerden bahseden başarılı öğrencimizi sınav grubu öğrencilerimiz 
heyecanla dinlediler. Pes etmemenin, mücadele etmenin öneminden bahseden ÜLKER, tıp hede�leyen öğrencilerimize 
bölüm hakkında da bilgi verdi.
Öğrencilerimizin heyecanını paylaşan, kaygılarında yalnız olmadıklarını anlatıp çözüm yolları öneren başarılı öğrencimiz 
Ahmet Furkan ÜLKER’e teşekkür ederiz.
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SÜREÇ DEĞERLENDİRME SEMİNERLERİ
10. sınıf velilerimizle “Süreç Değerlendirme” semineri gerçekleştirildi.

Okul rehber öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU tarafından 10. sınıf öğrencilerimizin velilerine öğrencilerimizin dönem 
içerisindeki derse karşı tutumları, ödevlere karşı sorumlulukları, okul kurallarına uyumları gibi konular hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Ailelerin evde çocuklarına karşı sorumlulukları anlatıldı. Ders çalışmalarını engelleyen teknolojiye 
karşı almamız gereken önlemlerden bahsedildi. 10. sınıfın YKS açısından önemi anlatıldı.

Gök-Kam çalışmaları kapsamında velilerimize 
“GÖK-KAM MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR” konulu bir seminer 
gerçekleştirildi.

Meslek Seçimi insan hayatının en önemli 
kararlarından biridir. Meslek seçimi aslında bireyin 
ileride yaşayacağı hayat tarzının da bir göstergesidir. 
Her meslek, kişinin ilgi ve yeteneği noktasında hayat 
bulur. İyi bir meslek seçimi için aranan kişilik 
özellikleri vardır. Ailelerin de meslek seçiminde ciddi 
bir rol aldığını düşünerek Lise Rehber Öğretmeni 
Naciye YAKUPOĞLU’nun organize ettiği bir seminer 
de konuğumuz Uzm. Klinik Psikolog ve Sinir Bilim 
Uzmanı Deniz OĞUR YİĞİT idi. Konuğumuz 10. sınıf 
velileriyle, meslekler, kişilik özellikleri ve meslek 
seçimleriyle ilgili keyi�li bir seminer gerçekleştirdi. 

GÖK-KAM: “MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR”

12. sını�larla sınava aylar kala duygularını dile getirmek 
için söyleşi yapıldı. 

Okul Rehber Öğretmeni Naciye YAKUPOĞLU tarafından yapılan 
söyleşide sakin, ferah bir ortam ayarlanarak öğrencilerin duygu 
durumları soruldu.
Bu süreçte, öğrencilerin duygularında sürekli farklılıklar 
olabileceğinin normal olduğu dile getirildi. Yoğun bir dönem 
olduğu, stresle-kaygının beklenen durumlar olduğu söylenerek 
öğrenciler rahatlatıldı. Bu zorlu süreci nasıl yönetmemiz 
gerektiği anlatıldı. Hayallerine kavuşmak için “adanmak- 
fedakarlık- başarmanın hazzını yaşamak, zamanı verimli 
kullanmak ” gibi kavramlar örneklerle anlatıldı.  
Bu zorlu süreçte yanlarında olduğunu bildirmek, onları 
anladığımızı belirtmek için yapılan “söyleşi”  şube bazlı yapıldı. 

GÖK-KAM: “SINAVA HAZIRLANIRKEN
DUYGULARIM”

GÖK-KAM: “TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ” 
Gök-Kam etkinlikleri kapsamında lise rehber öğretmeni 
Naciye YAKUPOĞLU, ortaokul LGS öğrencilerimize “Test 
Çözme Teknikleri” semineri gerçekleştirdi

Sınav sürecinin en belirgin, sınavı en etkileyen noktalarından 
biri de “Test Çözme Teknikleri”ni bilmekten geçer. Ortaokul 
rehber öğretmeni Sefa Mutlu ÖZDEMİR’in organize ettiği 
programda, lise rehber öğretmeni Naciye YAKUPOĞLU “TEST 
ÇÖZME TEKNİKLERİ” hakkında öğrencileri bilgilendirdi. 
Sunumda, test çözmenin önemi, test çözerken dikkat 
edilmesi gereken hususlar gibi bir çok başlığa örneklerle 
değinen YAKUPOĞLU, bilgi edinme ve bilgiyi yorumlama 
konularına da değindi. 
Verimli bir şekilde geçen seminer soru – cevap bölümüyle 
tamamlandı. 33



GÖK-KAM: “BİLGİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM GEZİSİ”
Gök-Kam etkinlikleri kapsamında Gökyüzü Koleji öğrencileri Bilgi Üniversitesine eğitim gezisi düzenledi.

11. ve 12. sınıf öğrencilerimizle İstanbul’un seçkin üniversitelerine yapılan gezilerde hem üniversiteler tanıtılmakta hem 
de üniversitelerin bölümleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu kapsamda geleceğini inşa edecek 
öğrencilerimizöğretmenleriyle beraber Bilgi Üniversitesi gezisi yapıldı. Üniversitenin farklı bölümleri üniversite 
yetkililerince öğrencilerimize tanıtıldı. Bölümlerin özellikleri, mezun olduktan sonraki iş olanakları anlatıldı. 
Üniversitenin kendine has özellikleri, ayrıcalıkları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerimiz bu geziyle farklı bir bakış açısı 
kazanarak geziyi tamamlamış oldular.

Gök-Kam etkinlikleri kapsamında öğrencilerimize 
Bilgisayar Mühendisliği bölümü tanıtım semineri 
yapıldı.

Lise rehber Öğretmeni Naciye YAKUPOĞLU’nun 
organize ettiği seminerde konuğumuz Beykoz 
Üniversitesi öğretim görevlisi Ezgi ÇOLAK, Gökyüzü 
Koleji-Fen lisesi öğrencilerine Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünün detaylı olarak tanıttıktan sonra çalışma 
alanlarından, çalışma koşullarından bahsetti. Bölümü 
seçecek öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğine 
de değinen ÇOLAK, diğer mesleklerle olan 
ilişkilerinden de bahsetti. Buna bağlı olarak yazılım 
mühendisliği, işletme mühendisliği, endüstri 
mühendisliği, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, mimarlık 
bölümleri hakkında da bilgi verdi.

GÖK-KAM: “BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ” TANITIMI

Üniversite ve meslek seçimi  bireylerin hayatındaki en önemli 
dönüm noktalarından biridir. Gökyüzü Koleji öğrencilerinin 
hayallerini ve hede�lerini süsleyen doğru  üniversite tercihi  ve 
doğru meslek seçimi için konuğumuz Haliç Üniversitesinden  
Sezai   ARTAR.
Gök-Kam sorumlusu Naciye YAKUPOĞLU’nun düzenleyip 
organize ettiği programa öğrencilerin ilgisi yüksekti.  Artar; 
bilinçli tercih için önce kişinin kendini  tanıması gerektiği, daha 
sonra da kendine uygun meslek tercihi için meslekleri tanıması 
gerektiği hakkında bilgi verdi.
Öğrencilerin sorularının cevaplandırıldığı sunum, keyi�li ve 
akıcı geçti.

GÖK-KAM: “DOĞRU ÜNİVERSİTE NASIL SEÇİLİR”
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3 yıldır Anadolu ve Fen Lisemizde  yılda 850 
bin öğrenci, Türkiye'de 150 bin  öğrencinin 
katıldığı Track Test İngilizce deneme sınavı 
yapılmaktadır. Sınav dijital (tablet) ortamda 
uygulanmaktadır. 9, 10 ve 11. sını�lardan 
kendi seviyelerinde 100 üzerinden 65 üstü 
alan öğrencilerimiz, uluslararası CEFR 
serti�ikaları almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 
bu sınava katılan 9. sınıf öğrencilerimiz 
%100, 10. ve 11. Sınıf öğrencilerimiz 
%90’ın üzerinde başarı sağlamıştır. 
Ayrıca PQS adlı benzer sınava da katılarak 
öğrencilerimiz 1 yılda 2 farklı İngilizce 
serti�ika almaya hak kazandılar.

TRACK TEST SINAVI

12 Dil sınıfı öğrencilerimiz ile aylık olarak okul ortamından 
uzaklaşarak İngilizce konuşma aktiviteleri yapıldı. 
Kahve içerek tamamen doğal bir arkadaş buluşması ortamında 
gerçekleştirilen aktivitelerde, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz 
günlük konular üzerine eğlenceli konuşmalar yapmaktadırlar. 
Öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebildikleri bu aktivitede 
Türkçe konuşmak ise gezinin başından sonuna kadar yasak. 

COFFEE AND TALK

Sınıf içi e-öğrenme grupları ile teknolojiden faydalanılarak 
yapılan derslerle öğrenilen konular pekiştirildi.
9, 10 ve 11. sını�larda işlenen konular ve kelimeler; akıllı 
tahtada futbol, tenis, voleybol, golf gibi farklı oyunlarla 
süslenmiş testler kullanılarak tekrarlanmaktadır. Sınıf 
iki gruba ayrılmakta ve her gruptan sırası gelen oyuncu 
soruyu cevaplayarak takımına skor kazandırmaya 
çalışmaktadır. Konuların eğlenilerek tekrar edildiği bu 
aktivitede, öğrenciler iş birliği yapma konusunda da 
teşvik edilmektedir.

E-ÖĞRENME GRUPLARI

İngilizce kur sını�larında İngilizce münazara etkinliği yapıldı.
Öğrenciler önceden tespit edilen konuya hazırlandılar. Sınıfta savundukları 
konuyu İngilizce olarak tartıştılar. Böylece sadece İngilizce konuşma 
becerilerini geliştirmekle kalmayıp günlük hayattaki duygu ve düşüncelerini 
de İngilizce olarak aktarabilme becerilerini geliştirmiş oldular.

İNGİLİZCE MÜNAZARA YARIŞMALARI

Gökyüzü Koleji'nde ilkokuldan liseye el ele İngilizce konuşma aktiviteleri 
gerçekleştirildi.
Okulumuz Dr.Hüseyin Emin Öztürk Kütüphanesinde gerçekleşen İngilizce 
konuşma saatlerinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz; 4 ve 5. sınıf 
öğrencilerimizle İngilizce sohbet ederek hem konuşma becerilerini 
karşılıklı olarak pekiştirdiler hem de bir cafe kadar rahat ortamda
eğlenceli vakit geçirdiler. Türkçe 
konuşmanın yasak olduğu etkinlik 
sırasında öğrenciler kendilerini ifade 
etmekte yer yer zorlansalar da bu 
onların söylemek istedikleri şeyleri 
farklı yollardan ifade etmeye 
çalışarak ezberlerindeki kelimeleri 
kullanmalarını sağladı.

SPOKEN CAFE ETKİNLİKLERİ

İngilizce kur sını�larında, teknolojinin eğitime kattığı en güncel yenilik 
olan mobil öğrenme teknolojileri uygulandı. 
Sınıf içi İngilizce konu tekrar aktiviteleri ve sınıf içi mobil yarışma 
aktivitelerinin yanı sıra öğrenciler, mobil uygulamalarla her an her yerde 
yapabilecekleri İngilizce ödevler aldılar.  Bu uygulamayla ödeve olan ön 
yargılarını aşma ve konu tekrarlarını eğlenerek yapma imkanı buldular.

MOBİL ÖĞRENME

Maltepe Gökyüzü Koleji İngilizce Öğretmeni Aytaç ASLAN’ın  
National Yayınlarıyla birlikte organize ettiği İngilizce Stand-Up 
gösterisi okulumuz konferans salonunda gerçekleştirildi.
Yabancı dilin önemini bilerek ve buna yönelik çalışmalar 
yaparak İngilizce eğitimini şekillendiren okulumuz, 
öğrencilerin dersin dışında da dile maruz kalmaları ve iletişim 
becerilerini daha da geliştirebilmeleri için düzenlediği 
gösteride harika  dakikalar geçirdiler. Bol kahkahanın eksik 
olmadığı gösteride karşılıklı diyaloglarla da öğrencilerimiz 
gösteriye dahil oldular. Derste öğrendikleri İngilizceyi 
etkinlikte de kullanarak öğrendiklerini pekiştirme şansı 
buldular.

İNGİLİZCE STAND-UP GÖSTERİSİ
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