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“2023 Vizyonunda Yeteneklere Göre 
Eğitim Sistemimizin Yeniden Yapılandırıl-
ması” konulu panel ve çalıştay 31 Mart 
2018 Cumartesi günü Maltepe Türkan 
Saylan Kültür Merkezi ve Gökyüzü 
Eğitim Kurumları Esenkent kampüsünde 
gerçekleşti. Gökyüzü Eğitim Kurumları, 
ÖZKUR-BİR ve Maltepe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği 
panel ve çalıştaya büyük ilgi gösterildi.

GÖKYÜZÜ 'NDE DERECE

41’de

Öğrencimiz Berke Sabır şiir
yarışmasında Maltepe üçüncüsü 
oldu.

Öğrencilerimiz katıldıkları badminton turnuvasın-
da okulumuza 1.lik ve 4. lük dereceleri getirerek 
okulumuzu ilçede başarı ile temsil ettiler.

Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları, miniklerin 
yeteneklerini sergileyebilmeleri için bu yıl 7. kez 
düzenlediği Anaokullar arası resim yarışması oldukça 
renkli görüntülere sahne oldu.

BADMİNTONDA İLÇE BİRİNCİSİYİZ

3’de

ANAOKULLARI ARASI RESİM YARIŞMASI

YETENEKLERİN KEŞFİ

36’da2’de

39’da

MİLLİ SPORCUMUZ DEVLET BÜYÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
Gökyüzü Koleji'nin yıldız öğrencisi, 
Milli Sporcumuz Sude Yaren 
Uzunçavdar yaklaşan turnuvalar 
öncesi devlet büyükleri ile 
görüşerek ülkemizi temsil 
edeceği yarışmaların içerikleri 
hakkında bilgi verdi. 

Gökyüzü Eğitim Kurumları Geleneksel 21. 
Bahar Şenliği büyük bir coşkuyla 
gerçekleşti. Maltepe İlçe Şube Müdürü 
Sayın Gökhan MEMİŞ’in katılımıyla ayrı bir 
anlam kazanan şenlikte, öğrenciler 
doyasıya eğlenirken misafirler de 
öğretmenlerimizin söylediği
şarkılarla keyifli vakit geçirdi. 32’de

21.”GÖKYÜZÜ ŞENLİĞİ”NDE BULUŞTUK
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Özel Gökyüzü Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri 
liseye geçişlerini görkemli bir törenle kutladı.

44’de

30’da

GÖKYÜZÜ’NDE GELENEKSEL
HAMARAT ELLER YEMEK YARIŞMASI
Gökyüzü Eğitim Kurumları velilerinin yemek 
hünerlerinin sergilendiği 6.Hamarat Eller Yemek 
Yarışması, 8 Mart Perşembe günü okulumuz 
Marmara Yemek Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Birbirinden güzel Geleneksel Lezzetlerin 
değerlendirildiği yarışmada jüri başkanlığını 
değerli gurmelerimizden Ayşem EKER ve 
kurumumuzun aşçısı Bülent BEŞLİOĞLU yaparken 
juride İlkokul Okul Aile Birliği başkanı Sedef 
SONBİLEN de yer aldı.

GELENEKSEL 11. FUTSAL
TURNUVAMIZ

Geleneksel 11. 
Futsal Turnuvamız 
Beden Eğitimi 
Zümremizin 
koordinatörlüğünde 
heyecanlı, 
çekişmeli, zevkli 
müsabakalar
ile tamamlandı.

Özel Maltepe 
Gökyüzü Ortaokulu 
8. sınıf öğrencileri 
ortaokulu 
bitirmenin, liseye 
merhaba demenin 
duygusallığını ve 
heyecanını bir arada 
yaşadı.

36’da

LİSEYE MERHABA HEYECANI YENİ BİR BAŞLANGICA MERHABA

Özel Maltepe Gökyüzü Koleji 
Fen lisesi 2018 mezunlarını 
gerçekleştirdiği programla
yeni bir hayat uğurladı.

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu 4.sınıf öğrencileri 
“Ortaokula Merhaba” demenin sevincini
yaşadı.

ORTAOKULA
MERHABA
DERKEN

Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları, miniklerin yeteneklerini 
sergileyebilmeleri için bu yıl 7. kez düzenlediği Anaokullar 
arası resim yarışması oldukça renkli görüntülere sahne 
oldu. 300 ü aşkın öğrencinin katıldığı yarışmada Müzik ve 
palyaçolar eşliğinde ‘Benim Dünyam, Hayalimdeki Dünya 
konusunu resmetmeye çalışan minikleri aileleri de heye-
canla izledi. Gökyüzü Eğitim Kurumları Eğitim Koordi-
natörü Aynur Doğan “Okul öncesi öğrencilere resim 
yapmayı sevdirmek ve bu beceriyi geliştirmelerinde 
onları destekleyerek, kabiliyetlerini sergilemeleri için bir 
ortam hazırlamaya çalıştık” dedi. Yarışmada dereceye 
giren minikler ödüllerini Gökyüzü Şenliğinde aldılar.
Miniklerin yeteneklerini sergileyebilmeleri için bu yıl
8. kez düzenlediğimiz "Anaokullar arası Resim 
Yarışması"nda dereceye giren ilk 3 eser belirlendi.
1. Eserin Sahibi: AYŞE MELEK KÖSE
2. Eserin Sahibi: DOĞA ACILIOĞLU
3. Eserin Sahibi: MAKBULE EFNAN YILMAZ
Miniklerimizi tebrik eder; başarılarının ömür boyu 
devamını dileriz.

ANAOKULLARI ARASI RESİM YARIŞMASI

35’de

38’de



GÖKYÜZÜ’NDE “2023 VİZYONUNDA YETENEKLERE GÖRE EĞİTİM SİSTEMİMİZİN
YENİDEN YAPILANDIRILMASI” PANEL VE ÇALIŞTAYI
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“2023 Vizyonunda Yeteneklere Göre Eğitim Sistemimizin Yeniden Yapılandırılması” konulu panel ve 
çalıştay 31 Mart 2018 Cumartesi günü Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Gökyüzü Eğitim 
Kurumları Esenkent kampüsünde gerçekleşti. Gökyüzü Eğitim Kurumları, ÖZKUR-BİR ve Maltepe İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği panel ve çalıştaya büyük ilgi gösterildi.

Program, Gökyüzü Eğitim Kurumları Kurucu-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Emin Öztürk’ün açılış konuşmasıyla 
başladı. Program paydaşlarından ÖZKUR-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Hami Koç ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik 
Kaptan birer selamlama konuşması yaptılar. Protokol adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir 
Eryarsoy ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Okullar Daire Başkanı Mehmet Baran konuştular.
Mehmet Baran konuşmasında: “ Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında, genç bir devlet olarak belirli mesleklerde insana 
ihtiyacımız vardı. Mühendisler ve doktorlar yetiştirmek zorundaydık. Hamdolsun bu ihtiyacı büyük ölçüde karşıladık. 
Şimdi güçlü bir ülkeyiz. Günümüzde kitlesel eğitimden ziyade bireysel eğitime odaklanmak zorundayız. Her bir ferdi, her 
bir bireyi kendi özellikleri, yetenekleri doğrultusunda eğitmemiz gerekiyor. Çocuğumuzun yeteneğine göre sanatçı, 
sporcu, bilim adamı, felsefeci, edebiyatçı kimliğini ön plana çıkaracağız. Bizim, gerçek manada bireyi eğiteceğimiz, insanın 
kalbine dokunacağımız eğitim anlayışlarına ihtiyacımız var. Her çocuğumuzun kaybedilmemesi gereken bir değer olduğu 
düşüncesindeyiz. Panel başlığında da çok güzel ifadesini bulan eğitim anlayışını bizler gerçekleştirmek zorundayız.” dedi.
Eğitimde baskın yeteneklerin keşfedilmesinin öğrenci başarısına ve eğitim sistemimize katkılarının konuşulduğu paneli 
AKP Milletvekili Halide İncekara yönetti. Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Doç.Dr. Hasan Said Tortop, Dr. Bülent Madi ve Amir Ateş 
de panelist olarak katıldılar. Programın ikinci bölümü olan çalıştay Gökyüzü Eğitim Kurumları yerleşkesinde gerçekleşti. 
Çalıştay yöneticisi olarak; Aykut Açkalmaz (Eğitimci-Yazar), Esra Betül Ergül (Kartal RAM Müdürü), Hilmi Eren 
(Bahçelievler RAM Müdürü), Kubilay Bahçe (Sultanbeyli RAM Müdürü), Şükrü Yılmaz (Bağcılar RAM Müdürü), Volkan 
Kumaş (Zeytinburnu RAM Müdürü) ve Yetkin Baskın (Gaziosmanpaşa RAM Müdürü) başkanlık yaptılar.
Panel ve çalıştaya İstanbul içinden ve dışından çok sayıda eğitim yöneticisi ve öğretmen iştirak etti.



GÖKYÜZÜ’NÜN MİNİK YILDIZLARI COŞKUYLA
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI

ADATEPE
GÖKYÜZÜ ANAOKULU

ADATEPE
GÖKYÜZÜ ANAOKULU

23 Nisan çocuk bayramı kutlamaları okulumuzda bütün hafta boyunca 
sürdü. 23 Nisan çocuk bayramı coşkusunu yaşatmak için okulumuzu 
albayraklarla süsledik. Daha sonra okulumuzun konferans salonunda 
saygı duruşu ve İstiklal marşımızın ardından gösterimizi izlemeye gelen 
anne ve babalarımıza koro ve folklor etkinliklerimizle 23 Nisan çocuk 
bayramını coşkuyla kutladık.

Haftanın her gününü farklı etkinlik günleri alıyor. 
Göster-Anlat sınıf etkinliği için doktor drama 
canlandırması gerçekleştirildi. Drama canlandırma 
çocukların doğal yolla hayal güçlerinin dışarı
yansıtmasıdır.

GÖSTER-ANLAT SINIF ETKİNLİĞİ

Akıllı tahta etkinliği çocukların yaratıcılığını ortaya 
çıkarmak, problem çözme, probleme yoğunlaşma 
becerilerini geliştirir.

AKILLI TAHTA ETKİNLİĞİ
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Adatepe Anaokulu olarak bahçenin ve güneşin keyfini 
çıkarıyoruz. Bahardan itibaren bahçemizde çeşitli 
oyunlara ve etkinliklere yer veriyoruz. Zaman zaman 
derslerimizi de bahçede işliyoruz. İkindi kahvaltımızı 
bahçede yapıyoruz.

BAHÇE VE GÜNEŞİN KEYFİ

Gökyüzü Adatepe Anaokulu’nda eğlenceli matematik 
derslerinde yaş gruplarına göre etkinlikler yapıyor. 4 yaş 
5 yaş ve 6 yaş olarak matematik derslerinde sayılarla 
oynayarak matematiği eğlenceli hale getiriyoruz. 
Böylece öğrenmek daha kolay hale geliyor.

EĞLENCELİ MATEMATİK DERSLERİ

Mimar Sinan Cami’si ve Düştepe oyun alanına düzenlediğimiz gezide çocuklarımız 
hem eğlendi, hem öğrendiler. Önce oyun müzesini gezen çocuklarımız ardından 
Değerler Eğitimi öğretmenimiz ile birlikte Mimar Sinan Cami’sini gezdiler.

MİMAR SİNAN CAMİİ VE DÜŞTEPE GEZİSİ
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GÖKYÜZÜ ADATEPE ANAOKULU’NDA BÜYÜKLERE SAYGI HAFTASINI KUTLADIK
Gökyüzü Adatepe Anaokulu’nda büyüklere Saygı Haftasını kutladık. Çocuklarımız Büyükanne ve Büyükbabalarını okula 
davet ettiler. Büyük anne ve büyük babalarını okulumuzda gören çocuklarımız çok sevindiler. Ellerini öpüp hoş geldin 
dedikten sonra kurabiye ve limonata ikram ettiler. Birlikte oyunlar oynayıp eğlendiler.

Çocukların Hayal gücünü, 
yeteneklerini ve yaratıcı düşünmeyi 
geliştirmek amacıyla kuklalarla 
oyunlarımız devam etmiştir.

KUKLA KÖŞESİ
OYUNLARIMIZ

Dönem boyunca müzik derslerimiz 
devam edip çeşitli müzik aletleriyle 
çalarak sadece beyni uyarmakla 
kalmayıp stres düzeyinde de 
düşüşe yardımcı olmuştur. Çünkü 
müzik ile çocuk kendini ifade
edebilir. Çaldığı parçadaki ritimler 
onu sakinleştirebilir.

MİNİK KALPLER İLE
MÜZİK ETKİNLİKLERİMİZ GÖKYÜZÜ ADATEPE

ANAOKULUMUZUN
TRAFİK EĞİTİM GEZİSİ

Her gün boyama ve resim faaliyetlerimiz devam edip çocukların küçük 
kaslarının gelişmesini sağlıyoruz. İnce motor becerilerini geliştirip el ve göz 
koordinasyonunun yanı sıra dikkatimizi de güçlendiriyoruz.

SANAT ETKİNLİĞİMİZ

YIL SONU GÖSTERİMİZDEN KEYİFLİ KARELER
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19 MAYIS’I COŞKUYLA KUTLADIK

4 YAŞ KELEBEKLER SINIFININ SANAT PROJESİ

Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, 
istedikleri zaman, istedikleri yerde calışırlar. Dolayısıyla 
Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden
hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği 
şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı 
amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem 
ve sistem anlayışıdır. “Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, 
çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, 
kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi 
onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini 
ciddiye alan, bireye özgü bir eğitimdir.

MONTESSORI



CAM ATÖLYESİ GEZİMİZ
Öğrencilerimizle beraber 1.dönem olduğu gibi 2.dönemde 
keyifli gezilerimiz gerçekleşti. Öğrencilerimizle Cam 
Atölyesini ziyaret ettik. Gezi, gözlem ve inceleme 
çalışmalarımızdan sonra Cam Atölyesinde kendimiz 
özgün ürünler oluşturup, keyifli zaman geçirdik.
yaptık.

GÖKYÜZÜ UÇAĞI PROJEMİZ
Gökyüzü Uçağı Projemiz ile öğrenciler her ay güzel Türkiye’mizin bölgelerini gezerek öğrencilerimiz anlattıkları 
bölgenin yöresel yiyecekleri, tarihi yerleri, meşhur olan özelliklerini kırmızı pelerinini takarak sınıf arkadaşlarına 
hevesle anlattı. Öğrencilerimiz “Gökyüzü Uçağı” ile bir şehrimize seyahat ederek bir kavram haritası
oluşturdular.
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100.Gün etkinliği hem matematik etkinliği hem de 
öğrencilerimizin her gün takvimden sayı sayarak 
gerçekleştirdiği keyifli bir eğitsel çalışmamız. Bu çalışma 
ile öğrencilerimiz 100. Günde 100 nesneden oluşan bir 
faaliyeti ailesi ile tamamladı ve okulumuzda sergiledik.

100. GÜN ETKİNLİĞİ



FEN & DOĞA ETKİNLİKLERİMİZ
Fen ve doğa etkinlikleri çocukların gelişimlerini, 
davranışlarını etkiler. İlgi alanlarını genişletir. Çocukların 
problem çözme ve düşünme yeteneklerini geliştirir. 
Fen ve doğa etkinlikleri, çocukları gözlem yapmaya, 
araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinlerdir. 
Bu etkinlikler çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya 
koymalarına ve kavram gelişimlerine yardımcı 
olmaktadır. Çocuklar çevrelerinde gördükleri obje ve 
olaylara karşı meraklıdırlar. Bu meraklarını canlı tutmak 
için onları harekete geçirecek, ilgilerini çekecek fen 
etkinlikleri planlayarak öğrencilerimizin aktif katılımları 
sağlanmaktadır.

SINIFIM BÜYÜDÜ ETKİNLİĞİ
Özel Gökyüzü İlkokulu’nda bir üst sınıfın (6 yaş grubu) ilkokul 1.sınıfın akademik programlarından kesitlere aktif olarak 
katılarak ilkokul 1.sınıf öğretmenleriyle verimli bir tam gün geçirdiler.
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Adatepe Anaokulumuzda her ay düzenli olarak 1 tiyatro 
gösterisi gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz tiyatroyu 
dikkatle izledi. Aktif olarak etkinliğe katılım gösterdiler.

TİYATRO ETKİNLİĞİ

Değerler, iyi bir karakter yapılanmasının temel 
taşlarıdır. Doğru kararlara, ideal ve arzu edilen 
davranış ve yaşam biçimlerine ulaşmada yol 
göstericidirler. Hayatımıza anlam katan, bizi biz yapan 
özellikler, değerlerimizdir. Sahip olduğumuz sevgi, 
saygı, hoşgörü, dürüstlük, güvenilirlik, empati gibi 
kişisel ve sosyal değerler, doğru -yanlış olarak ifade 
edilen ahlaki değerler, güzel-çirkin olarak ifade edilen 
estetik değerler, milli, manevi ve dini değerler kişiliğin 
geliştiği okul öncesi dönemde son derece önemlidir. 
Değerler eğitimi programımızda; Evrensel değerler, 
İnsani ve etik değerler, Toplumsal değerler, Farkındalık 
ve duyarlılık, Ahlaki ve toplumsal değerler, Dini 
değerler öğretilmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ



2.DÖNEM ETKİNLİKLERİMİZ
Adatepe Gökyüzü Anaokulumuzda 2.dönemde 
Uçurtma Etkinliği, Kitap Kumbaram Etkinliği gibi keyifli, 
çocukların severek katıldığı, okulda mutlu olacakları 
kaliteli etkinlik programlarını okulumuza davet ettik. 
Öğrencilerimizin bireysel katılımlarına özen göstererek 
çalışmalarımızı tamamladık. Keyifli Uçurtma 
çalışmamızdan ve kitap okuma sevgisini aşılayan kitap 
kumbaram etkinliğimizden keyifli kareler.

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİMİZ
Adatepe Gökyüzü Anaokulu olarak her sınıf Anneler 
gününde annesine sevgisini katarak hazırladığı hediyelerini 
kendi elleriyle özenle yaptılar. Anneler günü için şarkılar 
söyleyerek sürpriz bir video hazırladık. Anneler gününüzü en 
içten dileklerimizle kutluyoruz
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Robotik Kodlama Eğitim programları ile öğrencilerin 
analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirmek, Mekânda 
Konum, yer yön konum algısını gelişmesini 
amaçlanmıştır.

ROBOTİK KODLAMA BRANŞ ETKİNLİĞİMİZ



REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ
Adatepe Gökyüzü Anaokulunda rehberlik hizmetleri, okul ve aile birlikteliği içerisinde gelişimsel, öğrencilerin bireysel 
özelliklerine uygun ve pedagojik bir yaklaşımla yıl boyu devam etmektedir. Bireysel, grup ve tüm öğrencilerimize yönelik 
düzenlediğimiz çalışmalarda okullarımızda görev yapan eğitimcilerin ortak anlayışıyla yürütülen rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık hizmetlerimiz “Önleyici, bütüncül, gelişimsel, motive edici, hayata hazırlayıcı ve iyiye yönlendirici” bir 
yaklaşımla uygulanmıştır. “İyi İnsan” olmayı hedeflemiş, mutlu çocuklar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Rehber 
Öğretmenimiz Sena DİNLER her sınıfta her hafta düzenli olarak çocukları gözlemlemekte ve sınıflarında rehberlik 
çalışmaları yapmaktadır.

İNGİLİZCE BRANŞIMIZ VE COFFE MORNING ETKİNLİĞİMİZ
Adatepe Gökyüzü Anaokulunda İngilizce eğitim programı öğrencilerimizin yaşlarına uygun olarak hazırlanmış 
bütünsel bir İngilizce programı ile sağlanmaktadır. Hem eğlenerek, oyun oynayarak, hem de akıllı tahtada renkli 
görsellerle uygulanan İngilizce programımız gerçekleştirilmektedir. 1 dönem boyunca sınıf içinde yapılan aktiviteler 6 
yaş grubunda dönem sonunda Coffe Morning etkinliği ile velilerimize sunulmaktadır. 
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MALTEPE
GÖKYÜZÜ ANAOKULU

MALTEPE
GÖKYÜZÜ ANAOKULU

GÖKYÜZÜ MALTEPE ANAOKULUNDA 23 NİSAN ŞENLİĞİ

En büyük bayram bu. Herkese kutlu olsun. En büyük bayram bu. Herkese mutlu olsun. 23 Nisan çocukların ve çocuk 
kalanların bayramıdır. Özel Gökyüzü Maltepe Anaokulu olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 24 Nisan Salı günü okulumuzun 
bahçesinde 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkulu ve mutlu bir şekilde kutladık. Programımıza
velilerimizin büyük katılım gösterdiği kutlamada çocuklarımız sınıf sınıf performanslarını ilk kez sergileme imkanı
buldular. Ayrıca spor salonumuzda çocuklarımızla atölye etkinlikleri gerçekleştirdik. Çocuklarımızın heyecanı görülmeye 
değerdi. 

Bu yıl Anaokullarımızda 100. Gün etkinliği 
gerçekleştirdik. Eğitim dönemimizin başlamasından 
itibaren her gün çocuklarımızla sayarak matematik 
derslerimizi de geliştirmiş olduk. Okulumuzun 100. 
Gününe gelindiğinde ise tüm gün boyunca
çocuklarımızla eğlenceli saatler geçirerek, 100. 
Günün tadını doyasıya yaşadık. 

100. GÜN ETKİNLİĞİ

Çocuklarımızla birlikte 7-11 mayıs haftasını sınıflarımızda özel hazırlıklar yaparak geçirdik. Annelerimiz için minik
ellerimizle hazırladığımız özel hediyelerimizi Cuma günü hediye ettik. Çocuklarımızın heyecanı ve mutluluğu
görülmeye değerdi. Tüm Annelerimizin anneler gününü kutluyor ellerinden öpüyoruz. İyi ki varsınız.

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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8 Mart Perşembe günü 5 ve 6 yaş öğrencilerimizle cam 
ocağı atölyesine gittik. Bu yıl çocuklarımızla etkinlikleri 
seçerken özellikle atölyeli çalışmalara yer verdik.
Çocuklarımızın görerek, dokunarak, elleyerek, yaşayarak 
öğrenmelerini amaç edindik. Bu etkinliğimizde
çocuklarımız önce fabrikayı gezdi. Sonrasında üç atölyeye 
ayrı ayrı katıldı. 1. Atölye çalışmasında: Cam oluşumunun 
nasıl meydana geldiğini, büyük makinelerin önünde canlı 
gösteri ile izledik. 2. Atölye çalışmasında ise örnek bir 
camdan penguen ve kelebek çalışmasının nasıl yapıldığını 
heyecanla gözlemledik. 3. Atölyede ise bizler için
hazırlanmış masalara geçerek uzman arkadaşların 
rehberliğinde pano ve tabak ürününden birini seçerek 
kendi hayal gücümüzle hediyemizi hazırladık. Daha sonra 
kendi yaptığımız pano ve tabak ürünümüzü evlerimize 
götürdük.

CAM OCAĞI ATÖLYESİ

BEDEN - DENGE - JİMNASTİK
Tüm sporların temeli olan beden - denge - jimnastik dersi 
okulöncesi tüm çocukların almaları gereken en temel spor 
dalıdır. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların 
hareketliliğine bağlı olarak kas ve kemik yapılarının
güçlenmesi, sinir kas koordinasyonu, sürat, kuvvet 
yapılarında gelişme sağlanması, çok önemlidir. Çocuğun 
fiziksel gelişimine en uygun etkinliklerle buluşmasına 
imkan sağlar, kendine güven duygusu kazandırır, benlik 
algısının  gelişmesine olumlu katkı sağlar. Grupla birlikte 
hareket edebilme becerisini geliştirir, dikkatini geliştirir, 
otokontrol kazandırır, yeni alanlarda beceriler kazanma 
konusunda ilgi ve istek oluşturur.

BÜYÜKLERE SAYGI HAFTASI
Her yıl Mart ayının 18-24 haftası aralığında kutladığımız 
Büyüklere Saygı Haftası bu yıl da keyifli etkinliklerle tam 
bir gün boyunca kutladık. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği 
etkinlikte çocuklarımız gelen misafirlerimize şarkı, şiir 
sürprizlerini sergilediler. Kendi elleriyle hazırladıkları 
faaliyetleri misafirlerimize sundular. Duygusal anların 
yaşandığı programımızda çocuklarla bol bol hatıra 
fotoğrafı çektik.
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DEĞERLER EĞİTİMİ
Minik yıldızlarımız dini değerlerinin önemini küçük yaşlarda
öğrenmeye başladılar. Çok sevdikleri öğretmenimiz ile minik sureler, 
dualar, peygamber efendimizin s.a.v. hayatı, hadisleri, değerlerimizi 
severek öğreniyorlar. Öğrendiklerini uygulamak için adeta
yarışıyorlar. Okulumuzda velilerimizin katılımıyla kurana geçiş
törenlerimize başladık. Törenlerle  çocuklarımızın heyecanlarına ortak 
olmak, bu heyecanı tüm velilerimizle birlikte yaşama şansına
erişmek istiyoruz. 

Oyunun çocuğun dünyasında toplumsallaşma ve kişilik 
gelişimi açısından önemli bir yeri vardır. Eğer oyun 
sırasında çocuğu izlerseniz çocuğun davranışlarından 
birçok özelliğini anlayabilirsiniz. Bu sebepten oyun 
drama içinde yer alır. Çocuk nasıl oyun oynarken bütün 
performansını sergiliyorsa dramayı oyun olarak 
algıladığı için bütün enerjisini harcayabiliyor. Drama ile 
çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin, gelişmesi 
sağlanmaktadır. Çocukta empati duygusunu geliştirir. 
Yeteneğin keşfi sürecine hizmet eder. 

DRAMA ETKİNLİĞİ

Bilim adamlarının doğayı incelemede kullandıkları 
becerilere ve düşünme süreçlerine bilimsel süreçler 
denir. Çocuklar deney etkinlikleri süresince gözlem 
yapma, beş duyu organını faaliyete geçirme,
sınıflandırma, karşılaştırma ve iletişim becerileri
melekelerini de harekete geçirme sürecini yaşarlar. 
Fen deneyleri çocukların bilimsel süreçleri
öğrenmesine katkı sağlar. Maltepe anaokulumuzda 
çocuklara bilimsel süreçleri geliştirebilmeleri için çok 
çeşitli fırsatlar tanınır.

DENEY ETKİNLİKLERİ

14



Projemiz anaokullarımızda bu yıl yeni bir proje olan Gökyüzü Uçağı projesini hayata geçirdik. Her ay seçilen
çocuklarımızın yaptığı sunumlarla, gökyüzü uçağımız belirlenen bölgenin bir ilinde konaklıyor. Çocuklarımız bu etkinlik 
ile hem ödev ve sunum yapma yetisi kazanıyor hem de bölgeler hakkında bilgi sahibi oluyor. Sunum yapacak
öğrencimiz o gün pelerinle dolaşarak sunucu kişi olduğunu belli ediyor ve yüksek özgüven kazanıyor. Hazırlanan ödev 
panomuzda sergileniyor ve pekişiyor. Bu projemizin en güzel yanı çocuğumuzun kendini ifade etme olanağını 
yaşaması. Bu yıl boyunca 7 bölge ve 7 ilimiz ile ilgili dolu dolu bir öğrenme ve sunum yapma fırsatını gerçekleştirme 
oluyoruz.

GÖKYÜZÜ UÇAĞI

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ
Bu yıl 4 Nisan Çarşamba günü Ataşehir Düştepe Oyun 
Müzesinde tüm gruplarımız önce müzeyi gezip eski-yeni 
farklı oyuncakları görme, dokunma, öğrenme şansını
buldular. Daha sonrasında ayrıca oyun alanına geçerek 
doyasıya eğlenceli saatler geçirerek etkinliğimizi
tamamladılar.

“Suyuma sahip çıkıyorum” ilkesinden hareketle  22 
Mart Dünya Su Günü haftasında çocuklarımızla bir 
hafta boyunca farklı proje ve etkinlikler
gerçekleştirdik. Dünyamız ve canlılar için suyun önemi 
hakkında sohbet edildi. Suyun vücudumuz ve 
sağlığımız için önemi  üzerinde duruldu. Görsel
izlenimleri akıllı tahtada izlerken, bir yandan da farklı 
grup projeleri sınıflarımızda oluşturduk. Suyun
önemini bir kez daha vurgulayarak arkadaşlarımıza da 
bu yönde uyarılarımlar da bulunduk. Yaptığımız 
çalışmaları okul panomuzda sergiledik.

DÜNYA SU GÜNÜ
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KARNE ETKİNLİĞİ
Okulumuzda 1. Dönem sonu karne törenimiz keyif ile 
tamamlandı. Karne törenimiz tüm gün boyunca sürdü. Gün 
boyunca sınıf sınıf yapılan etkinliklerde çocukların
heyecanı görülmeye değerdi. Çocuklarımız aldıkları
karneler ile çok heyecanlandılar. 

Mart ayında Sütlaç Prodüksiyonun düzenlediği 
eğlenceli bir görsel şöleni Maltepe Anaokulumuzda 
gerçekleştirdik. Doğayı koruma, hayvan sevgisi, 
arkadaşlık ve paylaşma duygularını öne çıkaran kukla 
tiyatrosunda öğrencilerimiz eğlenceli saatler
geçirdiler.

GÖLGE TİYATROSU

12 Ocak 2018 günü Gökyüzü Maltepe Anaokulumuzda bir 
gün boyunca süren çok keyifli bir atölye etkinliği 
gerçekleştirildi. Çocuklarımız öncelikle kitap sevgisini 
anlatan çok güzel bir tiyatro etkinliği izlediler. Daha sonra 
evlerine gönderdiğimiz kumbaraları ile bir ay boyunca 
topladıkları harçlıkları ile okulumuzda hazırlanan kitap 
standında kendi elleriyle seçtikleri kitapları eve götürüp 
okuma heyecanını yaşadılar. Bir gün boyunca hem para 
saymayı, kendilerini ifade etme becerisini, yardımlaşmayı ve 
bir işi başarma gibi bir çok duyguyu bir arada yaşayarak 
keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirdiler.

KİTAP KUMBARAM ETKİNLİĞİ
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İNGİLİZCE BRANŞIMIZ
VE COFFE MORNING ETKİNLİĞİMİZ

Maltepe Gökyüzü Anaokulunda İngilizce eğitim programı 
öğrencilerimizin yaşlarına uygun olarak hazırlanmış 
bütünsel bir İngilizce programı ile sağlanmaktadır. Hem 
eğlenerek, oyun oynayarak, hem de akıllı tahtada renkli 
görsellerle uygulanan İngilizce programımız 
gerçekleştirilmektedir. 1 dönem boyunca sınıf içinde 
yapılan aktiviteler 6 yaş grubunda dönem sonunda Coffe 
Morning etkinliği ile velilerimize sunulmaktadır. 



Her çocukta matematik zekası potansiyeli vardır. 
Bunlar soyutlama, araştırma, nesnelerin birbirleriyle 
olan ilişkisi, özellikleri, durumun analiz etme, somut 
izlenimleri resmetme yeteneği, doğru, tutarlı
çıkarımlar yapıp mantıklı düşünme, tahmin etme, 
kıyaslama, akıl yürütme ve değerlendirme, yeni bir 
şeyler bulma, yaratıcı olma, matematik zekasının
fonksiyonları için bir çok örnek vardır. Günlük 
yaşamımızda her yerde bizim matematik zekamızı 
destekleyen eşyalar vardır. Çocuklarda yapılan 
matematik alıştırmaları sayesinde görsel hafızası ve 
kas hafızasında izlenimler oluşturur. Çocuk boncuk 
materyalleri ile her bir kategoriyi somut bir şekilde 
öğrenir. Sembol, renk, şekil, boyut, gibi kavramları 
öğrenir.

MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Maltepe Anaokulu kütüphane gezisinde 4-5-6 yaş sınıfı 
öğrencilerimizle birlikte Kartal Belediyesinin
kütüphanesine gezi düzenledik. Çocuklarımızla birlikte 
farklı farklı kitaplar gördük. Bu kitapları bir süre 
inceleyip baktıktan sonra 3 boyutlu bir kitap seçip 
öğretmenimiz tarafından hikâyeler dinledik. Farklı 
kitapları inceleyerek keyifli bir geziyi tamamlamış 
olduk.

KÜTÜPHANE GEZİSİ

Alan gezileri çocuklar için doğal öğrenme laboratuvarlarıdır. Geziler 
bazen sınıfta bazen atölyeli bazen dışarda yapılan çalışmaların 
sonucunda gerçekleştirilir. Geziler çocuklara yerinde kaynağından 
bilgi sağladığından çocuk için anlamlıdır ve somut öğrenme fırsatı 
sunar. Ayrıca yanında annesi ve babası olmadan kendi sosyal
çevresi olan arkadaşlarıyla beraberce nitelikli zaman geçirmesine 
olanak veren özel bir deneyimdir. Alan gezileri çocuklara sadece 
bilgi sağlamakla kalmaz aynı zamanda sosyal davranış ve
alışkanlıkların kazanılmasına da olanak sağlar. 

LUNAPARK ETKİNLİKLERİMİZ

Eller insan zekâsının aletleridir. Dr. Maria montessori, 
eğitimcinin en önemli görevi çocuğun doğal gücünü 
yönetmektir. Temelleri çocuğun gelişimine dayandırılmış 
etkili bir eğitim metodudur. Montessori’ ye göre gelişme 
kişi ile çevresi arasında karşılıklı iletişim yolu ile mümkün 
olmaktadır. Bu görüşün gelişmeyi sağlayacak eğitim 
yöntemi açısından iki önemli sonucu vardır. A: Öğrenme 
ancak çocuğun kendi kendine yaptığı etkinlikler sonucu 
gerçekleşir. B: Öğrenmeyi sağlayan etkinliklerin belli bir 
sıra izlemesi gerekir. Montessori eğitim metodu: 
Çocuğun doğal içten potansiyelini ortaya çıkaracak, onu 
yoğunlaşarak normalleştirecek ortamı ve materyalleri 
sunan bir eğitim yöntemidir. Biz dünyayı duyularımız ile 
algılarız. Ne kadar iyi algılarsak o kadar dünya hakkında 
doğru detaylı bilgi ediniriz. Montessori materyalleri 
incelendiğinde bunların duyu organlarını geliştirmeyle 
birlikte çocukta bilişsel, duyusal ve psikomotor
gelişimleri teşvik ettikleri de görülmektedir. Çocuk duyu 
eğitimi materyalleri ile ayrıştırma, eşleştirme, yaparak 
düşünme mekanizmasını yapılandırır. Montessori 
materyalleri ve sınıf düzeni çocuğa toplumsal yaşamın 
kurallarını da öğretir ve onu farkında olmadan 
toplumsal yaşama hazırlar. 

MONTESSORİ ETKİNLİKLERİ
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Mathazone sınıflarında eğlenceli matematik 
derslerimiz bu yıl başlamıştır. Matematik derslerini 
eğlenceli hale getirip oyun yolu ile öğrenmeyi 
sağlayan bir yöntemdir. Okulumuzda özel olarak 
hazırlanmış mathazone sınıfları ile çocuklar günlük 
yaşam becerilerini matematik ile birleştirerek 
drama, müzik, oyun yolu ile eğlenerek öğrenmenin 
tadını çıkarıyorlar. Matematiğin masal yolu ile 
öğrenilmesini hedefleyen mathazone sınıflarında 
çocuklarımız matematiği severek öğreniyorlar.

MATHAZONE ETKİNLİĞİ

MUTFAK ATÖLYESİ

Okulumuzda yaşam becerileri ve mutfak etkinliklerimiz 
sürekli ve planlı olarak uygulanır. Mutfak etkinliklerinin 
erken çocukluk dönemindeki çocuklar için psikolojik, 
fizyolojik, bilişsel, duyuşsal ve öz bakım alanlarında
faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çocuklarımız 
mutfak etkinliklerini yerine getirirken bir takım fen
bilgilerini de öğrenirler. Ayrıca etkinlikleri gerçekleştirme 
aşamasında fiziksel, kimyasal değişimleri gözlemlerken, 
ölçü birimlerini de öğrenmiş olurlar. Mutfak araç
gereçlerini yakından tanıyan çocuk nelerin kendisi için 
tehlikeli olduğunu bilir ve tedbirli davranmaya başlar.

Müzik öğrenimi genel olarak beynin 2 lobunu birden 
geliştirir. Müzik öğrenimi sayesine çocuklarda hem 
özgüven hem de sanatsal bakış açıları gelişir.
Bu bağlamda hedefimiz öğrencilerdeki el-göz
koordinasyonunu geliştirmek, çabuk odaklanmayı, 
konsantrasyon yeteneğini ve dikkatini arttırmaktır. 
Aynı zamanda ruhsal gelişimlerine katkı sağlayarak 
hafızalarının ve algılama yeteneklerini geliştirmektir. 
Müzik dersleri sayesinde öğrencilerinin hem 
yeteneklerini keşfetmek, hem de keyifli dersleri ile 
çocukların gelişimlerine destek olmaktır.

MÜZİK ETKİNLİĞİ
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Orman Haftası boyunca Maltepe Anaokulumuzda 
çeşitli aktivite, proje çalışmaları, akıllı tahta etkinlikleri, 
mathazone ormanına yolculuk etkinlikleri çalışmaları 
gerçekleştirildi. Ayrıca çeşitli doğa yürüyüşleri, bitki 
inceleme, araştırma çalışmaları yapıldı.

ORMAN HAFTASI

Anaokulumuzda Polis Haftası etkinlikleri  
çok keyifle başladı. Bütün hafta boyunca 
sınıflarımızda drama, veli katılımları gibi
etkinlikler düzenledik. Akıllı tahtalarla çeşitli 
görseller izledik. Sınıfça yapılan bireysel ve 
grup projeleri ile Polis Haftasını keyifle 
kutladık.

POLİS HAFTASI

Çocuk oyunla büyür oyunla gelişir. Anaokullarımızda
çocuklarımıza özellikle Geleneksel oyunlar öğretilir.
Çocuklar oyunlarda hisseder, düşünür, sevinir ve üzülür. 
Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir. Liderlik, kurallara 
uyma, paylaşmayı bilme, zamanı iyi kullanma, zihinsel 
beceriler, kendi kültürünü tanıma gibi beceriler bunlardan 
bazıları. Oyun oynarken kendi kültürlerini tanımalarının yanı 
sıra gelecek hayatlarından kişiliklerinden ipucu verirler bize. 
Gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız çocuk
oyunlarını nasıl onlara tekrara hatırlatabiliriz? Bu düşünce 
ile eğitim programımızda geleneksel çocuk oyunlarımızı 
uygulamaktayız.

OYUN ETKİNLİĞİ
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Okulumuzda uygulanmakta olan reggio-emillia yaklaşımında çocuk bir 
kişiliktir. Eğitim süremizde çocukların yapamayacaklarına değil,
yapabileceklerine yönelim desteklenmektedir. Eğitim programımız
çocukların keşifler yapmasına destek olmaktadır. Eğitim modelimizde 
çevre 3. Öğretmendir. Doğadan elde edilen materyalleri kullanarak 
yapılan özgün çalışmalar çocuklarımızda farklı dokunsal ve bilişsel 
farkındalıkların oluşumunu destekler. Yaratıcılıklarını geliştirirken aynı 
zamanda doğayı ve doğal materyalleri tanırlar.

robotlar ile kodlamanın ne olduğunu öğreniyor, kavram haritaları ile de 
meslekler, şehirler,  bölgeler, renkler, kavramlar ile ilgili bilgilerde
öğreniyorlar. Kodlama yaparken işin matematiğini de kavrıyorlar. Daha 
sonrasında bu öğrendikleri bilgilerini bilgisayara geçirerek kodlama
mantığını bir basamak öteye taşıyorlar.

REGGİO EMİLLİA EĞİTİMİ

Maltepe Anaokulumuzda Robotik
Kodlama derslerimiz bu yıl başladı. 
Öncesinde velilerimiz ve çocuklarımız için 
bilgi işlem tarafından bilgilendirme
semineri yapıldı. Teknolojinin canlılardan 
nasıl faydalandığı, teknolojinin günlük 
hayatta nasıl ilerlediği ve gelecekteki 
pozisyonu hakkında görsel dersler 
öğreniyoruz bu yıl. Gökyüzü Kolejimizde 
bizler için özel olarak hazırlanan Robotik 
Atölye sınıfında eğlenceli dersler ile 
buluşuyoruz. Çocuklarımız önce minik 

ROBOTİK KODLAMA

Rehberlik servisimiz tarafından bu yıl pazartesi, çarşamba ve cuma 
günleri tam gün okulumuzda hizmet verildi. Velilerimize yapılan Aile 
Katılım Etkinlikleri ile bilgi verici güzel seminerler düzenlendi. Özellikle 
öğrencilerimizin hem şimdiki hem de ileriki hayatlarında kendilerine 
fayda sağlayabilecek konulara öncelik verilerek kazanım sağlamaları 
amaçlandı.

REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Resim Yarışması bu yılda 17 Mart 2018 
Cumartesi günü Gökyüzü Eğitim Kurum-
ları Esenkent Kampüsümüzde yoğun bir 
katılım ile gerçekleştirilmiştir. Resim genel 
anlamda, bireyin iç dünyasının kağıt
üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel 
gelişim göstergesidir. Çocuklarımızın 
konusunu çekilişle karar verdiği resim 
yarışması öncesi velilerimize keyifli bir 
tanıtım sunumu ve yarışma etkinliği 
gerçekleştirildi.  Bitiminde ise tüm
çocuklarımız sahneye davet edilerek 
madalya takdimi ve kokteyl ikramı ile 
etkinliğe son verildi.

RESİM YARIŞMASI

Öğrencilerimizin bilim ve teknoloji
konusunda hızla gelişen dünyaya ayak 
uydurabilmeleri için teknolojiyi uygula- 
yarak ve yaparak öğrenmeleri en verimli 
yoldur. Şubat ayında çocuklarımızla 
birlikte Sancaktepe Bilim Merkezine 
ziyaret gerçekleştirdik. Çocuklarımız hem 
yeni bilgiler öğrendiler hem de yeni 
teknolojik aletlerin neler olduğunu 
yakından inceleme fırsatını buldular.

SANCAKTEPE BİLİM MERKEZİ
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Satranç Eğitimi dersi okulumuzda 5-6 yaş sınıflarında-
ki öğrencilerimizin katılımıyla yapılmaktadır. Satranç 
dersi  branş öğretmenimiz perşembe günleri branş 
dersini grup dersi ve bireysel ders olarak uygulamak-
tadır. Satranç eğitimi ile çocuklarımızın konsantrasyon 
becerileri, muhakeme yapma ve problem çözme 
becerileri desteklenir. Hafıza ve mantıksal düşünceleri 
güçlenir. Çocuklarımız satranç eğitimi ile birlikte 
davranışlarının sonuçlarını tahmin etme becerisi 
geliştirirler. Çocuklarımıza satranç dersini sevdirerek, 
mantıksal becerilerini de güçlendirmeye çalışıyoruz. 
Bu yıl satranç eğitimini Gökyüzü Eğitim Kurumlarında 
sevgili velilerimize de vererek çocuklarımızın daha hızlı 
ilerlemelerine yardımcı olmaya çalıştık.

SATRANÇ ETKİNLİĞİ

Maltepe anaokulumuzda tüm çocuklarımızla birlikte 13 
Nisan 2018 Cuma günü bahçemizde keyifli bir etkinlik 
gerçekleştirdik. Çocuklarımız önce uzmanlarından 
uçurtmaların hikayesini dinledi, daha sonra atölye 
çalışmasına katılarak kendi seçtikleri uçurtmaları kendi 
elleriyle yaptılar.

UÇURTMA ATÖLYESİ

Çocuğun günlük yaşamda karşı karşıya kaldığı 
etkinliklerinden bazıları da sayı alıştırmalarıdır. Bu 
alıştırmalar çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel 
gelişimi desteklemesi açısından da çok önemlidir. 
Sayı alıştırmaları dil gelişimine büyük destek verir. 
Kelime haznesini geliştirir. Akademik eğitimi için çok 
önemlidir. Her etkinlik basitten karmaşığa,
kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene doğru
mantıklı bir sıra izler. 

SAYI ÇALIŞMALARI

Sanat bireyin duygusal dışavurumunun, kendisini 
tanımasının, kişiliğin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en 
önemli aracıdır. Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirir. 
Çocukların çevre ile gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, 
düşüncelerinin ifade edebilme yeteneğini kazandırır. Görsek 
Sanatlar Atölyemizde öğrencilerimizin bu yönde
gelişimlerini destekleyerek, resim yeteneklerini geliştiriyor 
ve keşfediyoruz. Ayrıca çocukların hayal güçlerini kullanarak 
ortaya bir eser koymalarını sağlıyoruz.

SANAT ETKİNLİKLERİ

Gökyüzü Eğitim Kurumlarında her sene yapılan vizyon 
projemiz SINIFIM BÜYÜDÜ projesi bu sene 29 Mart 2018 
Çarşamba günü amacına uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. Anaokulları 5 yaş öğrencilerimiz 6 
yaşta, ana sınıflarında okuyan öğrencilerimiz 1. 
Sınıflarımızda tüm gün boyunca ders gördüler, eğitim 
aldılar. Büyümenin ve büyük okula gelmenin heyecanını 
yaşadılar. Bir günlük olarak planlanan bu özel projede 
öğrencilerimizin geleceğe yönelik hayalleri, mutlulukları 
ve heyecanları görülmeye değerdi.

SINIFIM BÜYÜDÜ ETKİNLİĞİ
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Her yıl mayıs ayının ilk haftasına denk 
gelen haftayı okulumuzda trafik haftası 
olarak kutluyoruz. Bu yılda çocuklarımızla 
trafik haftasında çeşitli söyleşiler, faaliyet 
ve drama etkinlikleri ile dolu dolu bir hafta 
geçirdik. Sınıflarımızda çocuklarımızla 
birlikte çeşitli projeler yaparak trafik 
haftasının önemine bir kez daha değinmiş 
olduk. Gökyüzü Maltepe Anaokulu olarak 
bu yıl trafik demastrasyon merkezine 14 
Mayıs 2018 Pazartesi günü eğitim gezimizi 
gerçekleştirdik. Çok keyifli ve eğitim 
ağırlıklı bir gezi oldu. Çocuklarımız önce 
onlar için hazırlanan yerde trafik eğitimi 
seminerini ve eğitimini uzman polislerden 
aldılar. Daha sonra öğrendikleri bilgileri 
özel olarak hazırlanmış trafik pisti ve özel 
araçlara  binerek deneyimlediler. Keyifli 
kazanımı bol bir etkinlik gerçekleştirdik.

TRAFİK EĞİTİM PARKI

2. Dönem ayda bir kez farklı veli 
katılım seminerleri düzenledik. Reh- 
berlik biriminin düzenlediği veli
seminerlerinde talep edilen konularda 
velilerimizle kaliteli zaman geçirebil-
mek adına yaptığımız çalışmalara 
katılan velilerimize çok çok teşekkür 
ediyoruz.

VELİ SEMİNERİ

Bu yıl 2. dönem bireysel veli 
toplantımızı 14 Nisan Cumartesi 
günü Maltepe anaokulumuzda 
gerçekleştirdik. Sınıf ve branş 
öğretmenlerimiz toplantıda hazır 
bulundu. Öğrencilerimizin her 
alandaki gelişim süreçleri hem 
sınıf öğretmeni hem de branş 
öğretmenleri tarafından bireysel 
geri bildirimler şeklinde sunuldu. 
Yoğun bir katılım gösteren 
velilerimize ilgi ve alakaları için 
çok teşekkür ediyoruz. Her şey 
çocuklarımız için.

VELİ TOPLANTISI

Maltepe Anaokulunda 1 hafta 
boyunca sınıflarımızda Yeşilay 
Haftası ile ilgili akıllı tahtada 
görsel izlenimler seyrettik. 
Sağlıklı olmak adına yapmamız 
gereken şeyleri öğrenirken, 
yapılan yanlışların neler 
olduğunu da öğrendik.  Sınıf 
bazında yapılan proje ve grup 
çalışmaları ile konuyu farklı 
boyutlarda incelemiş olduk.

YEŞİLAY HAFTASI

Gökyüzü Eğitim Kurumlarının Anaokulları kanadı olarak bu yıl 5 Mayıs 
2018 Cumartesi günü Gökyüzü Kolejinde tüm güne yaydığımız 
şenliğimizi coşku ve yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Bu yıl gösterile- 
rimizin ilk kısmı 4 yaşlar, ikinci kısmı ise 5-6 yaşlar için hazırlanmıştı. 
Başarı ile tamamlanan bir yılı muhteşem performansları ile 
taçlandırdılar. Anneler, babalar, büyükanneler, büyükbabaların 
duygusal anlar yaşadığı yılsonu gösterimizde koro, orf, drama, halk
oyunları performanslarından oluşan gösterimiz ve aralara serpiştir- 
diğimiz slayt gösterileri ile daha bir anlam kazandı. Görsel bir şova 
dönüştü. Sahne süslenmesi, koridor süsleri, giriştek çiçekli karşılama, 
sergi örnekleri ve kokteyline kadar  profesyonel bir etkinlik yapmayı 
başardık. Genel olarak başarılı, keyifli, heyecanlı, duygulu, güzel bir yılı 
tamamlamanın heyecanını yaşıyoruz. Yılsonu etkinliğimizde emeği 
geçen yöneticilerimize, tüm ekibe, öğrenci, öğretmen ve velilerimize 
çok teşekkür ediyoruz.

YIL SONU GÖSTERİMİZİ COŞKU İLE GERÇEKLEŞTİRDİK

Anaokullarımızda bu yıl İngilizce
etkinliklerimizde 4 yaşlar sınıfında 4 saat, 5 
yaşlarda 6 saat, 6 yaşlarda ise 8 ders saati 
yapılmaktadır. İngilizce derslerinde interaktif, 
görsel, işitsel, duyusal  algılarını çalıştırmaya 
yönelik derslere yer veriyoruz. Yapılan 
derslerimizi gün içinde video ve resim 
paylaşımları yaparak Tab X iletişim adresine 
koyuyoruz. Çocuklar İngilizcede eğlenerek  ve 
oynayarak öğrenmenin tadını çıkarıyor. 

İNGİLİZCE ETKİNLİĞİ
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GÖKYÜZÜ İLKOKULUGÖKYÜZÜ İLKOKULU

ÇANAKKALE RUHU GÖKYÜZÜ’NDE
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.yıl dönümü 
münasebetiyle Özel Maltepe Gökyüzü İlkokul öğrencileri bir 
dizi etkinlik düzenledi.

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokul öğrencilerinin hazırladığı şiir ve oratoryo 
çalışmalarından oluşan programla şehitlerimiz, rahmet ve minnetle 
anıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’mızın  okunmasının  ardından  4.sınıf  
öğretmenimiz Nezaket ÖZOĞLU günün anlam ve önemini belirten 
konuşmasını yaptı. 3. Sınıf öğrencilerimizin ‘’Büyük Zafer İçin
Söylenmiş Özlü Sözler’’ sunumu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 
4.sınıf öğrencilerimizin ‘’Oratoryo’’ gösterileri  izleyicilerden tam not 
aldı. Büyük zaferin anlatıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı. 
Öğrencilerimiz, yaptıkları sunumlarla manevi değerleri ve atalarına 
olan bağlılıklarını ön plana çıkardı.  Gösteri sonunda velilerimiz
öğrencilerimizi ayakta alkışladı.

Gökyüzünde öğrencilerimiz doğa ile iç içe.

Çevremizde güvenli açık alanların azalmasıyla pek çok çocuk zamanının çoğunu kapalı alanlarda geçirmekte, doğa ile 
sınırlı bir ilişki kurabilmektedir.
Özel Maltepe Gökyüzü İlkokul Anasınıfı olarak öğrencilerimizin açık hava etkinliklerine düzenli ve yeterli miktarda yer 
veriyoruz. Doğayla etkileşimin sağlanması hem çocukların sağlıklı yetişmelerini hem de doğayı seven, doğayı
koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor. 

ANASINIFI AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİMİZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Anasınıflarımızda da coşku ile kutlandı.

Özel Maltepe Gökyüzü Anasınıfı öğrencileri kırmızı ve 
beyaz renkli kıyafetleri ile yaptıkları “Genç Türk Marşı” 
gösterisiyle büyük alkış aldılar. Miniklerimiz bu özel 
günlerinde, ilkokul öğrencilerimizin hazırladıkları
birbirinden güzel gösterileri keyifle izledi. Günün
sonunda Gökyüzü Özel Etkinliğine  katılarak eğlenceli bir 
gün geçirdiler.

YAŞASIN 23 NİSAN
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Özel Maltepe Gökyüzü Anasınıfı  
öğrencileri yaparak yaşayarak 
hayatı öğreniyor.

Çeşitli deney etkinliklerine katılan minik 
yıldızlarımız hem kendilerini hem de 
yaşadıkları dünyayı keşfetmenin tatlı telaşını 
yaşadı. Anasınıfları olarak her hafta bir 
öğrencinin hazırlamış olduğu deney sınıfta 
uygulandı.  Besinlerle, hava durumuyla, 
çevremizdeki eşyalarla, fen bilimleriyle ilgili 
bir çok deney yaptılar. Öğrencilerimiz
deneyler yaparak gözlem yeteneklerini 
geliştirdi  ve yeni fikirler üretmenin keyfini 
yaşadı.

GÖKYÜZÜ’NDE BİLİM VE DENEY

Özel Maltepe Gökyüzü  Anasınıfı 
öğrencileri için  otizme dikkat çekmek 
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. 
Miniklerin el ele vererek tamamladığı  
renkli çalışmalarla farkındalık oluştu- 
rulmaya çalışıldı.

BİRAZ FARKINDALIK
ÇOK ŞEY DEĞİŞTİREBİLİR

GÖKYÜZÜ YILDIZLARINDAN YIL SONU GÖSTERİSİ

Özel Maltepe Gökyüzü Anasınıfı öğrencilerimiz, dolu dolu 
geçirdikleri 2017-2018 eğitim dönemini yıl sonu
gösterisiyle tamamladı.

Minik yıldızlarımızın yıl sonu gösterisinde sergilediği ritim gösterisi, üç 
şubenin ayrı ayrı hazırladığı İngilizce drama, halk oyunları ve özel 
jimnastik gösterileri büyük hayranlıkla izlendi. Gösteride, öğrencileri- 
mizin yıl boyu okul içindeki anılarını anlatan slayt gösterileri davetliler 
tarafından büyük ilgi gördü. Müzik dinletisiyle velilere ve davetlilere 
hünerlerini sergileyen öğrencilerimiz "Annem" şarkısı eşliğinde
annelerine duygusal anlar yaşattı. Aynı zamanda anasınıfından mezun 
olmanın heyecanını ve gururunu yaşayan minik yıldızlarımız, beratlarını 
alarak Gökyüzü Marşı eşliğinde gösterilerini tamamladı.
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GÖKYÜZÜ NİSAN AYI YILDIZ ÖĞRENCİLERİNİ SEÇTİ
Özel Gökyüzü İlkokulu müzik, resim, spor, değerler eğitimi alanında Nisan ayının en başarılı öğrencileri seçildi. 
Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyoruz.

Muhteşem gösterileriyle büyüleyen Gökyüzü’nün minik yıldızları izleyenlerden tam not aldı.

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu 1.sınıf öğrencilerimiz, hazırlamış oldukları Okuma Bayramı Programı ile izleyenlere 
keyifli saatler yaşattı. Düzenlenen şenlikte miniklerimiz bir yıl boyunca hazırladıkları çalışmalarla ve eğlenceli
sunumlarıyla ailelerinin gönüllerini fethetti. Birbirinden güzel şiirler okuyup şarkılar söylediler. İngilizce gösterileriyle 
yeteneklerini bir kez daha sergilemiş oldular. Folklor gösterileriyle izleyicileri coşturup bol bol alkış aldılar. Jimnastik 
hareketlerle yeteneklerini sergileyen öğrencilerimiz ilahiler söyleyerek izleyenlerin kalplerine dokundu.
Öğrencilerimiz öğrendiklerini yetenekleriyle birleştirdi. Programa özenle hazırlanan minik yıldızlarımız sunumlarıyla 
ailelerinin ve okulumuzun gurur kaynağı oldu. Okuma Bayramı Programı, öğrencilerimizin öğretmenleri tarafından 
verilen Okuma Beratlarını almalarıyla  Gökyüzü Marşı eşliğinde  sona erdi. 

MİNİKLERİN OKUMA BAYRAMI COŞKUSU
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Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu 4.sınıf
öğrencilerimiz doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Öğrencilerimiz doğada keyifli vakit geçirmek ve
kıyasıya yarış yapmak için Mihrabat Korusu’na geziye 
katıldı. Parkurlarda gönüllerince eğlendiler. Bireysel 
performanslarını sergilediler. Takımlar halinde yarış 
yaptılar. Karşı takımla mücadele ederek kazanmanın 
ve kaybetmenin heyecanını yaşadılar. Boğaz manzaralı 
yemek alanında öğle yemeği yemeyi de ihmal
etmediler. Öğrencilerimiz günün sonunda yorgun fakat 
bir o kadar mutlu bir şekilde keyifle okula döndü.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİ MİHRABAT
KORUSU’NDA

Özel Maltepe  Gökyüzü İlkokulu bu yıl da “Orman 
Haftası” çalışmalarını coşkuyla gerçekleştirdi.

İlkokul öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen programda 
çevre ve doğa bilincine dikkat çekildi. Okul korosu, drama, 
şiir ve çeşitli etkinliklerle ’’Ormanların Önemi’’ anlatıldı.  
Temiz hava kaynaklarını korumanın önemi vurgulandı. 
Doğanın ve doğayı korumanın öneminin de vurgulandığı 
etkinlik öğrencilerin bu konudaki farkındalığına büyük 
katkıda bulundu. 

 GÖKYÜZÜ’NDE  ORMAN HAFTASI

Öğrencilerimiz Kidzania’da birçok faaliyete 
katılarak güzel bir gün geçirdiler.

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu 3.sınıf öğrencilerimizle 
Kidzania gezisi yapıldı. Birçok meslek dalına ait
bölümlerde çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Meslekleri 
tanıyarak bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, birçok
aktiviteye katılarak sanatsal, fiziksel ve sosyal
becerilerini geliştirdikleri, tercih ettikleri yüz yirmiden 
fazla mesleği deneyimledikleri, kendi kararlarını verip 
özgürce hareket ettikleri, yaratıcılıklarını geliştirdikleri 
keyifli bir gün geçirdi.

KİDZANİA’DA MÜTHİŞ BİR GÜN

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu 2.sınıf
öğrencilerimiz Mihrabat Korusu’nda doğayla iç içe 
keyifli anlar yaşadı.

Doğa ile iç içe bir gün yaşamak minik yıldızları çok mutlu etti. 
Bol bol oyunlar oynadılar, etkinlikler yaptılar. Spor
akademisi öğrencilerinin desteğiyle güzel bir gün yaşadılar. 
Eğlenceyi doyasıya yaşayan minik yıldızlarımız, yolculuk 
sırasında bol bol yapılan etkinliklerden bahsetti. Gezi
sonunda öğrencilerimizin mutluluğu gözlerinden
okunuyordu.

MİNİK YILDIZLAR
“DOĞADA BİR GÜN” ETKİNLİĞİNDE

26



Maltepe ilçesinde ilkokullar arası 
Mendil Kapmaca müsabakası
düzenlendi.

Özel Maltepe Gökyüzü 3.sınıf öğrencilerimiz 
okulumuzu kazandıkları kupa ile taçlandırdı. 
Zorlu geçen müsabakalarda minik kahraman-
larımız, kıyasıya mücadele ederek Maltepe 
İlçesinde ikinci olmaya hak kazandı.

MALTEPE GÖKYÜZÜ
İLKOKULUNDAN KUPA 

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARI CAMİ ZİYARETİNDE 
Peygamberimizin (sav) “Camiye atılan her adım
sadakadır.” hadis-i şerifini öğrenen öğrencilerimizle cami 
ziyaretleri gerçekleştirdik. 

Özel Maltepe Gökyüzü ilkokulu öğrencileri, “Camilerimizi Tanıyalım” 
etkinliği  kapsamında, cami görevlisi eşliğinde caminin bölümlerini 
görerek öğrendiler. Cami görevlilerinin karşılamadaki ikramları ve 
güler yüzü öğrencilerimizin camiye karşı olan sevgilerini artırdı. Bu 
sayede öğrencilerimize  camilerimizin birlik ve beraberlik yeri olduğu
düşüncesi öğretildi. 

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARI BİLİMİ
LABORATUVAR DERSLERİYLE KEŞFEDİYOR

Bilime ilgi duyan öğrencilerimiz merak etmenin, araştırmanın, farklı
bilimsel gerçeklikleri deney ve 
gözlemler yaparak keşfet-
menin heyecan ve mutlu-
luğunu "Bilim Kulübü " dersle- 
rinde yaşıyorlar. Her hafta yeni 
bilimsel çalışmalar yaptıkları 
bu derslerle ilgi ve yetenekle- 
rinin farkına varıyor, geleceğin 
bilim insanı olma yolunda 
ilerliyorlar.

TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİNDE RESİM SERGİMİZ
2023 vizyonunda yeteneklere göre eğitim sistemimizin 
yeniden yapılandırılması yolunda ilerliyoruz.

Türkan Saylan Kültür Merkezinde Görsel Sanatlar Resim Sergimizi
düzenledik. Resim sergimizde Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu ve
Ortaokulu öğrencilerinin yeteneklerini sergilediği eserler yer aldı.
Öğrencilerimizin eserleri gelen misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Özel Gökyüzü İlkokulu Engelliler 

Haftası Programı’na katıldı.

Özel Gökyüzü İlkokulu öğrencileri Engelli- 
ler Haftası Programı’nda engellilerin 
yaşadığı zorlukları, engellilere nasıl 
yaklaşılması gerektiği ile ilgili farkındalık 
kazanmak için İlkokul İngilizce zümresinin 
hazırladığı programa katıldı. Programda 
okunan şiirler, yazılar; izlenen videolar
ve yapılan sunumlarla öğrenciler 
bilinçlendirildi.

ENGELLERİ AŞIYORUZ
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EĞLENCELİ DEĞERLER EĞİTİMİ
Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu öğrencilerimiz Değerler Eğitimi dersinde konularını eğlenerek 
öğrendi. 

Anasınıfı öğrencilerimiz Değerler Eğitimi dersinde yardım oyunu oynayarak yardımlaşma ve paylaşma kavramının 
önemini öğrendi. Öğrencilerimiz konuyla ilgili resim çalışması yaptı. Drama etkinliğiyle de öğrendiklerini pekiştiren 
öğrencilerimiz, yardımlaşma ve paylaşma konusunu eğlenceli bir şekilde öğrendi. 1. Sınıf öğrencilerimiz şükür
konusunu işlerken “Ne zaman, nasıl şükretmemiz gerekiyor?” sorularına cevap aradı. Şükür oyunu ile derslerini hem 
öğretici hem de eğlenceli bir şekilde tamamlamış oldular. 2.sınıflar  yaptıkları etkinlikte, kalbini kırmak istemediği 
arkadaşlarının isimlerini yazıp kavanozun içine attı. Böylece öğrencilerimiz, sevginin önemini daha iyi kavradı. 3. sınıf 
öğrencilerimiz paylaşma, saygı, şükür, hoşgörü, merhamet konularıyla ilgili yaptıkları etkinliklerin yanı sıra bir de  
pano çalışması yaptı. Değerlerimiz hakkında konuştuktan sonra, değerlerimizi uygulamanın elimizde olduğu
düşüncesiyle “İyilik Yap İzi Kalsın” panomuza el izlerini bıraktılar. Hoşgörülü olmak, anlayışla karşılamak ve nezaket 
göstermek konularını işlerken  hoşgörü gözlüğü yaptılar.  Böylelikle hoşgörü konusunu eğlenerek öğrendiler. İyilik 
konusunu yaparak yaşayarak  hayata geçirmek için kendilerinin hazırlayıp  süsledikleri kutulara  belirlenen tebessüm, 
büyüklere saygı, yardım gibi iyilikleri yazarak kutuya attılar. Kutularından her gün bir iyilik çekerek gün içerisinde 
çektikleri iyilikleri uyguladılar. Peygamber Efendimiz’in hayatıyla ilgili soruların içinde olduğu balonları patlatarak 
soruları rahatlıkla cevaplayan öğrencilerimiz öğrendikleri konuları pekiştirdi. 4.sınıf öğrencilerimiz; şefkat, 
merhamet, sevgi, hoşgörü ve dürüstlük konularını içeren ayet meallerini araştırdı. Sevgi ve dostluğun kazandığı
etkinlikte, tatlı bir rekabet ile yarıştılar. 
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Gökyüzü’nün velileri bahara “Hoş geldin!” dedi.

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu ve Ortaokulu  velileri 9 
Nisan 2018 Pazartesi günü Okul Aile Birliği’nin Emirgan’a 
düzenlediği geziyle baharı karşıladı. 190 farklı türde 2 
milyon 800 bin adet lalenin olduğu bahçeler ve İstanbullu 
hanımefendilerin el emeği, göz nuru ile  ürettikleri Lale 
temalı ürünlerin sergisi gezildi. Ayrıca İstanbul Lale Vakfı 
(İlav) tarafından düzenlenen “Lalenin Hikayesi” sergisi 
gezildi. Cam üfleme sanatının, ebru sanatının lale ile 
birlikte  bir kez daha canlanması yakından izlendi.
Festivalde geleneksek sanatlarımıza ve sanatçılarımıza 
özel bir yer ayrıldığı gözlemlendi.

Bol oksijenin olduğu renkli atmosferde velilerimiz mis gibi 
kokulu laleri temaşa ederek öğle yemeklerini yiyip ve 
kahvelerini yudumlamanın mutluluğunu dile getirdiler. 
Baharı güzel bir moralle karşılamanın sevinci  içinde gün 
sona erdi.

EMİRGAN LALE FESTİVALİNE
GEZİ DÜZENLEDİK

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokul ve Ortaokul 
öğrencilerinin bütün bir yıl boyunca çalışıp 
hazırladıkları şarkı ve bestelerden oluşan 
“Müzik Dinletimiz”  büyük ilgi gördü.

Müzik dinletisinde öğrencilerimiz hem eğlendi hem de 
yeteneklerini ve performanslarını sergileme fırsatı 
buldu. Gitar, piyano, keman performanslarının yanında 
solo ve koro şarkılar söylediler. Öğrencilerimiz 
sahnede yer alarak özgüvenlerinin geliştirdiği ve
sene boyunca öğrendiklerini sergilediği dinletimizi 
velilerimizden büyük beğeni topladı..

GÖKYÜZÜ’NDE MÜZİK DİNLETİSİ

Okul Aile Birliğinin düzenlediği ilkokul, 
ortaokul velilerinin katılımı ve desteğiyle 
Mehmetçik Vakfı ile LÖSEV’e yardım
amaçlı iyilik kermesi yapıldı. Öğretmen ve 
öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği 
kermeslerimiz, son derece keyifli geçti. 
Kermes sonunda yüzlerdeki mutluluk ve 
huzur görülmeye değerdi.

Gökyüzü Eğitim Kurumlarında LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı yararına kermesler düzenlendi.

GÖKYÜZÜ İYİLİK KERMESLERİNE DEVAM EDİYOR
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Özel Maltepe Gökyüzü İlkokul PDR servisi tarafından 
üçüncüsü düzenlenen oyunumuzda 2, 3 ve 4 sınıf
öğrencilerimizin kendi gelişim dönemine göre hazırlanan 
Gökyüzü Kaşifleri oyununun ikinci tur birincileri 2/A Ela 
İMRE, 3/D Hatice Sude Kükrek, 4/D Yusuf Zülfikaroğlu 
oldu.

Öğrencilerimizin zihinsel becerilerinin yanı sıra işlem hızının 
ölçüldüğü bu oyunumuzda eleme usulü ile değerlendirme 
yapılarak yüksek motivasyon sağlamak amaçlanmıştır. 
Uygulamamız dört aşamadan oluşan oyunumuzun ilk üç 
aşaması sınıfta yapılmıştır. İlk turu en doğru ve en hızlı sınıf 
mevcudunun yarısı geçmiş, ikinci turda sınıf mevcudunun 
diğer yarısı yarışmış ve üçüncü ve son turda her sınıftan 
tek kişinin kazanması yönünde bir ilerleme sağlanmıştır. 
Sonraki aşamada ise her sınıf şampiyonu diğer sınıf
şampiyonları ile yarışmıştır. Öğrencilerimizin yaş ve 
gelişim dönemine göre hazırlanan oyunumuzda
şampiyonlarımızın başarısını kutluyoruz.

KAŞİFLER GÖKYÜZÜ’NDE

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu PDR servisi tarafından 
09.05.2018 Çarşamba günü “Mizaç ve Eğitim” konulu veli 
semineri yapıldı. Bireyin mizacının eğitim hayatına etkileri 
üzerinde velilere bilgilendirmede ve değerlendirmelerde 
bulunuldu.

Eğitim ve öğretim hayatı bireyin duygusal, bilişsel ve 
davranışsal bir bütün olarak gelişmesini sağlamayı
hedefler. Her bireyin bütününü oluşturan dinamikler, 
stres-motivasyon kaynakları, öğrenme stilleri, güçlü  
desteklenmesi gereken alanlar ve mizacı birbirinden 
farklıdır. Bu sebeple bir çocuğun eğitim hayatında 
yaşanılabilecek senaryolar da birbirinden farklıdır. Bireyin 
eğitim hayatından maksimum verim alınabilmesi için içsel 
dinamiklerinin keşfedilmesi zorunludur. Özellikle bireyin 
mizaç, karakter ve kişilik özelliklerinin bilinip bu doğrultuda 
yaşam planı oluşturulması gerekmektedir. Ancak sadece 
bireyin mizaç özelliklerinin bilinmesi yeterli olmayacaktır, 
aynı zamanda ebeveyn ve öğretmenin mizacı da çocuğun 
eğitim hayatını etkileyecektir. Seminerde 9 Tip Mizaç 
Modeli anlatılarak mizaç tiplerinin yaşaması muhtemel 
sorunları ve başa çıkmak için neler yapılması gerektiği 
açıklandı.

GÖKYÜZÜ’NDE ANNE-BABA ATÖLYESİ
SEMİNERLERİ

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu 4.sınıf
öğrencileri “Ortaokula Merhaba” demenin 
sevincini yaşadı.

Ortaokula Merhaba gecesinde öğrencilerimiz; velileri
ve öğretmenleriyle dört yıllık eğitimlerinin haklı
mutluluğunu yaşadılar. Günün anlam ve önemiyle ilgili 
öğretmen ve öğrenci konuşmalarının ardından Okul 
Müdürü ve Eğitim Koordinatörümüz Aynur DOĞAN da 
aynı güzel duygularla 4 yıllık eğitimlerini tamamlayan 
öğrencilerimizi tebrik etti. Gecede konuşan Kurucu ve 
Genel Müdürümüz Dr Hüseyin Emin ÖZTÜRK de dört yılı 
başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin aileleriyle bu 
gururu paylaştıklarını belirterek öğrencilerimizi, ailelerini 
ve bu başarının mimarları hocalarımıza, idarecilerimize 
tebriklerini iletti.

Konuşmaların ardından pastaları kesilen öğrenciler müzik 
eşliğinde eğlenceli zamanlar geçirdiler. Gecenin sonunda 
öğrencilerimize, idarecilerimiz ve öğretmenleri 
tarafından başarı belgeleri takdim edildi. 

ORTAOKULA MERHABA DERKEN
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Özel Maltepe Gökyüzü İlkokul öğrencilerine yönelik Yeşilay Haftası sebebiyle İlkokul Psikolojik 
Danışmanı Ahmet GÖKKAYA tarafından “Sağlıklı Yaşam” semineri verildi.

GÖKYÜZÜ’NDE SAĞLIKLI YAŞIYORUZ

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu Rehber Öğretmenimiz, çocukların zorlandığı değerlerin başında 
gelen adalet kavramı üzerinde durdu.
Adalet kavramı ilkokul çağındaki gruplara aktarılırken içerisindeki eşitlik, denge ve pay kelimelerinden yola çıkıldı. Özel 
Maltepe Gökyüzü İlkokulu öğrencileri, İlkokul Psikolojik Danışmanı Ahmet GÖKKAYA eşliğinde farklı videolar izleyerek 
bu videolardaki adalet kavramı üzerine konuşmalar yaptı. Hayatta her zaman dengeyi bulmaya çalışmanın önemi 
açıklanarak öğrencilerin empati yeteneklerinin de gelişmesi hedeflendi. 

GÖKYÜZÜ’NDE ADALET

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu öğrencilerimiz dostluk kavramanı oyun oynarken pekiştirdi.
Dostluk insan olma durumunun gerektirdiği ait olma, değerli olma, eğlenme ve konuşma gibi pek çok ihtiyacın
giderilmesini sağlar. Dostluk Haftası kapsamında Özel Maltepe Gökyüzü İlkokul öğrencileri, İlkokul Psikolojik 
Danışmanı Ahmet GÖKKAYA eşliğinde dostluğu anlatan “Havada Top Yürüyor” ve “Kale” isimli oyunları oynadı. 

GÖKYÜZÜ’NDE DOSTLUK

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu öğrencilerimiz sabır kelimesinin anlamını oyunlar eşliğinde öğrendi.
Milli, manevi ve uluslararası değerlerin kazanımları öğrencilerimizin bütünsel gelişimine etkisi vardır. Duygusal
olgunluğunu kazanmış, benliğinin ve çevrenin özelliklerinin farkında, uygun problem çözme becerilerine sahip,
olanaklarını en iyi şekilde kullanabilen ve insani yönü güçlü bireyler yetiştirebilmek eğitimimizin en önemli kazanımıdır. 
Bu sebeple İlkokul Psikolojik Danışmanı Ahmet GÖKKAYA, sabrı eğlendirirken öğretmek amacıyla “Hepsini Topla” ve 
“Nöbetçi Asker” oyunlarını öğrencilerimize oynatarak sabır konusunu pekiştirdi.  

GÖKYÜZÜ’NDE SABIR HAFTASI

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu öğrencilerimize özdenetim becerisini kazanması amacıyla
etkinlikler yapıldı.
Bireyin gelişimindeki her bir basamak özdenetim kazanıma ulaşımda yeni bir adımdır. Özdenetim bireyin kendini 
denetleyebilmesi, kendini kontrol etme anlamlarına gelir. Toplum içinde edindiğimiz her rolde kendimizi kontrol 
etmemiz ilişkilerimizi yürütmek açısından önemlidir. İlkokul Psikolojik Danışmanı Ahmet GÖKKAYA eşliğinde, sabırla 
ilgili “Nöbetçi Asker” oyunu oynandı. Böylelikle sabrın hayatımızdaki önemi vurgulandı.

GÖKYÜZÜ’NDE ÖZDENETİM HAFTASI

Anasınıfından dördüncü sınıfa kadar bütün öğrencilerimizin aktif 
katılımıyla gerçekleştirilen seminerimizde sağlıklı yaşamak için 
neler yapmamız ve neler yapmamamız gerektiği vurgulandı. 
Seminerde; düzenli ve yeterli beslenme, spor yapma, abur 
cuburdan uzak durma, ev yemeklerini tercih etme, yemekleri 
çeşit çeşit yeme, kişisel temizliğe dikkat etme ve doğru medya 
okuryazarlığı konuları üzerinde duruldu. Öğrencilerimize bu 
konuda “Nasıl sağlıklı oluruz, neleri yemeliyiz, sağlıklı yaşamak 
için neler yapmalıyız?” gibi pekiştirici sorular sorarak seminer 
veriminin kalıcılığı sağlandı.
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Gökyüzü Eğitim Kurumları Geleneksel 21. Bahar 
Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Maltepe 
İlçe Şube Müdürü Sayın Gökhan MEMİŞ’in 
katılımıyla ayrı bir anlam kazanan şenlikte, 
öğrenciler doyasıya eğlenirken misafirler de 
öğretmenlerimizin söylediği şarkılarla keyifli 
vakit geçirdi.

Gökyüzü Eğitim Kurumları her yıl geleneksel olarak 
düzenlediği vizyon yarışmalarında derece alan okulların 
öğretmen ve öğrencileri ödüllerini almak üzere şenlikte 
hazır bulundu. İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki okullardan 
gelen öğrenciler hem ödüllerini almanın hem de
eğlenmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Futsal 
Yarışması’nda dereceye giren öğretmen ve öğrenciler 
ödüllerini Maltepe İlçe Şube Müdürü Sayın Gökhan 
MEMİŞ’in elinden aldı. Yıl boyunca çalışan öğrencilerimi- 
zin keman, piyano, gitar performanslarından sonra 
şenlik, Anaokulları Arası Resim Yarışması’nda dereceye 
giren isimlerin sahneye çıkmasıyla devam etti.  Dereceye 
giren öğrenciler ödüllerini Kurucu Genel Müdür Sayın 
Dr.Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün elinden aldı. Öğrencilerin 
heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Gökyüzü Okul 
Korosu’nun ardından Taekwando da derece alan Sude 
Yaren UZUNÇAVDAR ve antrenörü olan babası ödüllerini 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali KANGALLI’nın elinden 
aldı. Öğretmen ve öğrencilerimizin performanslarını 
sergiledikleri şenlikte, coşku dolu anlar yaşandı.  Müzik 
öğretmenlerimizin de söyledikleri şarkılar misafirlere 
keyifli anlar yaşattı. 

21.”GÖKYÜZÜ ŞENLİĞİ”NDE BULUŞTUK

Seviyoruz, öğreniyoruz, İngilizceyi hayata
geçiriyoruz!

Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu öğrencileri yaş gruplarına 
uygun eğlenceli aktivitelerle İngilizceyi öğreniyorlar. 
Anasınıfları sınıf eşyaları, deniz altı canlıları, kıyafetler, 
taşıtlar, evin bölümleri konularını yaptıkları kesme 
yapıştırma ve kukla gösterileriyle öğrenirken, 1. Sınıflar 
İngilizce okuma ve yazmayı öğrendiler, kitaplar okudular. 
Günlük konuşma dilini hayatlarına geçirdiler. Aile üyelerini, 
duygularını ifade etmeyi, okul eşyalarını, oyuncakları, 
kıyafetleri, meslekleri ve yiyecekleri öğrenerek cümle 
içinde kullanmaya başladılar. Konularıyla ilgi akıllı tahta 
üzerinden oyunlar oynadılar ve yarışmalar yaptılar.

İNGİLİZCEYİ EĞLENEREK ÖĞRENİYORUZ
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2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimizin tamamının rol aldığı 
sene sonu İngilizce   gösterisi büyük beğeni topladı.
Öğrencilerimizin İngilizce öğretmenleri eşliğinde tüm 
dönem boyunca hazırlandığı İngilizce gününe dramalar, 
yetenek şovu ve şarkılar damga vurdu.
Oxford Big Read yarışmasında derece alan öğrencileri- 
mize sayın Kurucu Genel Müdürümüz Dr. Hüseyin Emin 
Öztürk  plaket ve madalyalarını takdim etti.
Öğrencilerimiz heyecanla hazırlandığı gösteride göz 
dolduran performans sergilediler ve izleyenlere
unutulmaz bir gün yaşattılar.

İNGİLİZCE GÖSTERİMİZ BÜYÜK BEĞENİYLE İZLENDİ

2. Sınıflar hazırladıkları küplerle kıyafetler konusunu öğrendiler ve cümle 
içinde kullandılar. Yiyecekler konusunu yaptıkları tabak etkinliğiyle ve 
lunch box etkinliğiyle pekiştirdiler. 3. Sınıflar saatler konusunu öğrenirken 
kendi oluşturdukları saatlerin üzerinden half past, o’clock, quarter to ve 
quarter past terimlerini öğrendiler. 4. Sınıflar My City konusunu 
öğrenirken, şehirleri çizip birbirlerine sorular sorarak konuşma 
becerilerini geliştirdiler. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Oxford Big Read 
yarışmasına katılan 2-A sınıfından Ela İmre, 3-C sınıfından Berke Efe Önal, 
3-D sınıfından Zeynep Su Sarıkaya, 4-A sınıfından Utku Kılıç ve 4-B 
sınıfından Emin Baran Bostan, 1-B sınıfından Nurperi Kuşvuran ve 1-C 
sınıfından Diyar Adıgözel toplamda 6 bölge, 150 okul ve 5519 öğrenci 
arasından finale yükseldiler. 

33



GÖKYÜZÜ ORTAOKULUGÖKYÜZÜ ORTAOKULU

Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak  mübarek aylarımızı birlik ve beraberlik içinde büyük bir  heyecanla 
karşıladık.
Rabbimiz müminler için rahmeti ve bereketi bol olan aylar yaratmıştır. Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan 
ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır. Bu ayların Müslümanlarca değerli addedilmesinin 
sebeplerinden birisi de Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu aylar hakkında verdiği haberlerdir. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz; 
Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır buyurmuştur. Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı 
olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak biz de bu mübarek 
aylarımızı birlik ve beraberlik içinde büyük bir heyecanla karşıladık. Dağıtılan ikramlarla ve okunan üç aylar duasıyla 
öğrencilerimiz bu günlerin feyiz ve bereketinden faydalanmış oldular.

ÜÇ AYLARI KARŞILADIK

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARI KUR’AN-I KERİM ÖĞRENİYOR

Öğrencilerimiz hayvan barınağını ziyaret ederek sahipsiz hayvanlara 
yardım ettiler.
Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: "Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz 
yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler."
Dinimiz sadece insana değil, bütün canlılara merhamet edilmesi gerektiğini ifade eder. 
Özel Gökyüzü Ortaokulu 7.sınıf öğrencilerimizle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 
merhamet konusuyla ilişkili olarak hayvan barınağı ziyareti gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz, arkadaşlarının da destekleriyle okulda topladıkları mama ve 
hayvanların ihtiyaç duyduğu diğer temel bakım malzemelerini ilgilere teslim ettikten 
sonra barınaktaki köpeklerle ilgilenerek onlarla en çok ihtiyaç duydukları şeyi, 
sevgilerini paylaştılar. Bize Rabbimizin emaneti olan hayvanları koruyup gözetmenin 
önemini bir kez daha idrak ettiler.

HAYVAN BARINAĞI ZİYARETİ
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Kur’an-ı Kerim’e geçiş törenlerimizi coşkuyla gerçekleştirdik.
“Sizin en hayırlınız Kur’an'ı öğrenen ve öğretendir” hadisi şerifi ile Peygamber Efendimiz Kur’an’ı öğrenmenin ne büyük 
fazilet olduğuna işaret etmiştir. Biz de okulumuzda gerçekleştirmiş olduğumuz Kur’an-ı Kerim dersleri sonucunda  
Kuran’a geçmeye hak kazanan öğrencilerimize Kuran’a geçiş törenleri düzenledik. 
Ailelerinin yoğun ilgisi, öğretmenlerimizin teşviki ve değerli Okul Müdürümüz Aynur DOĞAN’ın katılımıyla büyük bir 
coşku içinde geçen törenlerimizde öğrencilerimize bugünün anlamını en güzel şekilde ifade eden Kur’an-ı Kerim 
hediyeleri okul müdürümüz tarafından verilmiştir. Kur’an’a yeni geçen öğrencilerimizin programda Kur’an-ı Kerim’den 
bölümler okumaları ayrı bir güzellik yaşatmıştır. Sözlerin en güzeli olan Allah’ın kelamını öğrenme yolunda atılan bu 
en önemli adımda öğrencilerimizin yanında olmanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Kur’an-ı okumanın
yanında onunla amel etmelerini dileyerek öğrencilerimizi tekrar kutluyoruz.



6. Hamarat Eller Geleneksel Lezzetler Yemek 
Yarışması ünlü gurmelerinden velimiz Ayşem 
EKER ‘in jüri başkanlığında 8. Mart Dünya 
Kadınlar Günü kutlamaları eşliğinde gerçekleşti.
Gökyüzü Eğitim Kurumları velilerinin yemek hünerlerinin 
sergilendiği 6.Hamarat Eller Yemek Yarışması, 8 Mart 
Perşembe günü okulumuz Marmara Yemek Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Birbirinden güzel Geleneksel Lezzetlerin 
değerlendirildiği yarışmada jüri başkanlığını değerli 
gurmelerimizden Ayşem EKER ve kurumumuzun aşçısı 
Bülent BEŞLİOĞLU yaparken juride İlkokul Okul Aile Birliği 
başkanı Sedef SONBİLEN de yer aldı.
Jüri değerlendirmesi esnasında velilerimize konferans 
salonunda Yazar Merve GÜLCEMAL “Çocuğumun Kalbi 
Değerlidir” konulu seminer verdi.
Yarışma sonrasında jüri başkanları Ayşem EKER ve 
Bülent BEŞLİOĞLU her yemeğin ayrı ayrı güzel ve özenle 
yapılmış olduğunu dile getirdi.
Yarışmaya katılan tüm velilerimize katılım belgesi ve 
hatıra hediyeler verilirken jüri üyelerimize de teşekkür 
edilerek günün anısına hediyeleri takdim edildi. 1. olan 
velimize ödülünü ve belgesini Genel Müdürümüz Dr. 
Hüseyin Emin ÖZTÜRK takdim etti. Dereceye giren diğer 
velilerimize de ödül ve belgeleri kurum müdürlerimiz 
tarafından verildi.

Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışmasında;
1. Aşure - Zeynep CERRAHOĞLU
2. Portakallı Zeytinyağlı Pırasa - Cemile UÇAR
3. Antep Usülü Kuru Dolma - Hafize AKARSU oldu.

GÖKYÜZÜ’NDE GELENEKSEL
HAMARAT ELLER YEMEK YARIŞMASI

GÖKYÜZÜ’NDE SU GÜNÜ
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu öğrencileri 22 Mart Dünya 
Su Günü’nde farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak daha önceki senelerde 
Eco-Okullar projesi kapsamında su konusunda etkin projeler yürüten 
öğrencilerimiz ile bu yıl da “su” konulu sokak röportajları yapıp suyun 
önemini ve tükeniyor olmasının nedenlerini vatandaşlarımıza sorarak 
başarılı bir projeye daha imza attık. Halkın nabzını tutan öğrencilerimiz, 
vatandaşlarımız arasından su konusunda yeteri kadar bilinçli 
olmadıklarını ve bugünün önemini bilmediklerini fark ettikleri kişilere
açıklayıcı bilgiler verdiler. Ayrıca Fen bilgisi öğretmenleri rehberliğinde hazırlanan pano etkinlikleri ve seminer ile 
suyun insan hayatında taşıdığı önem anlatıldı. Dünya Su Günü vesilesi ile farkındalık kazanan öğrencilerimizi bu duyarlı 
tutumlarından dolayı kutluyoruz. 

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Fen Bilimleri 
Zümresi tarafından 5. sınıf öğrencilerimize 
yönelik “Pendik Bilim Merkezi ” gezisi düzenlendi.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak bilimi izleyen 
değil, üreten ve yaşayan bireyler yetiştirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu sebeple Fen Bilimleri 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. Gezide derslerde öğrendiğimiz 
konuları pekiştirdik. 5.sınıflar olarak katıldığımız gezide 
önce gezi içeriği tanıtan bir video izledikten sonra rehberler 
eşliğinde bilim dolu dakikalar yaşadık. Yansımanın 
bulunduğu düzenekler, aynalı etkinlikler, ses boruları, 
sesin şiddeti, havanın gücü, elektriklenme, girdap, enerji 
dönüşümü ile ilgili düzenekler, Newton beşiği, elektrik 
iletkenliği, duman bombası, eski dönemlerde çizgi film 
yapımlarını gördük. En son gezimizi tamamlarken hepimiz 
birer bilim insanı olduk ve pil enerjisinden hareket 
enerjisine dönen robotlarımızı yaptık. Gezimizi keyifle 
tamamladık.

BİLİM MERKEZİNDE BİLİM İNSANI OLDUK
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Maltepe ilçe genelinde ortaokullar arası 23 
Nisan Çocuk Maratonu’na başarımızla damga 
vurduk.

Maltepe İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Maltepe İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte organize ettiği 
20.04.2018 tarihinde Maltepe ilçesi genelinde 
düzenlenen Ortaokullar arası 23 Nisan Çocuk 
Maratonuna katılan okulumuz öğrencileri 60 m. 
koşularına katılarak okulumuzu temsil ederek güzel 
sonuçlar elde ettiler. 7. sınıf öğrencimiz Yiğit Yeğen kendi 
yaşıtları arasında rakiplerine fark atarak 1. olup bizleri 
gururlandırmıştır.

MALTEPE İLÇESİ
23 NİSAN ÇOCUK KOŞUSUNDAYIZ

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Geleneksel Çocuk 
Oyunları Mendil Kapmaca Müsabakalarında okul 
takımımız okulumuzu başarıyla temsil ederek 
Maltepe 2. si olmuştur.

Maltepe ilçesinde düzenlenen Mendil Kapmaca turnuvasında, 
Özel Gökyüzü Ortaokulu Yıldızlar Takımı Maltepe ilçesinde 
kıyasıya mücadele ettiği müsabakalardan madalya ve kupa 
ile döndü. Rakiplerini tek tek eleyip finale yükselen takımımız 
Maltepe ilçe 2.si olarak kupayı almaya hak kazandı. 

MENDİL KAPMACA YARIŞMASINDA
MALTEPE İKİNCİSİYİZ

Öğrencilerimiz katıldıkları badminton 
turnuvasında okulumuza 1.lik ve 4. lük dereceleri 
getirerek okulumuzu ilçede başarı ile temsil 
ettiler.

Maltepe ilçesinde düzenlenen okullar arası “Badminton 
Turnuvası”na katılan Özel Gökyüzü Ortaokulu kız takımı ve 
erkek takımı öğrencilerimiz güzel ve heyecanlı geçen 
maçlar kazanarak başarılı bir güne imza attılar.
Turnuvaya katılan Kız Badminton Takımımız Maltepe İlçe 1. 
si olarak üç yıldır birinciliği kimseye kaptırmamış olup 
okulumuza yeni bir kupa daha kazandırdığı için bizleri bir 
kez daha gururlandırmıştır. Çekişmeli geçen müsabakalar 
sonunda rakiplerini eleyerek ilçe genelinde büyük bir 
başarı elde etmişlerdir.
Erkek Badminton Takımımız ise yine mücadele ile geçen 
maçlar sonunda Maltepe İlçe 4.sü olarak okulumuzu 
başarı ile temsil etmişlerdir.

BADMİNTONDA İLÇE BİRİNCİSİYİZ

Geleneksel 11. Futsal Turnuvamız Beden 
Eğitimi Zümremizin koordinatörlüğünde 
heyecanlı, çekişmeli, zevkli müsabakalar ile 
tamamlandı.

Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları tarafından her yıl 
geleneksel hale getirilen vizyon projemiz futsal 
turnuvasının resmi ve özel ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri arasında; kardeşlik ve centilmenlik 
duygularını geliştirmek, öğrencide mevcut olan enerjiyi 
spor alanlarına aktarmak, okullarımız arasındaki birlik 
ve bütünlüğe katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 11. 
düzenlendi. 23 okulun katılım gösterdiği organizasyon 
nefes kesen müsabakalara sahne oldu. 16-20 Nisan 
tarihleri arasında oynanan 23 müsabaka sonunda 
yapılan final maçında, birinci; İ.Vakfı Dumlupınar 
Ortaokulu, ikinci; Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları; 
üçüncü ise; Sancaktepe Hüseyin Temizel Ortaokulu 
oldu.

GELENEKSEL 11. FUTSAL TURNUVAMIZ
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Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları rehberlik hizmetleri kapsamında lise rehber öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU
tarafından 8.sınıf öğrencilerine LGS sürecinin nasıl geçtiği, 
sistem değişikliğinin olumsuz yanlarını nasıl atlatmaları 
gerektiği konusunda bir seminer verildi. Günlük çalışma 
planlarını ve çalışma disiplinini nasıl ayarlayacakları, sınava iki 
ay kala düzenli çalışma ile çok şey değişebileceği, hedeflerine 
ulaşma noktasına engellerini aşmaları gerektiği konularında 
bilgi verildi. En büyük engellerinin cep telefonu ve bilgisayar 
oyunları olduğu; bunu aşmanın yolları da seminerde anlatıldı. 
Küçük hikayelerle süslenen seminerde; lisenin önemi, iyi bir 
lisenin özelliklerinden bahsedilerek hayallerini süsleyecek 
meslekler için kendilerini Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesinde 
görmek istediklerini belirtti.

8.sınıf öğrencilerimize lise rehber öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU tarafından "LGS 
MOTİVASYON" semineri yapıldı.

8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN MOTİVASYON SEMİNERİ

Bu yıl 5.si düzenlenen “Uluslararası Açık Taekwondo Turnuvası"na 70’e yakın ülkeden 2000 sporcu 
katıldığı büyük turnuvada Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Sude Yaren 
UZUNÇAVDAR 2. lik derecesi alarak bizleri gururlandırmıştır.
Özel Gökyüzü Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi, Sude Yaren UZUNÇAVDAR, +59 kiloda 4. turda Alman rakibiyle karşılaştı. Fizik 
ve yaş üstünlüğüne rağmen başa baş giden final müsabakasında orta hakemin ceza puanıyla elenen Sude Yaren yaptığı 
açıklamada; hedefinin 26-30 Nisan tarihleri arasında Yunanistan’da yapılacak olan Dünya Başkanlık Kupası kota maçında 
finalde elendiği Alman rakibini yenmek olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI AÇIK TAEKWONDO TURNUVASI 2.Sİ GÖKYÜZÜ’NDEN

SPORCU YILDIZLAR GÖKYÜZÜ’NDEN
Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği Futsal Turnuvasında Gökyüzü’nün yıldızları elde ettikleri 
dereceler ile bizleri gururlandırdılar.
Maltepe ilçesinde düzenlenen “Küçük Erkek Futsal Turnuvası”nda, Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu, Gökyüzü 
Yıldızları takımı Maltepe ilçesinde kıyasıya mücadele ettiği müsabakalardan madalya ve kupa ile döndü. Rakiplerini tek 
tek eleyip finale yükselen takımımız başarılı bir derece alarak Maltepe ilçe 2.si olup kupayı okulumuza getirdi. 
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Değişen yeni sistemle beraber çocukların 
kafalarında oluşan soruları gidermek amaçlı 
düzenlen LGS seminerinde öğrencilere yeni sınav 
sisteminin detayları anlatıldı.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Rehberlik servisimiz 
tarafından bu yıl uygulanacak yeni sınav sistemi hakkında 
netleşen bilgiler doğrultusunda 8. Sınıf öğrencilerimize bir 
seminer verildi. Sınavın iki günden tek güne düşürüldüğü, 
dersler arasında molaların olmadığı sayısal ve sözel 
bölümün art arda yapılacağı ve en önemlisi 3 yanlışın 1 
doğruyu götürecek olduğu bu sisteme çok dikkat etmeleri 
ve ciddi hazırlık yapmalarının gerektiği paylaşıldı.  Değişen 
sistemle beraber tercih sisteminin de değiştiği artık 
öğrencilerin beş tercih hakkı olduğu ve iki şekilde yani 
adrese dayalı sistemle ve puana dayalı sistemle 
yerleştirme olacağı bilgisi öğrencilerimizle paylaşıldı.

LGS BİLGİLENDİRME

Özel Gökyüzü Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri liseye geçişlerini görkemli bir törenle kutladı.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ortaokulu bitirmenin , liseye merhaba demenin duygusallığını ve 
heyecanını bir arada yaşadı. 04.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen törenimiz, tüm Gökyüzü ailesi ve değerli velilerimizin 
katılımıyla yenilen akşam yemeğinin ardından konferans salonunda devam etti.Sayın Kurucu - Genel Müdürümüz Dr. 
Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün ve Eğitim Koordinatörümüz Sayın Aynur DOĞAN’ın yaptığı konuşmaların ardından okul 
derecelerinin açıklanmasıyla heyecan dolu anlar yaşandı.
Okul birincimiz, Rana YÖNTEM konuşmasının ardından şeref kütüğüne adını çaktı. Gelenekselleşen bayrak flama devir 
tesliminin akabinde öğrencilerimiz mezuniyet pastalarını büyük bir coşkuyla kestiler. Berat takdiminin ardından kep atma 
seremonisiyle sona eren gecemizde  öğretmen ve velilerimiz  bu güzel başarı tablosunun haklı gururunu yaşadı.

Öğrencilerimizin bireysel gelişimizi için grup çalışmalarına 
önem veriyoruz.

Ortaokul Rehberlik Servisimiz tarafından ortaokul öğrencilerimize yönelik 
bireyin gelişmesi, kendini ve olanakları tanıması, gerçekçi ve uygun planlar, 
seçimler yaparak kendisini yönlendirmesi amacıyla okulumuzda grup 
rehberlik çalışmaları başlattık. Bu tür çalışmaları daha çok öğrencilerin 
kendileriyle veya olgusal konularda bilgilenmelerini sağlayarak 
gelişimlerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. 

LİSEYE MERHABA HEYECANI

GRUP REHBERLİĞİ
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Gökyüzü Koleji'nin yıldız öğrencisi, milli 
sporcumuz Sude Yaren UZUNÇAVDAR yaklaşan 
turnuvalar öncesi devlet büyükleri ile görüşerek 
ülkemizi temsil edeceği yarışmaların içerikleri 
hakkında bilgi verdi. 

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi, 
Kulüpler Avrupa Şampiyonu, Turkish Open 2.'si Sude Yaren 
UZUNÇAVDAR, Maltepe’de Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 
Sayın İsmail UÇAR ile görüşme gerçekleştirdi.  25-29 
Nisan tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da 
yapılacak olan 100’e yakın ülkeden 2500 sporcunun 
yarışacağı Dünya Başkanlık Kupası maçında ülkemizi 
temsil edeceği bilgisini veren öğrencimize, devlet 
büyüklerimiz spor hayatında başarı dileklerini ilettiler.
Daha sonra öğrencimiz Maltepe Kaymakamı Sayın Meftun 
DALLI’ya Özel Maltepe Gökyüzü Eğitim Kurumları Eğitim 
Koordinatörü Aynur DOĞAN ve öğrencimizin antrenörü 
Serkan UZUNÇAVDAR’ın iştirak ettiği bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Kaymakamımız Sporcu öğrencimizi 
göstermiş olduğu başarılarından dolayı tebrik ederek ödül 
takdim etti. Akademik ve sportif alandaki başarılarının 
devamını dileyen DALLI, okulların başarılı sporcuları 
desteklemelerinin önemine vurgu yaptı.

MİLLİ SPORCUMUZ
DEVLET BÜYÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu PDR birimimiz tarafından Bireyi Tanıma ve 
Önleyici Rehberlik kapsamında 5.sınıf öğrencilerimize Problem Tarama 
Envanteri uygulandı. 
Öğrencilerin sağlık - beden, okul - öğretmen - ders, aile, toplumsal ilişkiler, 
mesleki gelecek ve kişilik alanlarındaki problemlerini ortaya çıkarmak ve bu 
problemlerin giderilmesi amacıyla uygulanan envanter öğrencilerimiz 
ilgi ve dikkatle doldurdular. 
Uygulanan bu envanterin sonucunda, özellikle problemli öğrencilerin tespiti 
yapılmış olunup,  “çok problem ifade eden” öğrenci grubu teker teker 
rehberlik servisine alınarak, testte ifade etikleri problemler hakkında daha 
açık ve detaylı görüşme yapıldıktan sonra gerekli görülen problemlerle ilgili 
aileler ve öğretmenler bilgilendirilip önleyici rehberlik kapsamında gerekli iş 
birliğine gidilmiştir. 

PDR birimimiz tarafından “Bireyi Tanıma ve Önleyici Rehberlik” çalışmaları kapsamında 5.sınıf 
öğrencilerimize Problem Tarama Envanteri uygulandı.

GÖKYÜZÜ’NDE  “SINIFIM BÜYÜDÜ” PROJESİ

Geleneksel “Sınıfım Büyüdü” projelerimiz ile 
yıldızlarımız önümüzdeki seneye şimdiden bir 
adım attılar.

Özel Maltepe Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak 
öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarısına ve hayata 
her anlamda donanımlı hazırlanmalarına çok önem 
veriyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz 
projelerimizden biri de “Sınıfım Büyüdü” projemiz. Bu 
doğrultuda 28 Mart 2018 günü “Sınıfım Büyüdü” 
projemizi gerçekleştirdik. 

Özel Maltepe Gökyüzü Eğitim Kurumları bünyesinde 
bulunan anaokulları, ilkokul, ortaokul yıldızlarımız 
önümüzdeki sene başlayacak bir üst sınıf okul hayatına 
şimdiden bir adım atmış oldular. Bir gün boyunca sınıf ve 
branş öğretmenleri tarafından anlatılan derslere giren 
öğrenciler, aynı zamanda müfredatlar hakkında da bilgi 
sahibi oldular. Güzel bir hayatın yolu, iyi bir okul 
eğitiminden geçer anlayışıyla uyguladığımız “Sınıfımız 
Büyüdü” projesi öğretmenlere de oldukça keyifli ve 
mutlu bir gün yaşattı. Öğrencilerimiz farklı ama faydalı 
bir gün geçirmiş oldular.
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ÇANAKKALE ZAFERİMİZ 103. YILINDA
Öğrencilerimiz “Çanakkale Geçilmez” diyerek 
vatan sevgisini, bağımsızlık ruhunu ve millet 
bilincini Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında bir kez 
daha bizlere aşıladı. 

“Çanakkale’de yeniden doğan “Çanakkale Ruhu” ile 
ecdadımız; Kurtuluş Savaşını kazanarak kutsal vatan 
topraklarımızda hiçbir zaman düşman işgaline izin 
verilmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 
Dönmemek üzere, ölüme koşa koşa ve şehadeti tatmak 
için gidilmiştir.”
Özel Maltepe Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak yüz üç yıl 
önce olduğu gibi bugün de bu yüce ruhun torunları olarak 
bu önemli günü hatırlamak, hatırlatmak ve yaşatmak 
amacıyla öğrencilerimize yönelik “103. Yılında Çanakkale 
Geçilmez” temalı bir program hazırladık. Programda bu 
yüce ruhu öğrencilere hissettirmek için konuşmalar, 
video gösterimleri yapıldı, tiyatrolar sergilendi ve şiirler 
okundu. Okulumuz öğrencilerinden oluşan koro günün 
anlam ve önemine haiz türküler söyledi. 
Geleceğimizi geçmişimizden aldığımız bu yüce ruhla 
kuracağız. Vatanımız için canlarını, seve seve veren 
kahraman şehitlerimizin aziz ruhları önünde saygı ile 
eğilen gençliğimiz, atalarının ideallerine layık olacaktır. 
Ruhları şad olsun.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 5 ve 6.sınıf 
öğrencileri için CNR Kitap Fuarı’na gezi 
düzenlendi.

Öğrencilerimiz, gittikleri kitap fuarında Kurucu Genel 
Müdürümüz Dr.Hüseyin Emin ÖZTÜRK ile söyleşi yaptı. 
Merak ettikleri sorulara yanıt bulan öğrencilerimiz, yıl 
içerisinde okudukları “Yaralı Keklik” ve “İpek Kuyruklu 
Uçurtma” kitaplarını Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’e 
imzalatma şansı buldu. Daha sonra öğretmenleri eşliğinde 
birçok kitap inceleyen ve alan öğrencilerimiz, birbirleriyle 
de fikir alışverişi yapmayı ihmal etmedi. Günün sonunda 
satın aldıkları kitaplarla mutlu bir şekilde okula döndüler.

GÖKYÜZÜ CNR KİTAP FUARI’NDA

Özel Maltepe Gökyüzü Kurumlarında İstiklal 
Marşı 'nın 97.yılı kutlandı.

Şanlı Türk milletinin büyük fedakarlıklarla kazandığı 
zafer ve bu zaferin büyük üstat Mehmet Akif'in 
kaleminden dökülen duygularının 97.yılını büyük bir 
gururla kutladık. Günün anlam ve önemini belirtmek 
üzere yapılan konuşmanın ardından öğrencilerimiz, 
İstiklal Marşı 'nın yazılış sürecini canlandırdı. Coşkuyla 
okunan milli marşın ardından Mehmet Akif ERSOY'un 
hayatımıza dokunan sözleriyle program devam etti. 
Sayın Eğitim Koordinatörümüz Aynur DOĞAN 'ın yaptığı 
gençlere örnek olacak konuşmayla programımız sona 
erdi.

HAKKIDIR HAKK'A TAPAN MİLLETİMİN
İSTİKLAL
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Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 5. sınıf 
öğrencileri sosyal bilgiler dersinde Türkiye’nin 
bölgeleri konusunu öğrendi, öğrenirken de 
eğlendi.

Okulumuzda geleneksel olarak düzenlenen “Memleketimin 
Tadı” etkinliği yine renkli coşkulu bir şölene dönüştü. 
Anadolu kültürümüze ait farklı tatların yer aldığı bu 
etkinlikte Karadeniz’in kuymağı, mısır ekmeği; Ege’nin 
haşhaşlı böreği; Doğu Anadolu’nun içli köftesi; 
Marmara’nın höşmerimi; İç Anadolu’nun mantısı ve daha 
niceleri öğrencilerimiz tarafından tanıtıldı ve tattırıldı. 
Yöresel yemeklerin yanında yöresel aksesuar ve müzikler 
de yemek ziyafetine renk kattı.

MEMLEKETİMİN TADI

Okulumuz 7. sınıf öğrencileri “Tuzla Tema 
Park”ta güneşin tadını çıkarıp eğlenceye 
doydular.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu gerçekleştirdiği 
birbirinden farklı sosyal etkinlikler kapsamında 7. sınıf 
öğrencilerimiz için Viasea Akvaryum-Lunapark gezi 
düzenledi.
11 Nisan Salı günü düzenlenen geziye ortaokul 7. sınıf 
öğrencileri katıldı. Rehberler eşliğinde gerçekleşen 
akvaryum programında öğrencilerimiz, “soğuk, ılıman 
ve tropik” kuşaklarda yaşayan canlılar dünyası 
hakkında geniş kapsamlı bilgi aldılar. Ardından lunapark 
bölümünde eğlenceli bir gün geçirdiler.
Yoğun ders ve sınav dönemi arasında gittiğimiz bu 
gezide sınav streslerini atarak topluca keyifli vakit 
geçirme imkânı buldular.

ÖĞRENCİLERİMİZİN  TUZLA TEMAPARK
EĞLENCESİ

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARI “OKU”YOR
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 5 ve 6. sınıf 
öğrencileri kitap okuma farkındalığı oluşturmak 
için “Oku’' koreografisi hazırladı.

Öğretmen ve öğrencilerimiz Kütüphane Haftası 
etkinlikleri kapsamında kitap okumanın önemine dikkat 
çekmek, kitabın birleştirici yönünü göstermek ve 
farkındalık oluşturmak için güzel bir etkinliğe imza attı. 
Dönem boyunca her sabah okuma saati ile güne merhaba 
diyen öğrencilerimiz yeni bir proje ile okul bahçesinde “ 
OKU” figürü oluşturup ardından bir ders saati kitap 
okudular.

GÖKYÜZÜ'NDE DERECE
Öğrencimiz Berke Sabır şiir yarışmasında 
Maltepe üçüncüsü oldu.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen "23 Nisan" konulu şiir yarışmasında 
okulumuz 5-B1 sınıfı öğrencilerinden Berke Sabır Maltepe 
ilçe üçüncüsü olmuştur. İlçe genelinde ortaokul 
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen şiir yarışmasında 
öğrencimizin başarısı bizleri gururlandırmıştır. Daha önce 
de 10 Kasım Atatürk konulu şiir yarışmasında ilçe 
üçüncüsü olan öğrencimizi başarılarından dolayı 
kutluyoruz.
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Özel Gökyüzü Koleji Okul Aile Birliği organizasyonu olan “Peygamberler Diyarı Kudüs” gezisi yarıyıl 
tatilinde gerçekleştirildi.

Velilerimiz dört gün boyunca Hz. Adem’den (as), Hz. Muhammed’e (s.a.v) nice peygamberlerin ayak bastığı, büyük 
medeniyetlerin izini barındıran, melikler, sultanlar, komutanlar, alimler ve nice sanatçıların isimlerinin taşına toprağına 
kazındığını keşfettiler.
Hz. Davut (a.s)’ın bu şehri feth ettiğini, Hz. Süleyman Peygamberin şehri şekillendirdiğini, Hz. İsa’nın göğe 
Peygamberimizin ise miraca yükseldiği, mübarek topraklarda gezdiler.
Velilerimiz 1. gün Telaviv’e geldikten sonra Yafa tepesinden Telaviv ve yafa sahil kıyısını gezdiler. Yafadaki Osmanlı Vali 
konağı ve Mahmudiye Medresesi ve camisini ziyaret ettiler. Abdülhamit Han’ın tahta çıkışının 25. yıl anısına dikilen saat 
kulesini ziyaret ettiler.
Cuma günü velilerimiz Mescid-i Aksa’ya namaz kılmaya giderken, Hristiyanların kutsal kiliseleri olan Kıyame kilisesinde 
ayin yaptıklarını, Musevilerinde batı duvarında ellerinde Tevrat okudukları gözlemlediler.
Sahabelerimizden Selmanı Farisi Kabri şerifi ziyaret edilip Getsamani Bahçesi ( Hz. İsanın yakalandığı bahçe), Meryem Ana 
Türbesi, Rabiatül Adeviye Türbesi, Hz. Davut Kabri ve Hz. İsanın havarileri ile son akşam yemeğini yediği mekan ziyaretleri 
gerçekleştirildi.
Mescid-i Aksamızda Peygamber Efendimizin miracına şahit olan Roma döneminden kalan sutunları , Mescid-i Aksa Kıble 
camisini, Kadim Aksa Cami, Mervan Mescidi, Süleyman (a.s) Kabri şerifinin olduğu medreseyi, Kubbetus Sahra ve içinde 
bulunan Ruhlar mağarasında namaz kılmanın mutluluğunu yaşadılar.
Halilü’r Rahman Şehri ve Camisini içinde bulunan Hz. İbrahim (a.s), Zevceleri Sare annemiz, Hz. İsak (a.s) zevceleri Rıfka 
annemiz, Hz. Yakup (a.s) ve Hz Yusuf (a.s) peygamberlerimizin kabri şerifleri, Lut Gölü (Lut kavminin helak edildiği 
mekan) ve Musa (a.s) Külliyesi ziyaretleri de gerçekleştirildi.
Velilerimiz bir başka kutsal gezide yine buluşmak dua ve dilekleriyle, İstanbul’a döndüler.

GÖKYÜZÜ KOLEJİ VELİLERİ KUDÜS’TE

Aktif çalışmalar yapıyoruz ve olumlu sonuçlar alıyoruz.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 5. Sınıf öğrencilerimiz hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Bu dönem yapmış 
olduğumuz memleket tanıtımı ile öğrencilerimiz kendi memleketlerini yöresel kıyafetler ve materyallerle İngilizce 
tanıttılar. Arkadaşlarına sunum yapan öğrenciler video çekildiler ve çok eğlendiler. Kendi şehirlerini tanıtma etkinliğine 
katılan öğrenciler bir yandan şehirleri tanıtırken, bir yandan da karşılıklı İngilizce konuşarak derste öğrendiklerini 
tekrar ettiler ve unutamayacakları keyifli anlar yaşadılar.

İNGİLİZCE MEMLEKET VE BÖLGE TANITIMI
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Öğrencilerimiz her hafta yaş seviyelerine 
uygun film izleyerek öğrendiklerini 
pekiştirdiler.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 6. ve 7. sınıf 
öğrencileri haftalık olarak kendi yaş seviyelerine 
uygun, öğretmenler tarafından seçilen yabancı dizileri 
kendi dillerinde izleyerek İngilizce dinleme ve konuşma 
becerilerini geliştirdi. Üstelik hem İngilizce hem Türkçe 
altyazıları aynı anda görerek, duydukları diyalogları 
daha rahat anladılar. Böylece kendilerine olan güvenleri 
arttı ve artık İngilizce dizileri daha keyifli izliyorlar.

HAFTALIK YABANCI DİZİ AKTİVİTEMİZ

İngilizce hikâye kitapları okuyor, özetlerini 
yazıp arkadaşlarımıza sunuyoruz.

Okumak hayat boyu geliştirmeye devam ettiğimiz en 
önemli, becerilerden bir tanesidir. Bu sebeple okuma 
aktivitesini eğlenceli hale getirmek amacıyla, Özel 
Maltepe Gökyüzü Ortaokulu öğrencileri İngilizce 
derslerinde öğrendikleri  temalarla ilgili farklı kitaplar 
okuyup ve sınıf arkadaşlarına sundular. Özet ve 
inceleme çalışması yapmak üzere, her dönem seçilen 
farklı kitaplar belirli aralıklarla okundu. Farklı kitaplar, 
farklı yorumlar ve farklı açıklamalarla eğlenceli hale 
gelen derslerimizde öğrencilerimiz İngilizce kitap 
okuyarak daha donanımlı daha bilgili olmayı 
hedeflemekte ve kelime dağarcığını geliştirmektedir. 

İNGİLİZCE DERSİ ÖZET YAZMA
ÇALIŞMALARIMIZ 

Ortaokul öğrencilerimiz İngilizce ders anlatmanın 
heyecanını yaşadılar.

İngilizce derslerimizde teorik bilgilerin yanı sıra 
öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, dil fobisini 
engellemek, çocukların bilinmeyen diyalogları çözmesine 
yardımcı olmak ve pratik yapmalarına imkan sağlamak 
amacıyla ilkokul İngilizce zümremiz ile koordine ederek 
ortaokul öğrencilerimizin ilkokul İngilizce derslerine 
öğretmen olarak katılma faaliyetlerini gerçekleştirdik. 
Küçük öğretmenlerimiz hem İngilizce ders anlatıp hem de 
öğrencilerimize keyifli eğlenceli ve öğretici etkinlikler 
yaptırdılar. Öğrencilerimiz öğretmenliği tadıp İngilizce ders 
anlatmanın farkını yaşadılar.

YOUNG TEACHERS ETKİNLİĞİ

İNGİLİZCE ŞİİR YAZIYORUZ
Öğrencilerimiz baharı İngilizce şiir yazarak 
karşıladı.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ile 
İngilizce derslerinde öğrendikleri kelimeleri ve yapıları 
kullanarak İngilizce şiir yazma etkinliği yapıldı. Öğrenilenlerin 
pekiştiği duyguların yansıtıldığı birçok şiir keyifle yazıldı ve 
okundu.

5.SINIF YILSONU İNGİLİZCE GÖSTERİSİ

İngilizce hazırlık 5.sınıf öğrencilerimiz İngilizce 
Zümresi koordinatörlüğünde hazırladıkları 
yılsonu gösterisi ile büyük beğeni topladı.

5.sınıf öğrencilerimiz yılsonu İngilizce gösterilerine 
heyecanla hazırlandı. ’5-B1 sınıfı öğrencilerimiz 
Robinhood‘ ,’5-A sınıfı öğrencilerimiz Sherlock holmes’ 
ve ‘5-B2 sınıfı öğrencilerimiz Cinderalla‘ oyunlarını 
sahneye taşıyarak velilerimize İngilizce bir gösteri 
sundular. Öğrencilerimiz mini birer oyuncu olarak 
sahnede olmanın ve İngilizce konuşmanın heyecanı ile göz 
dolduran performanslar sergilediler. İngilizce tiyatro 
oyunlarının ardından popüler İngilizce ve İspanyolca 
şarkılar seslendiren koromuz son olarak bir Gökyüzü 
geleneği olan Gökyüzü Marşı’nı hem İngilizce hem de 
Türkçe seslendirerek izleyenlere keyifli dakikalar 
yaşattılar. Hem sahne performansları hem de 
söyledikleri şarkılarla göz kamaştıran öğrencilerimiz 
başarı sertifikaları ile gösterilerini taçlandırdılar. 
Program sonunda tatlı yorgunluklarını dans ederek 
attılar.
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YENİ BİR BAŞLANGICA MERHABA

Özel Maltepe Gökyüzü Koleji - Fen Lisesi 2018 mezunlarını gerçekleştirdiği programla yeni bir hayata 
uğurladı. 

Okulumuz Marmara Salonunda öğrenci ve velilerimizin katılımıyla gerçekleşen mezuniyet yemeğimizin ardından 
konferans salonumuzda programımızın ikinci bölümü gerçekleştirildi. Öğretmenler adına Naciye YAKUPOĞLU, okul 
müdürü Abdurrahim AKKAYA ve Kurucu Genel Müdürümüz sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün konuşmalarının ardından 
pasta kesimi, okul derecelerinin açıklanması, mezuniyet kütüğüne isimlerin çakılması, bayrak flama devir teslimi ve 
beratların verilmesinin ardından mezuniyet programlarının vazgeçilmezi kep atma töreni gerçekleştirildi. Program 
sonunda öğrencilerimiz ve öğretmenleri toplu hatıra fotoğrafları çekildi. Velilerimizin de katılımıyla duygusal anların 
yaşandığı programımız öğrencilerimiz için iyi dilek ve temennilerle sona erdi.
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Özel Gökyüzü Koleji - Fen Lisesi Rehber Öğretmeni 
Naciye YAKUPOĞLU tarafından 12. sınıf velilerimize 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rehber öğretmenimiz 
tarafından, YKS ye 2 ay kala sınav grubu 
öğrencilerimizin psikolojileri değerlendirildi. Stres, 
kaygı düzeyleri konuşularak öneriler verildi. Uyku ve 
beslenme düzeylerinin kaygı üzerindeki etkileri anlatıldı. 
Ebeveynlere düşen görevler anlatıldı. Olumlu 
düşünmenin öğrenci psikolojisindeki önemi üzerinde 
duruldu.

Şu ana kadar öğrencilerimize uyguladığımız sınavların 
analizleri çıkarılarak velilerimize bir dosyada sunuldu. 2   
ay kala yapacağımız denemelerin tarihlerinin de yer 
aldığı dosyada velilerimize verildi. Çocuklarımızın 2 ay 
kala nasıl çalışmaları gerektiği anlatıldı. Gökyüzü Eğitim 
Kurumları olarak, TYT-AYT konularımızın bittiği ama 
gerek deneme, gerek soru çözüm saatleri olarak yoğun 
bir program akışımızın olacağı ve kesinlikle 
öğrencilerimizin devamsızlık yapmamaları gerektiği 
velilerimize söylendi. Matematik, Fen ve Türkçe-Sosyal 
zümreleri de toplantıya davet edilerek  dersleriyle ilgili 
branş branş bilgi paylaşımında bulunuldu.

Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak aile-okul işbirliğinin 
sağladığı veli memnuniyeti bizleri mutlu etti.

12. SINIF VELİLERİMİZLE BİLGİLENDİRME
TOPLANTISINDA BULUŞTUK

10. SINIF VELİLERİNE "ALAN SEÇİMİ"
SUNUMU YAPILDI.

Meslek seçimi, insan hayatının önemli dönüm noktalarından 
biridir. Doğru ve isabetli karar vermek için veli - okul işbirliği 
kapsamında Lise Rehber Öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU 
10.sınıf velileriyle buluştu. Ders seçiminin, meslek seçiminin 
ilk adımı olduğu ve meslek seçimi kriterleri velilerimizle 
paylaşıldı. Öğrencinin ilgi, yetenek ve beklentilerinin 
bilinmesi, alanlardaki başarı durumlarının öğretmenlerle 
analiz edilmesi ve Mesleki Eğilim Envanteri uygulanıp 
sonuçlarının değerlendirilmesinin gerektiği velilerimize 
anlatıldı.
Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizdeki 
potansiyel yeteneği fark edip kendilerini gerçekleştirecekleri 
mesleklere ulaşmalarını destekleyecek çalışmalar yapmak 
ilk vazifelerimizdendir. Alan seçimi için yapacağımız 
öğrenci-öğretmen - veli - rehber öğretmen işbirliği de 
velilerimize anlatıldı.
Yeni sınav sistemi, seçecekleri alanlarla ilgili görecekleri 
dersler, hangi meslek hangi alandan alıyor gibi bilgilerin 
paylaşımı velilerimizi memnun etti.

11. SINIF VELİLERİYLE BULUŞMA
Lise Rehber Öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU tarafından 11. sınıf velilerimizle bir 
yıllık çalışmaları değerlendirmek için toplantı yapıldı.
Herkesin bildiği gibi üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık süreci oldukça uzun ve 
zorlu bir maraton. Sınava yönelik hazırlığın 12. sınıfa sığdırılmaya çalışılması doğru 
bir taktik olmadığı gibi bize, kendimizi eksik gördüğümüz konuların ve derslerin 
üzerine daha fazla eğilmemiz için zaman yaratmakta pek çok sıkıntı çıkaracaktır. 
Dört yıllık lise müfredatının üstesinden yalnızca 12. sınıfta çalışılarak gelinmesi 
gerçekçi değildir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda sınav hazırlığının daha erken 
bir dönemde başlamasının sonuçlara olumlu etki edeceğine hemfikir olabiliriz.
Bu bilinçle 11. sınıflara da YKS çalışmalarımızda ağırlık verdik. Ve velilerimizle yıl 
boyu yaptığımız çalışmalardan bahsederek, öğrencilerimizin akademik durumlarını 
değerlendirdik. Yaz tatilinde nasıl çalışmaları gerektiği ve 12. sınıfta neler 
yapacağımızı,velilerimizden beklentilerimizi de dile getirdiğimiz toplantımız 
karşılıklı memnuniyetle sona erdi.
Gökyüzünde okul-aile el ele…
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Özel Maltepe Gökyüzü Koleji - Fen Lisesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
coşkuyla kutlandı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.  Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okul müdürü 
Abdurrahim AKKAYA, 19 Mayıs ruhundan, 19 Mayısın ve gençliğin öneminden; gençlerin daha başarılı olmaları için ne 
yapması gerektiğinden bahsetti. Müzik öğretmenimiz Gülperi Şen’in hazırladığı koro, günün önemine has marşlar  
söyledi. Öğrencilerimiz 19 Mayıs’ı anlatan şiirler okudular. Programımız Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ataya 
cevabı ile sona erdi.

TÜM ÜMİDİM GENÇLERDEDİR

Teknolojik gelişmelerin eğitim üzerindeki etkisi günden 
güne artmaktadır. Gökyüzü Koleji, çağdaş eğitim 
anlayışıyla e-öğrenme faaliyetlerinin tüm imkanlarını 
öğrencilerine sunmaktadır. Bu bağlamda 10-A İngilizce 
kur sınıfında internet ve tabletler kullanılarak 
uluslararası CEFR B1 İngilizce seviyesinde deneme sınavı 
uygulandı. Kağıt ve kalem yerine tablet bilgisayarlardan 
sorular okundu, kulaklıklar kullanılarak dinlemeler 
yapıldı. Sınavda başarılı olan öğrencilerimiz uluslararası 
geçerliliğe sahip B1 İngilizce düzeyinde sertifikaya sahip 
oldular.

10. SINIFLAR CEFR B1 İNGİLİZCE SINAVI
2017-2018 Eğitim - Öğretim yılında il ve ilçe çapında 
okullar arası liseler Badminton turnuvasına katılan kız 
ve erkek takımı öğrencilerimiz, okullarını badminton 
kortlarında temsil ettiler. Lise Kız takımı öğrencilerimiz 
ilçe 4.sü olarak turnuvayı tamamladı. Erkek takımı 
öğrencilerimiz ise dereceye girememiş olsa da örnek 
bir mücadele sergileyerek güzel maçlar çıkarmıştır. 
Öğrencilerimizi tebrik eder ve başarılarının devamını 
dileriz.

BADMİNTON TURNUVALARIMIZ
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“Gökyüzü Uçağı” Projesi kapsamında Coğrafya 
Öğretmenimiz Esra Özkan ve Fizik Öğretmenimiz Hülya 
Adıgözel başkanlığında sınıflar arası gezegen 
tanıtımlarımız tüm hızıyla devam etti. Öğrencilerimiz 
araştırdıkları bilgileri hayal güçlerini kullanarak sınıf pano  
ya da kapılarında paylaştılar. Bizlere de bu eğlenceli 
kareleri gözlemlemek ve bilgi sahibi olmak kaldı.

GEZEGENLER ARASI YOLCULUK

Okulumuz 10. sınıf öğrencileri, Biyoloji Öğretmeni Sibel 
ESKİKÖY ve Kimya Öğretmeni Leman GERİDÖNMEZ 
eşliğinde 3 Mayıs Perşembe günü Üsküdar Belediyesi 
tarafından açılan Tebessüm Kahvesi’ne gittiler. Üsküdar 
Belediyesi tarafından 2016 yılında açılan ve 10 tane down 
sendromlu gencin çalıştığı mekanda öğrencilerimiz keyifli 
bir kahvaltı yaptılar 
Burada çalışan down sendromlu gençler son derece cana 
yakın ve gelen misafirlerle iletişime geçmekten de son 
derece mutlular. Tebessüm Kahvesi’ ni ziyaret edecek 
olursanız size küçük bir tavsiye: Birbirinden sempatik bu 
çalışanlarla daha iyi iletişim kurabilmek için kısa ve basit 
cümleler kurmak çok önemli. Çünkü onlardan tek 
farkımız +1 kromozom….

TIPKI SİZİN GİBİYİZ + 1 FARKLA

Gökyüzü Koleji öğrencileri geride bıraktığı ilk dönemi bilgi yarışmasıyla tekrar hatırladı. 9. sınıf öğrencileri arasında 
yapılan ve üç takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada öğrenciler hem eğlendiler hem de ilk dönem bilgilerini 
hatırladılar. Yarışma sonunda ‘’Erik Dalı’’ adlı takım birinci oldu. Birinci olan takım bir an önce diğer turlara katılmak 
istediklerini belirtti.

GÖKYÜZÜ’NDE BİLGİ YARIŞMASI
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“Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik.” ( Fetih suresi 1. Ayet )

Okulumuzun konferans salonunda İstanbul’un fethinin 565 Yıl dönümü 
coşkuyla kutlandı.
Peygamber Efendimizin  hadisindeki sevaba ulaşma arzusu ile yola çıkan 
Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 günü İstanbul’u fethetti. Bu bilinci 
öğrencilerimize kazandırmak adına okulumuzda bir program hazırladık. 
Tarih öğretmenimiz Nurullah KAYA’nın hazırladığı Fetih Programı saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda 
öğrencilerimizin okudukları birbirinden güzel yazı ve şiirler bizleri daha da 
heyecanlandırdı. Okul müdür Abdurrahim AKKAYA da kendi yazmış 
olduğu fetih ve fatih isimli şiirini okudu.  Ardından niçin fethe, fatihe sahip 
çıkmamız gerektiği üzerinde durarak öğrencilerimizde fetih bilinci 
hakkında bilgiler verdi. Program fetihle ilgili hazırlanan slayt ve video 
sunumlarıyla sona erdi.

MEHMED’DEN FATİH’E ...



2017-2018 eğitim ve öğretim yılı boyunca il ve ilçe 
çapında liseler arası futsal turnuvasına katılan erkek 
öğrencilerimiz, ilk üç dereceye sahip olamasa da grup 
içinde birçok okul takımını yenerek tur atlamıştır. 
Öğrencilerimize göstermiş oldukları emek ve 
mücadelelerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının 
devamını dileriz.

FUTSAL TURNUVALARINDA TUR ATLADIK

Gökyüzü Koleji idari kadrodu olarak öğrencilerimizle okul 
çıkışlarında motivasyon ve aidiyet yemekleri düzenledik.
Gökyüzü Koleji bir ailedir. Dolayısıyla idare, öğrenci, veli 
sürekli paylaşım içerisinde olur. Bunun bir şekli de okul 
idaremizin öğrencilerimizle yaptığı okul dışı  etkinliklerdir. 
Bu etkinliklerde okul ortamının dışında birlikte olmak, 
düşünceler paylaşmak ve daha iyiye ulaşmak hedeflenir. 
Bu amaçla bu dönem de bu etkinliklerimizi okul idaresi 
öncülüğünde gerçekleştirdik.

İDARE - ÖĞRENCİ MOTİVASYON YEMEKLERİ

9-A sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmenleri Demet Balta 
mübarek cuma gününü hediyeleşerek kutladılar. ''En güzel 
hediye kitaptır.'' diyen öğrenciler çekilişle  birbirlerine kitap 
hediye etti.

EN GÜZEL HEDİYE KİTAPTIR
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9 B sınıfında Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 
öğrencilerimiz,  roman türlerini anlattılar. Her bir 
roman türünü anlatırken aynı zamanda o roman  türü 
ile ilgili romanı  da okuyan öğrencilerimiz, okudukları 
romanları arkadaşlarına tanıttılar. Böylelikle hem 
sunum yapma yeteneğinde deneyim kazandılar hem de 
“Metinlerde millî, manevi ve evrensel değerler ile 
sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler” 
kazanımına uygun olarak romanı inceleme imkanına 
sahip oldular. 

SUNUM YAPIYOR, DENEYİM
KAZANIYORUZ



9-A ve 10-A ingilizce kur sınıfı, günlük hayatta ingilizce kullanımlarını geliştirmek için Kadıköy English Spoken Cafe 
etkinliğine katıldı. İngilizce öğretmeni Aytaç ASLAN eşliğinde Kadıköy English Spoken Cafe'de iki saat geçiren öğrenciler, 
yabancı eğitmenler eşliğinde diyaloglar kurarak hem eğlendiler hem de konuşma becerilerini pekiştirdiler.

9. ve 10. SINIFLAR “ENGLISH SPOKEN CAFE” ETKİNLİĞİ

Gökyüzü Koleji 10-B sınıfında öğrencilere 
verilen ENGLISH VOCABULARY GAME 
(ingilizce kelime oyunu) tasarlama 
projesinde, öğrenciler kendi tasarladıkları 
ingilizce kelime oyununu oynadılar. Son 
derece yaratıcı ve kelime ezberini daha 
kalıcı hale getiren bu eğitsel oyunu 
tasarladıkları için öğrencilerimizi tebrik 
ediyoruz.

ENGLISH VOCABULARY GAME

Rehber Öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU tarafından 11. 
sınıflarımıza “Hedefe 1 Kala” semineri yapıldı.
Öğrencilerimize üniversite sınav sürecinin zor ve engebeli 
olduğu ama düzenli ve istikrarlı çalışıldığı takdirde daha 
rahat bir sınava hazırlık süreci geçirileceği anlatıldı. 
Öğrencilerimize hedeflerine ulaşma noktasında, sınava 
çalışırken şu noktalara dikkat etmeleri gerektiği üzerinde 
önemle duruldu:
 • Sıkı Çalışma
 • Sabır
 • Uzun Geceler
 • Fedakarlık
 • Disiplin
 • Özeleştiri
12.sınıfta girecekleri sınavda başarıyı yakalayabilmeleri 
için, bu maddelerin örneklerle açıklandığı sunumda, 11. sınıf 
öğrencilerinde farkındalık yaratılmış oldu.

HEDEFE BİR KALA
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8.sınıf öğrencilerimize, Lise rehber öğretmenimiz Naciye 
YAKUPOĞLU tarafından "LGS MOTİVASYON" Semineri 
yapıldı. Seminerde 8.sınıf öğrencilerine LGS sürecinin nasıl 
geçtiği, sistem değişikliğinin olumsuz yanlarını nasıl 
atlatmaları gerektiği hatırlatıldı. Günlük çalışma planlarını ve 
çalışma disiplinini nasıl ayarlayacakları görsellerle anlatıldı. 
Sınava 2 ay kala düzenli çalışma ile çok şeyin değişebileceği, 
hedeflerine ulaşma noktasında engellerini aşmaları 
gerektiği anlatıldı. En büyük engellerinin cep telefonu ve 
bilgisayar oyunları olduğu hatırlatıldı. Küçük hikayelerle 
süslenen seminerde; lisenin önemi anlatıldı. İyi bir lisenin 
önemi ve özellikleri anlatılarak; hayallerini süsleyecek 
meslekler için kendilerini Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesinde 
görmek istediğimiz söylenerek seminer sona erdi.

"LGS MOTİVASYON" SEMİNERİ

Rehber Öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU ve sınıf öğretmenleri eşliğinde 
11. ve 12. sınıf öğrencilerimize Medipol Üniversitesi tanıtım gezisi yapıldı. 
Öğrencilerimize, hayal ettikleri meslekler hakkında daha çok bilgi 
edinmeleri amacıyla, diş hekimliği fakültesi, fizyoterapi bölümü, 
gastronomi ve mutfak sanatları ile beslenme-diyetetik laboratuvarları 
gezdirildi. Öğrencilerimiz, kendilerini heyecanlandıran laboratuarlar 
sayesinde hayallerini daha da netleştirdiklerini dile getirdiler.
Tıp ve psikoloji bölümlerinin de tanıtımının yapıldığı üniversite gezimiz, 
keyifli bir şekilde tamamlandı.

GÖKYÜZÜ KOLEJİ VE FEN LİSESİ GÖK-KAM
ETKİNLİKLERİNE DEVAM EDİYOR

Her  yıl mart ayının son pazartesi günü kutlanan 
Kütüphaneler Haftası okulumuzda da kutlandı. Hafta 
boyunca Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak dersleri 
Dr. Hüseyin Emin Öztürk Kütüphanesinde işledik. 
Kütüphanede vakit geçirerek kitap okumanın ve 
kütüphanelerin öneminden bahsettik, öğrencilerimiz ile 
kütüphanelerin sorunları ve çözüm yollarını tartıştık. 
Böylelikle öğrencilerimiz  ilmin, bilginin kaynağının 
kitaplardan geçtiğini anlamış oldular.

İLMİN UĞRAK YERİ KÜTÜPHANELER 
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Gökyüzü Koleji-Fen Lisesi, Doğuş Üniversitesi Eğitim  
Koordinatörü Gökhan Rıza ŞİNEL’i ağırladı. 9. 10. 11. 12. 
Sınıf öğrencilerimize Şinel tarafından "Meslek 
Seçiminin Önemi ve Yeni Sistem" semineri yapıldı.
ŞİNEL tarafından yapılan sunumda; meslek seçiminin 
önemi, kişinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
mesleğini seçmesi gerektiği ve bunun için de öncelikle 
öğrencinin kendini tanıması gerektiği anlatıldı. İnsan 
hayatında severek yapılan mesleğin, başarıya 
götürdüğü vurgulandı.
Hedef koyma hedefler doğrultusunda çalışma ve 
değişen sınav sistemi hakkında bilgi paylaşımında 
bulunan konuğumuz ŞİNEL verimli bir seminer 
gerçekleşti.
Konuğumuzun sıcak, samimi, görsellerle ve örneklerle 
renklendirdiği sunumu için kendisine teşekkür ederiz.

KARİYER GÜNLERİNDE MİSAFİRİMİZ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİNDEN

TRACKTEST DENEME SINAVI

ÖZEL GÖKYÜZÜ ANADOLU LİSESİNDE
DÜNYA Pİ GÜNÜ KUTLANDI

14 Mart, çok eski medeniyetlerde keşfedilen ünlü 
matematik sabiti Pi anısına özel kabul ediliyor ve 
kutlanıyor. Gökyüzü Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, 14 
Mart Dünya Pi Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Özel 
Gökyüzü Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Müge 
Akkal önderliğinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
katılımıyla gerçekleşen Pi Günü kutlaması çok renkli ve 
coşkulu geçti. Matematiğin gizemli sayısı olarak kabul 
edilen Pİ sayısı sunumlarının, yiyeceklerinin ve matematik 
oyunlarının yer aldığı kutlamalarda öğrenciler bir araya 
gelerek Pi sayısını oluşturdular. 

9-A İngilizce kuru öğrencilerine uygulanan TrackTest 
teknolojik İngilizce deneme sınavında öğrencilerimizin 
%100ü başarılı oldu. Üstelik uluslararası standartlarda 
geçerliliği olan CEFR A2 seviyesinde sertifika almaya hak 
kazandılar.
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Çağın eğitime sunduğu en yeni teknolojik gelişmelerden 
E-Öğrenme ve Mobil Öğrenmeye dayalı İngilizce Bilgi 
Yarışması etkinliği gerçekleştirildi. Üçer kişiden oluşan 
gruplarla öğrenciler hem mobil cihazlar kullanarak 
eğlendiler, hem de İngilizce dil bilgisi, kelime bilgisi ve genel 
kültür sorularında arkadaşlarıyla yarıştılar.

Üç farklı mobil tabanlı platform kullanılarak yapılması ve 9, 
10 ve 11. sınıflar arası düzeyde olması nitelikleriyle bu 
yarışma bir ilki temsil ediyor.

GÖKYÜZÜ'NDE YİNE BİR İLK

OKULUMUZ BİLGİ YARIŞMASINDA
Gökyüzü Koleji öğrencileri Okan Üniversitesinin düzenlemiş olduğu liseler arası bilgi yarışmasına bu yıl da katıldı. 
İstanbul'dan birçok okulun katıldığı bu yarışmada her seviyeden öğrenciyle oluşturulan takımlar, genel kültür ağırlıklı 
soruları cevapladı. Çekişmeli geçen yarışmada okulumuz başarılı yarışmalar çıkardı. Öğrencilerimiz aynı yarışmaya 
tekrar katılma heyecanıyla üniversiteden ayrıldı.
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Gökyüzü Kolejinde sınıfım büyüdü etkinliği 
gerçekleştirildi. 8. sınıflarımız Anadolu lisemizde derse 
girerek lise öğretmenlerimizden ders aldılar. Liseye 
geçtiklerinde kendilerini hangi derslerin beklediğini, 
derslerin nasıl işlendiğini gördüler. Lise 
öğretmenlerimizle farklı bir eğitim ortamını yaşayarak 
ortaokulumuzdaki gibi lisemizdeki eğitim kalitesini 
görmüş oldular. Gökyüzü ailesinde öğrencilerimiz bir 
sınıf daha büyümüş oldular.

SINIFIM BÜYÜDÜ ETKİNLİĞİ

İNGİLİZCE HİKAYE OKUMA ETKİNLİĞİ

Gökyüzü Koleji 10-B ingilizce sınıfı olarak İngilizce hikaye 
kitabı okuma etkinliğimizi bahçede gerçekleştirdik. 
Öğrenciler, ingilizce kitap okuma alışkanlığını daha keyifli bir
şekilde kazanmış oldular.
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Meslek seçimi insan hayatının dönüm noktalarından biridir. Öğrencimizin geleceğinin şekillenmesinde etkili olacak 
Meslek seçimi çalışmalarının ilk adımı 10. sınıfldaki alan seçimi çalışmalarıdır. Bu hususta lise Rehber öğretmenimiz 
Naciye YAKUPOĞLU, öncelikle öğrencilerimize alan seçimi sunumu yaptı. İkinci adımında 10. sınıf velilerimizi okula 
davet ederek "Alan Seçimi" sunumuyla konunun önemine değindi. Üçüncü adımında da 10. sınıfta derse giren 
öğretmenlerimizle "Alan "Seçimi" çalışmaları yaparak, öğrencilerimizin ders ders başarıları değerlendirildi. Objektif 
olarak yapılan değerlendirmelerimizde, 15 Nisandan itibaren velilerimiz de rehber öğretmenimizle görüşerek, 
öğrencimizin doğru ve isabetli karar vermesi, yönlendirilmesi noktasında son çalışmalar yapılacaktır.

Gökyüzü Eğitim Kurumlarında her öğrencimiz biricik ve özeldir.

GÖKYÜZÜNDE ALAN SEÇİMİ ÇALIŞMALARININ 3. AŞAMASI

İnsan hayatı için meslek seçimi çok önemlidir. Kişinin sosyal hayatından giyimine, statüsünden evleneceği kişiye, 
yaşayacağı yerden ekonomik güce kadar birçok faktörü belirleyen meslek seçimidir. Bunun ilk adımı ise liselerde alan 
seçimidir. Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak, öğrencimize verdiğimiz değerden dolayı bu konuyu önemsemekteyiz. 

Rehber Öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU rehberliğinde  aşamalar halinde alan seçimi aşamalar halinde gerçekleştirildi.

1. Adım Öğrencilere Alan Seçimi Sunumu
"Eğer sevdiğin işi yaparsan, hayatın boyu bir kez bile çalışmış olmazsın". (KONFÜÇYÜS) Bu doğrultuda bireyin kişiliğine 
uygun, ilgisinin ve yeteneğinin olduğu, doğru mesleğin insan hayatındaki öneminin belirtildiği sunum gerçekleştirildi.
Meslek kararından sonra,  liselerdeki alan seçiminden de bahsedilerek alan seçimi anlatıldı. Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve 
Dil puan türlerinin içeriğinden bahsedildi. Öğrencilerin hangi alanda, hangi meslekleri tercih edebileceği anlatıldı.

2. Adım 10. Sınıf Velilerine Alan Seçimi Sunumu
10. sınıf velilerine alan seçimi sunumu yapıldı. Meslek seçiminin insan hayatındaki önemi anlatıldı. Meslek seçiminin ilk ve 
en önemli adımının da 10. sınıfta seçeceğimiz alan seçimi olduğu anlatıldı. Bunun için alanlar ve sınav sistemi 
velilerimize anlatıldı.

3. Adım Branş Öğretmenlerin Görüşmesi
10.sınıf derse giren öğretmenlerimizle yapılan toplantıda, her öğrenci tek tek değerlendirildi. Ve hangi alanda daha 
başarılı olabilecekleri konusunda  öğretmenlerin görüşleri alındı.

4. Adım Veli Görüşmeleri
Son olarak, velilerimizle birebir görüşmeler yapılarak öğrencimizin genel durumu, yeteneği, isteği ve öğretmen 
görüşleri de değerlendirilerek “alan seçimi” gerçekleştirilmiş oldu.

GÖKYÜZÜ’NDE ALAN SEÇİMİ
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1998’den bugüne. . .

Özel Günleriniz İçin, Özel Davetiyeler ve Nikah Şekerleri...

Maliye Onaylı Evrak Basımı

Afiş Çerçevesi, Roll-Up Banner, Ayaklı Poster,
Akrilik Broşür Tutucular, Yelken Bayrak ve Reklam Dubaları

Promosyon Ürünleri

Afiş, Katalog, Broşür, Bloknot, Kartvizit vs. Basımı

Tişört, Kupa Bardak, Puzzle, Saat, Magnet, Masa Bayrağı,
Masa İsimlikleri, Yaka İsimlikleri, Mousepad,

Taş Üzerine Kişiye Özel Baskılar… HEDİYELİK ÜRÜNLER.

Basılacak işin tasarımı
Grafik Departmanımız tarafından
profesyonelce hazırlanmaktadır.

Plaketler, Madalyalar ve Kupalar…


