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‘‘Çocu¤un Duygu E¤itiminde Anne ve Baban›n
Rolü’ konulu semineri, 17 Ocak 2015 Cumartesi
günü saat 11:00’de gerçeklefltirdi. ∂ 7’DE

‘Duygu E¤ilimleri
Karneleri’ni verdik

Tüm okul ö¤rencilerimize Türkiye’de ilk olan
‘Duygu E¤ilimleri Karnelerini’ verdik. ∂ 10’DA

Gökyüzü E¤itim
Kurumlar›n›n yeni anaokulu,
Gökyüzü Pendik Anaokulu 
8 Kas›m Cumartesi günü
baflar›l› bir tan›t›m
kokteyli ile e¤itim 
dünyas›na kap›lar›n›
açt›. ∂ 6’DAGökyüzü Pendik Anaokulu her çocu¤un hayalini süsleyecek örnek bir e¤itim kurumu...

2013 y›l›n›n Ocak ay›n-
da Özel Maltepe

Gökyüzü ‹lkokulu koor-
dinatörlü¤ünde, ‹spanya,
‹ngiltere, Almanya, Fran-
sa, Danimarka, ‹talya, Fin-
landiya ve Portekiz’den
gelen ortak okullar›m›zla
birlikte haz›rlad›¤›m›z
“Let’s Meet to Know
Each Other through
Our Great Cultures”
adl› Comenius Projemiz,
Avrupa Birli¤i taraf›ndan
kabul edildi ve 2013-
2014 E¤itim-Ö¤retim Y›-
l›nda bafllad›. ∂ 4’DE

Yetenek Araflt›rma Merkezi 2014 - 2015
E¤itim Ö¤retim y›l›nda açt›¤› yeni atölyele-
riyle çal›flmalar›na devam ediyor. ∂ 10’DA

YETENEK ARAfiTIRMA MERKEZ‹

Özel Maltepe Gökyüzü ‹lkokulu, Comenius misafirlerimize en güzel flekilde ev sahipli¤i yapt›.
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E¤itimin 
Temel Felsefesi

E¤itim insana mahsus bir olgudur. Tarih boyunca her
anne - baba yavrusunu kendi inanç ve kültürel de¤erle-
riyle yetifltirmeyi gaye edinmifltir. Hayvanlar alemi için
e¤itim söz konusu olamaz. Çünkü onlar sadece yarat›c›-
n›n kendilerine has k›ld›¤› refleksleriyle hareket ederler.

Türk e¤itim sisteminin temel felsefesi ne olmal›d›r? Bu
soru Tanzimat’tan bu tarafa son iki as›rd›r tart›fl›lagelmifl-
tir. Özellikle 1876 Kanun-i Esasi’den bafllayarak e¤itim,
devletin kontrolüne girmifltir. Devlet ise kendine Bat› me-
deniyetini model alm›flt›r. Askerî, hukukî, edebî ve siyasî
ve alanlarda yap›lan yenilik hareketleri hep Bat›l›laflmay›
esas alm›flt›r. Bat›l›laflman›n özünde ise toplumu ‹slam
dininden uzaklaflt›rmak ve ayd›nla halk›n de¤er yarg›lar›-
n› farkl›laflt›rmak vard›r. Devletin e¤itim felsefesinin te-
meli kendine uyumlu vatandafllar yetifltirmektir. 1924
anayasas› ve 1982 anayasas›ndaki e¤itim felsefesinin te-
mel amac› budur. 

Osmanl›n›n son döneminde yaflanan sosyal ve kültürel
alandaki sanc›l› dönem günümüz Türkiye’sinde bir k›r›l-
ma yaflayarak yine bir sanc›l› döneme girmifltir. 

Yeni Türkiye’de e¤itim felsefesi ne olmal›d›r? Bu temel
soru ayd›n›m›z›n ve siyasilerimizin gündemini yo¤un ola-
rak meflgul etmektedir. Son onbefl y›ld›r ülkemizde sa¤-
lanan siyasi istikrar neticesinde kalk›nmam›za yönelik
bay›nd›rl›k, sanayi ve teknolojik hamleler ümit vericidir.
Ancak, e¤itim alan›nda ciddi reformlar›n yap›ld›¤› söyle-
nemez. Bugün e¤itimde ciddi reformlara ihtiyaç var. Bel-
ki de yeni Türkiye’nin en büyük meselesi bu olsa gerek. 

Yap›lacak e¤itim reformunun temel felsefesi kanaatim-
ce flunlar olmal›d›r: Öncelikle çocu¤u f›trat ekseninde
keflfeden bir e¤itim anlay›fl›. Sonra yeteneklerini keflfe-
den ve bu yetenekler do¤rultusunda çocu¤u mutlu ve
baflar›l› bir flekilde hayata haz›rlayan e¤itim sistemi, da-
ha sonra da kiflili¤i ö¤retmenli¤e uygun, mesle¤ini se-
ven, donan›ml›, çocu¤un duygular›n› örselemeyen, sevgi
ve merhameti temel alan bir e¤itim kadrosu. 

Bilim kültür ve sanatta ça¤dafl ülkelerin önüne geçmek,
ancak bu temel felsefenin hayata geçirilmesi ile mümkün
olabilir. Bu felsefe ile yap›lm›fl e¤itim reformundan sonra
yetiflen çocuklar ülkemize s›çrama yapt›racak, milletimi-
zi bilim ve teknoloji tüketen de¤il, üreten bir toplum ya-
pacakt›r. 

Kiflili¤inin özüne sevgi ve merhameti yerlefltirmifl bu
çocuklar›n üretti¤i bilim ve teknoloji, belki de bütün in-
sanl›¤›n huzur ve mutlulu¤una kap› aralayacakt›r. Unut-
mayal›m ki, bu ülkenin en büyük sermayesi çocuklar›-
m›zd›r.

Kurucu - Genel Müdür

h.emin@gokyuzukoleji.com.tr

Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK

Özel Maltepe Gökyüzü ‹lkokulu ve Ortaokulu Türkçe Züm-
resinin önderli¤inde, sevgi ve hoflgörüsüyle tüm dünyay› et-
kileyen Hz. Mevlana’y› vuslat›n›n 741. y›l dönümü
dolay›s›yla anma program› düzenlendi.

MMEEVVLLAANNAA’’NNIINN
774411..  VVUUSSLLAATT
YYIILL  DDÖÖNNÜÜMMÜÜ

Okulumuz konferans salo-
nunda düzenlenen prog-

ram kapsam›nda Hazreti Mev-
lana’n›n sadece bizim toprak-
lar›m›z›n de¤il, bütün dünyan›n
sayg›yla and›¤› önemli bir flah-
siyet oldu¤u vurguland›. Prog-
rama semazenlerin Allah aflk›
ile dönmelerinin temsili ile
baflland›. Mevlana’n›n hayat›,
eserleri ve düflünceleri üzerine
sunumlar yap›ld›. Mesnevi’den
çeflitli hikâyeler ö¤renciler ta-
raf›ndan sergilendi. Ayr›ca ö¤-
renciler taraf›ndan 'Allah aflk›'
konulu fliirler okunarak prog-
ram bitiminde okulumuz 7. S›-
n›f ö¤rencileri taraf›ndan ta-
savvufi na¤melerden oluflan
koro dinletisi yap›ld›.

'Vefat›n›n 78. Y›l›nda Meh-
met Âkif Ersoy Sergisi', aile fo-
to¤raflar›ndan mektuplar›na,
kitaplar›n›n imzal› nüshalar›n-
dan hakk›nda kaleme al›nan
yaz›lara, el yaz›s› notlar›ndan
‹stiklal Marfl›'n›n ilk belgelerine
kadar Âkif'le ilgili pek çok oriji-
nal belge bir araya getirildi.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Türkçe ö¤retmenleri
taraf›ndan Milli fiairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un 78. Ölüm
y›l dönümü münasebetiyle bir sergi aç›ld›.

Mehmet Akif
Ersoy Sergimiz‘

’

BAfiYAZI
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Fatih Sultan Mehmet’e ve ‹stanbul’un
Fethi’ne panoramik biçimde yak›n-

dan tan›k olarak top sesleri ve mehter
eflli¤inde ‹stanbul’un Fethi’ni anlamaya
çal›flt›k.  Ard›ndan 9.s›n›fta gördü¤ümüz
derslerin pekiflmesi için ve ö¤rendikleri-
mizin kal›c› olmas› için Arkeoloji Müze-
si’ne giderek ‹lkça¤’daki uygarl›klara ait
eserleri gördük. Ayr›ca yine Arkeoloji
Müzesi yan›nda Fatih Sultan Mehmet
Han’›n Topkap› Saray› içerisine yapt›rd›¤›
ilk eser olan Çinili Köflk’e gittik.
Ö¤rencilerimizde tarih bilinci uyand›rmak
amac›yla gezilerle birlikte ö¤rencilerin
tarihe dikkati çekildi.

6 EK‹M

‹STANBUL’UN
KURTULUfiU

Özel Maltepe Gökyüzü Koleji ve Fen Li-
sesi olarak ‹stanbul’un kurtulufl günü olan
6 Ekim’i kutlad›k. Tören öncelikle aziz fle-
hitlerimiz için okudu¤umuz ‹stiklal Marfl› ile
bafllad›. Ard›ndan okulumuz Tarih Ö¤ret-
meni Bülent ÇAKIR,  günün anlam ve
önemini belirten konuflmas›n› yapt›. 9/A s›-
n›f›ndan fiule D‹KMEN adl› ö¤rencimiz,
‘Harikas›n ‹stanbul’ adl› fliiri okudu. Yine
10/FL s›n›f›ndan Tu¤çe KAYHAN  adl› ö¤-
rencimiz de kendisinin yazm›fl oldu¤u
kompozisyonu okudu. ‹stanbul’un iflgali ile
ilgili izledi¤imiz videonun arkas›ndan Necip
Faz›l K›sakürek’in ‘Can›m ‹stanbul’ fliirini
dinledik.

Haz›rlanan bu tören sayesinde ecdad›-
m›z›n yaflam›fl oldu¤u s›k›nt›lar› bir kez da-
ha hat›rlad›k ve sahip oldu¤umuz bu top-
raklar›n k›ymetini bilmemiz gerekti¤ini ö¤-
rendik.

Özel Maltepe Gökyüzü Koleji ve Fen
Lisesi olarak 1453 Fetih Panorama
Müzesine gittik.

11445533  FFeettiihh  PPaannoorraammaa  vvee  ‹‹ssttaannbbuull  AArrkkeeoolloojjii  MMüüzzeessii  GGeezziissii

11. ve 12. s›n›f ö¤rencilerimizin, hedeflerine do¤ru
koflarken daha bilinçli karar verebilmeleri ad›na

üniversite tan›t›m gezileri yapmaktay›z.

GÖKYÜZÜNÜN YILDIZLARI 
5 AYRI ÜN‹VERS‹TEY‹ TANIYOR

Özel Gökyüzü Ortaokul ö¤-
rencilerinin kat›ld›¤› DKAB Züm-
resinin düzenledi¤i “Süleymani-

ye Camii gezisi” 6. S›n›f ö¤renci-
lerinin kat›l›m›yla gerçekleflti.

Ö¤rencilerimiz; Osmanl› mimari-
sinin en önemli örneklerinden
biri olan Süleymaniye Camii’ni
ziyaret ederek tarihi hakk›nda

bilgi edindiler. Anlat›lanlar› birebir
gözlemleme imkan› bulan ö¤-

renciler ayn› zamanda “Kanuni
Sultan Süleyman, Mimar Sinan
ve Hürrem Sultan’›n türbelerini

de ziyaret ettiler. Gezimiz kültü-
rel ve tarihi yerlerimizden biri

olan Gülhane Park› ve Sultanah-
met Meydan› ile taçland›r›p

güzel bir gün geçirmenin mut-
lulu¤uyla okulumuza dönüldü.

‹BADET
YERLER‹M‹Z‹

TANIYORUZ

Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesi
Rehber ö¤retmeni Naciye YA-

KUPO⁄LU baflkanl›¤›nda yap›lan
üniversite gezilerimizde ‹stanbul
Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniver-
sitesi, Mimar Sinan Üniversitesi,
Özye¤in Üniversitesi ve Okan
Üniversitesi’ni tan›d›k. 

12. s›n›flar›n s›n›f ö¤retmenleri-
nin de deste¤iyle yap›lan gezileri-
mizde, üniversite akademisyenle-
rince ö¤rencilerimize bilgilendir-
me seminerleri de yap›ld›.

Ö¤renci motivasyonunu sa¤la-
ma ve hedeflerinde do¤ru karar
verebilmede büyük kazan›mlar›
olan üniversite gezilerimiz ikinci
dönem de devam edecektir.



2013 y›l›n›n Ocak ay›nda Özel
Maltepe Gökyüzü ‹lkokulu koor-

dinatörlü¤ünde, ‹spanya, ‹ngiltere,
Almanya, Fransa, Danimarka, ‹talya,
Finlandiya ve Portekiz’den gelen or-
tak okullar›m›zla birlikte haz›rlad›¤›-
m›z “Let’s Meet to Know Each Ot-
her through Our Great Cultures” adl›
Comenius Projemiz, Avrupa Birli¤i
taraf›ndan kabul edildi ve 2013-
2014 E¤itim-Ö¤retim Y›l›nda baflla-
d›. Ekim ay›nda ‹spanya’n›n Madrid
flehrinde, fiubat ay›nda ‹ngiltere’nin
Londra flehrinde, Temmuz ay›nda
Almanya’n›n Leipzig flehrinde, Ka-
s›m ay›nda Fransa’n›n Brignoles
flehrinde bulunan ortak okullar›m›z-
da buluflan proje ortaklar›m›z, 13-18
Ocak 2015 tarihleri aras›nda, Proje-
mizin 5. Toplant›s›n› gerçeklefltirmek
üzere Özel Maltepe Gökyüzü ‹lkoku-
lu’nda bir araya geldiler.

‹spanya, ‹ngiltere, Almanya, Fran-
sa, Danimarka ve ‹talya’dan gelen
15 misafirimiz, okulumuzda hiç unu-
tamayacaklar› bir çal›flma haftas› ge-
çirdiler. E¤itim-Uygulama Koordina-
törümüz Kemal SARI’n›n liderli¤inde,
Yabanc› Diller Bölüm Baflkan›m›z
Zekeriya AYAZ’›n baflkanl›¤›nda a¤›r-
lanan misafirlerimiz; 1. Gün, Kurucu-
Genel Müdürümüz Dr Hüseyin Emin
ÖZTÜRK’le tan›flt›lar, E¤itim-Uygula-
ma Koordinatörümüz Kemal SARI,
Kolej-Fen Lisesi Müdürümüz Gür-

kan ÜNVER ve Müdür Yard›mc›m›z
Serhat ÖZÇEL‹K’le sohbet ettiler, li-
se s›n›flar›na girip ö¤retmenlerimiz
ve ö¤rencilerimizle konufltular, ge-
çen ay düzenledi¤imiz ‹ngilizce Tabu
Yar›flmas›’n› kazanan lise ö¤rencileri-
mizle “Speed Meeting” etkinli¤inde
bir araya geldiler ve birbirlerini daha
yak›ndan tan›ma f›rsat› buldular, lise
ö¤rencilerimizin sundu¤u “Türki-
ye’de Görülmesi Gereken 10 Yer”
program›n› dinlediler, 3. ve 4. S›n›f
ö¤rencilerimizin halk oyunlar› göste-
risini izlediler, 5. S›n›f ö¤rencilerimizin
görev ald›¤› 7 Bölgemizi anlatan
“Food Festival” etkinli¤inde ülkemi-
zin en lezzetli yemeklerini tatt›lar. 2.
Gün; Anas›n›flar›, ‹lkokul ve Ortaokul
s›n›flar›n› gezen misafirlerimiz, Kay›fl-
da¤› Darülaceze Müdürlü¤ü’nü ziya-
ret ettiler ve orada yaflayan yafll› in-
sanlarla sohbet ettiler. 3. Gün; Mal-
tepe ve Adatepe Anaokullar›m›z› zi-
yaret ettiler, ö¤rencilerimizle, ö¤ret-
menlerimizle ve idarecilerimizle ta-
n›flt›lar, Ortaokul ö¤rencilerimizin
“Dönem Sonu Yabanc› Diller Progra-
m›”na ve “Proje Sertifika Töreni”ne

kat›ld›lar, Anadolu Hisar›’nda bulu-
nan Sabanc› Ö¤retmenevi’nde muh-
teflem bir akflam yeme¤i yediler. 4.
Gün; profesyonel bir rehber eflli¤in-
de Sultan Ahmet Camii, Topkap›
Müzesi, Yerebatan Sarn›c› ve Aya-
sofya Müzesi’nden oluflan tarihi bir
tur yapt›lar. ‹stanbul Bo¤az›, Kapal›
Çarfl› ve M›s›r Çarfl›s›’na kültürel bir
gezi düzenlediler. ‹stanbul’a ilk defa

gelen proje ortaklar›m›z, gördükleri
güzelliklerden çok etkilendiler ve en
k›sa zamanda tekrar geleceklerini
söylediler.

‹spanya, ‹ngiltere, Almanya, Fran-
sa, Danimarka ve ‹talya’dan gelen
Avrupal› misafirlerimize, dünyaca
ünlü Türk misafirperverli¤imizi en
güzel flekilde gösterdi¤imiz, okulu-
muzu ve kültürümüzü en iyi flekilde
temsil etti¤imiz, hepsini çok güzel
an›larla ülkelerine u¤urlad›¤›m›z için
çok mutluyuz ve gururluyuz. 

Bu yo¤un dönemde bize destek
olan tüm idarecilerimize, ö¤retmen-
lerimize, personelimize, velilerimize
ve ö¤rencilerimize çok teflekkür
ediyor, Yabanc› Diller Bölümü Ö¤ret-
menlerimizi tebrik ediyor ve baflar›l›
projelerimizin devam etmesini
diliyoruz.
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Özel Maltepe Gökyüzü ‹lkokulu,
Comenius misafirlerimize en güzel
flekilde ev sahipli¤i yapt›.

AAVVRRUUPPAA  GGÖÖKKYYÜÜZZÜÜNNDDEE



4 Aral›k Pazar günü okulumuz Marmara salonunda veli kahvalt› buluflmalar›
velilerimizin yo¤un ilgisiyle gerçeklefltirildi. S›cak bir ortamda gerçekleflen kah-
valt› program›m›zda veliler ile hem sohbet ettik hem de bilgi paylafl›m›nda
bulunduk. 

Programda konuflma yapan Planlama ve Denetim Koordinatörümüz Baki
Kesik kat›l›mlar›ndan ve gösterdikleri yo¤un ilgiden dolay› velilerimize mem-
nuniyetlerini dile getirdi.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu velilerimiz
ile hafta sonu kahvalt›s›nda bulufltuk.

Velilerimiz ile
KAHVALTIDA BULUfiTUK

GGÖÖKKYYÜÜZZÜÜ E⁄‹T‹M
KURUMLARI
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Gökyüzü Koleji ve Fen Lise-
si Rehber Ö¤retmeni Naciye
YAKUPO⁄LU’nun koordine
edip, s›n›f ö¤retmenlerinin
de deste¤i ile ö¤rencilerimi-
ze “Mesleki E¤ilim Envan-
teri” uyguland›.

Mesleki E¤ilim Envanteri,  li-
sede okuyan ö¤rencilerimizin
yüksek ö¤retim programlar›na
olan ilgi ve isteklerini belirleye-
rek onlar›n gerçekçi tercihler
yapabilmelerine yard›m etmek
amac› ile uyguland›.

Envanter 160 sorudan olufl-
maktayd›. Envanteri cevapla-
yan ö¤rencilerimiz, öncelikle ol-
mak veya yapmak istedi¤i du-
rumu gösteren seçene¤i iflaret-
lemifllerdir.

fiu da unutulmamal›d›r ki sa-
dece envanter sonuçlar›na gö-
re bir ö¤rencinin belirli alanlara
yönelmesini beklemek ve özel-
likle onu bu yönde etkilemeye
çal›flmak asla do¤ru de¤ildir.
Zaman içinde, çok çeflitli et-
menleri dikkate alarak, ken-
disinin yönelece¤i alanlar hak-
k›nda son sözü söyleme hak
ve sorumlulu¤u, yine mutlaka
ö¤rencinin kendisine
b›rak›lacakt›r.

‹lkokul 3. ,4. s›n›flara ve ortaokul 5., 6., 7. Ve 8. s›n›flara ilko-
kul rehber ö¤retmeni Ahsen Turgutlu ve ortaokul rehber
ö¤retmeni Zeynep Korkmaz taraf›ndan ö¤retmenlerin ö¤-
rencilerini, velilerin çocuklar›n› ve ö¤rencilerin de kendilerini
daha iyi tan›malar›n› amaçlayan “‹lk Ad›m Bireyi Tan›ma
Envanteri” uyguland›.

Bireyi tan›ma teknikleri kapsam›nda
haz›rlanm›fl bu rehberlik çal›flmas›, ö¤-
rencilerin kiflilik özelliklerini, çal›flma
al›flkanl›klar›n›, bask›n zeka alan›n›, ö¤-
renme stilini, mesleki ilgisini ve alan ye-
tene¤ini belirleyerek ö¤rencilerimizi
do¤ru yönlendirmeyi amaçlamaktad›r. 

Bask›n zeka alan›n› araflt›ran “Çoklu
Zeka Envanteri”, Sözel-Dilsel Zeka,
Do¤a Zekas›, Görsel-Mekansal Zeka,
Matematiksel-Mant›ksal Zeka, Kineste-
tik-Bedensel Zeka, Sosyal Zeka gibi
alanlardan ö¤rencinin bask›n olarak
kulland›¤› zeka bölümünü ortaya koy-
maktad›r. Sözel-Dilsel Zekâ, dili etkili
bir biçimde kullanma, kelimelerle ve
seslerle düflünme, dildeki kompleks
anlamlar› kavrayabilme, insanlar› ikna
edebilme, dildeki farkl› yap›lar› fark
edebilme, yeni yap›lar oluflturabilme,
farkl› dilsel kal›plarla ilgilenme becerisi-
dir. Matematiksel-Mant›ksal Zekâ, say›-
larla çal›flma, muhakeme etme, tüme-
var›m ve tümdengelim teknikleri ile dü-
flünebilme, soyut ve sembolik prob-
lemleri çözebilme, kavramlar, düflünce-
ler ve fikirler aras› kompleks iliflkileri al-
g›layabilme becerisidir. Görsel-Mekân-
sal Zekâ, resimlerle, flekillerle düflüne-
bilme, görsel dünyay› alg›layabilme, fle-
kil, renk ve dokular› zihnin gözleriyle
görebilme ve bunlar› sanatsal formlara
dönüfltürebilme yetene¤idir. Kinestetik-
Bedensel Zekâ, akl›n ve vücudun mü-
kemmel bir fiziksel performansla birlefl-
tirilerek belli bir amaca yönelik faaliyet-

lerin sergilenebilmesi yetene¤idir. Kifli-
leraras›-Sosyal Zekâ, insanlarla birlikte
çal›flabilme, sözel-bedensel zekâ dilini
etkili bir biçimde kullanarak çok farkl›
karakterlere sahip insanlarla kolayl›kla
iletiflim kurabilme, insanlar› yönetebil-
me, onlarla uyumlu çal›flabilme ve in-
sanlar› ikna edebilme becerisidir. Do¤a
Zekâs›, do¤adaki tüm canl›lar› tan›ma,
araflt›rma ve canl›lar›n yarat›l›fllar› üzeri-
ne düflünme becerisidir.

Ö¤renciye özgü çal›flma yöntemini
bulmay› hedefleyen “Ö¤renme Stilleri
Envanteri”nin amac›, her bir ö¤renci-
nin, yeni ve zor bilgiyi ö¤renmeye ha-
z›rlan›rken, ö¤renirken ve hat›rlarken
farkl› ve kendilerine özgü yollar kullan-
mas› olarak tan›mlanabilir. Genelde
herkesin bask›n bir ö¤renme stili vard›r.
Yine de ço¤u insan iki, hatta üç duyu-
su aras›nda bir denge kurar. Bir ö¤ren-
ci ö¤renirken görsel, iflitsel ve dokun-
sal ö¤renme stillerini ne kadar çok bir-
lefltirirse, bilgisi de ayn› ölçüde kal›c›
olacakt›r. Envanter uygulamas› sonu-
cunda, her bir ö¤rencinin Görsel, ‹flit-
sel, Kinestetik/Dokunsal ö¤renme stil-
lerinden hangisine yatk›n oldu¤u belir-
lenecek ve ö¤renciye özgü çal›flma
yöntemleri belirlenebilecektir.

“Çabuk ö¤renmenin en iyi yolu, ö¤re-
nilecek bilgiyi beynin en kolay ö¤rene-
bilece¤i biçime çevirmektir.” düflünce-
sinden yola ç›karak yapt›¤›m›z bu çal›fl-
man›n tüm ö¤rencilerimize yararl› ol-
mas›n› umuyoruz.



MEB müfredat›yla iliflkilendirilmifl e¤itim-
de 30 e¤itici oyun ve 20 faaliyet örne¤iyle
geçen e¤lenceli dolu dolu atölyeye ilgi bü-
yüktü. Ö¤retmenler ö¤rendikleri yeni ders

materyalleri ve oyun örneklerini ö¤rencile-
riyle uygulayacaklar›n› belirtip, bir baflka
OMAHA Atölyesinde buluflmak üzere ayr›l-
d›lar.

“Çocuk mutlu olunca ayaklar›
yerden kesilir, onu yeri Gökyüzü”
slogan›yla yola ç›kan Gökyüzü Pendik
Anaokulu modern binas›, uzman e¤i-
tim kadrosu, çocuk merkezli e¤itim
felsefesi ve görenleri kendine hayran
b›rakan e¤itim materyalleriyle tam da
çocuklar›n mutlu olaca¤› bir mekan
olarak tasarlanm›fl. Montessori, Reg-

gio Emillia gibi alternatif e¤itim me-
todlar›n›n uyguland›¤›, do¤al beslen-
meye, ekolojik malzeme kullanmaya
özen gösterilen, çevreye duyarl›, çev-
resine sevgi ve sayg›l›, yetenekleri
keflfedilmifl, fark›ndal›¤› geliflmifl, mut-
lu çocuklar yetifltirmeyi hedef alan
e¤itim kurumu uluslararas› standart-
larda bir e¤itim imkan› sunuyor. Yüz-

me, spor, nefleli aritmetik, ak›l oyunla-
r›, satranç, drama, yabanc› ö¤ret-
menlerle yabanc› dil ,görsel sanatlar,
orff, de¤erler e¤itimi, fen ve do¤a,
Türkçe, tasar›m, mutfak etkinlikleri
branfllar›nda e¤itim veren Gökyüzü
Pendik Anaokulu her çocu¤un ha-
yalini süsleyecek örnek bir e¤itim
kurumu.
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E¤itim Koçu Gülflah Cengiz, 20 Aral›k
2014 Cumartesi günü okul öncesi yönetici
ve ö¤retmenlerine yönelik II. Omaha
uygulamal› atölye çal›flmas›n› yapt›.

Gökyüzü E¤itim Kurumlar›n›n yeni anaokulu, Gökyüzü Pendik Anaokulu 8 Kas›m
Cumartesi günü baflar›l› bir tan›t›m kokteyli ile e¤itim dünyas›na kap›lar›n› açt›.

OOMMAAHHAA  yyöönntteemmiiyyllee  EE¤¤iittiimm  SSeemmiinneerrii

MAR‹A
MONTESSOR‹

SEM‹NER‹
15 Kas›m 2014 tarihinde

Gökyüzü E¤itim Kurumlar›nda,
Pendik Gökyüzü Anaokulu ko-

ordinatörümüz Sümeyye Öztürk
Ulu taraf›ndan Montessori E¤iti-
mi konulu sunum gerçeklefltiril-

di. Seminerde Maria Montessori
kimdir? E¤itim ekolu nedir? S›n›f
içi uygulamalar› nas›ld›r? Bafll›k-

lar› alt›nda okulöncesi ö¤ret-
menlerimize detayl› bilgi verildi.

Kat›l›mda bulunan tüm ö¤ret-
menlerimize daha kapsaml› bilgi

edinebilmeleri aç›s›ndan Mon-
tessori Metodu ve Uygulamalar›

kitab› hediye edilmifltir.
Seminerimiz tüm anaokulu ö¤-

retmenlerimizin ve yöneticilerim-
izin kat›l›m› ile renkli ve verimli

geçmifltir.

‘Her S›n›f›n Bir Yetim Kardefli Var’

Ö¤rencilerimizin sosyal sorumlu-
luk, birlik ve beraberlik, dayan›flma
duygular›n› art›rarak; sevgi, merha-
met, fedakârl›k, paylaflma duygula-
r›n› yaflamalar›n› sa¤layacak güzel
projelerle buluflturuyoruz.

Seminer,  E¤itim ve Uygulama
Koordinatörü Kemal SARI ve prog-
ram› düzenleyen Duygu E¤itim
Merkezi Sorumlusu Aysun KURT
konuflmalar› bafllad›.

Ortaokul ve lise ö¤rencilerimize
ayr› ayr›  düzenledi¤imiz seminerde

ve bunlar›n sahipsiz kalmalar› ne-
deniyle bafllar›na gelen olaylar›
paylaflt›. 

Seminer sunumuyla, içinde bu-
lundu¤umuz maddi imkanlar›n
flükrünü yapmay›  ve imkans›zl›k
içinde k›vranan çocuklar›m›z› dü-
flünmemizi sa¤layan Say›n Murat
YILMAZ’ a katk›lar›ndan dolay› te-
flekkür ediyoruz.

Hayat›m›z›n,  kendimizden baflka
baflka kiflileri de düflünerek daha
da anlaml› hale gelece¤ini biliyoruz.

konu¤umuz;  ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
Yetim Birim Baflkan› Murat YILMAZ’d›.

Say›n YILMAZ sunumunda, dünya-
da yaflanan savafl, açl›k v.b. nedenler-
le kimsesiz ve yetim kalan çocuklar›

Duygu E¤itim Merkezi olarak, 14 Kas›m 2014 Cuma günü ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› baflvurusu
ve Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n karar›yla bafllat›lan ‘Her S›n›f›n Bir Yetim Kardefli Var’ kampan-
yas› çerçevesinde ‘Her S›n›f›n Bir Yetim Kardefli Var’ konulu seminer düzenledik. 



Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Genel
Müdür Yard›mc›m›z Baki KES‹K
ve program› organize eden Duy-
gu E¤itim Merkezi Sorumlumuz
Aysun KURT konuflmalar›nda;
merhamet, yard›mlaflma ve feda-
karl›k duygular›m›z›n yaflanmas›
ve yaflat›lmas›n›n ne denli önemli
oldu¤una dair vurguda bulundu-
lar.

Program›n Lise Sorumlusu Bi-
yoloji Ö¤retmenimiz Sibel ESK‹-
KÖY hocam›z›n ö¤rencileri ile bir-
likte yapt›¤›, afifl ve yard›m kutu-
su çal›flmalar› sahneye renk katt›.

Görsel Sanatlar ve s›n›f ö¤ret-
menlerimizin birlikte haz›rlad›¤›
K›z›lay Kepi ve K›z›lay Konulu

Pankartlar program›n oldukça renkli
ve keyifli geçirilmesinde etkili oldu.

Türk K›z›lay›n› daha da yak›ndan
tan›mam›z için seminer organizas-
yonunda bizlere yard›mc› olan Türk

K›z›lay› Maltepe fiube Sorumlusu
Naciye KOTAN, semineri veren
Türk K›z›lay› Kad›n Kollar› Baflka-
n› Derya AYDIN ve ekibine katk›-
lar›ndan dolay› teflekkür edi-
yoruz.
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Aç›l›fl konuflmas›nda Gökyüzü E¤i-
tim Kurumlar› Genel Müdür Yard›mc›s›
Baki KES‹K ““GGeelliinn  ÇÇooccuu¤¤uunnuuzzuu  BBiirrlliikk--
ttee  EE¤¤iitteelliimm””  dedi ve ““ssoonn  3300  yy››ll  ee¤¤iittii--
mmee  ggöönnüüll  vveerrmmiiflfl  bbiirrii  oollaarraakk,,  ee¤¤iittiimmee
yyeennii  bbiirr  bbaakk››flfl,,  yyeennii  bbiirr  aannllaayy››flfl  ggeettiirreenn
GGöökkyyüüzzüü  EE¤¤iittiimm  KKuurruummllaarr››nn››nn  ççooccuukkllaa--
rr››mm››zz››nn  dduuyygguullaarr››nn››nn  ee¤¤iittiimmiinnddee  vvee  iiyyii
iinnssaann  oollmmaallaarr››nnddaa  aannnnee--bbaabbaallaarr››mm››zz››nn
ddeessttee¤¤iinniinn  öönneemmiinnii””  vurgulad›.

Duygu E¤itim Merkezi Sorumlusu
Aysun KURT ise konuflmas›nda ““BBiizz--
lleerr,,  aannccaakk  ggeeççmmiiflfliinn  ssoonnuuçç  ggeettiirrmmeeyyeenn
aall››flflkkaannll››kkllaarr››nnddaann  ss››yyrr››lldd››¤¤››mm››zz  zzaammaann,,
aallaaccaa¤¤››mm››zz  cciiddddii  vvee  zzoorr  kkaarraarrllaarr››nn  ggeettii--
rreeccee¤¤ii  oollaa¤¤aannüüssttüü  ggeelliiflflmmeelleerrddeenn  ffaayy--
ddaallaannaabbiilliirriizz..  ÇÇooccuukkllaarr››mm››zz››nn  dduuyygguu
ee¤¤iittiimmlleerrii  aadd››nnaa  ee¤¤iittiimm  kkuurruummllaarr››,,  ee¤¤ii--
ttiimmcciilleerr  vvee  aannnnee--bbaabbaallaarr  oollaarraakk  bbiillggiillee--
rriimmiizzii  yyeenniiddeenn  ggüünncceelllleemmeemmiizz,,  ddaahhaa
bbiilliinnççllii  vvee  pprrooffeessyyoonneell  oollmmaakk  iiççiinn  ççaabbaa
ssaarrffeettmmeelliiyyiizz,,  sseemmiinneerree  kkaatt››llaann  aannnnee--
bbaabbaallaarr››nn  bbuu  aadd››mm››  aatttt››¤¤››nn››”” ifade etti.

ddaa  ggiizzllii  oolldduu¤¤uunnuu,,  oonnllaarr››  mmeeddyyaann››nn  zzaa--
rraarrllaarr››nnddaann  kkoorruummaann››nn  öönneemmiinnii,,  ddaahhaa
ssoonnrraaddaa  iiyyii  dduuyygguullaarrllaa  bbeesslleennmmeelleerrii
iiççiinn  öönncceelliikkllee  aannee--bbaabbaann››nn  rrooll  mmooddeell
oollmmaallaarr››,,  bbuu  kkoonnuuddaa  iiyyii  rrooll  mmooddeell  oollaann
kkiiflfliilleerrllee  ççooccuukkllaarr››nn››nn  ttaann››flfltt››rr››llmmaass››nn››,,
bbuunnuunn  iiççiinn  GGöökkyyüüzzüü  EE¤¤iittiimm  KKuurruummllaarr››--
nn››nn  ddoo¤¤rruu  bbiirr  tteerrcciihh  oolldduu¤¤uunnuu””  söyle-
mifltir.

Maltepe ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Faik
Kaptan’›n ve çok say›da velinin kat›ld›-
¤› seminerin sonunda, E¤itim ve Uy-
gulama Koordinatörü Kemal SARI ve
Say›n ‹lçe Milli E¤itim Müdürümüz Pe-
dagoji Derne¤i Baflkan› Klinik Psiko-
log&Pedagog Mehmet TEBER’e çiçek
takdim etti. 

Gökyüzü Duygu E¤itimi Merkezi,
Türk E¤itim Sisteminde büyük bir
boflluk olan “Çocuklar›n Duygular›n›n
E¤itilmesi” üzerine anne-babalar›n dik-
katlerini çekmesi son derece önemli
bir ad›m oldu.

Program konu¤u Pedagoji Derne¤i
Baflkan› Klinik Psikolog & Pedagog
Mehmet Teber seminerinde ““ÇÇooccuukkllaa--
rr››nn  aannnnee--bbaabbaallaarraa  bbiirr  eemmaanneett  oolldduu¤¤uu--
nnuu,,  bbuu  eemmaanneettii  ssaaddeeccee  ffiizziikksseell  oollaarraakk
ddee¤¤iill  rruuhhssaall  oollaarraakk  ddaa  kkoorruummaallaarr››  ggee--

rreekkttii¤¤iinnii,,  bbüüyyüükklleerriinn  ççooccuukkllaarr››nn  mmaassuu--
mmiiyyeettii,,  ssaaffll››¤¤››,,  iiççtteennllii¤¤ii  ggiibbii  dduuyygguullaarr››nn--
ddaann  iissttiiffaaddee  eettmmeessiinnii,,  ççooccuukkllaarr››nn  dduuyy--
gguullaarr››nn››nn  ee¤¤iittiimmiinnddeenn  öönnccee  aannnnee--bbaa--
bbaallaarr››nn  ee¤¤iittiimmiinniinn  yyaapp››llmmaass››nn››,,  kkaayybbeeddii--
lleenn  ddee¤¤eerrlleerriinn  aassll››nnddaa  ççooccuukklluu¤¤uummuuzz--

Duygu E¤itim Merkezimiz, tüm okul ö¤rencilerimize 29 Ekim-04 Kas›m 2014 K›z›lay Haftas› çerçevesinde
‘Türk K›z›lay›n›n Yapt›¤› Çal›flmalar’ konulu seminer ile Türk K›z›lay› Maltepe fiubesini okulumuzda misafir etti.

KKIIZZIILLAAYY’’II  MM‹‹SSAAFF‹‹RR  EETTTT‹‹KK
‘Hayat› Geri Saramay›z Ama Yaralar›n›z› Sarabiliriz’ diyen

Gökyüzü E¤itim Kurumlar›n›n e¤itimdeki fark›n› gösterdi¤i ve patentini ald›¤› çal›flmalar›ndan biri olan ‘Duygu E¤itim Merkezi’ ana-
okul ve ilkokul velilerine özel düzenledi¤i Pedagoji Derne¤i Baflkan› Klinik Psikolog&Pedagog Mehmet TEBER’in sundu¤u ‘Çocu-
¤un Duygu E¤itiminde Anne ve Baban›n Rolü’ konulu semineri, 17 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 11:00’de gerçeklefltirdi.

GGEELL‹‹NN  ÇÇOOCCUU⁄⁄UUNNUUZZUU
BB‹‹RRLL‹‹KKTTEE  EE⁄⁄‹‹TTEELL‹‹MM!!
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ERGENL‹K 
DÖNEM‹

DOST MU ?
DÜfiMAN MI?

Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan “Ergenlik Dönemi De¤iflim Projesi” (ER-
DEP) kapsam›nda düzenlenen ve Ortaokul Rehberlik ö¤retmenimiz Zey-
nep Korkmaz yönetiminde 6. Ve 7. S›n›f k›z ö¤rencilerimiz ve annelerinin ka-
t›l›m›nda gerçekleflmifltir.

40 dakika  süren seminerde k›z ö¤-
rencilerimiz ve velilerimiz ergenlik dö-
neminde beslenme, çocuk ihmali,
cinsel ve duygusal sömürü, üreme
sistemleri, ergenlikte kiflisel bak›m ve
bunlarla alakal› ortaya ç›kabilecek so-
runlar anlat›ld›. Ö¤rencilerimize “er-
genlik döneminde de¤iflim”  adl› bir
kitapç›k ve küçük hediyeler verildi. Er-
kek ve k›z ö¤rencilerimize efl zamanl›
uygulanan seminer sonunda ö¤renci-
lerimiz merak ettikleri sorular› sorar-
ken, kat›l›m sa¤layan velilerimize de
proje kapsam›nda “Dayan›flma Süre-
cindeki Ebeveyn” sertifikas› verilmifltir.

Gökyüzü Koleji Ortaokulu’nda, reh-
berlik olarak Ergenlik Döneminde
meydana gelen;

∑ Bedensel de¤iflimler,
∑ Ruhsal de¤iflimler
∑ Sosyal de¤iflimlerin ö¤retilmesini,

Sorunlar›n; sa¤l›kl› ve mutlu yaflana-
rak afl›lmas›n› ve bilinçli ve ahlaki de-
¤erlere duyarl› bir toplum oluflturmaya
katk› sa¤lanmay› amaçlamaktad›r.

Ö¤rencilerin , d›fl dünyayla iletiflim
kurmakta en çok zorland›klar› dönem
olarak gösterilen bu süreci daha kolay
hale getirmek için  ö¤rencilerimizden
de kendilerini tan›maya yönelik testler
, ›s›nma oyunlar› ve iletiflim etkinlikleri
planland›. Rehber ö¤retmenimizin, 6.
Ve 7. S›n›f ö¤rencilerimizle s›n›f etkin-
likleri dahilinde ‘Ergenlik dönemi’nde
çat›flma  ve çözme süreçleri’ rehberlik
etkinlikleri devam etmektedir.

8. SINIF Ö⁄RENC‹LER‹M‹ZE

TEOG SUNUMU
Gökyüzü Koleji Ortaokulu ö¤rencilerimize 24 Eylül Çarflamba günü Rehber ö¤retmenimiz Zeynep KORKMAZ yö-

netiminde Teog (Temel E¤itimden Ortaö¤retime Geçifl) sistemi hakk›nda bilgilendirme sunumu yap›ld›. Ö¤retmenleri
ile geçen sene ilk defa uygulanan s›nav sisteminin puanlama ve de¤erlendirme fleklini, Türkiye genelindeki liseleri
tart›flan ö¤renciler 2015 e¤itim ö¤retim y›l› için hedeflerini flekillendirdiler. 

Ö¤rencilerimiz yeni sisteme yönelik ak›llar›na tak›lan sorular› sorarak hem bilgi sahibi oldu hem de daha fazla
çal›flmalar› gerektiklerini anlayarak s›nav öncesi motivasyonlar›n› artt›rd›lar.



Anas›n›flar› ve ilkokul ö¤rencileri s›n›f
ortam›nda rehber ö¤retmen taraf›ndan
ders esnas›nda gözlemleniyor. Özellik-
le haz›rl›k ve ilkokul ça¤›ndaki çocuk-
lar hakk›nda çok fazla ve do¤ru bilgi
edinilmesine yarayan bu yöntem ile,
çocuklar kendilerini güvende hissettik-
leri s›n›f ortam›nda, fark›nda olmadan
rehber ö¤retmene kendilerini anlat›-
yorlar.

Anas›n›f› ö¤rencilerinde s›n›f gözlem-
lerinde ince/kaba motor geliflimleri, dil
geliflimleri, sosyal geliflimleri, duygusal
geliflimleri, zeka geliflimleri gözlemle-
nebiliyor. Çocuklar›n kalem tutufl flekil-
lerinden, makasla kesme becerilerine,
e¤ilip do¤rulma hareketlerinden,
ad›mlar›na kadar her türlü fiziksel ha-
reketleri ince ve kaba motor geliflimleri
hakk›nda bize bilgi verirken, söyledik-
leri flark›larla ve arkadafllar› ile olan ile-
tiflimleri ile sosyal ve duygusal geliflim-
leri hakk›nda bilgi edinebiliyoruz. Özel-
likle küçük yafl gruplar›nda çocuklar›n
yapt›klar› resimler, kendi iç dünyalar›n›
yans›tt›¤›ndan, duygusal geliflimlerinin
takibi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
Çocuklar›n resimlerini yorumlama ayn›
zamanda bir projektif test yöntemidir
ve gerekli görüldü¤ü durumlarda reh-

berlik birimimiz taraf›ndan uygulan-
maktad›r.

‹lkokul s›n›flar›nda ise çocuklar, ge-
nellikle s›n›f ö¤retmenlerinin derslerin-
de gözlemleniyor. Özellikle günümüz
sorunlar›ndan olan ve ne yaz›k ki çok
fazla çocukta karfl›laflabildi¤imiz dikkat
da¤›n›kl›¤›, odaklanma problemi alan-
lar›nda çok önemli bilgiler ediniliyor. ‹l-
kokulda, s›n›f rehberli¤i s›ras›nda, ö¤-
rencilerin dikkatini bozmamak ad›na
rehber ö¤retmen, ö¤rencilerin arkas›n-

da oturuyor, derse kat›l›mlar›n›, ö¤ret-
menleri ile iletiflimlerini, arkadafllar› ile
iletiflimlerini hatta rekabet etme duygu-
lar›n› bile gözlemleme f›rsat› bulabiliyor.

Dersler esnas›nda s›n›flarda, tenef-
füslerde ise bahçede, çocuklar›n oyun
ortamlar›nda yap›lan gözlemler sonu-
cunda, s›n›flarda, her s›n›f›n ihtiyac›na
göre arkadafll›k, öfke kontrolü, kurall›
yaflama, motivasyon, dikkat gelifltir-
me, do¤ru çal›flma yöntemleri gibi
konularda grup rehberli¤i yap›l›yor.

9www.gokyuzu.com.tr GGÖÖKKYYÜÜZZÜÜ E⁄‹T‹M
KURUMLARI

YILDIZIM BEN
GÖKYÜZÜ’NDE

Gökyüzü E¤itim Kurumlar›
Genel Müdürü ve Kurucusu Sa-
y›n Dr. Hüseyin Emin Öztürk’ün
ö¤rencilerimiz için yazd›¤›
‘Gökyüzü Marfl›’n› ilkokuldan
seçti¤imiz ö¤rencilerle, okul
bahçesinde gökyüzüne balonlar
uçurarak söyledik.

Renklerle nota ö¤retimi sesle-
rin renklerle ifade edilmesi de-
mektir. Bu teknikte diziyi olufltu-
ran yedi ayr› nota yedi ayr›
renkte gösterilir. Renklerle nota
ö¤retimi okul öncesinde s›kça
kullan›lan bir tekniktir. Renkler
çocuklar›n dünyas›ndan büyük
yer kaplad›¤› için çok etkili bir
tekniktir. Gökyüzü Anaokulu ö¤-
rencilerinin ilk müzik e¤itimlerine
bafllamalar› için biz de bu tek-
nikle dönem bafl›ndan itibaren
yedi ayr› renkte yedi ayr› notayla
‘Renklerle müzik e¤itimi’ ça-
l›flmalar›na bafllad›k.

RENKLERLE
MÜZ‹K
E⁄‹T‹M‹
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Okulumuz bünyesinde
bulunan Duygu E¤i-

tim Merkezi’nin hedefi
duygular›n›n fark›nda
olan, onlar› kontrol eden
ve iyi duygularla donan-
m›fl bireyler yetifltirmektir.
Bu hedefe ulaflmak
amac›yla ilk olarak ço-
cuklar›m›z›n ‘duygular›-
n›n foto¤raf›n› çek-
mek’ için çal›flmalar
yapt›k. Merkezimiz tara-
f›ndan gelifltirilen Duygu
E¤ilimleri Ölçekleri’ni 1.
dönem sonu itibariyle
anas›n›f›ndan lise son s›-
n›fa kadar tüm ö¤rencile-
rimize uygulad›k. Uygula-
nan ölçekler ile çocukla-
r›m›z›n bu 10 duygu ve
de¤erde hangi aflamada
olduklar›n› tespit ettik.

‘Duygu E¤ilimleri Karneleri’ni verdik
Tüm okul ö¤rencilerimize Türkiye’de ilk olan ‘Duygu E¤ilimleri Karnelerini’ verdik.

Yetenek Araflt›rma Merkezi 2014 - 2015 E¤itim Ö¤retim y›l›nda açt›¤› yeni atölyeleriyle çal›flmalar›na devam ediyor.

Kurumumuz bünyesinde Türkiye’de
ilk defa aç›lan Duygu E¤itim Merkezi-
mizin, Türkiye Patent Enstitüsünden
patenti al›narak, okulumuz girifl salo-
numuza as›ld›.

PATENT‹M‹Z‹

ALDIK!

YETENEK ATÖLYELER‹ 
Yetenek Atölyeleri,tüm ö¤rencilere

aç›lm›flt›r.Gerekçe ise; ö¤rencinin ilgi
ve iste¤ine göre atölyelerde kendini
denemesi,kendi keflif yolculu¤unu de-
vam etmesidir. 

Anaokullar-ilkokul-ortaokul-lisede
atölyeler aç›lm›flt›r. 

PLANLAMA 
Merkez ilk olarak y›ll›k çal›flma

sürecini planlamaktad›r. Bu plan
haftal›k olmaktad›r. Sonras›nda ku-
rum içi iletiflim kanallar› ile ilgili
brimlere yapacaklar› çal›flmalar
haftal›k olarak bildirilmektedir. 

YETENEKLER‹N 
KEfiFED‹LMES‹ SÜREC‹
Yeteneklerin keflfedilmesinde,

Türkiye’ye standardize edilmifl
testler kullan›lmaktad›r. Ayr›ca M‹T
ad›yla an›lan ve yetenek ilgi testleri
de okulumuzda uygulanmaya bafl-
lam›flt›r.

-TKT 5-7, -TKT 7-11,  -TYT 6-8,
-TYT 9-11   M‹T ilgi ve yetenek
testi( ana-ilk-orta-lise versiyonu)

Usta-Ç›rak buluflmalar›. Ustalar
ile ilgili ö¤rencilerin bir araya getiril-
di¤i paylafl›mlar. Yar›flmalar.

ORTAOKUL
YETENEK ATÖLYELER‹
• Piyano ATL
• Görsel Sanatlar ATL
• Bilimsel Proje Haz›rlama ve 

Robot ATL

“Çok yak›nda okul internet sayfa-
s›ndan girifl yap›larak bu yetenek
testi uygulamas› yap›labilecektir.”

Sayg›lar›m›zla
Esra Betül ERGÜL
Yetenek Araflt›rma Merkezi 

ANASINIFLARI - ANAOKULLARI
5-6 YAfi
Müzik Atölyeleri
Resim Atölyeleri
Drama Atölyeleri
Spor Atölyeleri

‹LKOKUL 
YETENEK ATÖLYELER‹
• Piyano ATL
• Resim ATL
• Haf›za Teknikleri ATL
• Drama ATL
• Spor ATL

YETENEK ARAfiTIRMA MERKEZ‹
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9 Aral›k 2014 Sal› günü konferans salo-
nunda, 9. 10. ve 11. s›n›f ö¤rencilerimizin
kat›l›m›yla “‹ngilizce Tabu Yar›flmas›” dü-
zenledik. Yasak kelimeleri kullanmadan,
gruptaki di¤er ö¤rencilere, birçok ‹ngilizce
kelimeyi belirli bir süre içinde anlatmaya
çal›flmak hiç de kolay de¤ildi. Ancak, ö¤-
rencilerimiz her zaman oldu¤u gibi ellerin-
den gelenin en iyisini yapt›lar ve hem e¤-
lenceli hem de çekiflmeli mücadeleler or-
taya ç›kard›lar. 9. s›n›f ö¤rencilerimizin ka-
t›ld›¤› yar›flmay› Fatma Büflra Öztürk, Nur-
can fiahin, Eylül Ezgi Engelo¤lu, Emir Berk
Y›ld›z ve Ömer Furkan Efendio¤lu; 10. s›n›f
ö¤rencilerimizin kat›ld›¤› yar›flmay› Ceyda
Genç, Sena Sipahio¤lu, Ayfle Mine Ulusi-
nan, Nur Yasemin Tüven ve Esra Nur
Türkdönmez; 11. s›n›f ö¤rencilerimizin ka-
t›ld›¤› yar›flmay› Ahmet Furkan Ülker, ‹zem
Ceylin Kangall›, Zühre Nur Çorlak, Alperen
Alpergün ve Yaren Hocao¤lu kazand›.
fiampiyon ö¤rencilerimizi baflar›l› perfor-
manslar›ndan dolay› tebrik ediyor, bu e¤-
lenceli ve ö¤retici etkinli¤i haz›rlayan ‹ngi-
lizce ö¤retmenlerimize çok teflekkür edi-
yoruz.

ZAMANIMIZ KIYMETL‹
Günümüz gençleri, zaman›n k›ymetini bilememektedir. Vakitlerini bilgisa-
yar, televizyon, cep telefonlar› gibi unsurlar›n bafl›nda geçiriyorlar. Oysaki
geliflim dönemlerinde olmalar› itibariyle sporun, müzi¤in, sanat›n kendileri
için ne kadar önemli oldu¤undan, akademik olarak da 9. ve 10. s›n›flar›n›n
YGS ve LYS’de öneminden bahsedildi. Rehber Ö¤retmen Naciye YAKU-
PO⁄LU taraf›ndan bilinçlendirme amaçl› yap›lan çal›flma ile “zaman›n
de¤erini anlama, ö¤renme” amaçland›.

GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARI
DE⁄ERLER‹M‹Z‹ YAPARAK,
YAfiAYARAK Ö⁄REN‹YOR

Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesi De¤erler E¤itimi Komisyonu, Okul Müdürü Gürkan
ÜNVER, Sosyal Bilimler Zümre Baflkan› Bülent ÇAKIR, Rehberlik Bölüm Baflkan›
Naciye YAKUPO⁄LU taraf›ndan oluflmaktad›r. Komisyon, her ay düzenli toplant›
yaparak ayl›k de¤erlerimizi, ö¤rencilerin aktif olarak görev alaca¤› flekilde planla-
maktad›r.

De¤erlerini, ö¤rencilerimiz hem e¤lenerek hem de yaflayarak ö¤renmektedir. Su-
numlar›n yap›ld›¤›, afifllerin yap›ld›¤›, yar›flmalar›n oldu¤u, birinci gelenlerin

ödüllendirildi¤i çal›flmalarda “flükretmek, azim, istikrarl› olmak,
kardefllik” konular› ifllenmifltir.

OKUL KURALLARINI B‹R DE
MÜDÜRÜMÜZDEN D‹NLEYEL‹M!

nizin hakk›n› koruman›z ve top-
lumda istenen davran›fllar› kazan-
man›z için konulmufltur. Amaç siz
de¤erli ö¤rencilerimizi s›n›rlamak
de¤il, hem toplumda sayg›n bir ye-
re sahip olman›z hem de akademik
olarak yüksek baflar›lar elde etme-
niz içindir” dedi. Bu konuda her ö¤-
renciden daha dikkatli olmalar› gerekti-
¤ini de sözlerine ekledi.

2014 Ortaö¤retim Kurumlar› Yönet-
meli¤i’ndeki de¤ifliklikler hakk›nda da
bilgi veren okul müdürümüz, mutlu ve
baflar›l› bir y›l temennisinde bulunarak
bilgilendirme seminerini tamamlad›.

Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesi Müdürü
Gürkan ÜNVER taraf›ndan 15.09.2014
Pazartesi günü 9., 10. ve 11. s›n›f ö¤-
rencilerine bilgilendirme amaçl› semi-
ner yap›ld›.

Seminerde ö¤rencilere okul kurallar›
hakk›nda bilgi verildi. K›l›k k›yafet, okul
girifl ç›k›fl saatleri, devams›zl›k süreci,
arkadafllar aras› ve ö¤retmen aras› ile-
tiflim, okuldaki iflleyifl gibi kurallar ö¤-
rencilere detayl› bir flekilde Okul Müdü-
rü Gürkan ÜNVER taraf›ndan anlat›ld›.

Okul Müdürü Gürkan ÜNVER:
“Okullarda uyman›z› istedi¤imiz
kurallar, sizin güvenli¤iniz, birbiri-

Ö¤rencilerimiz bu e¤lenceli etkinlik sayesinde,
hem ‹ngilizce konuflmalar›n› ve dinlemelerini ge-
lifltirdi, hem de sunumlar sayesinde birçok yeni
bilgi ö¤rendi. Bu bilgileri özveriyle araflt›ran ve

sunumlar› haz›rlayan, arkadafllar›na özgüvenle
sunan baflar›l› ö¤rencilerimizi tebrik ediyor, onla-
ra her zaman her konuda rehberlik eden ‹ngiliz-
ce ö¤retmenlerimize çok teflekkür ediyoruz.

Özel Gökyüzü Koleji-Fen Lisesi 9/A, 9/B, 9/FL, 10/A, 10/B ve 10/FL s›n›f-
lar›n›n ö¤rencileri, ‹ngilizce Dersi 1. Dönem Performans Ödevi olarak, 22
Aral›k 2014 Pazartesi ve 31 Aral›k 2014 Çarflamba günleri aras›nda, dün-
yadaki en güzel ülkeler ve flehirler, ünlü insanlar, ünlü festivaller, popü-
ler sporlar ve ünlü icatlar hakk›nda çok güzel sunumlar yapt›lar.

‹ngilizce konuflmak, ya da konuflamamak!

‹fiTE BÜTÜN MESELE BU!‘ ’
Almanca dersi sadece kula¤a,

dile ve beyne hitap etmekle kalm›-
yor, kimi zaman bütün duyu organ-
lar›m›za da hitap ediyor. Hani derler
ya ‘yaflayarak ö¤renme’ diye, ifl-
te bu cümle Almanca dersimiz için
fazlas›yla yerinde kullan›lm›flt›r.

Özel Gökyüzü Fen Lisesi 10. S›-
n›f ö¤rencileri, Almanca dersinde
hem e¤lendiler hem de ö¤rendiler.
Ö¤renmifl olduklar› kal›plar› tekrar
etmek ve pekifltirmek için enfes
lezzetler piflirdiler ve tarifini derste
arkadafllar›na Almanca anlatt›lar.
Daha sonra bu lezzetleri arkadafl-
lar›na ikram ettiler ve farkl› lezzetler
tatt›lar. 

E o zaman GUTEN APETTIT !!!

Almanca dersi hiç bu kadar

olmam›flt›!
‘LEZZETL‹’

‹NG‹L‹ZCE TABU OYNAMAK
H‹Ç DE KOLAY OLMADI! 

HEM YARIfiTIK HEM
DE ÇOK E⁄LEND‹K!



2014-2015 E¤itim Ö¤retim y›l› okulu-
muzda coflkulu bir törenle aç›ld›. Her
y›l oldu¤u gibi bu y›l da Gökyüzü E¤i-
tim Kurumlar›nda 1. S›n›flar Oryantas-
yon Haftas› etkinlikleri kapsam›nda ö¤-
retmen, ö¤renci ve veliler okula baflla-
man›n heyecan›yla bir araya geldi. Mi-

niklerin ilk gün heyecan›na ortak olan
veliler onlar› s›n›flara u¤urlarken duygu
dolu anlar yaflad›. S›n›f ö¤retmenleri ile
tan›flman›n mutlulu¤uyla günü çeflitli
oyun ve etkinliklerle geçiren ö¤ren-
cilerimizin  ilk kez  teneffüse ç›kma
heyecan› da gözlerinden okunuyordu. 
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Hayalimizdeki dünyay›; önce resimle, sonras›nda sözlü olarak ifade etme imkan› bulduk.

ÖÖZZEELL  GGÖÖKKYYÜÜZZÜÜ  ‹‹LLKK  OOKKUULLUU

Zaman ölçüleri ö¤renilirken saatler s›n›fta haz›rland›, tam saatler ö¤renildi. Saat-
lerimiz yap›l›rken hem e¤lenme, hem  de ö¤renme f›rsat› bulundu. Ayr›ca el be-
cerimizi  gelifltirme imkan› da sa¤lanm›fl oldu.

ZZAAMMAANNII  ÖÖLLÇÇÜÜYYOORR

1. S›n›f ö¤rencileri olarak matematik
dersinin saatler kazan›m›na yönelik ola-
rak kendi saatimizi yapmaya karar ve-
rildi. Ö¤rencilerimizle birlikte çeflitli
plastik, ka¤›t tabaklarla saatimizin çer-
çevesi oluflturuldu. Saati diledi¤imiz gi-

bi süsleyerek, yelkovan ve akrep rapti-
ye ile konumland›r›ld›. Saat okumay›
uygulamal› olarak ö¤renme  mutlulu-
¤uyla dersimiz tamamland›. Daha son-
ra saatlerimiz panomuzda sergilenerek
herkesin be¤enisine sunuldu.

KKeennddii  ssaaaattiimmiizzii  yyaapp››yyoorruuzz

Okulumuzun 1. S›n›f ö¤rencileri okul-
lar›n aç›lmas› ile birlikte  okuma yazma
çal›flmalar›na h›zl› bir flekilde bafllad›.
Bu süreçte çok çal›flt›lar ve çok yorul-
dular. Bu emeklerinin karfl›l›¤›nda  ö¤-
rencilerimiz hedeflerine ulaflt›lar. Ö¤ren-
cilerin bir k›sm› kas›m ay›nda, birço¤u
da aral›k ay›nda okuma ve yazmay›
ö¤renerek ö¤retmen ve arkadafllar›na
çikolata ikram› ile  mutluluklar›na mut-
luluk katt›lar.

‹‹llkk  ookkuummaa
vvee  yyaazzmmaa  
hheeyyeeccaann››

Okulumuzda her y›l 12-18 Aral›k ta-
rihleri aras›nda kutlanan Yerli Mal› Haf-
tas› bu y›l 1-A s›n›f› ö¤rencileri ve ö¤-

retmenleri Asuman Demirci ve Nagihan
Dinçel ile birlikte kutland›. S›n›fta ger-

çeklefltirilen kutlamada, ö¤renciler ev-
den getirdikleri yiyecekleri keyifli bir fle-

kilde yedi, ö¤retmenlere ikram edildi.
S›n›f ö¤retmeni, Yerli Mal›   Haftas›n›n

ö¤rencileri tutumlu davranmaya ve
Türk mallar›n› kullanmaya al›flt›r›p milli

kalk›nmam›za katk›da bulunmalar›n›
sa¤lamak oldu¤unu belirtti. Ayr›ca

okulumuzda ö¤rencilerimize bilinçli bir
tüketici olmay›, yerli mal› tercih etme

tutumunu kazand›rmam›z gerekti¤i
ifade edildi.

Mini mini 
birler 

yerli malı
haftasını
kutluyor

OOrryyaannttaassyyoonn  hhaaffttaass››

11//DD  SSIINNIIFFII

11//BB  SSIINNIIFFII



müzikal oyununu izledi. Minik y›ld›zlar›-
m›z oyunu seyrederken mutlu ve he-
yecanl› zamanlar yaflad›. Etkinlikten
sonra kültür merkezindeki “Geçmiflten
Günümüze Tiyatro Sanatç›lar› Müzesi”
ve “Dinozor Müzesi” gezildi. Bu ba¤-
lamda Gökyüzü’nün y›ld›zlar›, sanat›n
hayat›m›zdaki gereklili¤ini ve tiyatro-
nun önemini bir kez daha anlam›fl ol-
dular.
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Bizim için önemli ve de¤erli bir gün olan 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ram›n› okulumuz 3/C s›n›f› ö¤rencileri ile büyük bir coflkuyla kar-
fl›lad›k. S›n›f›m›z› heyecanla süsledik ve bayram coflkusunu ya-
flad›k. Büyük önderimizin en büyük eserim dedi¤i Cumhuriyet
yönetiminin, en iyi yönetim flekli oldu¤unun fark›na vard›k.

3. VE 4. SINIFLARIMIZ

KÜLKED‹S‹
MÜZ‹KAL‹NDE

20.11.2014 Perflembe günü 3 ve
4.s›n›f ö¤rencilerimiz Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde “Külkedisi” isimli

3. s›n›flar olarak  hayat bilgisi dersi

‘Benim Eflsiz Yuvam’ temas›nda iflle-

di¤imiz ‘Canl›lar ve Yuvalar›’ konusu

ile ilgili etkinlik yapt›k. S›n›f guruplara

ayr›ld› ve evden getirdikleri malzeme-

leri kullanarak her bir gurup bir bar›-

nak yapt›. Ö¤rencilerimiz deniz, ah›r,

a¤›l, kümes, ma¤ara, yuva ve orman-

da yaflayan canl›lar için bar›naklar

yapt›lar. Son olarak evden getirdikleri

hayvan resimlerini bar›naklar›na yerlefl-

tirdiler. Bu etkinli¤i yaparken hem çok

e¤lendiler hem de her canl›n›n bir yu-

vas› oldu¤unu, kendi evlerinin de ne

anlama geldi¤ini anlam›fl oldular.

Canlılara barınak yaptık



HAVAYI 
SIKIŞTIRDIK
4.s›n›f ö¤rencilerimizle, Fen ve Tekno-
loji dersinde tüm gazlar s›k›flt›r›labildi¤i
gibi havan›n da s›k›flt›r›labildi¤ini deney

yaparak gördük. Bu deneyi yapabil-
mek için s›n›flar›m›za enjektör getirdik.
Enjektörün ucunu ö¤rencilerimizle, s›-
rayla parma¤›m›zla bast›rd›k. Enjektö-

rün pistonunu ileriye do¤ru ittirdik.
Pistonun biraz ilerledikten sonra dur-
du¤unu gördük. Bu deneyle havan›n

çok kolay s›k›flt›r›labildi¤ini gördük.
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KÜÇÜK 
JUDOCULAR
Japon modern dövüfl sanatlar›n›n 
ilk örne¤i olan Judo, 
okulumuz 4/C s›n›f› ö¤rencilerinden
‹dil Kara, Gökçe Kaçar ve 
Sümeyye Sude Ya¤d›’n›n da 
ilgi oda¤› oldu. Bir üst kufla¤a 
geçme hevesiyle okulumuz 
kulüp saatlerinde bu sporu yapan 
küçük sporcular›m›z, 
bu sporun tekniklerini 
merakla ö¤reniyorlar.

CUMHUR‹YET BAYRAMINI KUTLADIK
Cumhuriyetin anlam ve önemini kavramak için her y›l 29 Ekim’de k›vançla
bu milli bayram› okulumuz ö¤rencileri ile kutluyor ve haz›rl›klar yap›yoruz.
Bu sene 91.y›ldönümünü kutlad›¤›m›z Cumhuriyetle birlikte milletimiz ba-
¤›ms›zl›k, özgürlük ve eflitlik gibi unsurlara kavuflmufl oldu. Okulumuz
4.s›n›f ö¤rencileri de güne uygun panolar haz›rlay›p, programlara kat›ld›lar.
Unutmayal›m ki! CUMHUR‹YET bizim için en büyük bayramd›r.

GÖKYÜZÜ YILDIZLARI
ATATÜRK’Ü ANDI
Atatürk’ün ölümünün 76. y›ldönümünde, okulumuz 3. Ve 4. s›n›f ö¤renci-
lerinin de görev ald›¤› anma töreninde büyük önderimizi and›k. Günün an-
lam ve önemini anlatan panolar haz›rlad›k. 10 Kas›m sabah› saat 09.05’te
sayg› duruflu ile bafllayan bu anlaml› gün saat 09.30’da okulumuz konfe-
rans salonunda devam etti. Okulumuz ö¤rencileri ile yurdumuzu düflman-
lardan kurtaran, en büyük eserim dedi¤i Cumhuriyeti kuran eflsiz lider
Atatürk’ü büyük bir özlemle yad ettik.

12. SINIFLARA MOT‹VASYON SEM‹NER‹

Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesi Rehber Ö¤retmeni Naciye
YAKUPO⁄LU taraf›ndan 12. s›n›f ö¤rencilerimize 
‘Motivasyon’ semineri yap›ld›. 

tek bafl›ma savafl›r›m.” demesindeki
kararl›l›¤› örneklerle anlat›ld›.

Hedefe giderken önümüze ç›kan en-
gelleri aflmam›z›n da öneminden bah-
sedildi. Özellikle “cep telefonlar›, bilgi-
sayar, tv, kötü arkadafl, düzensiz uyku,
dengesiz beslenme…” gibi unsurlar›n
hedefimize ulaflmada olumsuz etkileri
oldu¤u ve bugünden itibaren bunlar-
dan kurtulmam›z›n gereklili¤i anlat›ld›.
Baflar›l› insanlar›n “kararl›, azimli, ken-
dine güvenli” olmas› gerekti¤i de an-
lat›ld›. Olumsuz düflünmenin, insan›
baflar›s›zl›¤a götürece¤i ve çabuk pes
etmesine sebebiyet verece¤i ö¤ren-
cilerimizle paylafl›ld›.

12. s›n›f ö¤rencilerimizle motivasyon
seminerlerimiz devam edecektir.

Ö¤rencilerimizin YGS sürecinde ya-
flad›klar› s›k›nt›lar ve çözüm yollar› üze-
rinde duruldu. Bu sürecin verimli hale
gelebilmesi için ‹çsel Motivasyon’un
öneminden bahsedildi. ‹çsel Motivas-
yon’u tetikleyen en büyük gücün de
“hedef belirleme” oldu¤u söylenerek
bununla ilgili örneklerden bahsedildi.
Hedefi net belirlemenin, insanlar› bafla-
r›ya götürece¤i, bahanelerin yerini çö-
züm yollar›n›n alaca¤›,  insan›n ne yap-
mak istedi¤i de¤il de neyi yapmas› ge-
rekti¤i konusunda bilinçlendirdi¤i anla-
t›ld›. Hedefi net belirleyen ö¤rencilerin
çal›flmalar›nda disiplinli oldu¤u, asla
pes etmedi¤i ve engelleri ortadan kal-
d›rd›¤› anlat›ld›. Fatih Sultan Mehmet’in
“‹stanbul mutlaka fetholunacakt›r.” dü-
flüncesindeki azmi,   Yavuz Sultan Se-
lim’ in Çald›ran’a giderken “Gerekirse
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Maddeyi
tan›d›k
4.s›n›flar›m›zla Fen ve Teknoloji dersin-
de maddeleri özelliklerine göre s›n›f-
land›rd›k. S›n›flar›m›za çeflitli maddeler
getirerek inceledik. Suyu çeken çek-
meyen, suda batan batmayan ve m›k-
nat›sla çekilen ve çekilmeyen madde-
leri deney yaparak ay›rt edip grupla-
d›k. Ö¤rencilerimiz bahçede yapt›klar›
flemsiye etkinli¤inde çok e¤lendiler.

4.SINIFLAR KURTULUfiUN KAHRAMANLARINI TANITIYOR
4-A, 4-B ve 4-C s›n›f› ö¤rencilerimiz, Sosyal Bilgiler dersinde Geçmiflimi Ö¤reniyorum ünitesinde  Milli Mücadele y›llar›nda
yaflananlar›n önemini ö¤rendi. Bu ba¤lamda Türk milletinin Kurtulufl Savafl›’nda gerek cephede gerek cephe arkas›nda
verdi¤i önemli mücadeleleri ö¤rendi. Kas›m ve aral›k ay› panolar›n›n konusu olarak da “Kurtuluflun Kahramanlar›”
konusunu seçti. Ve milli mücadele y›llar›ndaki kahramanlar›m›z›n yaflam öykülerini araflt›rd›, bunlar› panolar›nda sergiledi.

4.SINIFLARIMIZ KÜLTÜREL 
ZENG‹NL‹KLER‹M‹Z‹ Ö⁄REN‹YOR

4.S›n›flar ‹skelet
Sistemini Tan›yor
23 Eylül Sal› günü 4.s›n›f ö¤rencileri-

mizle Fen ve Teknoloji dersinde “‹ske-
let Sistemimiz Dik Durabilir mi?” dene-

yini yapt›k. Model üzerinde vücudu-
muzun iskeletini oluflturan kemikleri

tan›may› amaçlayan deneyde ö¤renci-
ler yapt›klar› etkinlikleri birbirlerine de
anlatt›. 4.s›n›f ö¤rencilerimizle o gün,
deney yapman›n ve iskelet sistemini

keflfetmenin keyfini yaflad›k.

Mevlana’y› and›k
Okulumuz ö¤rencilerinin görev ald›¤›

Mevlana’y› Anma Haftas›’ndaki prog-
ramda 4.s›n›f ö¤rencileri de küçük bir
gösteri yapt›lar. Ö¤rencilerin ilgiyle iz-
ledi¤i programda okulumuz 4/C s›n›f›

ö¤rencilerinden ‹dil Kara’ n›n melodika
eflli¤inde seslendirdi¤i ‘DUA ‹LE’ ez-

gisi büyük bir be¤eni toplad›.

SSeevvddiikklleerriimmiizzee  
mmeekkttuupp yyaazzdd››kk

Özel Maltepe Gökyüzü ‹lkokulu 4.s›n›f
ö¤rencileri, Türkçe dersinde sevdikleri
ve özledikleri bir yak›n›na mektup yaz-
d›lar. Mektubun, yaz›n›n bulundu¤u ta-
rihe kadar ortaya ç›km›fl eski edebiyat

türlerinden biri oldu¤unu ö¤rendiler.
Ayn› zamanda mektubun kiflili¤imizin
bir aynas› oldu¤unu anlad›lar. Sayg›-

m›z›n, sevgimizin, karakterimizin, inan-
c›m›z›n, görüfl ve düflüncelerimizin
hatta kültürümüzün mektubumuza

yans›d›¤›n› kavray›p, basit bir yaz› türü
gibi görülmesine ra¤men mektubun

da kendine özgü bir düzeni, bir disipli-
ni, bir plan› oldu¤unu ö¤rendiler. Yaz-
d›klar› mektup örneklerini s›n›fta arka-

dafllar›yla büyük bir keyifle okuyup
paylaflt›lar. 

4.s›n›f ö¤rencilerimizle 20 Ekim Pa-
zartesi günü, Sosyal Bilgiler der-
sinde s›n›flar›m›za milli kültürümüzü
oluflturan ö¤elerden örnekler geti-
rerek inceledik. Milli kültürün, bir
toplumu di¤er toplumlardan ay›ran

bir özellik oldu¤unu ö¤rendik. Ö¤-
rencilerimizle kültürel de¤erlerimizi
koruman›n ve yaflatman›n milleti-
mizin varl›¤›n›n devam› için gerekli
oldu¤u fluuruna vard›k.
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ÖZEL MALTEPE GÖKYÜZÜ ANAOKULUNDA TURKISH FOOD FEST‹VAL

Anaokulumuzda bir hafta boyunca ülkemizin ürünleri araflt›r›p ö¤rendik,
faaliyetler yapt›k,bilgileri arkadafllar›m›zla paylaflt›k. Sonras›nda evden
getirdi¤imiz yiyeceklerimizle muhteflem bir masa haz›rlay›p  arkadafllar›-
m›z› davet ettik. Yerli  Mal› kullan›m›n›n önemini anlatan flark›lar eflli¤inde
getirdi¤imiz yiyecekleri hep birlikte afiyetle yedik.

YERL‹
MALI
KKUUTTLLAAMMAASSII  
YYAAPPIIYYOORRUUZZ

Özel Maltepe Adatepe Anaokulu
olarak çocuklar›m›z ile yerli mal› ve tu-
tumun önemini vurgulamak için e¤len-
celi bir kutlama düzenlenmifltir. Ço-
cuklar›m›z hem paylaflmay› ö¤renip
hem de e¤lenmifllerdir.

Özel Gökyüzü Adatepe Anaokulu olarak Halis Kurtça Kültür Merkezinde
izledi¤imiz ‘Kahraman Çiko’ oyunu ile çok e¤lendik.

‘KAHRAMAN KÖPEK Ç‹KO’
MÜZ‹KAL‹N‹ ‹ZL‹YORUZ

Gökyüzü E¤itim Kurumlar› Adatepe Anaokulu
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Özel Gökyüzü Adatepe Anaokulu olarak çocuklar›m›za, kendi yafllar›na uygun hikaye kitaplar›n› incelemeleri
için kütüphane gezisi düzenlendi. Hayal güçleri ve duyuflsal geliflimleri desteklendi.

KÜTÜPHANEY‹ GEZ‹YORUZ

10 Kasım

Atatürk’ü
andık
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm y›l dönü-
münde Maltepe Anaokulumuzda düzenle-
nen törenle an›ld›. Çocuklar›m›z›n haz›rlad›-
¤› fliirler, flark›lar izlenmeye de¤erdi.

Gökyüzü 
Kardeflli¤i
Maltepe Anaokulumuzda hepimizin bir
kardefli var. Gökyüzü kardeflli¤i kapsam›n-
da çocuklar›m›zla çeflitli etkinliklere kat›l-
d›k. Kardeflli¤in önemini yak›ndan hisse-
derek birbirimize yard›m etmenin hazz›n›
yaflad›k.

Özel Gökyüzü Adatepe Anaokulu velilerimize okulumuzun Marmara salonunda
yap›lan kahvalt›m›z oldukça keyifli geçti. Velilerimiz birbirleriyle tan›flt›lar, ö¤ret-
menleriyle sohbet etme f›rsat› buldular.

VEL‹ KAHVALTIMIZ ÇOK KEY‹FL‹ GEÇT‹

GAME OF GÖLGE ‹ZL‹YORUZ
Çocuklar gölge gösterisini izlerken çok e¤lendiler. Gösteri sayesinde çocuklar
biliflsel ve sosyal anlamda geliflim gösterdiler.

A⁄IZ VE D‹fi 
SA⁄LI⁄I E⁄‹T‹M‹
Maltepe Anaokulumuzda 20.11.2014 Per-
flembe günü a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimi ve-
rildi. Difl kontrolleri yap›ld› ve difl bak›m›
nas›l yapacaklar›n› uygulamal› olarak ö¤-
renildi.

Cumhuriyet
Coflkusu
Maltepe Anaokulumuzda 29 Ekim
Cumhuriyet çeflitli etkinliklerle ve
coflkuyla kutland›. Çocuklar›m›z›n
seslendirdi¤i fliir ve flark›lar nefle ve
coflku içinde dinlendi.
Çocuklar›m›z›n yüzündeki coflkuyu
hep birlikte yaflad›k.

Pijama
Partisi
19.09.2014 Perflembe günü ço-
cuklar›m›zla Maltepe Anaoku-
lumuzda pijama partisi ve yast›k
savafl› yapt›k hem e¤lendik hem-
de oynayarak hoflça vakit geçir-
dik.
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ANA B GÖRGÜ KURALLARINI Ö⁄REND‹K
Özele Maltepe Gökyüzü Anaokulu olarak görgü kurallar› konusunu iflle-
di¤imiz hafta s›n›f›m›za ö¤rencilerimizden Naz AYDIN’›n Dedesi ve Anne-
annesini s›n›f›m›za davet edildi. Dedemiz taraf›ndan bize hikaye kitab›
okundu ve büyüklerimize karfl› nas›l davranmam›z gerekti¤i konusunda
ö¤ütler verildi. Kolonya ve çikolata ikram edildikten sonra, ellerinden
öpülüp büyüklerimiz u¤urland›.

ANA C 29 EK‹M CUMHUR‹YET BAYRAMIMIZI KUTLADIK

Özel Maltepe Gökyüzü Anaokulu ö¤rencilerimize sosyal sorumluluk 
projesi alt›nda ‘YUMURTA BEBEK’ etkinli¤i yap›ld›. Bir adet piflmemifl
olan yumurta istedikleri gibi süslenip bir hafta boyunca okula gelip 
giderken yanlar›nda getirmeleri istendi. Buradaki amac›m›z 
ö¤rencilerimize sorumluluk bilincini uygulayarak kazand›rmakt›r. 
Bir hafta sonunda ö¤rencilerimize kat›l›m belgesi verildi.

ANA B YUMURTA BEBEK PROJEM‹Z

Özel Maltepe Gökyüzü Anaokulu olarak çocuklar›m›z›n gözlem ve
deneyimlerini art›rmak amaçl› lale so¤an› ekimi yap›ld›. Çocuklar›m›za bu
proje ile ilgili olarak düzenli bir flekilde sulama yapma ve gözlem yapma
görevi verildi. Böylece çocuklar›m›za hem sorumluluk hem de canl›
sevgisi ve canl›lar› koruma duygular› afl›lanmaya çal›fl›ld›.

ANA C LALE EK‹M‹ PROJEM‹Z

29 Ekim Cumhuriyet Bayram› ö¤rencilerimizle beraber coflkulu bir flekilde kut-
land›. Panolar›m›z› yapt›¤›m›z faaliyetlerle koridorumuz ve s›n›f›m›z Türk Bayrak-
lar› ile süslendi. Türk Bayrakl› taçlar›m›z› tak›p koridorda ‹ST‹KLAL MARfiIMIZ
ve CUMHUR‹YET MARfiIMIZ söylendi.

ANA D SANA B‹R MEKTUP VAR PROJEM‹Z

Özel Maltepe Gökyüzü
Anaokulu olarak 8-12
Aral›k tarihleri aras›ndaki
haftay› yerli mal›n› kut-
lad›k. ‹lk önce yerli mal-
lar›ndan ve yerli mal›n›n
öneminden bahsettik.
Ö¤rencilerimiz evden
meyve, kuruyemifl ve
yiyecekler getirdi.

Yapt›klar› meyve taçlar›n› takt›lar ve koridorda yerli mal› haftas›n› kutlad›k.
Yar›flmalar ve oyunlar oynad›lar. Hem çok e¤lendiler hem de getirdikleri yiye-
cekleri yediler.

ANA A M‹N‹GOLF ETK‹NL‹⁄‹NDE
Özel Maltepe Gökyüzü Anaokulu Ana A s›n›f› ö¤rencilerimiz ile, okulumuzun
spor salonunda mini golf etkinli¤ine kat›l›p, e¤lenerek ö¤renmenin keyfini
yaflad›k.

Özel Maltepe Gökyüzü Anaokulu Ana D s›n›f› olarak her s›n›f kap›s›na birer posta
kutusu haz›rland›. Aileler evde çocuklar›ndan habersiz yazd›klar› mektuplar› posta
kutusuna att›lar. Daha sonra mektuplar ö¤retmenler taraf›ndan çocuklara okundu.
Çocuklar ailelerinden gelen mektuplar can kula¤› ile dinlendi ve duyguland›lar.

ANA D YERL‹
MALI HAFTAMIZI
KUTLADIK
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11.11.2014 tarihinde Özel Maltepe Gök-
yüzü Ortaokul ö¤rencilerinin kat›ld›¤›, Sos-
yal Bilgiler ve Görsel Sanatlar ö¤retmeni-
nin düzenledi¤i “‹stanbul Modern Sanat-
lar Müzesi ve Miniatürk” gezisi 5. S›n›f
ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
Ö¤rencilerimiz ile öncelikle modern sanat-
lar müzesinde sanat›n dönüflümü, düflün-
sel aç›l›mlar›, yarat›c›l›¤›, ifade araçlar›, sa-
natç›lar›n birbirlerinden devrald›klar› gör-
sel ve sözel miraslar incelendi. Ard›ndan
da Ayasofya’dan Selimiye’ye, Rumeli Hisa-
r›’ndan Galata Kulesi’ne, Safranbolu Evle-
ri’nden Sümela Manast›r›’na, Kubbet-üs
Sahra’dan Nemrut Da¤› Kal›nt›lar›’na dek
pek çok kültür ve medeniyetin izlerinin bir
araya geldi¤i eserleri gözlemleyerek hak-
k›nda bilgi edinildi.

26.12.2014 tarihinde Özel Malte-
pe Gökyüzü Ortaokul ö¤rencilerinin
kat›ld›¤›, Sosyal Bilgiler ögretmeni-
nin düzenledi¤i “Mehmet Akif
Esoy’u anma program› ve Mehmet
Akif Ersoy belgesel gösterimi” 6.
s›n›f ö¤rencilerinin kat›l›m›yla ger-
çeklefltirildi. Programda milli mü-
cadeleye kat›l›p ülkesinin ba¤›ms›z-
l›¤›na kavuflmas› için halk› ayd›n-
latmak görevini seve seve kabul
eden, fliirleriyle bu ülkenin gerçek
sahiplerine samimiyetle seslenen,
arkas›nda b›rakt›¤› birçok fliirleriyle
oldu¤u kadar, vatan mücadelesine
yapt›¤› katk›lar›yla da övgüyü hak
eden ve örnek al›nacak bir sevgi ve
dava adam› olan Mehmet Akif’in
hayat› anlat›ld›. 78 y›l önce kaybet-
ti¤imiz, ölümünden sonra bile, hâlâ
yeri doldurulamam›fl olan Milli fia-
irimiz Mehmet Akif Ersoy vefat›n›n
78. y›ldönümünde rahmetle an›ld›.

M‹LL‹ 
fiA‹R‹M‹Z‹N 
RUHU fiAD 
OLSUN

‹stanbul Modern Sanatlar Müzesi ve Miniatürk gezisi gerçeklefltirildi.

Herkesin farkl› bir ö¤renme yön-
teminin oldu¤unu kabul etti¤imiz
günümüzde tarihi olaylar›n anlat›m-
la ö¤retilmesi veya pekifltirilmesi
her zaman mümkün olmamaktad›r.
Bundan dolay› önemli görülen veya
pekifltirilmek istenen bilgilerin daha
dikkat çekici bir biçimde ve görsel
materyallerle desteklenerek paylafl›-
ma aç›lmas› gerekmektedir. Sosyal
Bilgiler ö¤retmeni Emrullah fiAH‹N-
BAfi ‘Tarihte Bu Ay’ adl› pano ça-
l›flmas›yla her ay tarihte meydana
gelen önemli tarihi ve kültürel olay-
lar› Sosyal Bilgiler panosunda pay-
laflmaktad›r. Böylece görsel mater-
yallerle ö¤rencilerin dikkatini çek-
mekte ve merak uyand›rmaktad›r.

TAR‹HTE BU
AY PANOSU

TAR‹H‹ ve SANATSAL
GÜZELL‹KLER‹M‹Z‹ TANIDIK

Ö¤rencilerimiz ile yak›n tarihimizin en
önemli olaylar›ndan biri olan Çanakkale
Mücadelesini derslerde ö¤rendikten son-

ra Gelibolu Yar›madas› haritas›ndan olu-
flan oyun alan›nda, hem co¤rafi hem ta-
rihi yönden o bölgede bulunan her fley

görüldü. Soru kartlar› arac›l›¤›yla görev
alan ö¤rencilerimiz taraf›ndan Çanakkale
Destan› oyun içinde tekrar yaz›ld›.

25.12.2014 tarihinde Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokul ö¤rencilerinin ka-
t›ld›¤›, Sosyal Bilgiler ö¤retmeninin düzenledi¤i ‘Uyan›fl Çanakkale
Destan› Oyunu’ 8-A s›n›f› ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. 

Çanakkale’de
destan yaz›yoruz‘

’
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33. Uluslararas›
‹stanbul Kitap 
Fuar› Gezimiz
TÜYAP
Uluslararas› ‹stanbul Kitap Fuar› bu y›l otuz
üçüncü kez 8 Kas›m 2014’te TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de ka-
p›lar›n› açt› ve Fuar 16 Kas›m 2014 tarihi-
ne kadar devam etti. Gökyüzü Koleji-Fen
Lisesi Türk Dili ve Edebiyat› ö¤retmenleri-
miz, 9. ve 10. s›n›f ö¤rencilerimizle birlikte
12 Kas›m 2014 günü fuar gezisini yapt›lar.
Bu geziyle ö¤rencilerimizin güncel kitaplar-
dan ve yaz›n dünyas›ndan haberdar ol-
malar›, kitaplara ilgi çekmeleri amaçland›.

Bahar gelmesin mi sineme? Açmas›n m› mavi güller? 
Bana sen laz›m, vermesin mi kader? 

(HZ. MEVLANA’NIN 741. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ)
Özel Maltepe Gökyüzü Koleji - Fen Lisesi, hoflgörü timsali Hz. Mevlana’n›n 741. vuslat y›l dönümünü anma program› dü-
zenledi. Okulumuzun konferans salonunda düzenlenen programda Hz. Mevlana’n›n hayat› okunduktan sonra 12/B s›n›f›n-
dan M. Kaan ABACI “Etme” fliirini hepimizin kalbine dokunacak flekilde güzel sesiyle okudu. Ard›ndan 11/B s›n›f›ndan
‹zem Ceylin KANGALLI ve Zühre Nur ÇORLAK, Mevlana'n›n fiems'e yazm›fl oldu¤u mektuplar› hepimize hissettirerek oku-
dular. En son olarak lise müdürümüz Gürkan ÜNVER’in katk›lar›yla okulumuza gelen iki semazenin Allah aflk›yla sema
yap›fllar›n› izleyerek duyguland›k. 

29 EK‹M CUMHUR‹YET
BAYRAMI KUTLAMASI
29 Ekim Cumhuriyet Bayram›’n› Gökyüzü
E¤itim Kurumlar› olarak Maltepe Hasan
Do¤an Stad›’nda  ilçe Milli E¤itim Müdürü,
Kaymakam ve Maltepe Belediye Baflkan›n›
kat›l›mlar›yla coflkulu bir flekilde kutlad›k.

Okulumuzda ö¤renci
meclis baflkanl›¤› seçimi

2014-2015 y›l› için okulumuzda ö¤renci
meclisi baflkanl›¤› seçimlerimiz yap›ld›.
9/FL s›n›f›ndan Umutcan SÜRÜCÜ, Meh-
met Mert TEZCAN, 9/B s›n›f›ndan Musa
EK‹Z ve 10/B s›n›f›ndan Hatice Sümeyye
GÜL aday oldular. Seçime do¤ru ilerlerken
aday ö¤rencilerimiz, okul içerisinde çeflitli
tan›t›m çal›flmalar›nda bulundular. Kolej ve
Fen Lisesi ö¤rencilerimiz konferans salo-
nunda, sand›k bafl›nda oylar›n› kulland›lar.
Oylar›n sonuçlar›na göre ö¤renci meclis
baflkanl›¤›n› aç›k ara oy fark›yla 9/FL s›n›-
f›ndan Umutcan SÜRÜCÜ kazand›. Ö¤ren-
cimizi tebrik ediyor ve ona bundan sonraki
çal›flmalar›nda baflar›lar diliyoruz.

10 KASIM
ATATÜRK’Ü
ANMA
PROGRAMI

10 Kas›m 1938 günü ebediyete intikal
eden ulu önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün an›s›na okulumuzda anlaml› bir prog-
ram düzenlendi. 

76. ölüm y›l dönümü münasebetiyle, Tarih
Ö¤retmeni Bülent ÇAKIR ile Türk Dili ve
Edebiyat› Ö¤retmeni Büflra KAPTAN rehber-
li¤inde gerçeklefltirilen programda Atatürk ile
ilgili film gösterimi yap›ld›, ö¤renciler taraf›n-
dan Atatürk’ün Gençli¤e Hitabesi ‹ngilizce ve
Türkçe olarak okundu, fliirler, Atatürk ilkeleri
ve Atatürk’ten an›lar okunarak anlaml› bir an-
ma töreni düzenlenmifl oldu. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sayg›
ve özlemle an›yoruz.

retmeni P›nar TÜRKO⁄LU, Tarih
Ö¤retmeni Bülent ÇAKIR, Rehber-
lik Ö¤retmeni Naciye YAKUPO⁄-
LU ve DEM Sorumlusu Aysun
KURT taraf›ndan oluflan jürinin ka-
rar›na göre 658 puan 10. s›n›flar,
663 puan da 9. s›n›flar alm›flt›r.
Ö¤rencilerimizde büyük bir heye-
can uyand›ran yar›flmay› 5 puan
farkla kazanan 9. s›n›f ö¤rencileri-
mizi tebrik ediyoruz.

OKULUMUZDA
MÜNAZARA 
HEYECANI…
Gökyüzü Koleji-Fen Lisesi’nde
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü tara-
f›ndan 19.12.2014 tarihinde müna-
zara yap›ld›. “Bir ülkenin kalk›nma-
s›nda e¤itim mi önemlidir para
m›?” konulu münazara, 9. s›n›flar
ve 10. s›n›flar aras›nda yap›ld›. 9.
s›n›flardan Ayfle EKfi‹ baflkanl›¤›n-
da, Tu¤çe ÖZDEN‹Z, Umutcan
SÜRÜCÜ, Emin KODAMAN ve
O¤uzhan GÜL, “e¤itim” taraf›nda,
10. s›n›flardan Aleyna KULAKSIZ
baflkanl›¤›nda, Beyza SEKMEN,
Bera BAYRAKÇEKEN, Emre KIRLI
ve As›m KUL “para” taraf›nda sa-
vunmalar›n› yapt›lar. ‹ngilizce Ö¤-
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GÖKYÜZÜ B‹L‹M
fiENL‹⁄‹NDE…

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriimmiizziinn
ççaall››flflmmaa
ddaavvrraann››flflllaarr››nn››
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorruuzz

Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesi Rehber
Ö¤retmeni Naciye YAKUPO⁄LU taraf›n-
dan ö¤rencilerimize “Çal›flma Davran›fl›-
n› De¤erlendirme” envanteri uyguland›.

Envanter, ö¤rencilerimizin flu konularla
ilgili bilgilenmesi için uyguland›:

∑ Çal›flmaya bafllamak ve sürdürmek
∑ Bilinçli çal›flmak ve ö¤rendi¤ini 

kullanmak
∑ Not tutmak ve dersi dinlemek
∑ Okuma al›flkanl›¤›
∑ Ödev haz›rlamak
∑ Okula karfl› tutum
∑ S›navlara haz›rlanmak ve 

s›nava girmek

Envanter sonuçlar›, raporlar halinde
ö¤rencilerimize ve velilerimize  sunularak
de¤erlendirme yap›ld›.

‹stanbul Üniversitesi Astronomi ve 
Uzay Bilimleri Bölümüne Gezi

araçlar›n› yerinde görmek ve anlat›lan konu-
lar›n görsellikle pekiflmesini sa¤lamakt›. Bö-
lümün en önemli ve ilgi çekici uzay gereci te-
leskop oldu. Alman yap›m› olan teleskopun
en önemli özelli¤i Türkiye’de ve dünyada tek
olufludur. Üniversiteden ayr›ld›ktan sonra Üs-
küdar’da Çaml›ca Tepesi’nde ö¤le yeme¤iyle
etkinli¤imize devam ettik. Güzel bir gezinin
ard›ndan 14.30 da okulumuza döndük.

22.12.2014 Sal› günü Gökyüzü Koleji-
Fen Lisesi Fizik Bölümü olarak 9/A, 9/B
ve 9/FL s›n›flar›yla ‹stanbul Üniversitesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümüne
gezi düzenledik.

Gezinin amac›, evrenin oluflumu, uzay›
ve günefl-dünya iliflkisini yetkili a¤›zlar-
dan ö¤rencilerimizle paylaflmak, uzay

Çevremizde tasarruflu kullan›m›n,
ölçülü tüketim bilincinin geliflmesi
gerekti¤ini vurgulamak amac›yla
Fen Zümresi Baflkan› Kimya Ö¤-
retmeni Gülsenem A⁄AÇ AYLA ta-
raf›ndan 11/A s›n›f› ö¤rencileri yar-
d›m› ile “31 Ekim Dünya Tasarruf
Günü” etkinli¤i kutland›. Gökyüzü
Koleji ve Fen Lisesi  ö¤rencileri bu-
gün coflku içinde “Tasarrufa evet,
israfa hay›r, bilinçsizce tüketime ise
asla!” dedi. 

Etkinlikte, ö¤rencilerin haz›rlam›fl
oldu¤u sunum, ufak videolar ve
afifller yer ald›.  Sunumda su,
elektrik, do¤al kaynaklar ve cep
harçl›klar›n›n nas›l idare edilmesi
gerekti¤i ve tasarruflu olman›n
hem aile bütçesine hem de dünya-
ya olan katk›s› üzerinde duruldu.

GÖKYÜZÜ 31 EK‹M DÜNYA TASARRUF GÜNÜ ETK‹NL‹⁄‹NDE

‘TASARRUFA EVET, ‹SRAFA HAYIR,
B‹L‹NÇS‹ZCE TÜKET‹ME ‹SE ASLA!’

“Bilimdeki geliflmeler ve gelecekte bi-
zi bekleyen problemler nelerdir?” so-
rular›n›n yan›tlar›n› arayan 9. ve 10. s›n›f
ö¤rencileri Fen Zümresi Baflkan› Kimya
Ö¤retmeni Gülsenem A⁄AÇ AYLA arac›l›-
¤›yla Mall of ‹stanbul’da Bilim Tüneli’ne
gezi düzenledi.  Gezi sürecinde evren,
madde, hayat, karmafl›kl›k, beyin, sa¤l›k,
enerji ve toplumdan oluflan sekiz modül ile
ilgili geliflmeler ö¤renciler taraf›ndan sor-
guland›. Ak›llarda bulunan sorular görerek,
anlayarak ortadan kalkt›.

3. s›n›f ö¤rencileri Fen ve Teknoloji der-
sinde kat› ve s›v› maddelerin özelliklerini
ö¤rendiler. Maddelerin suda yüzme yüz-
meme, suda batma veya batmama gibi
özelliklerini deneyler yaparak gözlemledi-
ler. Çevresinde gördü¤ü baz› maddeleri
sert ve yumuflak, esnek ve berk, sa¤-
laml›k ve k›r›lganl›k, parlakl›k ve matl›k,
kokulu ve kokusuz, pürüzlü ve pürüzsüz
olarak ay›rt edip s›n›fland›rd›lar. Ayn› za-
manda maddelerle deney yaparken ge-
rekli güvenlik tedbirlerini almada sorum-
luluk üstlendiler.

3. SINIFLAR
KATI VE SIVI
MADDELER‹N
ÖZELL‹KLER‹N‹ 
Ö⁄REN‹YOR 

Gökyüzü Koleji-Fen Lisesi Edebi-
yat Bölümü’nün ve Gökyüzü Ede-
biyat Toplulu¤u’nun çal›flmalar›yla
“Türk Halk Edebiyat›” konulu ilk
edebiyat sergisi aç›ld›. Bu sergiyle
ö¤rencilerin, genifl bir kültür alan›n›
ihtiva eden “Tük Halk Edebiyat›”n›
yak›ndan tan›malar› amaçlanm›flt›r.
Yo¤un ilgi gören sergi çal›flmalar›,
bir ay boyunca lise katlar›nda ser-
gilendi.

Okulumuzda

Türk Halk Edebiyatı
sergisi açıldı
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Yeni bir e¤itim sistemi
Canl›lar aras›nda insan yavrusu e¤itime ihti-

yaç duyar ve yard›m almaya muhtaçt›r. Ö¤retim
bir süreçtir, bilgi edinme zaman ister ve hayat
boyu devam eder. E¤itim bir arada yaflama
al›flkanl›klar› kazanma, davran›fl gelifltirme, top-
lum içinde yaflarken tav›r alma ve uyum sa¤la-
ma özellikleri kazand›r›r. Bir arada olma, birlik-
te yaflama, idealler, hayaller e¤itimle kazan›l›r.

Bizi hayata haz›rlayan e¤itimin içeri¤i ne ol-
mal›? ‹çerik ne ile doldurulmal›? Bir ülke hangi
e¤itim gelene¤ini uygulamal›, nereye ulafl›lmak
isteniyor? Ulafl›lmak istenen insan modeli ve ni-
telikleri neler olmal›? Tarih boyunca toplumlar
bu sorulara cevap bulmaya ve e¤itim modelleri
oluflturmaya çal›flm›fllard›r. E¤itimin yönünü
belirleme, e¤itim uzmanlar›n›n her zaman ki u¤-
rafllar› ve amaçlar› olmufltur. 

21.yüzy›lda yeni bir e¤itim felsefesi oluflturma
art›k kaç›n›lmaz, vazgeçilmez bir zorunluluk ha-
line gelmifltir. Asl›nda e¤itime felsefe ile bak-
mak gerekir. E¤itim felsefesi oluflturacaklar ye-
ni fikirler üretmeli, yeni modeller tasarlamal›,
elefltirel bir bak›fl aç›s›yla gelecek nesillere ve-
rilecek e¤itim modelini oluflturmal›d›r. 

E¤itimin hedefi olan çocu¤un yarat›l›fl›ndan
var olan birçok özeli¤inin yan› s›ra afla¤›daki ni-
telikler gibi birçok güzelliklere de sahiptir. E¤i-
tim felsefesi bu olumlu duygular› beslemeli ve
gelifltirmelidir. 

¸ Masum,
¸ Enerji dolu, 
¸ Vazgeçmeyen, 
¸ Merak eden,
¸ ‹çten,
¸ Dürüst,
¸ Kin tutmayan,
¸ Oyun oynayan ve ö¤renen,
¸ Geliflime ve de¤iflime aç›k,
¸ Karfl›l›ks›z seven,
¸ Paylaflan,

Her kültür ve medeniyet kendi model insan›n›
flekillendirir. Bizim medeniyetimizde duygu,
sevgi ve aflk vard›r. ‘E¤itim bir aflk iflidir’ ve
‘E¤itimde ak›l ve gönül (kalp) ba¤› kurulma-
l›d›r.’ der Prof. Dr. Selahattin Ökten Hoca. E¤i-
tim, asl›nda duygu, sevgi ve aflk meselesidir.
Sevgisiz ve duygusuz bilgi davran›fla dönüfl-
mez. Duygu dünyas› estetiktir. O, güzel ve gü-
zellikler ile u¤rafl›r. Kalbin alan› sevgi ve aflkt›r. 

Davran›fllar›m›za as›l yön veren ve besleyen
duygular›m›zd›r. Çocuklar›m›z›n baflar›s›na yön
veren sadece bilgi de¤ildir. Çocuklar›m›z› mo-
del insanlar ile olumlu davran›fl ve duygular›
olan arkadafllar› ile buluflturmal›y›z. Kötü ör-
neklerden de korumal›y›z.

E¤itim felsefemizi yeniden belirlerken temel
kuram›m›z, yetenekleri keflfedilmifl, duygular›
e¤itilmifl, önce iyi insan ve baflar›l› birey olmal›-
d›r.

Türk E¤itim Sistemi’nde yeniden bir E¤itim
Felsefesi olufltururken dikkatlerin üzerine çekil-
mesi gereken, e¤itimin gündemine acil al›nma-
s› gereken en önemli iki konu ‘Çocuklar›n
Duygu E¤itimi ve Yeteneklerinin Keflfedil-
mesi’dir.

Genel Müdür Yard›mc›s›

Baki KES‹K

YORUM

Ö¤rencilerin s›kl›kla karfl›laflt›¤› dikkat
eksikli¤i, uzun süre bir noktaya odak-
lanamama gibi flikâyetleri daha aza
indirmek ve ö¤rencilerin; dikkati
sürdürme, yarg›lama, sentez etme,
h›zl› düflünme, parça bütün iliflkisini
görme, görsel ve mekânsal keskinlik,
mant›ksal ak›l yürütme, farkl› yollardan
problem çözme, flekil haf›zas›, görsel

ve iflitsel dikkat, s›ra d›fl› düflünce,
flekil-resim-grafik iliflkisi, gözün aktif
kullan›lmas› becerilerinin düzeyini
artt›rmak amac›yla okulumuzda böyle
bir yar›flma düzenlendi. Okul
kütüphanesinde yap›lan yar›flmalarda
ö¤renciler hem birbirleri ile hem de
grupla ile yar›flman›n heyecan›n›
yaflad›lar.

Yaparak yaflayarak ö¤ren-
meyi ilke haline getiren

okulumuzda; 1/C s›n›f›m›zla ‹n-
gilizce dersimizi parkta iflledik.
Konunun “at the park” oldu¤u
derste, ö¤rencilerimiz öncelikle
parkta neler yapt›klar›n› anlatan
“Potato Pals” serisi “At the
park” kitab›n› okudular. Sonra-
s›nda okuduklar› cümleleri bire-
bir hayata geçirdiler. Ve bunu
yaparken yaflad›klar› mutluluk
yüzlerinden okunuyordu.

Okul kütüphanesinde yap›lan yar›flmalarda
ö¤renciler hem birbirleri ile hem de grupla ile

yar›flman›n heyecan›n› yaflad›lar.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Türkçe ö¤retmenleri taraf›ndan 5. ve 6. ö¤ren-
cilerin dikkat, konsantrasyon ve alg›lama düzeylerini art›rmak amac›yla ö¤rencile-
re yönelik ‘Dikkat gelifltirme ve Haf›za güçlendirme’ yar›flmalar› yap›ld›.

YAPBOZ
KULÜBÜMÜZ

Özel Maltepe Göküyüzü Or-
taokulu Yapboz kulübü

olarak e¤lenceli vakitler geçiril-
di. Ö¤rencilerimiz bir yandan
arkadafllar›yla ortak bir ürün
ç›karman›n zevkin tadarken bir
yandan da görsel haf›zalar›n›
gelifltirip problem çöme yete-
neklerini ortaya koydular.. Bü-
tün günün yorgunlu¤unu alan
bu e¤lenceli aktiviteden ç›kan
ürünler ise dönem sonu sergi-
mizde ö¤rencilerimizin ve ö¤-
retmenlerimizin be¤enisine
sunuldu.

At The
Park!

24.11.2014 tarihinde 2. S›n›f-
larla konferans salonunda

ders konular›na paralel olarak
yar›flma yap›ld›. Son ana kadar
berabere giden yar›flmam›zda
2/A ve 2/C tak›m› bir atak ya-
parak öne geçti ve yar›flmay›
kazanan tak›m oldular. Yar›fl-
may› kazanan tak›mlara ‹ngiliz-
ce okuma kitab› hediye edildi.
Böylelikle ‹ngilizce Ö¤renimi s›-
n›f›n d›fl›na da tafl›m›fl oldu.

It’s quiz
time!

Okul Gazetesi
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