
Teknolojinin hızla geliştiği ve kullanımının yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar, tablet ve cep telefonu hayatımızın adeta ayrılmaz bir parçası oldu ve bağımlılığa dönüştü. Kolej öğrencilerimiz, gençlerin bu bağımlılıktan kurtulması ve daha faydalı uğraşlar olabileceğini göstermek için sloganı “Bağımlı Olma, Faydalı Ol” olan bir projeyle alternatif çözüm önerileri sundu.

H a b e r  B ü l t e n i
Yıl:9 Sayı:18 Haziran 2019

GÖKYÜZÜ’NÜN YARDIM ELİ AFRİKA’DA

Gökyüzü Kolejinden Teknoloji Bağımlılığına Çözüm:
“Bağımlı Olma Faydalı Ol”

30’da 34’te

MİLLİ SPORCUMUZA
GÖKYÜZÜ’NDEN ÖDÜL

3-A Sınıfı Öğrencileri: Ali Tuna BAYLAN, Irmak ALPDOĞAN, Taha Nail ÖNCÜL, Ela İMRE, Poyraz Emir KARACA, Mina Doğa BECERİKLİER3-C Sınıfı Öğrencileri: Deniz EREKİNCİ, Zeynep ERİM, Esila ÇAKIR, Muhammed SALİHİ

Özel Maltepe Gökyüzü Koleji , lise öğrencileri sosyal sorumluluk bilinciyle su kuyusu açtırma projesi gerçekleştirdi.Afrika Kıtasının en önemli sorunlarından biri olan susuzluğa bir nebze olsun çare olabilme adına Özel Gökyüzü Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, okul idaresi ve velileri işbirliğiyle Burkina Faso’da bir su kuyusu açtırdı. Toplumsal sorunlara her zaman çözüm odaklı yaklaşan Gökyüzü Koleji öğrencileri susuzluk sorunu ile dertlenerek bir proje gerçekleştirdi.
“3. OKULİSTİK SINAVI”
TÜRKİYE 1.LİĞİ ÖDÜLÜ

İrem TAMGÜNEY (4-C)Ela İMRE (3-A)Hasan Alp ŞEKİ (3-A)Maide SOYLU (3-C)

“6. OKULİSTİK SINAVI”
TÜRKİYE 1.LİĞİ ÖDÜLÜ

“5. OKULİSTİK SINAVI”
TÜRKİYE 1.LİĞİ ÖDÜLÜDuru SÜMER6-B Sınıfı Öğrencisi

• 6. Uluslararası Taekwondo Turkish Open Şampiyonası 1.lik ödülü• Taekwondo Ortaokullar İstanbul Şampiyonası 1.lik ödülü• 4. Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası 1.lik ödülüSude Yaren UZUNÇAVDAR8-A Snıfı Öğrencisi

Berke SABIR6-B Sınıfı Öğrencisi

Ortaokul Kız Badminton Takımımız Maltepe İlçe1.si Oldu

“4. OKULİSTİK SINAVI”
TÜRKİYE 1.LİĞİ ÖDÜLÜ

27’de18’de 33’te 11’de

43’te

40’ta

“ORTAOKULLAR ARASI KÜÇÜK KIZ BADMİNTON
TURNUVASI”
MALTEPE İLÇE 1.LİĞİ



OKUL GAZETESİGökyüzü Eğitim KurumlarıBasın Yayın ve Kültür-Edebiyat Kulübü Yayınıdır.
Yıl:9  Sayı:18Haziran 2019
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EditörlerFatma ÇELİKPENÇEBüşra KAPTAN KOCAOĞLU

Yayın KuruluElif YOLERİRabia AYAZAhmet GÖKKAYA
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Gra�ik TasarımGüçlü Matbaa
Baskı Türü: Yerel süreli

Baskı Tarihi: 14 Haziran 2019
Yönetim ve Yazışma AdresiEsenkent Mah. Nadire Cad. No.57 Maltepe - İSTANBUL444 70 88

e-mailgokyuzu@gokyuzukoleji.com.trwww.gokyuzu.com.tr Ortaokul Kız Mendil Kapmaca Yarışması’nda İlçe 2.si Olduk.

ORTAOKUL KIZ MENDİL KAPMACA YARIŞMASI
MALTEPE İLÇE 2.LİĞİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Resim Yarışması’nda Maltepe İlçe 2.liği ödülüMustafa YALÇIN4-A Sınıfı Öğrencisi

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen “13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması”nda Coğrafya alanında “Ağaçları Tanıyabilsem” isimli projeyle 2.lik ödülüAyşe ÇAVUŞOĞLU7-B Sınıfı Öğrencisi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim KİRAZ adına düzenlenen “VATAN VE ŞEHİTLİK” konulu kompozisyon yazma yarışmasında Maltepe İlçe 1. liği ve İstanbul 2. liği ödülüEsma ŞENOL9-A Sınıfı Öğrencisi

“LİSELER ARASI GENÇ
KIZ BADMİNTON
TURNUVASI” MALTEPE
İLÇE 1.LİĞİ

ORTAOKUL YILDIZ ERKEK MENDİL KAPMACA
YARIŞMASI MALTEPE İLÇE 1.LİĞİ

Lise Genç Kız Badminton Takımımız Maltepe İlçe 1.si Oldu.

Ortaokul Erkek Mendil Kapmaca Yarışması’nda İlçe 1.si Olduk.

RESİM YARIŞMASI İLÇE 2.Sİ GÖKYÜZÜ’NDEN

11’de

TÜBİTAK İSTANBUL ASYA BÖLGE 2.SİNE
GÖKYÜZÜ’NDEN ÖDÜL

34’te

42’de

44’te

34’te

KOMPOZİSYON YARIŞMASI
İLÇE 1.Sİ VE

İSTANBUL  2.SİNE
GÖKYÜZÜ’NDEN ÖDÜL

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Şiir Yarışması’nda Maltepe İlçe 2.liği ödülüBerke SABIR6-B Sınıfı Öğrencisi

ŞİİR YARIŞMASI İLÇE 2.Sİ GÖKYÜZÜ’NDEN

31’de

33’te



18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Şiir Yarışması’nda Maltepe ilçe 3.lüğü ödülüAslı SANDİLAÇ8-B1 Sınıfı Öğrencisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin İstanbul İnovasyon ve Deneyim Merkezi tarafından hazırlanan “Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor” proje yarışması ödülü6-A Sınıfı Öğrencileri: Gökdeniz ÖZTÜRK, İpek Zehra TÜVEN7-A Sınıfı Öğrencisi: Zehra Sıla Yüksel

KARATE ŞAMPİYONASI 3.SÜ
GÖKYÜZÜ’NDENİller Arası Karate Müsabakaları 3.lüğü ödülüMehmet Erdem ÇOLAK7-B Sınıfı Öğrencisi

ŞİİR YARIŞMASI 3’SÜ GÖKYÜZÜ’NDEN

GÖKYÜZÜ’NÜN KÜÇÜK MUCİTLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

“7. U�ka Yolculuk Yarışması”nda Maltepe İlçe 3.lüğüElif ALTAY4-D Sınıfı Öğrencisi
GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZINA

“DEĞERLİ” ÖDÜL

35’te

“GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI YARIŞMALARI”
3.SINIFLAR İLÇE 3.LÜĞÜ

“FENBEG BİLİMSEL BİLGİ VE BECERİ SINAVI”NDA
ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ GÖKYÜZÜ’NE

3.Sını�lar Mendil Kapmaca Yarışması’nda İlçe 3.sü Olduk.“FENBEG Bilimsel Bilgi ve Beceri Sınavı”nda üstün başarı ödülüBeyza AYDIN  5-B Sınıfı Öğrencisi
12’de28’de

13’te

32’de

29’da



GÖKYÜZÜ’NDE BAHAR COŞKUSUGeleneksel 22. Gökyüzü Bahar Şenliği öğrenci ve velilerimizin yoğun ilgi ve katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

12.GELENEKSEL “GÖKYÜZÜ
FUTSAL TURNUVASI”

COŞKUSUGökyüzü Eğitim Kurumları tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan vizyon projelerden biri olan Futsal Turnuvası 26 okulun katılımıyla tamamlandı.
Gökyüzü Eğitim Kurumları tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen anaokulları arası resim yarışması bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.
Maltepe Gökyüzü Koleji’nin geleneksel hale getirdiği “Gökyüzü Şiir Okuma Yarışması”  resmi - özel ortaokulların katılımıyla gerçekleşti.

Gökyüzü Eğitim Kurumları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Hamarat Eller Yemek Yarışması, bu yıl da velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. 

Özel Gökyüzü Koleji Mezunları Geleneksel Mezunlar Günü Buluşmasında Hasret Giderdi.Bir aile olma geleneğini sürdüren Gökyüzü Eğitim Kurumları, öğrencileriyle mezun olduktan sonra da bağlarını koparmıyor. 

Özel Gökyüzü Koleji-Fen Lisesi Kariyer Araştırma Merkezi GÖK-KAM çalışmaları kapsamında “Üniversite Tanıtım Günleri” düzenledi. Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Faik KAPTAN’ın da teşrif ettiği etkinliğe yoğun bir katılım oldu.

24’te

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Gökyüzü Eğitim Kurumlarında da yoğun veli katılımıyla coşku ile kutlandı.
23 NİSAN COŞKUSU

24’te

33’te
14’te

GÖKYÜZÜ ANAOKULLARI ARASI
RESİM YARIŞMASINA BÜYÜK İLGİ

GELENEKSEL 13. GÖKYÜZÜ ŞİİR OKUMA YARIŞMASI GÖKYÜZÜ’NDE HAMARAT ELLER YEMEK

YARIŞMASI 

32’de

5. sınıf öğrencilerimiz İngilizce 
gösterilerinde izleyenleri büyüledi.İ n g i l i z c e  a ğ ı r l ı k l ı  e ğ i t i m  a l a n  öğrencilerimiz sene sonu gösterilerinde son dönemin en ünlü müzikali Alice 'i kendi seviyelerine uyarlayarak harika bir performans sergilediler.

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARINDAN

MUHTEŞEM PERFORMANS
ÜNİVERSİTELER GÖKYÜZÜ

KOLEJİ’NDE
GÖKYÜZÜ MEZUNLAR

BULUŞMASI

39’da 45’te 47’de

46’da



Çocukların en sevdiği etkinliklerdendir bahçe etkinlikleri... Okul bahçesinde oynanan oyunlarla enerjilerini atarak keyi�li, eğlenceli zaman geçirdiler. Kimi zaman ikindi kahvaltısı piknik şeklinde bahçede yapıldı, kimi zaman sınıf içi faaliyetler bahçeye taşındı. “Temiz hava bol güneş” sağlıklı yaşam sloganları oldu…
BAHÇE ZAMANI

ADATEPE
GÖKYÜZÜ ANAOKULU

ADATEPE
GÖKYÜZÜ ANAOKULU

Gökyüzü Adatepe Anaokulunda Okuma-Yazmaya Hazırlık Programı’nda öğrencilerin aşağıdaki çalışma becerilerini yapabilmeleri ve geliştirmeleri sağlanmaktadır. Okumaya hazırlık becerileri (okuma ve yazma öncesi beceriler, sesleri tanıma, dikkati yoğunlaştırma, el göz koordinasyonu sağlama), matematik becerileri (0- 9 arası rakamları tanıma, setler oluşturma, renkleri, şekilleri öğrenme, sıralama vb.) bilimsel düşünme becerileri, görsel algı çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız, vb.). İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.). dikkat ve hafıza çalışmaları, (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.) temel kavram çalışmaları, problem çözme ve tahmin çalışmaları, kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru kullanabilme, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.) öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları, okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları, duyu eğitimi çalışmaları, nefes ve ritim çalışmaları şeklinde sıralanmaktadır.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI
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Dünyanın her yerinde insanların iletişime geçtiği en iyi yöntem olan müzik evrensel ruhuyla her yerden insanın bütünleşmesine vesile olurken Gökyüzünün yıldızları da yılların tecrübesi ve profesyonelliği ile emek veren değerli öğretmenimiz Begüm AYYÜCE KAYGUSUZ ile ritim, solo, koro ve enstrüman çalışmalarıyla birlikte harika bir yolculuğa çıkıyorlar.

GÖKYÜZÜ’NDE MÜZİK-ORFF ÇALIŞMALARIMIZ

Gökyüzü Adatepe Anaokulu psikologu Sena DİNLER 5-6 yaş grubu öğrencileri ile sağlıklı ve dengeli beslenme, kişisel hijyen, uyku konularında öğrencilerimizin yeterli bilgi ve bilinç düzeyine ulaşması amacıyla grup rehberlik etkinliği düzenlemiştir. Aynı zamanda düzenli spor yapmak ve hareketli bir yaşam biçimine sahip olmanın sağlıklı yaşama alışkanlığını güçlendirdiği vurgulanmıştır.

SAĞLIKLI YAŞAM GRUP REHBERLİK ETKİNLİĞİ

Canlandırma süreçleri yürütülürken şimdi ve burada ilkesine bağlı olarak “mış” gibi yapmaya dayalı eğitime devam. Yaparak ve yaşayarak öğrenme bakımından en etkinli yöntemlerden biri olan drama, deneyimli ve eğitimciliği ile fark gösteren Levent SANCAR hocamızla Gökyüzü Eğitim Kurumlarında devam ediyor.

GÖKYÜZÜ’NDE DRAMA FARKI

Ö�ke, insanın temel duygularından biridir. Evrensel bir duygu olmakla birlikte her kültürde farklı şekillerde ifade edilir. Ö�kenin doğal bir duygu olduğunu söylerken ö�keyi ifade ediş tarzımızın yaşadığımız kültürden etkilendiğini söyleyebiliriz. Ö�ke planlanarak ortaya çıkan bir durum değil, çoğunlukla engellenme, haksızlığa uğrama, eleştirilme, küçümsenme gibi durumlarda ortaya çıkan güçlü bir duygu olarak tanımlanır. Ö�ke duygusunu tam olarak tanımayan birçok insan bu doğal, evrensel ve yararlı insan duygusu ile başa çıkmakta zorluk çekmektedir. Ö�kenin ifade ediliş biçimleri çeşitlilik gösterir. Gökyüzü Adatepe Anaokulumuzda okul psikoloğumuz Sena DİNLER öğrencilerimize ö�ke duygusunu tanıtıp, nelere ö�kelendiklerini ve ö�keleri ile baş edebilmeleri içi neler yapmaları gerektiğini konuşmak amacıyla sınıf ortamında “Ö�ke Kontrolü” konulu grup rehberlik etkinliği gerçekleştirdi.

ÖFKEMİ KONTROL EDEBİLİRİM

Her çocukta matematik zekâsı potansiyeli vardır. Soyutlama, araştırma, nesnelerin birbirleriyle olan ilişkisi, özellikleri, durumun analiz etme, somut izlenimlerini resmetme yeteneği, doğru-tutarlı çıkarımlar yapıp mantıklı düşünme, tahmin etme ve kıyaslama, akıl yürütme ve değerlendirme, yeni bir şeyler bulma, yaratıcı olma, matematik zekâsının fonksiyonları gibi birçok örnek vardır. Çocuk, boncuk materyallerle her bir kategoriyi somut bir şekilde öğrenir. Sembol, renk, şekil, boyut gibi kavramları öğrenir. Adatepe Anaokulumuzda matematiksel kavramlarımızı farklı nesneleri kullanarak oyun yoluyla ele alıyoruz. Kimi zaman sanatsal bir çalışma ile birleştiriyoruz, kimi zaman ise karış karış ölçüyoruz. Küçücük ellerimizle düğmelerle, şekillerle oyun şeklinde öğrenmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Eşleştirme, örüntü çalışmaları, toplama çıkarma çalışmaları ile matematiği keyi�li hale getiriyoruz.

MATHAZONE MASAL TADINDA MATEMATİK
VE EĞLENCELİ ARİTMETİK ÇALIŞMALARIMIZ
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“Minik Aşçılar Gökyüzünde” sloganımız ile sağlıklı yiyecekler yaparak hem keyi�li zaman geçiriyoruz hem de psiko-motor gelişimimizi destekliyoruz. Montessori eğitim programının içinde geniş yer alan mutfak atölyesi etkinliklerimiz çocuklarla iki haftada bir uygulanmaktadır. Çeşitli malzeme ve teknikler kullanarak değişik lezzetler tadıyoruz. Yaşayarak keşfediyor, tekrarlarla ve ilginç deneylerle öğrendiklerimizi pekiştirmeyi çok seviyoruz. Hem öğreniyor, hem inceliyor, hem de besleniyoruz. Böylece yaşamsal tecrübelerimizi kalıcı öğrenmeye çevirmiş oluyoruz.

MUTFAK ATÖLYESİ ETKİNLİKLERİMİZ

Yaşam birçok problemle doludur. Bireylerin yaşam doyumları sorunlarını nasıl çözebildikleri ile doğrudan ilgilidir ve sorun çözme becerilerinin erken yaşlardan başlayarak kazandırılması oldukça önemlidir. Bu amaçla Gökyüzü Adatepe Anaokulu psikoloğu Sena DİNLER, öğrencilerimizin yaşamlarında karşılarına çıkan pek çok sorunu çözebilmeleri ve bu sorunlarla başa çıkabilmeleri için “Sorun Çözme Becerileri” konulu grup rehberlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunlarla ilgili düşünerek, ne yapacaklarına karar verip mevcut imkânları kullanıp çözüme ulaşmayı sağlamaları hede�lendi.

SORUN ÇÖZME BECERİLERİ

Teknoloji her gün hızla gelişiyor ve yetişkin beyinler buna ayak uydurmakta zorlanırken çocuklar, genç beyinler her geçen gün yeni bir geçici bilgiyi beyinlerine alıyorlar. Gökyüzü Adatepe Anaokulu psikoloğu Sena DİNLER, 5 ve 6 yaş grubu öğrencileri ile “Teknoloji Bağımlılığı” konulu grup rehberlik etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocukların teknolojiyi nasıl doğru kullanmaları gerektiği, aşırı kullanımın zararları ve aşırı kullanmamak için yapılması gerekenler konuşuldu.

TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ KULLANIMI

Montessori programı 1907’de Dr. Maria Montessori tarafından İtalya’da oluşturulmuştur. Montessori eğitimin belirli ilkeleri vardır, bu ilkelerin en önemlileri şunlardır: Montessori eğitimi, her çocuğun öğrenmeye karşı olan eğiliminin aynı seviyede olduğunu farz eder ve asla bir çocuğu diğer bir çocukla kıyaslamaz. Çocuklar oyunu sadece vakit geçirmek ya da eğlenmek için oynamaz. Oyun ile dünyayı ve yaşadıkları çevreyi keşfederler. Adatepe Gökyüzü Anaokulu olarak tüm yaş gruplarında günlük yaşam becerilerini kazanmak adına montessori eğitimine yer verilmektedir. Öğrenme ancak çocuğun kendi kendine yaptığı etkinlikler sonucu gerçekleşir. Okulumuzda uygulanan bu yaklaşım modeli ile çocuklarımıza günlük yaşam beceri etkinlikleri, duyu eğitimi etkinlikleri, alıcı ve ifade edici dil etkinlikleri, matematik eğitimi eğitim etkinlikleri uygulanır. Montessori materyalleri ve sınıf düzeni, çocuğa toplumsal yaşamın kurallarını da öğretir ve onu farkında olmadan toplumsal yaşama hazırlar.

MONTESSORİ EĞİTİMİ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Sınıfım Büyüdü’’ etkinliğimizde, çocuklarımızla merkez kampüsümüzdeki ana sını�larımızda birgün geçirdik. Gün boyu etkinliklerimizle, oyunlarımızla ve sınıf içi faaliyetlerimizle bir yaş büyümenin heyecanını yaşayıp, keyi�li bir gün geçirdik.

SINIFIM BÜYÜDÜ ETKİNLİĞİMİZ
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Çocuk gelişimine en çok katkı sağlayan gezerek ve görerek öğrenmenin bilincinde olduğumuzdan Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak her ay bir gezi yaparak ve birçok aktiviteyi okulumuza davet ederek öğrencilerimizin gelişimlerini destekliyoruz. Müzikal tiyatro, tiyatro, drama ve inceleyip keşfederek öğrenebilecekleri kültürel aktiviteler ile yıldızlarımızın geleceğe daha bilinçli bir şekilde hazırlanmalarını hede�liyoruz. 

KÜLTÜREL AKTİVİTELERİMİZ

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yılında 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları okulumuzda bütün hafta boyunca tüm coşkusu ile kutlanarak sürdü. 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için okulumuzu al bayraklarla süsledik, Çocuklar saygı duruşu ve istiklal marşımızın ardından öğrendikleri şiir ve şarkıları okudular. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık.Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve geleceğimizi emanet edeceğimiz yeni çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar önemli birer vesiledir.

GÖKYÜZÜ’NÜN MİNİK YILDIZLARI
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI KUTLADI 

Alan gezileri, yapılandırmacı eğitim anlayışının okul öncesi eğitim basamağındaki en somut uygulamalarından biridir. Alan gezisi etkinliklerinin çocuklar ve öğretmenler açısından kazanımları düşünüldüğünde en çok uygulanması gereken etkinliklerden biri olması gerektiğini düşünerek üzerinde fazlasıyla duruyoruz. Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak çocuklarımızın yaşayarak öğrenmeleri için düşünerek kaliteli, özenle seçilmiş geziler düzenliyoruz. 2. dönem, Emaar Akvaryum, Kidzania, 34 Orman Park, Ekmek Fabrikası gibi gezilerimiz olduğu gibi her ay düzenli olarak okulumuzda kukla, tiyatro etkinliği, sinema günleri ve kitap kumbaram adlı çocuk kitapları fuarı etkinliklerimiz oldu. Öğrencilerimiz bu etkinliklere ilgiyle katılım gösterdi.

GEZİ VE KÜLTÜREL AKTİVİTELERİMİZ
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Her ay belirlenen sevgi, saygı, paylaşım, işbirliği gibi konular öğretmenlerinin okuduğu farklı farklı hikayeler ile pekiştirildi. Hayatları boyunca kullanacakları manevi değerlerin çekirdeklerini şimdiden oluşturmaya başladılar. 
DEĞERLER EĞİTİMİ

El-Göz Koordinasyonu, Dikkat Algı Geliştirme Çalışmaları Büyük ve küçük kasların gelişimi, birbiri ve gözler ile koordinasyonu dikkat ve odaklanmayı gerektirir ve hayati önem taşır. Erken çocukluk döneminde bu koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmaları yapıyor ve çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Çocuğun dünyasına girebilmenin en önemli yoludur oyun. Çocuklarımız yaşamı oyun yoluyla tanır. Çocuklarımız �iziksel aktivitelere ve okul öncesinde önemli bir yeri olan hareketli oyuna katılarak iş birliği yardımlaşma oyun kurallarına saygılı olmayı hayal dünyalarının uyardığı bilişsel ve yaratıcı güçlerini ortaya koyarlar. Çocuklarımızın oyun ile vücudunu ve yeteneklerini tanır, kendini ifade etme fırsatı bulur. Oyun oynarken kendi kültürlerini tanımaları ve gelecek hayatlarından kişiliklerinden ipucu verirler bize gökyüzünün yıldızları her alanda olduğu gibi bu alanda da farklıdır. Gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız çocuk oyunlarını nasıl onlara tekrar hatırlatabiliriz? Bu düşünce ile eğitim programımızda geleneksel çocuk oyunlarımızı uygulamaktayız. 

OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

Gökyüzü Adatepe Anaokulumuzda,  “Sıra Bende” projesini gerçekleştiriyoruz. Bu projemiz ile aile katılımı etkinlikleri yapıyoruz. Velilerimiz okulumuza gelerek öğrencilerle beraber çeşitli etkinlikleri keyi�le gerçekleştiriyorlar. Bu etkinliklerden bazıları; mutfak etkinliği, sanat etkinliği, meslek tanıtımlarıdır.
“SIRA BENDE” ADLI AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ

Sanat etkinliklerinin çocuklar için aktif öğrenme sürecinde çok önemli katkıları olmaktadır. Diyebiliriz ki çocuklarımız hayata 1-0 önde başlıyor bu etkinliklerin sayesinde. Bu nedenle doğru adımlar atarak çocuklarımız ileri ki yaşamlarında oldukça başarılı birer birey olmalarına doğrudan katkı sağlayabilir.Çocuk gelişimi üzerinde temel yapı taşlarından bir tanesi olan sanat etkinliklerinin;• Çocukların yaratıcı düşünebilmesini sağlamak,• Geçmişle- gelecek arasında bağ kurabilmesine yardımcı olmak,• Sosyal birey olabilmelerini sağlamak,• Zihinsel anlamda sürecini hızlandırmak,• Aynı anda birden fazla iş yapabilme becerisi kazandırmak,• Kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlamak,• Gözlem yeteneğinin gelişmesine katkı sağlamak,gibi birçok kazanımlar elde etmesi için büyük önem taşır.

GÖRSEL SANATLAR

Velilerimizi ziyarete giderek onlarla eğitim süreci ile ilgili sohbet etmek, kendi ortamlarında öğrencilerimizi görmek ve değerli velilerimiz ile yakından irtibata geçmek bizim için çok önemli. Bu sorumluluk bilinci ile değerli velimiz Zeynep EFE’ye Okul Müdiremiz Gözde CANDAN ve Okul Psikoloğumuz Sena DİNLER ile beraber ev ziyareti gerçekleştirdik. Kendisine bizi ağırladığı için teşekkür ederiz.

ADATEPE GÖKYÜZÜ ANAOKULUNDA
VELİ ZİYARETLERİ
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Anaokulu dil eğitiminde Türkçemizin yanında çocuklarımıza İngilizce eğitimi de verilmektedir.Küçük yaşta İngilizceyi anaokulunda öğrenmeye başlayan çocuk ana dilini, dil kavramının varlığını hissettiği için daha iyi anlayacak, tek dil bilen ve bundan dolayı dünyada sadece kendi dili ve kültürüne önem veren çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olacaktır.Yabancı dilde öğrendiği bir deyim onun kendisinden farklı olan insanlara karşı daha toleranslı olmasını sağlayacağı gibi uzun dönemde uluslararası kültürleri anlamasına da katkıda bulunacaktır.Sayılar, renkler, şekiller, kavramlar, hayvanlar, meyveler, sebzeler, günlük yaşamda kullanılan basit nezaket sözcükleri, İngilizce müfredat programı içinde öğretilen konu başlıklarından bazılarıdır.

GÖKYÜZÜ’NDE İNGİLİZCE PROGRAMIMIZ

Gökyüzü Adatepe Anaokulu öğrencilerimiz, yıl boyu aldıkları eğitimleri ve gerçekleştirdikleri çalışmaları velilerimizin yoğun katılımıyla yıl sonu gösterisinde izleyicilerle buluşturdu. Minik yıldızlarımız koro olarak hazırlandıkları İngilizce ve Türkçe şarkıları söylediler. Aynı zamanda öğrencilerimiz yıl boyu hazırlandıkları bale ve halk oyunu gösterisiyle, Değerler Eğitimi dersini taçlandırdıkları ilahi gösterimiyle ve eşsiz ritm performansıyla izleyicilere keyi�li anlar yaşattılar. Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak bizlere mutluluk ve gurur yaşatan öğrencilerimizi ve onlara bu yolda durmadan yorulmadan destek veren akademik kadromuzu tebrik ediyor, nice güzel başarılar diliyoruz.

EN KÜÇÜKLERİN EN BÜYÜK GÖSTERİSİ

Gökyüzü Eğitim Kurumları Kampüsümüzde her yıl Maltepe İlçesindeki okulların katılımı ile geleneksel olarak düzenlenen resim yarışmasına öğrenciler büyük bir heyecan ile katıldı. Büyük bir keyi�le resimlerini yaptılar. Öğrenciler açısından farklı bir deneyim oldu. Yarışma sonunda sahneye çıkıp madalyalarını almak ise onları çok mutlu etti.

GÖKYÜZÜ KOLEJİ ANAOKULLARI
RESİM YARIŞMASI

Satranç eğitimi dersi okulumuzda 5 ve 6 yaş sınıfı öğrencilerimizin katılımıyla yapılmaktadır. Satranç branşı alanında uzman satranç öğretmenimiz Özlem KILIÇ tarafından her çarşamba günü grup ve bireysel ders olarak uygulanmaktadır. Satranç eğitimi ile çocuklarımızın, konsantrasyon becerileri, muhakeme yapma ve problem çözme becerileri desteklenmektedir. Hafıza ve mantıksal düşünceleri güçlenmektedir. Çocuklarımız satranç eğitimi ile birlikte davranışlarının sonuçlarını tahmin etme becerisi gelişmektedir. Tüm bu beceriler akademik ve yaşamsal alanda öğrencilerimize deneyim kazandırmış olacaktır. Çocuklarımıza satranç dersini sevdirerek, mantıksal becerilerini de güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu yıl satranç eğitimini Gökyüzü Eğitim Kurumlarında anne ve babalara da “Satranç Eğitimi” vererek çocuklarımızın daha hızlı ilerlemelerine yardımcı olmaya çalışmaktayız.

SATRANÇ EĞİTİMİ
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GÖKYÜZÜ İLKOKULUGÖKYÜZÜ İLKOKULU

Gökyüzü’nün minik yıldızları muhteşem gösterileriyle izleyenlerden tam not aldı.Maltepe Gökyüzü İlkokulu 1.sınıf öğrencilerimiz, 30 Mart Cumartesi günü hazırlamış oldukları Okuma Bayramı Programı ile izleyenlere keyi�li 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. Minik yıldızlara belgelerini veren Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK 22 yıldır okuma bayramı kutlamalarında büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken kendi çocuklarının ve bu programda da torununun okuma belgesini vermekten ayrıca gurur duyduğunu belirterek emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti. Program coşkuyla Gökyüzü Marşı eşliğinde sona erdi.

OKUMA BAYRAMI COŞKUSU

14 Mayıs 2019 Salı günü  Türkiye genelinde uygulanan “6. Okulistik Sınavı”nda, öğrencilerimizden, İrem TAMGÜNEY (4-C), Ela İMRE (3-A), Hasan Alp ŞEKİ (3-A), Maide SOYLU (3-C), tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1.si olmuştur.Öğrencilerimizi  ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.

Özel Gökyüzü İlkokulu 4-A sınıfı öğrencimiz Mustafa YALÇIN, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü resim yarışmasında ilçe 2.si oldu. Öğrencimizi ve öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Maltepe Gökyüzü İlkokulu 1.sınıf öğrencileri her yıl okulumuzda yapılan “Sınıfımız Büyüdü” etkinliği kapsamında 10 Nisan Çarşamba günü Emaar Akvaryum’a geziye gitti. Okulumuzun 1. öğrencileri sosyal etkinlikler kapsamında,  Emaar Akvaryum’da bir gün boyunca keyi�li saatler geçirdi.  Minik yıldızlarımız önce “Dumba” adlı üç boyutlu �ilmi izlediler. Ardından Bursa İskender’de kendileri için hazırlanan özel menü yemeklerini yediler. Yemekten sonra Emaar Akvaryum ‘da Su Altı Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden öğrencilerimiz burada dev kral timsah ve 200'ün üzerinde farklı türde 20.000 su canlısı, su samurları, piranalar, penguenlerle heyecanlı ve macera dolu zamanlar yaşadı. 

MİNİK YILDIZLARIN EMAAR
AKVARYUM KEYFİ

“6. OKULİSTİK SINAVI” TÜRKİYE 1.LİĞİ
ÖDÜLÜ

RESİM YARIŞMASI İLÇE 2.Sİ
GÖKYÜZÜ’NDEN
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Üçüncü sınıf öğrencileri, annelerine olan sevgisini yaptıkları çalışmalar ile gösterdi.  Sınıf içindeki de yaptıkları etkinlik ile güzel bir çalışma ortaya çıkardılar. Anne sevgisinin tarifsiz olduğunu kendi dillerince anlatmaya çalıştılar. Çalışmaları hem sınıf öğretmenleri hem de annelerinden tam not aldı.
ANNEM İÇİN 

3-B sınıfı serbest etkinlik saatini renkli kartonlardan kalemlik yaparak değerlendirdi. Bu çalışma sırasında öğrenciler hayal güçlerini kullanarak farklı kalemlikler yaratırken el becerilerini de geliştirdi. Etkinlik sonrası öğrenciler tamamladıkları kalemliklerin içine gereçlerini koyarak kullanmaya başladı.
EĞLENCELİ DAKİKALAR

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları’nda, Özel Gökyüzü İlkokulu Mendil Kapmaca Takımı’mız 3. sını�lar kategorisinde Maltepe ilçe 3.sü oldu. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
3-B sınıfı olarak matematik dersini eğlenceli hale getirmek için “yaparak-yaşayarak” öğrenme yolunu tercih ettik. Saatleri daha iyi kavramak amacıyla sınıfça renkli kartonlardan saatler yaptık. Saat yaparken hem eğlendik hem de el becerilerimizi geliştirdik. Yaptığımız saatler ile saat okuma etkinlikleri de yaptık. Bu çalışma bize zamanı iyi kullanma alışkanlığı kazandırdı.

ZAMANIMIZI İYİ KULLANALIM

4 Şubat 2019’da üçüncü sını�lar kültür sanat gezisiyle harika bir etkinlik gerçekleştirdi.  Özel Gökyüzü İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Göztepe Sunay Akın Oyuncak Müzesi’nde, oyuncağın tarihsel gelişimini yerinde gözlemledi. Çocuklar gördükleri oyuncakları çok beğendiklerini ve etkilendiklerini söyledi. Sonrasında görevliler eşliğinde oyuncak yapmayı da deneyimlediler. Büyük bir keyi�le oyuncaklarını da yapan üçüncü sını�lar Göztepe 60. Yıl Parkı’nda gönüllerince oynadılar. Aynı gün içinde hem müze hem parkta eğlenmenin key�iyle okula dönüldü.

GÖKYÜZÜ YILDIZLARI TARİHİ
OYUNCAK MÜZESİNDE
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2.sını�lar olarak akademik başarımızın yanında birçok gezi de yaptık. Kültürel ve sanatsal alanda eğitici bir sinema gezisi bizlere çok iyi geldi. Hem çok eğlendik hem de izlemiş olduğumuz �ilm bizim empati ve olayları muhakeme etme gücümüzün farkındalığını bir kez daha hissettirmiş oldu. Ayrıca arkadaşlarımızla birlikte olmanın sevincini yaşadık.

SİNEMA ETKİNLİĞİ

Okulumuz 3. sınıf öğrencileri, dünden bugüne dek Türk kültürüne ait geleneksel ve çağdaş oyuncak öğelerini bir arada barındıran  “İstanbul Oyuncak Müzesi”ne gezi düzenledi. Kültürel öğelerin gelişimine yerinde tanıklık etti. Hem öğretici hem de eğlenceli zamanlar geçiren çocuklar gün sonunda yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle evlerine döndü.

3/A  SINIFI OYUNCAK MÜZESİNDE

Okulumuz 3/A sınıfı öğrencileri matematik dersinde “Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.” ve “Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder” kazanımlarını sını�larında uygulamalı olarak öğrendiler. Çocuklar evlerinden getirdikleri meyve ve sebzelerin ağırlıklarını tahmin ettikten sonra terazi aracılığı ile gerçek sonuçlarını buldular. Böylelikle tahminleri ile gerçek sonuçları karşılaştırma fırsatı buldular. Çocukların okulda öğrendikleri bilgileri gerçek hayata transfer etmelerini kolaylaştıran uygulamalar ile hem eğitici hem de eğlenceli dersler işlenmiş oluyor.

KONUMUZ TARTMA

Gökyüzü İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimizden Elif ALTAY, 7. U�ka Yolculuk yarışmasında Maltepe ilçe 3.sü olarak, öğretmeni Merve KARANFİL ile yapılan törene katılarak ödülünü aldı. Değerlerimizi öğreten ve değerlerimizle var olan Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak  öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZINA

“DEĞERLİ” ÖDÜL

Okulumuz 3/A sınıfı öğrencileri “İyilik Kermesi” adıyla Diyarbakır Silvan’daki Yukarı Veysi Bayatlı Mezrası İlkokulu için düzenlenen kermese destek oldular. Kermeste öğrenci velilerinin yaptığı el emeği yiyecekler yardım amacıyla satıldı. Paylaşmayı ve birliktelik bilincini pekiştiren kermeslerimiz ile çocuklar gerçek hayattan kesitlere de dahil oluyorlar.

İYİLİK KERMESİ
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Gökyüzü Eğitim Kurumları tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen anaokulları arası resim yarışması bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.Heyecanları gözlerinden okunan minikler “Hayalimdeki  Doğa” konulu resimlerini yaparken aynı heyecanı taşıyan anne babalar da kendileri için hazırlanan seminer programına katıldı. Resimlerin tamamlanmasının ardından  büyük bir coşkuyla madalya törenine katılan minikler madalyalarını Eğitim Koordinatörü Aynur Doğan ve İlkokulu Müdürü Mehmet  Doyranlı’nın elinden aldı. Dereceye giren resimlerin 25 Mart Pazartesi günü ilan edilmesinin ardından ödül töreni 4 Mayıs’ta yapılan  Gökyüzü Şenliği’nde gerçekleştirildi.“Hayalimdeki Doğa” konulu yapılan resimler arasından jürimizin titiz çalışması sonucunda dereceye giren eserler şunlardır.
1.OLAN ESER:ASLIHAN EKŞİ - Gökyüzü İlkokulu Anasınıfı 
2.OLAN ESER:AHMET İHSAN ÖZTÜRK - Ayışığım Anaokulu
2.OLAN ESER:HAYRUNNİSA SOYLU - Gökyüzü İlkokulu Anasınıfı
3.OLAN ESER:EMİR KEREM DEMİR: Gökyüzü İlkokulu Anasınıfı
3.OLAN ESER:RÜYA KAZKAL: Pendik Merkez İlkokulu Anasınıfı

GÖKYÜZÜ ANAOKULLARI ARASI
RESİM YARIŞMASINA BÜYÜK İLGİ Maltepe Gökyüzü İlkokulu 4.sınıf öğrencileri ortaokula merhaba demenin sevincini yaşadı.Marmara Yemek Salonunda düzenlenen “Ortaokula Merhaba” gecesinde ve iftarında öğrencilerimiz, velileri ve öğretmenleri ile dört yıllık eğitimlerinin haklı mutluluğunu yaşadılar.Okul Müdürü Mehmet Doyranlı, Ortaokul Müdürü Aynur Doğan ve Kurucu ve Genel Müdürümüz Dr.Hüseyin Emin Öztürk 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.

4.SINIFLAR ORTAOKULA MERHABA DERKEN

4.sını�lar olarak 20 Mart tarihinde, Piazza gezimizde hem dolaştık hem de Mucizeler Parkı adlı 3D sinema �ilmini izledik. Küçük bir kızın hayallerindeki eğlence parkını kurtarmak için dostları ile birlikte verdiği mücadeleyi anlatan bu eğitici �ilmi, üç boyutlu gözlüklerle eğlenerek izledik. Öğrenciler okula döndüklerinde sinemada gördüklerini, arkadaşlarına anlattı. Ne kadar eğlenceli vakit geçirdiklerini resmedip sergilediler.

4.SINIFLAR SİNEMADA
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Müzik zekasına sahip olan bireyler doğada duydukları sesleri ve ritimleri diğer insanlardan daha iyi algılayabilir ve anlamlandırabilirler. Bu zekaya sahip olan insanlar; her yerde ve her zaman şarkı söylemeyi ve ritim tutmayı çok sever. Hatta diğer insanların duygularını onların ses tonlarından bile anlayabilirler. Müzik yeteneğinin erken yaşta keşfedilmesi ve geliştirilebilmesi çok önemlidir. Bu yüzden, Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak kurmuş olduğumuz Yetenek Araştırma Merkezi Müzik Atölyesi olarak, öğrencileri gözlemleyerek müzik zekasına sahip olanları atölyemize yönlendirdik. Öğrencilerimiz ile birlikte sene boyunca düzenli olarak çalışmalarımıza devam ettik ve onlar da kendilerini geliştirerek birçok farklı etkinlikte yeteneklerini sergilediler. Öğrencilerimize tüm çalışmalarından dolayı teşekkür belgelerini verdiğimiz için gururluyuz. 

GÖKYÜZÜ’ NÜN KEŞFEDİLMİŞ YILDIZLARI

İlkokul 3, ve 4. sını�ların ve Ortaokul 6. ve 7. sını�ların hazırlamış olduğu karma resim sergisiyle öğrencilerimizin yeteneklerini görmüş olduk. İlkokul öğrencileri Van Gogh eserlerini reprodüksiyon çalışmalarıyla ve kulüp öğrencileri yapmış olduğu ebru çalışması ve pouring tekniği tuvalleriyle, ortaokul öğrencileri de pop-art portre çalışması ve tezhip sanatı ile sergiyi renklendirdiler. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
GÖKYÜZÜNDE SANAT
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ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ
SEMİNERİÇatışmalar ve anlaşmazlıklar günlük hayatımızın parçasıdır. Ancak bunları şiddete başvurmadan çözebilmek bazı beceriler edinmeyi gerektirir. Çocuklarımıza çatışma çözme becerileri kazandırmanın, sadece kendilerine ya da arkadaşlarına yararı yoktur, aynı zamanda uzun dönemde şiddetsiz bir toplumun temellerinin atılmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle çatışma çözme becerilerinin yanında öğrencilere arabuluculuk ve uzlaşma becerilerini de kazandırmak amacıyla 3.ve 4.sınıf öğrencilerimize rehber öğretmenleri Sena DİNLER tarafından “Çatışma Çözme Becerileri” konulu seminer düzenlendi.

“DÜŞÜNEN OKUL, ÜRETEN SINIFLAR”Üretkenlik kendini ifade edebilmenin en özgür şeklidir. Çocuklar için kendilerini özgür ve açık bir şekilde ifade etmekten daha tatmin edici ve mutluluk verici bir şey yoktur. 3. ve 4.sınıf öğrencileri rehber öğretmenleri Sena Dinler ile materyaller kullanarak  hayal güçlerini, üretkenlik becerilerini ortaya koyacakları çalışmalar gerçekleştirmektedir. “Üretkenlik” yalnızca sanat çalışmalarından ibaret olmayıp çocukların zihinsel ve sosyal süreçlerini de kapsamaktadır.

“Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz.“
(Michael Marshall)

DUYGUSAL VE SOSYAL GELİŞİM

Maltepe Gökyüzü İlkokulu psikolojik danışmanı Ahmet Gökkaya tarafından 27.02.2019 tarihinde 2. sınıf öğrencilerine yönelik “Aile Sevgisi” isimli öğrenci semineri gerçekleştirildi.Kişilik gelişimi ile ilgilenen uzmanlar bireyin benlik gelişimini incelerken özellikle ailenin önemine vurgu yapar. İçinde doğduğumuz ve sığınağımız olan aile, ilişkiler açısından her zaman güçlüklerle karşılaştığımız bir olgudur. Aile bireylerinin birbiri ile iletişimlerine çocuk gözünden bakmak istedik. Çocuk dünyası anne sorumluklarını ya da baba mecburiyetlerini her zaman anlamayabilir. Çocuklar, ebeveynlerinin de korkuları, kaygıları, hayalleri, sevinçleri olduğunu idrak edemeyebilir (ya da bu durum işine gelmeyebilir). Çocuklara aile sevgisini aşılarken öncelikle ebeveyninin de insan olduğunu fark ettirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple çocuklarla bu seminerde aile üyelerinin duyguları üzerinde durduk. Nil Karaibrahimgil’in “Annelere Ninni” isimli şarkısından babalığı anlatan animasyondan yararlandık. Seminerin ana �ikri ailenin sahip olduğumuz en değerli hazine olmasıydı.

SEVGİ, AİLEYİ SEVMEKLE BAŞLAR

Gelişim ile ilgili kuramlar gelişimin bir bütün olduğunu vurgular. Sağlıklı bir gelişimden söz edebilmek için gelişim alt alanları arasında uyum bekleriz. Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu PDR servisinde bu anlayışla çocuğun bilişsel gelişiminin yanında duygusal ve sosyal yönünün de beslenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. İki haftada bir İlkokul Rehber öğretmenimiz Ahmet GÖKKAYA derslere girerek çocuklarla, onların iç dünyalarına hitap edecek içerikler paylaşmaktadır. İkinci dönem boyunca yapılan çalışmalar: Üretkenlik, duygular ve akran zorbalığı, dikkat çalışmaları, anasını�ları için dil ve konuşma çalışmaları etkinliklerinden oluşmaktadır.
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Maltepe Gökyüzü İlkokul Psikolojik Danışmanı Ahmet GÖKKAYA tarafından GÖK-DEM işbirliği ile 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik 31.12.2018 tarihinde �ilm etkinliği yapıldı. Günümüzde çocukların problem çözme becerilerinin oldukça agresif olduğunu düşünmekteyiz. Çocuklar farklı olana karşı gaddar olabilmekte ve sorun çözerken şiddete başvurabilmektedir. Özel Maltepe Gökyüzü İlkokulu PDR servisi olarak çocukların duygusal gelişimini desteklerken “Ferdinand” isimli �ilmden yararlandık. Ferdinand, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı tercih eden bir boğanın öyküsünü anlatıyor. Ferdinand sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen dış görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır. Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp evinden ayrı düşürülür. Kendini İspanya'da bulan Ferdinand, evine dönmeye kararlıdır. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olacaktır. Öğrencilerin barışı sevmesi, kavgadan uzak durması ve akran zorbalığı üzerine izlediğimiz �ilmin etkisinin artması için sizler de evde Ferdinand nasıl boğaydı? Sen olsan neler yapardın? Kavga ve dövüş sence çözüm mü? Diğer boğaların tavrı doğru mu? Gibi sorular sorarak pekiştirirseniz seviniriz. 

GÖKYÜZÜ’NDE FİLM KEYFİ

Zamanı doğru kullanmak birçok işin daha kısa sürede bitmesini ve bireylerin zihinsel ve ruhsal olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Çünkü zamanı doğru kullanan kişiler, kendilerini hayata karşı daha başarılı hisseder ve mutlu olur. Durdurulması ve yavaşlatılması mümkün olmayan zamanı, doğru şekilde kullanmak için “zaman yönetimi”nin öğrenilmesi gerekir. 4. sınıf öğrencilerimiz ile zamanı etkili kullanmayı öğrenmeleri amacıyla rehber öğretmeni Sena DİNLER tarafından seminer düzenlendi.

“ZAMANI ETKİLİ KULLANMA SEMİNERİ”

GÖRSEL ALGI ÇALIŞMALARIGörsel algı görme duyumuzla edindiğimiz verilerin beynimiz tarafından algılanmasıdır. Bu algı ve sonrasında beyin tarafından yapılan yorum, gözün ne gördüğünden daha önemlidir. Yani, göz neyi görürse görsün önemli olan beynin neyi algıladığıdır. Çocuklarda görsel algının desteklenmesi öğrenme süreçlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu amaçla ilkokul 3.ve 4.sını�lar rehber öğretmeni Sena DİNLER sınıf içerisinde öğrencilerin görsel algılarını destekleyici çalışmalar yapmaktadır.

SAĞLIKLI YAŞAM SEMİNERİİlkokul 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerimize yetersiz beslenmenin olumsuz etkileri, kişisel temizlik, hastalıklardan korunma yolları, sağlıklı kıyafet ve ayakkabı seçimi, kaliteli uyku konularında öğrencilerimizin yeterli bilgi ve bilinç düzeyine ulaşması amacıyla rehber öğretmenleri Sena Dinler tarafından “Sağlıklı Yaşam” konulu seminer düzenlendi. 17



Özel Gökyüzü İlkokulu psikolojik danışmanı Ahmet GÖKKAYA tarafından 17.12.2018 Pazartesi günü velilere “Mutlu Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” semineri verildi. Mutluluk insanlık tarihinden beri her ferdin peşinden koştuğu ve yakalamaya çalıştığı bir olgu. Özellikle çocukluk çağında yakalanan iyilik hali sonunda çocuğun karakter dinamikleri beslenmiş olur ve gelecekte sağlam ilişkiler geliştirmesinden romantik ilişkilerine kadar pek çok alanda etkili olur. Özel Gökyüzü İlkokulu PDR servisi olarak mutlu çocukların dünyayı daha güzel kılacaklarına inanmaktayız. Gerçekleştirilen seminerde mutlu bir çocuk yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken püf noktalar üzerinde durulmuştur.

MUTLU ÇOCUKLAR GÖKYÜZÜ’NDE

Doğada öğrenme okul öncesi eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Açık uçlu doğa etkinliklerinde doğru ya da yanlış yoktur ve bu sayede her çocuk soru sorabilir ve deneyerek öğrenir. Birçok konu ve kavram, beceri, matematik ve fen altyapısıda doğa eğitimiyle verilmelidir. Anasını�larımızda da bu eğitime önem veren öğretmenlerimiz her fırsatta öğrencilerimizin doğayla iç içe olması için çeşitli etkinlikler düzenliyorlar.

BAHÇEDE BİR GÜN

Maltepe Gökyüzü İlkokulu psikolojik danışmanı Ahmet GÖKKAYA tarafında ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine 29.04.2019 Perşembe günü kitap okumanın faydaları, kitap okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazanımlarını sağlamak için “KİTAP KURDU” semineri verildi.
Jules Chore’un dediği gibi çocuklarımız kitapları severlerse ömürleri boyunca mutlu olurlar mı bunu bilemem. Ancak kitap okumayı sevmeyen çocukların mutsuz olacakları pek çok alan olduğunu biliyorum. Bu alanlar sosyal, kültürel, akademik, entelektüel ve psikolojik olmak üzere pek çok alandan oluşur. Çünkü kitap okumanın bize kazandıracağı özellikler arasında;
• Bilgi kazanırsınız,
• Hafızanız güçlenir,
• Analitik düşünce yetenekleriniz gelişir,
• Konsantrasyonunuz artar,
• Daha iyi yazarsınız,
• Unutulmaz hatıralar kazanabilirsiniz,
• Karakteriniz şekillenir,
• Etrafınızdaki ilginç olma katsayınız artar,
• Kişisel ilişkilerinizde pozitif etkileri olur,
• Yaratıcı zekanız gelişir,
• Öncelikle ülkemizi, sonrasında ise dünyamızı kurtarmak gibi özellikleri sayabiliriz.Küçük yaş gruplarının okuyan nesiller olması kurumumuzun önemli amaçlarından biridir. Bu amaçla yapılan seminerimizde öğrenciler videolar eşliğinde kitap okumayı sevmeye teşvik edildi. Sorularıyla seminere aktif katılım sağlayan öğrencilerimizin okuyan nesiller olmasını umutla bekliyoruz.

GÖKYÜZÜ’NDE ÖĞRENCİLER “KİTAP KURDU”

Türkiye genelinde öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini ölçen Okulistik Sınavı düzenli periyotlarla yapılmaktadır. 2 Ocak'ta  Türkiye genelinde uygulanan "Okulistik" sınavında, 3/A sınıfından Ali Tuna Baylan, Irmak Alpdoğan, Taha Nail Öncül, Ela İmre, Poyraz Emir Karaca, Mina Doğa Beceriklier ile 3/C sınıfından Deniz Erekinci, Zeynep Erim, Esila Çakır ve Muhammed Salihi tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1.si olmuştur. Genel Müdürümüz Sayın  Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirmiştir. Öğrencilerimize ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

“3. OKULİSTİK SINAVI” TÜRKİYE 1.LİĞİ ÖDÜLÜ

"Kitapları seviyor musunuz? Öyleyse hayatınız boyunca mutlu
olacaksınız demektir."     (Jules Chore)
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DİYARBAKIR’A YARDIM17 Nisan Çarşamba günü Okul Aile Birliği üyeleri ve anasınıfı, 1. 2. sınıf velilerinin katılımı ve desteğiyle Diyarbakır ili Silvan ilçesi, Veysi Bayatlı Mezrası İlköğretim Okuluna yardım amaçlı bir kermes düzenlendi. Anasınıfı öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği kermesimiz son derece keyi�li geçti. Kermes sonunda yüzlerdeki mutluluk görülmeye değerdi.
Maltepe Gökyüzü İlkokulu anasınıfı öğrencileri olarak dünya genelindeki susuzluk ve su sorununa dikkat çekmek ve tasarrufun önemi ile ilgili farkındalık sağlamak amacıyla Dünya Su Gününde çeşitli etkinlikler yaptık. Anasınıfı öğrencilerimizin dünya ve ülkemiz genelindeki su kullanımın sonuçları hakkında bilinçlendirmek ve harekete geçirmek amacıyla öğrencilerimizle faaliyetler yapıp, oyunlar oynadık, suyun önemi, susuzluk, su tasarrufunun önemi ile ilgili çeşitli animasyonlar izledik.

DÜNYA SU GÜNÜ

GÖKYÜZÜ’NDE FEN VE DOĞAFen ve doğa etkinlikleri okul öncesi dönemde çocuklar için önemli olup, anaokullarında bolca yapılan bir etkinliktir. Çocukların günlük hayatta gerçekleşen yağmur, rüzgar, bitki yetiştirme gibi doğa olaylarını, anlaması ve öğrenmesi için yapılan bir etkinliktir. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar günlük yaşamda gerçekleşen olayları, mevsimleri, doğadaki hareketleri, neden - sonuçlarını, olaylar arasındaki bağları daha kolay öğrenir. Genelde deneyler yapılarak gerçekleşen etkinlikleri, çocuklar çok sever.- Deney sırasında deneyimleyerek öğrenen çocukta merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği artar. - Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklar çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olur. - Sorumluluk duyguları artar. - Deneyerek, yaparak öğrenmesi kolaylaşır. - Gözlem yeteneği gelişir. - Problem çözme becerileri gelişir. - Günlük yaşamlarıyla ilgili araç-gereç ve malzemeleri tanırlar. - Sorulara kendi de cevap arayıp bulmayı öğrenir. - Konuyla ilgili yeni kavramları öğrenmesini kolaylaştırır. - Mantık yürütme becerilerinin gelişimine yardımcı olur. - Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.
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2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönemin son haftası Gökyüzü Kültür - Sanat - Spor Etkinlikleri olarak tüm sınıf seviyelerinde düzenlenen çeşitli yarışma ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Bir hafta boyunca öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edilen etkinliklerden sonra karnelerini alan yıldızlarımız sevinçle yarıyıl tatiline girdiler.

KÜLTÜR SANAT HAFTASI

Anasınıfı öğretmenlerimiz, oyun ile öğrencilerimize meslekleri öğretmek amacıyla tüm meslekleri çocuklara tanıttıktan sonra onların ne iş yaptıklarını anlattılar. Sonrasında etkinliğe katılan her öğrencimiz hayalindeki mesleğin kostümünü giydi ve dramalar yaparak, oyunlar oynayarak arkadaşlarına hayalindeki mesleği tanıttı. Etkinliğin sonunda her çocuk keyi�le gelecekti mesleğini seçmenin tadını çıkardı.

GÖKYÜZÜ’NÜN MİNİK YILDIZLARI
GELECEĞİN MESLEĞİNİ SEÇİYOR

Gökyüzünde neler olduğunu merak eden öğrencilerimizle gökyüzü ve uzayı yaşayarak öğrendik. Küçük birer astronot olan öğrencilerimiz, astronot yürüyüşü ve uzay dansı yaparak çok eğlendiler. Etkinliğimizin devamında uzay ile ilgili animasyonlar izleyen gökyüzü ve gezegenleri resimlerini inceleyen öğrencilerimizin hayal dünyaları gelişti. Uzayı ve gökyüzünü kalıcı olarak öğrendiler.

GÖKYÜZÜ VE UZAY NE DEMEK?

Gökyüzü Eğitim Kurumları merkez kampüs anasınıfı öğrencilerimiz karne heyecanını doyasıya yaşadılar. Tatil öncesi son eğitim-öğretim gününü oldukça keyi�li geçiren en küçük öğrencilerimiz sını�larında oyunlarla ,öğretmenlerinin hazırladığı danslı yarışmalar ile karne günlerini keyi�le geçirdiler. Arkadaşları ile iyi dileklerde bulunup bir sonraki dönemde görüşmek üzere temennilerini ileten yıldızlarımız öğretmenlerinden penguen konseptli karnelerini almanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Özellikle 5 yaş öğrencilerimizin ilk karne heyecanını yaşamaları görülmeye değerdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

MİNİK YILDIZLARIMIZIN İLK KARNE HEYECANI
GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
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Gökyüzü Eğitim Kurumları anasınıfı öğrencilerimiz küçük yaşlardan itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama ile tanışıyor. Teknoloji sını�larında kodlama, robotik, 3D tasarım ve programlama temellerini atan öğrencilerimiz, yeni �ikirler keşfederken dijital okuryazarlık seviyelerini geliştiriyor ve günümüz teknolojilerini daha efektif kullanmayı öğreniyorlar.
GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARINDA KODLAMA VE ROBOTİK DERSLERİYLE
ÖĞRENCİLERİMİZ ERKEN YAŞLARDA DİJİTAL BECERİLERLE DONATILIYOR

Anasını�larımızda uygulanan eğitim modellerinden biri olan montessori yaklaşımı; çocukların gündelik yaşam becerilerine haiz olma, kendine yetebilme durumu anlamına gelir. Öğrenme ancak çocuğun kendi kendine yaptığı etkinlikler sonucu gerçekleşir. Okulumuzda uygulanan bu yaklaşım ile çocuklarımıza günlük yaşam beceri etkinlikleri, duyu eğitimi etkinlikleri, matematik eğitimi etkinlikleri uygulanır. Çocuklarımız oyun oynarken deneme yanılma yöntemi ile kendilerini geliştirme imkanı bulurlar.

MONTESSORİ ETKİNLİKLERİMİZ

Özel Gökyüzü İlkokulu Anasını�ları olarak her yıl geleneksel olarak yaptığımız ‘SINIFIM BÜYÜDÜ’ etkinliğini bu yılda 10.04.2018 Çarşamba günü gerçekleştirdik. Okulumuzdan 4 sını�ları ve toplam 60 öğrenci ile katılım gösterdiğimiz etkinliğimizde çocukların heyecanı ve ilgisi görülmeye değerdi. 6 yaş sınıf öğrencilerimiz 1 gün boyunca 1. sını�larda derse girdiler. Önümüzdeki sene başlayacak olan 1. sınıf eğitimlerine şimdiden bir adım atmış oldular. Tecrübeli ve donanımlı  1.sınıf öğretmenleri ve birbirinden eğlenceli branş öğretmenlerinin katılımlarıyla çok farklı bir gün geçirdiler. Günün sonunda onlar için hazırlanmış sürpriz hediyeler ve Özel Gökyüzü çantalarıyla farklı ama çok yararlı bir etkinliği bitirmiş oldular. 

MİNİK YILDIZLARIMIZIN 1.SINIF HEYECANI
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Çocuklara tiyatroyu sevdirmeyi amaçlayan Çizgi Kukla Tiyatrosu, alışık olduğumuz oyunlardan çok farklı bir teknikle çocuklarımıza harika dakikalar yaşattı. Yapımında fosforik renklerle özel kuklaların kullanıldığı Black-Light ışık sistemi ile tiyatro gösterimi yapan İstanbul Çizgi Kukla Tiyatrosu sayesinde, ışığın büyüsüyle tiyatro deneyimini yaşayan öğrencilerimiz, gösteri bitiminde bu tarz tiyatroyu çok sevdiklerini, hep gelmek istediklerini dile getirdiler.
ÇİZGİ FİLM TADINDA TİYATRO

Anasınıfı öğrencilerimiz Tra�ik Haftası sebebi ile kendi yol ve arabalarını oluşturdular. Tra�ik kurallarına dikkat etmek gerektiğini öğrenen anasınıfı öğrencilerimiz yaptıkları daramalar sayesinde verimli bir etkinlik geçirdiler. Öğrendiklerini yaparak yaşayarak hayata geçirdiler.
TRAFİK POLİSLERİMİZ İŞ BAŞINDA
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Geleneksel iftarımız 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü Özel Gökyüzü İlkokulu Anasınıfı ve Gökyüzü Adatepe Anaokulu velilerimizin yoğun katılımıyla aile sıcaklığında gerçekleşti.
Ramazan-ı Şerif ayının manevi atmosferinde tüm anne, baba, çocuk, öğretmen ve yöneticiler Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları çatısı altında, birlikte oruç tutup iftar yapmanın mutluluğunu yaşadılar. İftar programlarında söz alan Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları Kurucu-Genel Müdürü Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK konuşmasında: “Bugün bizim için çok anlamlı bir iftar. Çünkü okulumuzun en minik yıldızlarını ve velilerimizi ağırladık. Ramazan ayı bereket ve paylaşma ayıdır. Ülke olarak çok şanslı bir konumdayız. Çünkü dünyanın bir çok yerinde açlık çeken insanlar var. Bu sebeple birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.” dedi. İftarlara katılan misa�irler, huzur ve mutluluk içinde gerçekleşen iftar programı için Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları yetkililerine teşekkür ettiler.

GELENEKSEL VELİ İFTARIMIZ (ANAOKULU VE ANASINIFI VELİLERİ)

Eğitsel faaliyetlerin yanında öğrencilerimizin sosyal aktivitelerine de önem veren anasınıfı öğretmenlerimiz, düzenledikleri piknik ile miniklerimize eşsiz bir gün yaşattı. Orhan Gazi Piknik Alanında düzenlenen piknik etkinliğimizde öğrencilerimiz açık havada kendileri için hazırlanan birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile birlikte yerken, oynanan oyunlarla, yapılan yarışmalarla da doyasıya eğlendiler. 
YEŞİLLİKLERİN ARASINDA BİR GÜN
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Özel Gökyüzü İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri hazırladıkları oratoryo ile göz doldurdular. Çanakkale Şehitlerini Anma Programı’nda çok güzel performans sergileyen öğrenciler büyük alkış aldı.  Velilerimizin de yüksek katılımıyla program ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı. Öğrencilerimiz de şehitlerimize saygı ve minnet duygularının coşkusuyla,  tarih bilincinin de oluşması sağlandı.

ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANDIK

3/C sınıfı öğrencileri, Fen Bilimleri dersinde yaşam döngüsünü deneyimledi. Tohumu ektiler ve gözlemlemeye başladılar. Her aşamasını merakla takip eden ve not alan öğrenciler, adeta seraya dönen sınıfımızda fasulyelerin yetişkin halini ve dallarındaki çiçek ve taze fasulyeleri görmenin mutluluğunu yaşadı. Bir bitkinin nasıl bir yaşam döngüsü içinde olduğunu bizzat yaşayarak öğrenmiş oldular.

YAŞAM DÖNGÜSÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Gökyüzü Eğitim Kurumlarında da yoğun veli katılımıyla coşku ile kutlandı. Eğitim koordinatörü Aynur DOĞAN’ın duygularını “Dünyada çocuk bayramı olan tek ülke ve Türkiye’de adını çocukların koyduğu tek okul olmanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. En değerli varlıklarımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek aileler ve eğitimciler olarak en önemli görevimizdir.” şeklinde ifade etmesinin ardından anasını�larından itibaren tüm ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları birbirinden güzel gösteriler beğeniyle izlendi ve büyük alkış aldı. Şiirden ronta, halk oyunlarından koroya çok çeşitli performansların sergilendiği program zaman zaman da duygulandırdı. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.
Geleneksel 22. Gökyüzü Bahar Şenliği öğrenci ve velilerimizin yoğun ilgi ve katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleşti.Bahçe programında, çocuk oyunları, animatörler, çeşitli oyun parkurları ile doyasıya eğlenen öğrencilerin bu yıl odak noktası “GÖKEVİ Planetaryum” oldu. Özel Gökyüzü Koleji bünyesinde hizmete giren planetaryum, öğrencileri uzay ve gezegenler ile ilgili heyecanlı yolculuklara çıkardı. Şaşkınlık ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler bu yıl şenlikte çok eğlendiklerini ifade ettiler.Kurucu-Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün açılış konuşmasıyla başlayan sahne programımız,  görsel sanatlar öğretmenimiz Nagihan ÖZTÜRK’ün hazırladığı yetenekli öğrencilerimizin eserlerinden oluşan resim sergisi ile devam etti. Gökyüzü Vizyon Yarışmaları’nda dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından, müzik öğretmenimiz Begüm KAYGUSUZ’un hazırlamış olduğu Öğrenci Müzik Dinletisi ile program son buldu.  Gökyüzü’nün birbirinden yetenekli yıldızlarının hünerlerini sergiledikleri müzik dinletisi velilerimizden ve misa�irlerimizden tam not aldı.

23 NİSAN COŞKUSU

GÖKYÜZÜ’NDE BAHAR COŞKUSU
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Anasını�larımızın yılsonu gösterileri 11 Mayıs Cumartesi günü okulumuzun konferans salonunda gerçekleştirildi. Gösterinin öncesinde velilerimiz anasınıfı öğrencilerimizin sene boyunca emek vererek hazırladıkları çalışmalarından oluşan sergilerini ziyaret ettiler. Sonrasında ise değerli velilerimize 1.sınıf öğretmenlerimizin kendilerini tanıtmalarıyla programımız başladı.  Öğrencilerimiz yıl sonu gösterisinde birbirinden   başarılı performanslarla halk oyunları, ritim, ve jimnastik gösterileri sergilediler. Türkçe şarkıların yanı sıra  söyledikleri İngilizce şarkılarla, İngilizce drama gösterileriyle de yabancı dildeki performansları ile dikkat çeken öğrencilerimiz Değerler Eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde de güzel bir sunum yaptılar. Anneler günü vesilesiyle hazırladıkları barkovizyon gösterisini izleyen velilerimize duygusal anlar yaşattılar. Bütün bir yıl öğrendiklerini başarılarıyla sunan öğrencilerimiz velilerimizden büyük alkış aldı. Öğrencilerimiz başarı belgelerini Genel  Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK'ten, değerli müdürlerimizden ve öğretmenlerimizden aldılar. Mezun olan tüm öğrencilerimizle gurur duyuyor, yeni eğitim - öğretim yılında onları beklemenin  heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

MALTEPE GÖKYÜZÜ ANASINIFI ÖĞRENCİLERİMİZ
MUHTEŞEM BİR YILSONU GÖSTERİSİNE İMZA ATTILAR
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Gökyüzü İlkokulu Anasınıfı öğrencileri meslekler temalı etkinlik ile geleceğe hatıra bıraktılar. Bu etkinlik ile ilerde seçmek istedikleri meslekleri öğrendiler. Yıl sonu gösterileri için drama ve koro hazırladılar. 1. sını�lar sayıları ve har�leri öğrendiler.  Sınıf içinde Post-it Match Number adlı bir oyun oynadılar ve Letter Book hazırladılar. Bu etkinliklerle sayıları ve har�leri öğrenirken aynı zamanda eğlendiler. Ayrıca okuma bayramında İngilizce drama ve koro performansı sergilediler. 2. sını�lar Cube etkinliği ve Plate etkinliği yaptılar. Bu etkinliklerle yiyecekler ve kıyafetlerle ilgili yeni kelimeler öğrendiler ve cümleler kurdular. Kendi aralarında speaking etkinliği yapan öğrenciler hem oyun oynadılar hem de konuşma becerilerini geliştirdiler. 3. sını�lar mini kitaplar hazırladılar. Boş zaman aktivitelerini birbirlerine sundular. Hem yazma hem konuşma becerilerini geliştirdiler. 4. sını�lar Draw a Map Of City adlı projelerini gerçekleştirdiler. Bireysel olarak yaptıkları çalışmada şehrimizde ve yaşadıkları yerlerde bulunan mekanların özelliklerini derslerde öğrendikleri kalıplarla yazarak diyalog oluşturdular ve sınıfta canlandırarak eğlendiler. Oxford Üniversitesi yayınlarının düzenlemiş olduğu Big Read okuma yarışmasına katılan 2. sınıf öğrencilerinden Zeynep Beril Doğan ve 3. sınıf öğrencilerinden Irmak Alpdoğan Marmara Bölgesinde derece alarak okulumuzu gururlandırdılar. 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu İngilizce Günlerinde yetenek gösterileri, dramalar ve korolar sunuldu. Olağanüstü performans sergileyen öğrenciler izleyenlerden tam not aldı.

İNGİLİZCE’Yİ HAYATIMIZA KATIYORUZ
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Türkiye genelinde öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini ölçen Okulistik Sınavı düzenli periyotlarla yapılmaktadır. 6 Mart’ta Türkiye genelinde uygulanan “Okulistik” sınavında, 6-B sınıfından Duru SÜMER tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1.si olmuştur. Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK öğrencimizi başarısından dolayı tebrik ederek ödüllendirmiştir. Öğrencimize ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

OKULİSTİK SINAVI TÜRKİYE BİRİNCİSİNE
GÖKYÜZÜ’NDEN ÖDÜL

GÖKYÜZÜ ORTAOKULUGÖKYÜZÜ ORTAOKULU

Özel Maltepe Gökyüzü Eğitim Kurumları, Sivil Savunma Haftası kapsamında “İkaz Alarm ve Tahliye Tatbikatı” 
gerçekleştirdi.

Tüm öğrencilerimize tatbikat öncesinde ikaz alarmının ne olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği, deprem anında neler yapmaları gerektiği ile ilgi bilgiler beden eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından anlatıldı. Eğitim-öğretim esnasında gerçekleştirilen tatbikatta ilk siren çalındı. Siren sesiyle onlara gösterildiği gibi sıra kenarlarına yere çömelip başlarını koruyarak ikinci sireni beklediler. İkinci sirenin ardından tüm öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde yönlendirme tabelalarına uyarak 90 saniyede okulu boşalttılar. Daha önceden belirlenen toplanma bölgelerine gelen öğrencilerimize bir kez daha deprem anında ne yapmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Yapılan bu tatbikatla öğrencilerimiz, deprem anında hem nasıl korunmaları gerektiğini öğrenmiş hem de okulu nasıl tahliye edecekleri konusunda bilinçlenmiş oldu.

GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARINDA DEPREM TATBİKATI 
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"FENBEG Bilimsel Bilgi ve Beceri Sınavı"nda 5. sınıf öğrencimiz Beyza AYDIN üstün başarı gösterdi.Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmek üzere uygulanan “Fen Bilimleri Bilgi Beceri Sınavı FENBEG” 4-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Farklı yöntemi ile öğrencileri bir hayli zorlayan sınavda, 5-B sınıfı öğrencimiz Beyza AYDIN’ı göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

“FENBEG BİLİMSEL BİLGİ VE BECERİ
SINAVI”NDA ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

GÖKYÜZÜ’NE

GÖKYÜZÜ’NDE TERARYUM ETKİNLİĞİ

Gökyüzü Ortaokulu öğrencilerimizle birlikte “Matematik Şenliği” 
düzenledik.Gökyüzü Ortaokulu öğrencilerinin matematik öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları “Matematik Şenliği” ilkokuldan liseye tüm öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Ortaokul Müdürümüz Aynur DOĞAN’ın açılış konuşmasının ardından 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları birbirinden ilginç tasarımların, sunumların ve oyunların bulunduğu standları dolaştı ve yapılan çalışmalarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı. Şenlikte toplam 40 stant kuruldu. Her stantta birbirinden farklı çoğunluğu da öğrencilerimizin kendi tasarladığı eğlendirici ve öğretici etkinlikler akıl ve strateji oyunları mevcuttu. Öğrenciler toplama, örüntü, gra�ik oluşturma, sayıları tanıma ve sayma çalışmalarını eğlenceli görsel ve materyallerle yaşayarak öğrendiler. Okulumuzun matematik zümresi bu zeka oyunlarını oynayan ve başarılı olan kişilerin kendilerine olan güvenlerinin arttığını, özgüven kazandıklarını ve bu oyunların konsantrasyon gerektirdiğinden kişilerin dikkat seviyelerini artırdığını ifade etti. Ayrıca bu gibi etkinlikler sayesinde öğrencilerin matematik dersine olan sevgi ve ilgisinin arttığını vurguladı.

GÖKYÜZÜ’NDE MATEMATİK ŞENLİĞİ

Maltepe Gökyüzü Ortaokulu öğrencilerimiz zevkli ve eğlenceli olan Teraryum çalışması yaparak hayal güçlerini geliştirdi.Öğrencilerimizin eğitimde teraryum tasarımlarının nasıl yapıldığını öğrenmeleri ve daha önce hiç yaşamadığınız bir eğitim ile terapi almaları, sevdikleri için tasarım hediyeleri hazırlamaları adına etkinlik yapıldı. Öğrencilerimiz keyi�le uyguladıkları etkinlik ile eğlenceli vakit geçirip birbirinden farklı fanuslar hazırladılar.
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Gökyüzü Ortaokulu olarak tarihin kaderini değiştiren, bir milletin kahramanlık destanını yazdığı Çanakkale Savaşları’nın 104. Yıl dönümü anısına Çanakkale’ye bir kültür gezi düzenledik. Tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale’de vatanımızı kurtarmış, bizlerin bağımsız yaşaması için binbir zorluğa göğüs geren şehitlerimizi yad etmek, öğrencilerimize tarih bilinci aşılamak adına gerçekleştirdiğimiz gezide öğrencilerimiz Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği, Savaş Siperleri, Kilit Bahir Kalesi,  Şehitler Abidesi gibi Çanakkale Savaş’ındaki önemli yerleri gezdiler. Savaş zamanlarını öğrenilirken dünya tarihinde altın har�lerle yer alan bu toprakları yerinde gören öğrencilerimiz duygusal anlar yaşadılar. Bize bu güzel vatanı hediye eden şehitlerimizi dualarla andılar. Ayrıca Truva antik kenti ziyaret edilerek M.Ö 3200’ lerde yaşanılmış efsanelere konu olmuş, kazı çalışmalarıyla yeni bilgilerin edinildiği bölüm gezildi. Yapılan bu tarihi yolculuk keyi�le sonlandırıldı.

 GÖKYÜZÜ ORTAOKULU’NDAN
ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ ZİYARETİİstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin İstanbul İnovasyon ve Deneyim Merkezi tarafından hazırlanan “Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor” proje yarışmasında Gökyüzü’nün yıldızları ödüle layık görüldü.1000’e yakın proje arasından ilk elemeyi geçerek tasarladıkları projelerle teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz bilim ve teknoloji alanında da başarılarını kanıtladılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

GÖKYÜZÜ’NÜN KÜÇÜK
MUCİTLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

“Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın.” diyerek başladığımız marşımızın 
kabulünün 98. Yılı kutlamaları öğrencilerimizin 
duygu dolu sunumlarıyla gerçekleştirildi.Şanlı Türk milletinin büyük fedakarlıklarla kazandığı zaferi ve büyük üstat Mehmet Akif ERSOY’un kaleminden dökülen duygularının 98.yılını kutladık. Program 5-A sınıfından Ayhan SARIKAYA’nın İstiklal Marşı’mızın önemini anlatan duygu dolu şiiri ile başladı. 7-C sınıfından Zeynep AK ve Rümeysa Eda ÖNCÜL’ün İstiklal Marşı’nın yazılış hikayesini okumasının ardından lise öğrencilerimiz gururla marşımızın on kıtasını okudu. Coşkuyla okunan milli marşın ardından 7-B sınıfındaki Ömer Hamza ÇETİN’in okuduğu Mehmet Akif ERSOY’un sözleriyle program devam etti. Eğitim Koordinatörümüz Aynur DOĞAN’ın yaptığı gençlere örnek olacak konuşmayla program sona erdi.

HAKKIDIR HAKK’A TAPAN
MİLLETİMİN İSTİKLAL
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Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri Üsküdar Kitap 
Fuarına katıldı.Öğrencilerimiz kitap fuarında, Kurucu Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün “Yaralı Keklik” ve “İpek Kuyruklu Uçurtma” adlı kitaplarını imzalatma şansı buldu. Daha sonra öğretmenleri eşliğinde birçok kitap inceleyen ve alan öğrencilerimiz, birbirleriyle �ikir alışverişi yapmayı ihmal etmedi. Kendilerine kitap alırken annelerini, babalarını ve kardeşlerini de unutmayıp onlara da hediye alan öğrencilerimiz güzel ve anlamlı bir gün geçirdi.

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARI KİTAP FUARINDA

Bölge Bölge Kültürümüzü Yaşatıyoruz.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. Genel Müdürümüz  Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK'ün güzelliklerle dolu bir ülkede yaşadığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu unutmadan, vatanımıza kültürümüze sahip çıkmamız gerektiğini ifade ettiği konuşmasının ardından öğrencilerimizin bölgesel sunumları dinlendi. Anadolu kültürümüze ait farklı tatların yer aldığı bu etkinlikte Karadeniz’in kuymağı, mısır ekmeği; Ege'nin zeytinyağlı sarması, sebzeli böreği; Doğu Anadolu bölgemizden çağ kebabı, kadayıf sarması; Marmara Bölgemizden Kemal Paşa tatlısı; İç Anadolu’nun mantısı ve daha niceleri öğrencilerimiz tarafından tanıtıldı ve tattırıldı. Öğrencilerimiz bölgesel kültür zenginliklerimizi yöresel giysiler, müzikler ve yemekler eşliğinde yaşama imkânı buldu.

YÖRESEL LEZZETLER GÖKYÜZÜ’NDE

Katıldığı birçok uluslararası ve ulusal yarışmada çeşitli şampiyonluklar ve dereceler elde eden Gökyüzü’nün Yıldızı Sude Yaren Uzunçavdar ülkemizi ve okulumuzu gururlandırmaya devam ediyor. Son katıldığı iki uluslararası yarışmada iki altın madalya alarak şampiyonluklar kazanan öğrencimiz Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Hüseyin Emin Öztürk tarafından ödüllendirildi. Başarılarının devamını dileyip, örnek sporcu kişiliğini de tebrik eden Öztürk, öğrencimize plaket ve altın hediye etti.

MİLLİ SPORCUMUZA
GÖKYÜZÜ’NDEN ÖDÜL

Maltepe Gökyüzü Ortaokulunda 55. Kütüphane Haftası 26-30 Mart 2019 tarihleri arasında kutlandı. Kütüphane Haftası kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Ülkemizde 1964 yılından beri mart ayının son haftasında kutlanan “Kütüphane Haftası” kapsamında okulumuzda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Okulumuz 7. sınıf öğrencilerine okudukları kitap ile ilgili �ilm gösterimi yapıldı. Ayrıca 5 ve 6. sınıf öğrencilerine “Benim İçin Kitap …” yazılı slogan kartları hazırlatılıp okul panolarında sergilendi. 

KÜTÜPHANE HAFTASI
ETKİNLİKLERİMİZ
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Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 5 ve 6.sınıf öğrencilerimiz kendi sınıf düzeyindeki arkadaşlarıyla dönem boyunca farklı konulardan oluşan  münazaralar  yaptılar.Öğrencilere düşüncelerini savunabilme, kendini iyi ifade edebilme, Türkçeyi doğru ve güzel bir şekilde kullanma, takım arkadaşlarıyla uyumlu çalışabilme becerilerini kazandırmayı amaçlayan münazara yarışmalarımız verimli bir şekilde gerçekleşti. Önceden belirlenen gruplar, kendi takımlarını en iyi şekilde temsil etmek için araştırma yaptı. Hazırladıkları konuşmaları örneklerle, görsellerle somut hale getiren öğrencilerimiz düşüncelerini savundu.  Etkinliğimizde takım arkadaşlarıyla bir arada çalışmanın önemini de anlayan öğrencilerimiz, keyi�li vakit geçirdiler. Kazanan takım belli olduktan sonra dinleyici olarak katılan öğrencilerimiz de düşüncelerini dile getirdi. 

SINIFLAR ARASI MÜNAZARA YARIŞMALARI

Gökyüzü Eğitim Kurumlarında, Çanakkale şehitlerimiz için duygu yüklü bir anma töreni gerçekleştirdik.Çanakkale Zaferi’mizin 104. yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz ile inancın zaferini sergileyen, vatanımız için canlarını düşünmeden ortaya koyan aziz şehitlerimiz için duygu dolu bir anma törenini; öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yoğun emekleri, velilerimizin de yoğun katılımı ile gerçekleştirdik.Törenimiz, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tarih öğretmenimizin günün anlam ve önemini belirten konuşması, öğrencilerimizin sahnelediği ve okuduğu Çanakkale Savaşı hatıraları, “Kalbim Çanakkale” oratoryosu ve okul koromuzun seslendirdiği birbirinden güzel duygu yüklü şarkılar ile programımızda o günleri adeta yeniden yaşadık. İlkokul öğrencilerimizin drama öğretmenleri eşliğinde sergilediği performansta büyük beğeni topladı. Çanakkale Savaşı’nda askerlerimize verilen yemek menüsünü görerek de bu zaferin değerini bir kez daha anladık.Milletimizin birbirine kenetlenerek kazandığı bu önemli zaferin kahramanları, Çanakkale’de ve vatan için mücadele edilen tüm cephelerde canını düşünmeden ortaya koyan tüm şehitlerimizi, saygı ve şükran ile anıyoruz.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE
ŞEHİTLERİMİZİ ANMA TÖRENİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Şiir Yarışması’nda ortaokul öğrencilerimizden Berke SABIR ilçe 2.si oldu. Böyle anlamlı bir yarışmada dereceye giren öğrencimiz ödülünü Ortaokul Müdürü ve Eğitim Koordinatörümüz Aynur DOĞAN’ın elinden aldı. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Gökyüzü Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi teknoloji kullanımına, oyun bağımlılığına ve siber tehditlere dikkat çekmek için velilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanı Doç. Dr. Muhammed AYAZ’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Güvenli İnternet İçin Okul – Aile El Ele” seminerine katılan velilerimize AYAZ, teknolojinin asla inkar edilemeyeceğini ama bilinçli kullanılması gerektiğini ifade etti. Velilerin de teknolojiden kaçmak yerine çocuklarıyla birlikte kontrollü bir şekilde doğru kullanmaları, paylaşımda bulunmaları gerektiğini söyledi. Özellikle sosyal uyum problemi yaşayan çocukların daha çok risk altında olduğunu bu konuda ailelerin çok dikkat etmesi gerektiğini ve model olması gerektiğini belirtti. AYAZ, velilerin sorularını da cevaplayarak merak edilen konularda bilgilendirme yaptı.

GÜVENLİ İNTERNET İÇİN
OKUL – AİLE EL ELE

ŞİİR YARIŞMASI İLÇE 2.Sİ
GÖKYÜZÜ’NDEN
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GÖKYÜZÜ’NDE HAMARAT ELLER

YEMEK YARIŞMASI 

 “Hede�imiz, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı en iyi 
şekilde geleceğe hazırlamaktır. “ Bu yıl sınava girecek olan 
öğrencilerimize yönelik bir hafta süresince otel çalışma kampı 
düzenledik.Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak öğrencilerimizin 2 Haziran’daki sınavda zaman yönetimi, organizasyon becerisini geliştirmek, toplanan bilgileri sunmak, avantajlı duruma sahip olabilmeleri amacıyla 15-19 Nisan tarihleri arasında “LGS Çalışma Kampımızı” gerçekleştirdik. Kampa, okul yöneticilerimiz ve rehber öğretmenimiz başta olmak üzere her branşlardan öğretmenlerimiz de farklı günlerde öğrencilerimiz ile bir araya geldiler.Öğrencilerimiz için farklı branşlarda ders programları oluşturularak, okul ortamı dışında öğrencilerimizin motivasyonunu artırabilecek, bilgilerini gözden geçirmelerini sağlayabilecek, gerçek sınavın provasını yapabilecekleri, akran çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri, istasyon çalışmalarına katılabilecekleri ve ölçme-değerlendirme süreçlerini yaşayabilecekleri bir program hazırladık. Gün boyunca planlanmış olan program sonucunda öğrencilerimizin doğru cevap oranlarında bir hayli artış gözledik. Serbest zaman etkinliklerimizde ise çeşitli aktivitelere katılarak moral depoladık.  

LGS ÇALIŞMA KAMPIMIZ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Şiir Yarışması’nda 8.sınıf öğrencilerimizden Aslı SANDİLAÇ ilçe 3.sü oldu. Böyle anlamlı bir yarışmada dereceye giren öğrencimiz ödülünü Ortaokul Müdürü ve Eğitim Koordinatörümüz Aynur DOĞAN’ın elinden aldı. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Gökyüzü Eğitim Kurumları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Hamarat Eller Yemek Yarışması, bu yıl da velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Jüri başkanlığını velimiz ünlü gurme Ayşen EKER’in yaptığı, okulumuzun aşçısı Bülent BEŞLİOĞLU ve okul aile birliği ilkokulu başkanı Ezgi YASAĞA’nın jüri üyesi olarak katıldığı yemek yarışmasında otuz farklı lezzet hem göze hem de damaklara hitap etti. Jüri üyeleri dereceye giren yemekleri seçerken Revnak Kadın Tasavvuf Grubu 8 Mart Kadınlar Günü özel programı ile velilerimize ve öğretmenlerimize keyi�li dakikalar yaşattı. Müzik öğretmenlerimiz Gülperi ŞEN ve Begüm KAYGUSUZ’un da solist olarak eşlik ettiği program büyük beğeni topladı. Yarışmada birinciliği Yeliz ÖZCAN (incirli kurabiye), ikinciliği Tülay GÜLDÜŞMEZ (Antep usulü içli köfte), üçüncülüğü ise Havva EKŞİ (Framboazlı cheesecake) kazandı. Ödül töreninin ardından bu güzel günün damaklarımızda ve kalbimizde bıraktığı tatlar anılarımızdaki yerini aldı.

ŞİİR YARIŞMASI 3’SÜ
GÖKYÜZÜ’NDEN
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2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmalarında, Özel Gökyüzü Ortaokulu Kız Mendil Kapmaca takımımız Maltepe İlçe 2.si oldu. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

11 Nisan 2019 Perşembe günü  Türkiye genelinde uygulanan “5. Okulistik Sınavı”nda, 6-B sınıfı öğrencimiz Berke SABIR, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1.si olmuştur.Kurucu - Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK öğrencimizi başarısından dolayı tebrik ederek ödüllendirmiştir. Öğrencimize ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.
ORTAOKUL KIZ MENDİL KAPMACA

YARIŞMASI MALTEPE İLÇE 2.LİĞİ

Gökyüzü Eğitim Kurumları tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan vizyon projelerden biri olan Futsal Turnuvası 26 okulun katılımıyla tamamlandı.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 15-22 Nisan tarihleri arasında 12. Futsal Turnuvası düzenlendi.26 müsabaka sonunda yapılan �inal maçında, birinci Feyzullah Turgay Ciner Ortaokulu, ikinci Özel Gökyüzü Ortaokulu ve üçüncü Evliya Çelebi Ortaokulu olmuştur.Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

12.GELENEKSEL “GÖKYÜZÜ FUTSAL TURNUVASI” COŞKUSU
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“5. OKULİSTİK SINAVI” TÜRKİYE 1.LİĞİ ÖDÜLÜ



Kurucu-Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin 
ÖZTÜRK, TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge 2.si olan 7.sınıf 
öğrencimiz Ayşe ÇAVUŞOĞLU’nu başarısından dolayı 
tebrik ederek ödüllendirdi.

Özel Gökyüzü Ortaokulu 7. sınıf öğrencimiz Ayşe ÇAVUŞOĞLU, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında düzenlenen 12.000 projenin başvurduğu 1200 projenin sergiye davet edildiği 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması’nda 560 Proje arasından coğrafya alanında “Ağaçları Tanıyabilsem” isimli projesiyle “İkincilik” ödülü kazanmıştır. Öğrencimizi üstün başarısından dolayı tebrik ediyoruz.

TÜBİTAK İSTANBUL ASYA BÖLGE 2.SİNE GÖKYÜZÜ’NDEN ÖDÜL

Çocuklarımızın analitik zekası kadar duygusal zekalarının gelişimi de çok önemlidir. Merhamet duygusu taşıyan, ihtiyacı olana yardım eli uzatan, çevrelerinde olan bitenden haberdar olan ve tanımadıkları öğrenciler ile gönül bağı kurabilen öğrencilerimiz, bu yöndeki güzel etkinliklerine bir yenisini daha eklediler. Yardımlaşmaya önem veren öğretmen ve öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği kermeslerimiz son derece keyi�li geçti. Her kermesin sonunda yüzlerdeki mutluluk görülmeye değerdi. Düzenlenen kermeslerden elde edilen gelir ile okulların ihtiyaçları giderildi. Yapılan yardımlardan ne kadar mutlu olduklarını göstermek için minik kalplerinden dökülen sözler ile paylaştıkları fotoğra�lar ile öğrenciler sevinçlerini bizlerle paylaştılar.

Özel Maltepe Gökyüzü Eğitim Kurumları öğrenci ve velileri ihtiyaç sahibi okullarımızın yardım çağrılarına destek olmak ve 
çocukların gülümsemelerine katkı sağlamak amacıyla yıl boyunca farklı  sosyal sorumluluk projelerinde bir araya geldiler.

YARDIM KERMESİ

ORTAOKUL YILDIZ ERKEK MENDİL
KAPMACA YARIŞMASI MALTEPE

İLÇE 1.LİĞİ2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmalarında, Özel Gökyüzü Ortaokulu Yıldız Erkek Mendil Kapmaca takımımız Maltepe İlçe 1.si olarak bizleri gururlandırmıştır. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Maltepe ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası küçük kız Badminton turnuvasına katılan Özel Gökyüzü Ortaokulu kız öğrencilerimiz, 4 senedir olduğu gibi bizleri bu sene de gururlandırdı. Katıldıkları tüm karşılaşmalarda 1. olarak okulumuzu başarıyla temsil eden öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

“ORTAOKULLAR ARASI KÜÇÜK KIZ BADMİNTON
TURNUVASI” MALTEPE İLÇE 1.LİĞİ
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7-B Sınıfı öğrencimiz Mehmet Erdem ÇOLAK, İller arası Karate müsabakalarında 3.lük ödülü alıp okulumuzu gururlandırmıştır.

Uzman Psikolog Sefa Mutlu ÖZDEMİR tarafından 6. sınıf öğrencilerine mevsim değişikliğine uyum ve bu süreçte  motivasyonlarını kaybetmeme konusunda bilgilendirme semineri verildi.Mevsimlerin değişmesiyle havaların ısınması, dışarıda geçirebilecek zamanın artması ile birlikte öğrenciler derslerde dikkatlerini toplamakta zorlanmakta ve ders çalışma performansları düşmektedir. Bu süreçte ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  m o t i v a s y o n l a r ı n ı  kaybetmemesi ve mevsim değişikliklerinden etkilenmemeleri, onunla baş edebilmeleri için  belli aralıklar ile öğrenciler ile görüşülüp onları bilinçlendirici seminerler düzenlendi.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Rehberlik Servisi tarafından 
öğrencilerimizin nasıl ders çalışması ile ilgili 5. sınıf öğrencilerimize 
bir envanter çalışması uygulandı.Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, "yeterince çalışmamak" olarak görülmekte ve öğrenciden sürekli daha çok çalışması istenmektedir. Oysa gerekli olan "Bilinçsizce çok çalışmak" değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan gereğince yararlanarak etkili çalışmaktır. Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin, önce bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir. Buna karar verdikten sonra ders çalışmasını aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmalıdır.Bu yönde çalışmak için Uzman Psikolog Sefa Mutlu ÖZDEMİR tarafından öğrencilerin yanlış bildiği doğrularını kontrol etmek amacıyla öğrencilerimize envanter uygulanmış ve sonuçları paylaşılmıştır.
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Piyano çalmak; öğrencilerde konsantrasyon süresini arttırmakta, sağ ve sol beyin koordinasyonunu sağlamakta, işitsel kabiliyetlerini geliştirmekte, hızlı okuma becerisi kazandırmakta, sayısal zekayı geliştirmekte, çalışma disiplini sağlamakta ve hafızayı geliştirmekte oldukça etkilidir. Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları müzik bölümü olarak biz de piyano çalmanın öğrencilerimizi ne kadar geliştirdiğini gözlemlemekte ve bu konuya önem vermekteyiz. Bu kapsamda; bu sene 14.sü düzenlenen Pera Piyano Festivali’ ne, Ortaokul öğrencilerimizden Nazlı DENİZLİ ve Duru SÜMER ile katılım sağladık. Bu etkinlik, küçük yaşlardan beri piyano çalan öğrencilerimizin, okul dışında sanatsal bir mecrada piyano çalarak hem özgüvenlerini geliştirdi hem de konserde sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladılar.

YILDIZLARIMIZ “PİYANO FESTİVALİ”NDE

KARATE ŞAMPİYONASI 3.SÜ
GÖKYÜZÜ’NDEN

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM
VE MOTİVASYON

DERS NASIL ÇALIŞMALIYIM



Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerimiz ile kişilik 
pro�illeri konusunda hem seminer hem de sınıf içi etkinlikler yapıldı.Beş Faktörlü Kişilik Boyutları olan duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk kişilik özelliklerinin üzerinde durulan seminerde öğrencilere kişilik pro�illeri ve yapıları hakkında bilgiler verildi. Uzman Psikolog Sefa Mutlu ÖZDEMİR tarafından öğrencilerin, kişilik özellikleri açısından kendilerini gruplandırabileceği ve bu grupların özelliklerine uygun çevrelerde mutlu ve başarılı olabileceği konusunda öğrencilerimiz ile öncelikle seminer, ardından bireysel görüşmeler yapıldı.

KİŞİLİK PROFİLLERİ

Ortaokul Rehber Öğretmenimiz Sefa ÖZDEMİR tarafından 8. sınıf 
öğrencilerimiz ile meslekleri tanıma konusunda bir grup çalışması 
yapıldı.8. sınıf öğrencilerimizle yaptığımız “Meslekleri Tanıma Grup Çalışması”nda, öğrencilerin meslekler ile ilgili bilgilerinin düzeyleri ve kendilerini ne kadar tanıdıkları tespit edildi. Öğrencilerin �iziksel özellikleri, ilgileri, zeka ve yetenekleri, kişilikleri, değerlere olan bağlılıkları ve akademik yeterlilikleri ile eşdeğer mesleklerin neler olabileceği tartışıldı. Kontrolünü Uzman Psikolog Sefa Mutlu ÖZDEMİR’in yaptığı grup çalışması öğrenciler için eğlenceli ve bilgilendirici oldu.

MESLEKLERİ TANIYALIM GRUP ÇALIŞMASI

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerimize yönelik yazılı sınavlara nasıl ve niçin çalışmaları gerektiği konusunda bir seminer verildi.Ortaokulun son yılında öğrencilerin karşılaşacakları LGS sınavında “Okul ortalaması”  resmi bir başarı ölçüsüdür ve başarı ölçüsü olmaya devam edecektir. Dolayısıyla bizim başarımız, öncelikle yazılı sınavlarımızın sonucuyla, ortalamasıyla belirlenir. Uzman Psikolog Sefa Mutlu ÖZDEMİR tarafından öğrencileri bilgilendirilerek neden ve niçin yazılı sınavları önemsemeleri gerektiği aktarılmıştır.

YAZILI SINAVLARA NASIL VE
NİÇİN ÇALIŞMALIYIM

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 7. sınıf 
öğrencilerimiz ile ergenlik dönemindeki değişim 
ve iletişim konulu bir grup rehberlik çalışması 
yapıldı.Ergenlik dönemi, psikolojik, zihinsel, sosyal ve �izyolojik açıdan bir gelişim sürecidir. Bu dönemde çocuğun kendini algılayışı değişmeye başlar. Kimlik arayışı içine girerler. Ergenlerin ihtiyaçları ve ilgi alanları değişir ve anne-babaları tarafından ne tam yetişkin ne de çocuk olarak görülürler. Bütün yaşanan gelişimler gençlerde, çatışmalara, duygusal dengesizliklere ve istenmeyen davranışlarına yol açar.Bu sebeple öğrencilerimizle yaşadıkları durum ve durumlarla ilgili sohbet ederek onlar için olumlu sonuçlar doğuracak önerilerde bulunduk ve çalışmamızı tamamladık. Yapılan sunumları erkek öğrenciler ile Uzman Psikolog Sefa Mutlu ÖZDEMİR, kız öğrenciler ile Fen Bilimleri öğretmeni Sema KALEKÖYLÜOĞLU gerçekleştirdi.

ERGENLİK DÖNEMİNDE DEĞİŞİM
VE İLETİŞİM
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GÖKYÜZÜ VELİ ÇAYLARI 

Öğretmen - veli - öğrenci iş birliğini sağlamak amacıyla 
veli çayları gerçekleştirildi.

Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise velilerimiz ile eğitim-öğretim, rehberlik, merkezi sınavlara hazırlık çalışmaları, önümüzdeki yıl planlanan eğitim programı, öğrenci takibi, sosyal kültürel çalışmalar gibi konularda bilgilendirme yaparak istişare imkânı da bulduğumuz veli çaylarımızı verimli bir şekilde yaptık.  Kademeler arası tanışma ve kaynaşma vesilesi de olan keyi�li toplantılarımız velilerimizden büyük ilgi gördü.

Antalya’da yapılan 6. Uluslararası Turkish Open Şampiyonasına 60 ülkeden 2000’e yakın sporcu iştirak etti.Gökyüzünün Yıldızı 8-A sınıfı Milli Sporcu öğrencimiz Sude Yaren UZUNÇAVDAR +59kg’da rakiplerini nakavt ederek şampiyon oldu. Dünya Başkanlık kupasında yine aynı kiloda Şampiyon olan Yıldızımız Sude Yaren, turnuvayı 2 Altın madalya ile kapattı. Milli Taekwondocumuz Sude Yaren yaptığı açıklamada “Yapılan 2 büyük turnuvada şampiyon olarak bayrağımızı göklere çektirdiğim için mutluyum. Yapılan uluslararası maçlarda ülkemi başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca Altın madalyalarımı şehitlerimize ve gazilerimize armağan ediyorum. Bugüne gelmemde en büyük destekçim Gökyüzü Koleji Kurucu-Genel Müdürü Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK başta olmak üzere tüm öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum.” dedi.

TAEKWONDO 6. ULUSLARARASI TURKISH
OPEN ŞAMPİYONU GÖKYÜZÜ’NDEN

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri liseye geçişlerini görkemli bir törenle kutladı.Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 2018-2019 eğitim öğretim yılı “8. sını�lar Liseye Merhaba” töreni her sene olduğu gibi bu yılda büyük bir ilgi ve coşkuyla kutlandı.  17 Mayıs 2019 Cuma günü okulumuzun Marmara salonunda tören öncesi Kurucu Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Eğitim Koordinatörümüzün, okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin katıldığı bir iftar yemeği ile başlayan programımız konferans salonunda devam etti. Kurucu - Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün ve Eğitim Koordinatörümüz Sayın Aynur DOĞAN’ın ve matematik öğretmenimiz Meliha ÖZÇELİK’in  duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri konuşmalarının ardından okul derecelerinin açıklanmasıyla heyecan dolu anlar yaşandı. Fatmanur Taşkın okul birincisi, Hikmet OSMANOĞLU okul ikincisi, Sümeyye ÖZKAN okul üçüncüsü oldu. Okul birincimiz, Fatmanur TAŞKIN konuşmasının ardından şeref kütüğüne adını çaktı. Gelenekselleşen bayrak �lama devir tesliminin akabinde öğrencilerimiz mezuniyet pastalarını büyük bir coşkuyla kestiler. Berat takdiminin ardından kep atma seremonisiyle sona eren gecemizde öğrencilerimiz, mutluluk ve neşeyi tadarken öğretmen ve velilerimiz de bu güzel başarı tablosunun haklı gururunu yaşadı.Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak emek vererek yetiştirdiğimiz pırıl pırıl çocuklarımızın geleceğe bir adım daha atmalarının mutluluğunu yaşıyoruz ve başarılarının daim olmasını diliyoruz.

LİSEYE MERHABA HEYECANI
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Gökyüzü’nde Ayın Erdemlilerini Seçtik.Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu öğrencileri arasında aylık olarak “Güzel söz sadakadır” (Hadis-i Şerif) rehberliğinde güzel konuşma erdemiyle ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikler sonucunda her sınıf bazında ayın erdemli öğrencisini belirledik. “Erdem Avcısı” projesiyle öğrencilerimizin güzel sözler söyleme konusunda daha hassas davranmalarını hede�lendi. 

AYIN ERDEMLİSİ

Sizin en hayırlılarınız Kur’an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. 
(hadis-i Şerif)

Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı 
vardır.  Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir 
harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir 
harftir.                                                                                        (hadis-i şerif)
 Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak her sene geleneksel hale gelen Kur’an-ı Kerim’e geçme törenlerimizi bu sene de büyük bir sevinç ve heyecanla gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bir yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışarak Kur’an-ı Kerim’e geçmeye hak kazandılar  ve törenlerimizde bu mutluluklarını aileleriyle, arkadaşlarıyla paylaştılar.

DİN KÜLTÜRÜ

GÖKYÜZÜ’NDE ÜÇ AYLAR ETKİNLİĞİ
Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak bu mübarek 
aylarımızı birlik ve beraberlik içinde büyük bir 
heyecanla karşıladık.Üç aylar, hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu kutsal aylar, aynı zamanda mübarek gecelerle doludur. Recep ayında; Regaip ve Mi’rac gecesi, Şaban ayında Berat gecesi ve Ramazan ayında da bin aydan daha hayırlı olarak tarif edilen Kadir gecesi bulunur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) üç aylar hakkında söyledikleri ile bu ayların önemini bir kat daha gözler önüne sermiştir. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurmuştur. Öğrencilerimiz, dağıtılan ikramlarla ve okunan üç aylar duasıyla bu günlerin feyiz ve bereketinden faydalanmış oldu. 
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5. sınıf öğrencilerimiz İngilizce gösterilerinde izleyenleri büyüledi.İngilizce ağırlıklı eğitim alan öğrencilerimiz sene sonu gösterilerinde son dönemin en ünlü müzikali Alice'i kendi seviyelerine uyarlayarak harika bir performans sergilediler.Ardından Shakespeare' in eseri bir dönem tiyatrosu 'Macbeth' i de sahneleyerek, zorlu iki oyunla izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Tiyatro performansları ile tam not alan öğrencilerimiz İspanyolca şarkı ve danslar ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.'You Will Never Know' şarkısı ile duygusal anlar yaşatan öğrencilerimiz Gökyüzü Marşı’nı İngilizce söyleyerek büyük alkış aldılar.Yoğun İngilizce derslerini başarı ile sürdüren öğrencilerimize Başarı Serti�ikaları Eğitim Koordinatörü Aynur DOĞAN tarafından takdim edildi.

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARINDAN MUHTEŞEM
PERFORMANS

Öğrencilerimiz arasında “İngilizce Bilgi Yarışması” kıyasıya bir mücadele ile tamamlandı.Özel Gökyüzü Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıf ö ğ r e n c i l e r i m i z  İ n g i l i z c e  d e r s i n d e gerçekleştirdikleri İngilizce Bilgi Yarışması ile hem pratik yaptı hem de bilgilerini tazeledi. Yarışmada üç öğrencimizin yer aldığı dört karma grup yarıştı. Sorular eğlenceli, düşündürücü ve bilgi ölçer düzeydeydi. Soruları doğru cevaplayan öğrenciler grubunu birinciliğe taşıdı. Birlikte olmanın, farklı sını�larla aynı hedef için yarışmanın key�ini yaşayan öğrencilerimiz oldukça eğlenceli ve öğretici vakit geçirdi.

QUİZ SHOW / BİLGİ YARIŞMASI

İngilizce Proje Sunumları Hız Kesmeden Devam Ediyor.Öğrencilerimizin, İngilizcenin etkin kullanımı, kendini sözel ve görsel olarak ifade edebilme ve yaratıcı düşünme becerisi kazandırma adına belirli bir tema çerçevesinde gerçekleşen sunumları devam ediyor. 7. sınıf öğrencilerimiz “İngilizce Çevre Duyarlılığı Sunumları” ile “Çevreyi Koruma, Neler Yapılmalı” gibi konular hakkında görüşlerini sundular. Aktivitemiz, öğrencilerimizin öz güven kazanıp kendilerini İngilizce olarak ifade edebilmesi hede�imize bizleri ulaştırmaktadır.

İNGİLİZCE SUNUMLARIMIZ 
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Teknolojinin hızla geliştiği ve kullanımının yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar, tablet ve cep telefonu hayatımızın adeta ayrılmaz bir parçası oldu ve bağımlılığa dönüştü. Kolej öğrencilerimiz, gençlerin bu bağımlılıktan kurtulması ve daha faydalı uğraşlar olabileceğini göstermek için sloganı “Bağımlı Olma, Faydalı Ol” olan bir projeyle alternatif çözüm önerileri sundu.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile gerçekleştirilen bu proje kapsamında öğrencilerimizin hazırladığı İstanbul temalı bin parçalık puzzle bulmacalardan oluşan tablolar Gökyüzü Koleji ana kampüsü  Marmara Salonunda sergilendi. Sergiyi gezen Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik KAPTAN, Maltepe Müftüsü Ahmet İNCELER, Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Ali ÇELİK, Gökyüzü Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Adnan Veysel ERTEMEL, Maltepe Yeşilay Başkanı Sadık ÇAKIR öğrencilerimizin çalışmalarını ilgiyle incelediler.
Sergiden önce yapılan programda konuklarımız “bağımlılık” üzerine bilgiler verdiler. Programın açılış konuşmasını Gökyüzü Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK yaptı. Konuşmasında, bağımlılığın günümüzde yeni bir boyuta geçtiğini, artık bağımlılık kavramının adının ailelerimizde ve sosyal hayatımızda “teknoloji bağımlılığı” olduğunu kaydederek bu bağımlılığın evlerde, sokakta, toplu taşıma araçlarında iletişimi bitirdiğini ve bireyi yalnızlaştırdığını söyledi. Günümüz sosyologlarının toplumları; Teknoloji üreten toplumlar, teknolojiden faydalanan toplumlar, teknolojiyi tüketen toplumlar şeklinde üçe ayırdığını belirten Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, ülkemizin henüz teknolojiyi tüketen toplumlardan faydalanan toplumlar kategorisine geçme aşamasında olduğunu kaydetti. “İnşallah teknoloji üreten ama teknoloji bağımlısı olmayan bir toplum oluruz” diyerek de beklenti ve temennilerini dile getirdi.
Daha sonra lise rehber öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU, “Burada önemli olanın öğrencilerimizin teknoloji bağımlılığı yerine hem kendilerine hem de hiç tanımadıkları ihtiyaç sahibi öğrencilere faydalı olacakları bilinciyle bu projeye sahip çıkmalarıydı” diyerek “maksadımızın hasıl olması en büyük sevincimiz” cümlesiyle konuşmasını tamamladı.
Programda söz alan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim Üyesi Dr. Adnan Veysel ERTEMEL de, YEŞİLAY’ın teknoloji bağımlılığını bir bağımlılık türü olarak tanımladığını belirterek bunun sebebinin de bu bağımlılığın da tıpkı diğer kimyasal bağımlılıklar gibi beynin aynı bölgesini etkilediğini söyledi. Bunun bir tesadüf olmadığını çünkü bu teknolojiyi üretenlerin bunu bilerek bilinçli bir şekilde bunu yaptıklarını söyledi. Bu bağımlılığın bu kadar kolay yayılmasının bir sebebinin de özellikle sosyal medyanın ücretsiz olması ve insandaki acaba devamında ne var merakının etkili olduğunu belirtti. Ertemel, 

GÖKYÜZÜ KOLEJİNDEN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ÇÖZÜM:
“BAĞIMLI OLMA FAYDALI OL”

GÖKYÜZÜ KOLEJİ - FEN LİSESİGÖKYÜZÜ KOLEJİ - FEN LİSESİ
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“teknolojiyi üretenlerin kendi çocuklarına bu teknolojiyi kullandırtmamaları tesadüf mü?”  diye sorarak  konuşmasını tamamladı.
Maltepe Milli Eğitim Müdürü Faik KAPTAN ise ”asıl meselenin çocuklarımıza bu konuda örnek olmak olduğunu kaydederek kendimizin yapmadığı bir şeyi çocuklarımızdan beklemenin yanlış olacağını belirtti. Bunu başaramazsak çok çalışmış ama boş çalışmış oluruz” diyerek “teknolojiyi hayatımızdan atamıyorsak kontrollü kullanmak için çalışmalar yapmalıyız” dedi.
Son olarak söz alan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı  Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL konuşmasına böyle önemli bir konuda önemli bir proje hazırlayan Gökyüzü Eğitim Kurumlarına teşekkür ederek başladı. “Bağımlılık sadece kimyasal etkenlerden değil günümüzde gayet de masum görünen teknoloji ile de hayatımıza girmiştir” diyerek şöyle devam etti “Kimyasal bağımlılıkları toplum önünde saklayabiliriz fakat teknoloji bağımlılığı toplumumuzda hala masum göründüğü için saklama gereği de duymuyoruz. Bizler öncelikle anne babalara diyoruz ki ilk iş sizlere düşüyor. Öncelikle sizler bu bağımlılıktan kurtulmalısınız ki sonra çocuklarımızı kurtarabilelim. Çünkü onların rol modelleri biz büyükleriz. Konuşmasında çocuklarımıza Teknoloji hijyenini kazandırmalıyız. Yeşilay’ın Yaşam Becerileri Programında bunun eğitimler vermektedir. Teknoloji bağımlılığı gençler üzerinde en fazla bilgisayar oyunları yoluyla etkili olduğunu ve oyunlara olan bağımlılığın ciddi psikolojik ve beden sağlığı rahatsızlıklarına yol açmakta. Bu bağımlılıktan kurtulmanın yolu da yapılan araştırmalara göre kişinin bir enstrümanla, bir sanat ya da spor dalıyla uğraşmasıdır. Fakat buna teknolojiyi amacına uygun kullanmayı da ekleyebiliriz” dedi.
Programın sonunda öğrencilerimize Türkiye Yeşilay cemiyeti tarafından serti�ika verildi.
Öğrencilerimizin tablolarının satışından elde edilen gelir ile  satın alınan kırtasiye, giyecek ve okul ihtiyaçları, Van-Tuşpa ilçesi Hıdır köyü öğrencilerine kargo ile gönderildi.
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Lise Rehber Öğretmeni Naciye YAKUPOĞLU’nun organize ettiği Gök-Kam çalışmaları kapsamında alan seçimi semineri yapıldı.Seminerde öğrencilerimize “Meslek Seçimi – Alan Seçimi” sunumu yapıldı. Beykoz Üniversitesi’nden İzel Beyza SARIIŞIK tarafından yapılan seminerde, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. Meslek seçiminin lise yıllarından başladığı, yanlış tercihlerin insan hayatının sonuna kadar etkili olduğu, meslek seçiminde hede�ler ile kişisel özelliklerin örtüşmesi gibi başlıklar üzerinden alan seçimi konusunun önemi anlatıldı. Yeni sınav sistemi hakkında da bilgi verilen seminerde öğrenciler birçok soruya yanıt buldu.

GÖK-KAM: MESLEK VE ALAN SEÇİMİ

Gökyüzü Koleji Ülkemizin gözde kayak merkezi Uludağ’a gezi düzenledi.Uludağ kayak merkezine düzenlenen geziye Gökyüzü Koleji öğrencileri yoğun katılım sağladı. 3 gün boyunca öğretmenleri eşliğinde Uludağ’da doğanın ve kayak yapmanın tadını çıkararak gönüllerince eğlenen öğrencilerin memnuniyeti görülmeye değerdi. Sık sık bu tür faaliyetlerin tekrarlanmasını isteyen öğrencilerimiz dinlenmiş olarak okullarına döndüler.

GÖKYÜZÜ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ
ÖĞRENCİLERİ ULUDAĞ’DA

Kurucu-Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, Kompozisyon yarışması ilçe 1.si ve İstanbul 2.si olan 9.sınıf öğrencimiz Esma ŞENOL’u başarısından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

Özel Gökyüzü Koleji 9. sınıf öğrencimiz Esma Şenol, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim KİRAZ adına düzenlenen “VATAN VE ŞEHİTLİK” konulu kompozisyon yazma yarışmasında Maltepe ilçe 1. liği ve İstanbul 2. liği ödülünü Çağlayan Adliyesi’nde yapılan törende aldı.Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

KOMPOZİSYON YARIŞMASI İLÇE 1.Sİ VE
İSTANBUL 2.SİNE GÖKYÜZÜ’NDEN ÖDÜL

Gökyüzü Koleji Rehber Öğretmeni Naciye YAKUPOĞLU’nun organize ettiği GÖK-KAM çalışmalarına devam edildi.Gedik Üniversitesinden Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlisi Dr. Hayrettin MUTLU; Hemşirelik Bölümü öğretim görevlisi Tuba ERYİĞİT bu haftaki seminer konukları idi. Seminerde bu iki mesleğin incelikleri, çalışma alanları, geleceği gibi birçok konuda detaylı bilgi verildi.Gelişen dünyamızda, bu mesleği seçmenin öneminden de bahseden konuklarımız; öğrencilerin sorularını da cevapladı. Keyi�li, akıcı, görsellerle süslü geçen sunum sonrası öğrenciler akıllarına takılan soruları da sorarak bilgi aldılar.

GÖK-KAM: MESLEK TANITIMI,
BESLENME DİYETETİK
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Özel Maltepe Gökyüzü Koleji öğrencileri, sosyal sorumluluk bilinciyle su kuyusu açtırma projesi gerçekleştirdi.
Afrika Kıtasının en önemli sorunlarından biri olan susuzluğa bir nebze olsun çare olabilme adına Özel Gökyüzü Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, okul idaresi ve velileri işbirliğiyle Burkina Faso’da bir su kuyusu açtırdı. Toplumsal sorunlara her zaman çözüm odaklı yaklaşan Gökyüzü Koleji öğrencileri susuzluk sorunu ile dertlenerek bir proje gerçekleştirdi. Yönetici, öğretmen veli ve öğrenci işbirliği içinde yürütülen çalışma neticesinde açılan kuyu yöre halkının susuzluğuna derman oldu. Bu örnek çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

GÖKYÜZÜ’NÜN YARDIM ELİ AFRİKA’DA

Özel Gökyüzü Kolejinde Gök-Kam kapsamında rehberlik çalışmaları devam ediyor.Öğrenci başarısını önemseyen ve bununla ilgili yoğun çalışmalar yapan Gökyüzü Kolejinde rehber öğretmen Naciye Yakupoğlu’nun organize ettiği “Sınav Kaygısı- Motivasyon- Dikkat Eksikliği” seminerine 7.8.10.11. ve12. sını�larımız katıldı. Doğuş Üniversitesinden, Uzman Engin ÇELİKOĞLU’nun öğrencilerimize yönelik yaptığı görsellerle dolu sunumu öğrencilerimiz ilgiyle takip etti.Programda motivasyon için hedef belirlemenin, çalışma alışkanlıklarının; dikkat dağınıklığı için, teknolojik aletleri sınırlı kullanmanın öneminden bahsedildi. Sınav kaygısından kurtulmak için kişinin kendini kontrol etmesi, olumlu düşünmesi ve nefes egzersizleri yapması gibi çeşitli etkenlerin önemi üzerinde duruldu. Program soru cevap bölümüyle sona erdi.

GÖK-KAM: SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON
SEMİNERİ

10. SINIF VELİLERİMİZE ALAN SEÇİMİ
SEMİNERİİnsan hayatının en önemli kararlarından biri meslek tercihidir. Meslek tercihinin de ilk adımı, 10. sınıfın sonunda yapılan “Alan Tercihi” ile belirlenir. Alan Tercihinin sağlıklı yapılması, seçilecek mesleğin de bilinçli yapılmasını sağlar. Meslek, kişi hayatında  ömür boyu yer edeceği için isabetli bir karar olmalıdır. Bunun için Kolej Rehber Öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU tarafından, 10. sınıf velilerimize “Alan Seçimi” sunumu yapıldı.Alan Seçimi için, öncelikle öğrencilere alanlar hakkında bilgi verildi.  Gerçekçi, doğru ve isabetli bir seçim için  Yeteneklerin Belirlenmesi - İlgi Alanlarının Belirlenmesi – Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Beklenti gibi önemli  başlıklar öğrencilere örneklerle anlatıldı. Yanlış meslek seçimine ise, kişinin kendini tanınamaması, aile ve çevre baskısı, popüler meslek düşüncesinin sebep olduğu anlatıldı. Yanlış Meslek seçimi sonucunda, mutsuz ve verimsiz bir hayatın kişi üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.Alanların  dersler ile olan ilişkileri, meslekler ile  olan ilişkilerinin anlatıldığı sunum Kon�içyüs’ün konuyla ilgili güzel sözü ile sonlandı. “Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” 43



Okulumuz Biyoloji öğretmemi Sibel ESKİKÖY tarafından Masterchef Gökyüzü yarışması düzenlendi.Yarışmaya 10. sınıf öğrencilerimiz katıldı. Hücre modelli pasta yapmak için bir  saat boyunca kıyasıya yarışan öğrencilerimiz sunum, hijyen ve lezzet kategorilerinde yarıştılar. Okulumuzun Aşçıları Bülent ve Menderes Ustanın jüri olarak katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerimiz eğlenirken öğrendiler; öğrenirken eğlendiler.

“LİSELER ARASI GENÇ KIZ
BADMİNTON TURNUVASI”

MALTEPE İLÇE 1.LİĞİ

YENİ BİR BAŞLANGICA MERHABA
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Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek başladığımız marşımızın kabulünün 98. Yılı kutlamaları öğrencilerimizin duygu dolu sunumlarıyla gerçekleştirildi.Şanlı Türk milletinin büyük fedakarlıklarla kazandığı zaferi ve büyük üstat Mehmet Akif’in kaleminden dökülen duygularının 98.yılını kutladık. Program Ayhan SARIKAYA’nın İstiklal Marşı’mızın önemini anlatan duygu dolu şiiri ile başladı. Zeynep AK ve Rümeysa Eda ÖNCÜL’ün İstiklal Marşı’nın yazılış hikayesini okumasının ardından lise öğrencilerimiz gururla marşımızın on kıtasını okudu. Coşkuyla okunan milli marşın ardından Ömer Hamza ÇETİN’in okuduğu Mehmet Akif ERSOY’un sözleriyle program devam etti. Eğitim Koordinatörümüz Aynur DOĞAN’ın yaptığı gençlere örnek olacak konuşmayla program sona erdi.

HAKKIDIR HAKK’A TAPAN
MİLLETİMİN İSTİKLAL

Gökyüzü Koleji 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler haftası münasebetiyle Çanakkale’ye gezi düzenledi.Tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale zaferini öğrencilerine yerinde hissettirmek, atalarımızın verdiği zorlu mücadeleyi anlatmak ve zaferin neleri hangi şartlarda feda edilerek kazanıldığını göstermek amacıyla yapılan şehitlik ziyaretlerinde öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Çekilen zorlukların verilen mücadelelerin boşa olmadığını gören ve günümüzde de üzerlerindeki sorumluluğun farkına bir kez daha varan Gökyüzü Koleji öğrencileri amacına ulaşan bu geziden mutlu ve gururlu olarak döndü.

GÖKYÜZÜ KOLEJİNDEN ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ
ZİYARETİ

Özel Maltepe Gökyüzü Koleji 12. sınıf öğrencileri mezuniyetlerini ailelerinin de katıldığı coşkulu bir törenle kutladı.Özel Maltepe Gökyüzü Koleji 2018-2019 eğitim öğretim yılı 12. sınıf “Mezuniyet Programı” her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutlandı. 24 Mayıs 2019 Cuma günü okulumuzun Marmara salonunda Kurucu Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Eğitim Koordinatörümüzün, okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin katıldığı bir iftar yemeği ile başlayan programımız konferans salonunda devam etti. Kurucu - Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün, Kolej - Fen Lisesi müdürümüz Abdurrahim AKKAYA’nın ve biyoloji öğretmeni Sibel ESKİKÖY’ün duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri konuşmalarının ardından okul derecelerinin açıklanmasıyla heyecan dolu anlar yaşandı. Kolej birincisi Betül ALTUN, kolej ikincisi Sümeyye ÖNCÜL ve kolej üçüncüsü Rabia Şevval AYDIN oldu. Okul birincimiz, Betül ALTUN duygularını paylaşmasının ardından şeref kütüğüne birincilik ismini çaktı.Geleneksel olarak yapılan bayrak �lama devir tesliminin akabinde öğrencilerimiz mezuniyet pastalarını büyük bir coşkuyla kestiler. Berat takdiminin ardından kep atma seremonisiyle sona eren programımızla öğrencilerimiz, mutluluk ve neşeyi tadarken öğretmen ve velilerimiz de bu güzel başarı tablosunun haklı gururunu yaşadı.Özel Maltepe Gökyüzü Koleji olarak büyük emek vererek yetiştirdiğimiz çocuklarımızın yeni bir başlangıca bir adım daha atmalarının mutluluğunu yaşıyoruz ve hayatlarında başarılar diliyoruz.     



Özel  Gökyüzü Koleji Mezunları Geleneksel Mezunlar Günü Buluşmasında Hasret Giderdi.Bir aile olma geleneğini sürdüren Gökyüzü Eğitim Kurumları, öğrencileriyle mezun olduktan sonra da bağlarını koparmıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ” Gökyüzü Mezunlar Buluşması ” her biri farklı mesleklere, okullara yönelen öğrencilerin bir araya gelerek hasret gidermelerine ve hatıralarını canlandırmalarına vesile oluyor. Farklı dönemlerden mezunlar bir araya gelerek tanıştığı, kaynaştığı öğretmenleri ile görüşme imkanı bulduğu bu anlamlı günde Kurucu-Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, bu buluşmadan duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdiği konuşmasında birlik ve beraberliğimizin gücümüz olacağına dikkat çekti.

GÖKYÜZÜ MEZUNLAR BULUŞMASI

HEPİMİZ BİR ENGELLİ ADAYIYIZÖzel Gökyüzü Koleji- Fen Lisesi, öğrencilerine farkındalık oluşturabilme adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle seminer düzenledi.İBB Engelliler biriminden gelen görme engelli konuklarımız öğrencilerimizle bir araya gelerek engelli olmak ve engelli yaşamak, yaşayabilmek konularında bilgilendirme yaptı. Hayatın ne getireceğini bilemediğimiz için her an her şeye hazırlıklı olmak ve bu farkında olarak hayatımıza devam etmenin gerekliliğini anlatan konuklarımız uygulamalı olarak da görme engelli birinin karşıdan karşıya nasıl geçirilmesi gerektiğini gösterdiler. Görme yetilerinin olmamasına rağmen hayata nasıl bağlandıklarına şahit olduğumuz seminerde öğrenciler de merak ettikleri konuları sorarak bilgi sahibi oldular.

TİYATRO; İNSANI, İNSANA, İNSANLA,
İNSANCA ANLATMA SANATIDIR.10. sınıf öğrencilerimiz, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Büşra KAPTAN KOCAOĞLU öncülüğünde Tiyatro ünitesinden hareketle derste tiyatro oyunları sergilediler. Böylelikle bireyin doğasında var olan sanat ve estetik duygusunu oyunla birleştirerek  ve  tiyatronun eğlenceli tarafını eğitici bir şekilde kullanarak tiyatro oyunları ortaya çıkardılar.

Özel Gökyüzü Koleji Genç Erkekler Futsal takımımız Maltepe ilçesi genelinde düzenlenen Futsal şampiyonasında 2. turu da galibiyetle geçerek grup birincisi olmuştur. Çeyrek �inal’e yükselen öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

LİSE FUTSAL TAKIMIMIZ GRUP BİRİNCİSİ
OLDU
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HAYVANAT BAHÇEMİZ

Her  yıl mart ayının son pazartesi günü kutlanan Kütüphaneler Haftası okulumuzda da kutlandı. Hafta boyunca Türk Dili ve Edebiyatı zümresi dersleri kütüphanede işledi. Kütüphanede vakit geçirerek kitap okumanın ve kütüphanelerin öneminden bahsedildi. Öğrenciler ile kütüphanelerin sorunları ve çözüm yolları tartışıldı. Böylelikle öğrenciler  ilmin, bilginin kaynağının kitaplardan geçtiğini anlamış oldu.

İLMİN UĞRAK YERİ KÜTÜPHANELER 

Gökyüzü Hayvanat Bahçemizde bulunan tavus kuşlarımız ve tavşanlarımız tüm güzellikleriyle her sabah öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımıza mutluluk veriyor.

Özel Maltepe Gökyüzü Koleji’nin geleneksel hale getirdiği “Gökyüzü Şiir Okuma Yarışması” resmi – özel ortaokulların katılımıyla gerçekleşti.Programda açılış konuşması yapan Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları Kurucu – Genel Müdürü Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, bu yarışmayı yapmaya niçin karar verdiklerinden, şiirin hayatımızdaki yerinden bahsederek katılım sağlayan tüm okullara ve yarışmacı öğrencilere teşekkürlerini iletti.Katılım sağlayan öğrenciler seçtikleri şiirleri en güzel şekilde okuyarak jüriden en yüksek puanı alabilmek için gayret sarf ettiler. Kıymetli şairlerimiz Sayın Bestami YAZGAN, Sayın Harun YÖNDEM, Sayın Yusuf Ziya AYDIN ve Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ten oluşan jürimiz birbirinden güzel şiirlerin okunduğu yarışmada en iyi okuyan öğrenciyi seçmekte zorlandılar.Yarışma sonunda Maltepe Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokulundan Ravzanur DENİZHAN Necip Fazıl KISAKÜREK’in Sakarya şiiriyle 1. , Kartal Borsa İmam Hatip Ortaokulundan Hatice Kübra KOÇ, Yunus EMRE’nin Taştın Yine Deli Gönül şiiriyle 2. , Güzin Dinçkök Ortaokulundan Esma Rahime YAZICI  Mehmet Akif ERSOY’un Bülbül şiiriyle 3. , oldu. Yarışmanın jüri özel ödülünü ise Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu öğrencisi Rumeysa KARAKAYA Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün Efsunlu Şehir isimli şiiriyle kazandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan Gökyüzü Şenliğinde verilecektir.Yarışmaya katılan tüm okullarımıza, böyle bir yarışmaya vesile olan Özel Gökyüzü Eğitim Kurumları Kurucu-Genel Müdürü Sayın Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’e,  Eğitim Koordinatörü Aynur DOĞAN’a, Kolej – Fen Lisesi Müdürü Abdurrahim AKKAYA’ya teşekkür ederiz.

GELENEKSEL 13. GÖKYÜZÜ ŞİİR OKUMA YARIŞMASI
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10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Büşra KAPTAN KOCAOĞLU öncülüğünde, ünlü yazarların hayatları canlandırıldı. Halide Edip Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf gibi kendi dönemlerinde ün yapmış yazarların hayatı ve eserleri hakkında arkadaşlarına geniş bilgi veren öğrenciler, derste hem eğlendi hem de hep birlikte  öğrendi. 

ÜNLÜ YAZARLAR KONUĞUMUZ OLDU

Özel Gökyüzü Koleji-Fen Lisesi Kariyer Araştırma Merkezi GÖK-KAM çalışmaları kapsamında “Üniversite Tanıtım Günleri” düzenledi. Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Faik KAPTAN’ın da teşrif ettiği etkinliğe yoğun bir katılım oldu. 12 Üniversitenin Tanıtım standının bulunduğu etkinlik Maltepe ilçesinde faaliyet gösteren Özel-Resmi okulların katılımıyla gerçekleşti. Okulumuz öğrencileri bu etkinlikte aktif görev alarak misa�irperverliklerini gösterdiler ve merak ettikleri bölümler hakkında bilgi aldılar. Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi gibi seçkin üniversitelerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğimize katılan öğrenciler üniversiteler ve bölümleri hakkında en detaylı bilgiyi üniversite temsilcilerinden öğrenme fırsatı yakaladılar.

ÜNİVERSİTELER GÖKYÜZÜ KOLEJİNDE

Gökyüzü Koleji Anadolu Lisesi, üniversite hazırlık  çalışmalarının bir parçası olarak Yalova’da YKS kampı düzenledi.Üniversite hazırlık sürecini daha verimli kılmak adına Yalova’da bir termal otelde düzenlenen kamp bir hafta sürdü. Her gün farklı branş öğretmenlerinin gözetiminde yoğun ders anlatımı, test çözümü ve günlük deneme sınavı şeklinde süren kampta öğrenciler eksikliklerini görme, giderme ve ders çalışma disiplini kazanma şansını yakaladılar. Kampın sonunda hem farklı bir ortamda ders çalışmanın hem de eksikliklerini gidermiş olmanın verdiği mutluluğu öğrencilerimizde görmek kampın amacına ulaştığını gösterdi bizlere.Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak bu tarz öğrencinin yararına olan etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz.

YALOVA’DA ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
KAMPI

İngilizce öğretmenimiz Aytaç ASLAN’ın girişimleriyle 11. sınıf A kuru öğrencilerimiz yeni nesil teknolojik deneme sınavı olan PQS 'in demo sınavına, Türkiye çapında katılan ilk öğrencilerden oldu. Tabletlerle yapılan bu deneme sınavı, - Okuma, - İngilizce kullanımı, - Kelime ve dinleme bölümlerinden oluşmakta. Sınav biter bitmez sonuçları, gra�ikleri ve çalışma önerileri online olarak görüntülenebilen bu sınavı öğrencilerimiz başarıyla tamamladılar.

GÖKYÜZÜ KOLEJİNDE İNGİLİZCE
ÖĞRENİMİNDE YİNE BİR YENİLİK 




