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Etkinliklerimiz



ANAOKULU



OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 

5-6 yaş grubu öğrencilerimiz  “Okan Üniversite Diş Hekimliği Fakültesini” 
ziyaret etti. Diş Hekimliği Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Işıl Küçükay; öğren-
cilerimize “Ağız ve Diş Sağlığı” ile ilgili bilgiler verdikten sonra Diş Hekimliği 
laboratuvarını gezerek gözlem yapma fırsatı buldular. Sınıf ortamlarına da 
girerek Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileriyle sohbet ortamı oluşturdular.

18 KASIM 2015



DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ 

4-5 yaş grubu Ataşehir Belediyesi bünyesindeki Düştepe Oyun Müzesi’ni 
ziyaret etti. Masal kahramanları, spor, sinema, müzik, uzay ve daha pek çok 
konu ile ilgili oyuncakları keyifle incelediler. Heyecanla gezdikleri müzede 
etkinlik boyunca oyuncaklar, çeşitli kahramanların isimleri, oyuncakların 
yapılış tarihleri üzerine sohbet etme fırsatı buldular.

 09 ARALIK 2015



Okan Koleji İstanbul Anaokulları 3. Buluşması

ADIMLARIM KÜÇÜK, FİKİRLERİM BÜYÜK
YARATICILIK VE DÜŞÜNME BECERİLERİ ETKİNLİĞİ

Okul öncesi çocuğun hayal gücünün beslendiği, yaratıcı becerilerinin 
geliştirildiği en önemli dönemdir. Yaratıcılık çocuklarımızın en değerli 
potansiyeli ve kaynağıdır. Okan Koleji olarak bu kaynağın değerlendi-
rilmesine yönelik geliştirdiğimiz “Adımlarım Küçük, Fikirlerim Büyük 
Yaratıcılık ve Düşünme Becerileri” etkinliğinin 3.sünü gerçekleştirdik.

19 ŞUBAT 2016



İTFAİYE GEZİSİ

5-6 yaş öğrencilerimiz ile birlikte  Maltepe İtfaiyesine gezi düzenledik. Bu-
rada itfaiye aracının özelliklerini inceleme fırsatı buldular ve itfaiyecilerin 
görevlerini öğrendiler.

Öğrencilerimiz izledikleri video sonrasında yangın esnasında nasıl korun-
maları gerektiği hakkında bilgi edindiler. İtfaiyeci kostümlerini giyerek 
keyifli bir gün geçirdiler. 

22 ŞUBAT 2016



SATRANÇ ŞÖLENİ

Okan Anaokulu Satranç Şöleni’mizi hem 5-6 yaş öğrencilerimizin hem de 
çevre anaokullarının katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye Satranç Fede- 
rasyonu iş birliği ile düzenlediğimiz satranç şölenimiz İstanbul İl Temsil-
ciliği’nin atamış olduğu hakemler tarafından yönetildi. Satrancı sevdirmeyi, 
çocukların stratjik düşünme becerilerini geliştirmeyi, zaman yönetimi 
konusunda deneyim kazanmalarını amaçladığımız satranç şölenimiz pay-
laşım ve dostluk ortamında geçti.

26 MART 2016



PORTFOLYO GÜNLERİMİZ

4-5 ve 5-6 yaş grubu öğrencilerimiz portfolyo sunumlarını yaptılar. Oku-
ma-yazmaya hazırlık, fen-matematik vb. alanlarda yıl boyunca öğrendikle- 
rini uygulamalı olarak anne ve babalarına sunma fırsatı buldular.

11-22 NİSAN HAFTASI



AİLE KATILIM ETKİNLİĞİ

Ailelerin okul ortamında bulunmaları ve eğitim sürecine katılmaları çocuk-
ların gelişimini pek çok açıdan desteklemektedir. Bu nedenle yürüttüğümüz 
“Aile Katılımı” etkinliğimiz için velilerimiz sahip oldukları deneyimleri pay-
laşmak amacıyla okulumuza gelerek etkinliklerini gerçekleştirmişlerdir.

01-30 NİSAN 2016



RENKLİ YUMURTALAR PARTİSİ

Anaokulu bahçesinde düzenlemiş olan “Renkler” partisinde yumurtaların 
içine doldurarak hazırlanan boyaları pano üzerine atarak öğrencilerimiz 
eğlenceli vakit geçirdiler.

22 NİSAN 2016



YILSONU GÖSTERİSİ VE MEZUNİYET

Anaokulu yılsonu gösterimizi koro şarkıları, İngilizce rond, halk oyunları, 
modern dans gösterileriyle gerçekleştirdik. 

28 MAYIS 2016



İLKOKUL



10-11 KASIM 2016

ATATÜRK HAFTASI KUTLAMALARI

Atamızın vefat yıldönümünü anma haftasında törenden önce büstüne 
çiçekler koyduk.  “Atam Kalbimizdesin” diyerek hem gurur hem de hüzün 
duyguları içinde yaptık törenimizi. Haftanın önemini şiir dinletisi ile vur-
guladık. Her sınıftan seçilen şiirlerle oluşturulan dinletide Atatürk sevgisi 
ve özlemi vardı. Atatürk’ün son günlerini geçirdiği Dolmabahçe Sarayı’nı zi-
yaret ederek onu daha iyi tanıma şansı bulduk. 



HARBİYE ASKERİ MÜZESİNE GEZİ

“Atatürk Haftası” etkinliği kapsamında “Harbiye Askeri Müzesine” gezi 
yaptık. Gezi, Atatürk’ü tanımak, hizmetlerini ve eğitimini yaptığı yeri tanı-
mak açısından bize zenginlik kattı. 

12 KASIM 2016 



KARTAL İTFAİYE GEZİSİ

Bu gezide öğrencilerimiz hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindiler. İtfaiye 
yetkilileri, itfaiye ve yangın hakkında bilgiler verirken hayati ipuçları da 
verdiler. 

Minik birer itfaiyeci olarak yangına sebep olabilecek durumlar ve yangından 
kurtulma yolları hakkında bilgi kazandılar. 

17 KASIM 2016



KARTAL HALK EKMEK FABRİKASINA GEZİ

2. sınıflar olarak  ekmeğin hikâyesini öğrenmek, buğdayın tarladan soframıza 
kadar süren yolculuğunu izlemek için Kartal Halk Ekmek Fabrikası’na gezi 
düzenledik. Hijyen kurallarına çok dikkat edilen fabrikada; undan hamur, ha-
murun tartılıp biçimlendirilmesi, fırına verilmesi, fırında pişenlerin otomatik 
bir sistemle el değmeden ambalajlanması ve kamyonlarla dağıtıma çıkarılması 
gibi aşamalara tanık olduk. Bize ikram edilen sıcacık ekmekleri yerken her lok-
mada ne kadar çok kişinin emeği olduğunu düşünüyorduk.

02 ARALIK 2016



17 ŞUBAT 2016

BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİMİZ AĞAÇLAR    

İlkbaharı, ağaç dikme şenliği ile karşıladık. Güzel okulumuzun bahçesini 
daha da güzelleştirmek için fidan diktik. Fidan dikmek, sulamak ve büyüme-
sini izlemek bize heyecan verecek.  

Bahçemizi ıhlamur ağaçlarıyla buluşturma şenliğine bizlerle birlikte okul 
yöneticilerim de katıldı. Artık Okan Kolejinde her sınıfın bir Ihlamur ağacı 
var. Ağaçlar büyürken bizler de fidanlar gibi büyüyecek çevremize yararlı 
bireyler olacağız.  



NURGÜL ATEŞ İLE SÖYLEŞİ

Kitaplarını zevkle okuduğumuz Yazar Nurgül Ateş’le sohbet ettik.         
Kütüphanemizin organize ettiği söyleşide güzel bir etkinlik yaptık. 
Yazarımıza sorular sorduk. Bize verdiği yanıtlarla sohbetimiz güzelleşti.
 

      4 MART 2016



PAŞABAHÇE CAM OCAĞI

4. sınıflar olarak maddeye nasıl şekil verildiğini Beykoz/ Paşabahçe Cam 
Ocağını gezerek gördük. Kullandığımız her cam ürünün nasıl emekle mey-
dana geldiğini gözlemledik. Kendi cam tabaklarımızı yaptık. En eski sanat-
lardan biri olan cam işlemenin önemini anladık.

5 MART 2016



ORMAN HAFTASI

3. sınıflar olarak Orman Haftası’nın anlam ve önemini, ormanların yarar-
larını kavramak amacıyla dramatizasyon etkinliği yaptık.

22 MART 2016



MİGROS’TA ALIŞVERİŞTEYİZ

“Bilinçli Tüketicilik”  ve “Paralarımız”  konuları ile ilgili bilgilerimizi pe-
kiştirmek için Migros mağazasına gezi düzenledik. Öğrendiklerimizi uy-
gulayarak hayata geçirdik ve harika bir deneyim yaşadık. Mağaza yetkili-
lerinin içten davranışları ve ikramları ile harika bir alışveriş günü yaşadık. 
Migros’tan ayrılırken hepimiz bilinçli tüketici olmanın önemini anlamıştık. 

6 NİSAN 2016



BİLİM ŞENLİĞİ

4. sınıftan liseye kadar olan sınıfların katılımı ile gerçekleşen Bilim Şen-
liğimiz birbirinden ilgi çekici deney ve projeyle göz doldurdu. Üniversiteden 
konuk yöneticilerimizle tüm okulun ziyaret ettiği masalarda her grup kendi 
deneyini anlattı. Geleceğin bilim insanları şimdiden kolları sıvamışlardı. 

12 NİSAN 2016 



ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

Okulumuzda büyük coşkuyla kutlanan ulusal bayramımızda,  velilerimizle 
birlikte sevinç ve gurur yaşadık. Salondaki kutlamanın ardından bahçedeki 
şölene katıldık ve ülkemizin değerleri ile uluslararası değerleri dostça bu-
luşturduk. Bizlere bu bayramı armağan eden Ata’mıza binlerce teşekkürler. 
Onun izindeyiz; çünkü biz Atatürk çocuklarıyız!

96 yıl önce,  “ Egemenlik Milletindir” inancıyla açılan TBMM egemenliğimi- 
zin teminatıdır.  Nice 96 yıllara…

23 NİSAN 2016



ŞİİR DİNLETİSİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşku ile kutladığımız 
hafta şiir dinletimiz vardı. 1- 4. sınıf öğrencilerimiz coşkuyla okudular şiir- 
lerini. Gördük ki minik yüreklerde Atatürk sevgisi ve özgürlük kavramları 
derinliğine yer almış. 

26 NİSAN 2016



“SAHNE BİZİM” OKUMA ŞENLİĞİ

Okuma Şenliği’mizi  “Sahne Bizim” diyerek büyük bir coşku ile kutladık.  
Danslar, oyunlar, şiirler, şarkılar, cimnastik ve daha pek çok etkinliği ser-     
giledik peş peşe. Annelerimize; anne çocuk slayt sunumu ile sürpriz yaptık, 
birer buket çiçekle onların bizler için ne kadar değerli olduğunu anlatma-
ya çalıştık. Annelerimizin gözlerinde gurur gözyaşları vardı. Okulumuzun 
hazırladığı “Bir Okan Masalı”  kitabımız da günümüze değer kattı. Sahnede 
yaşımız küçüktü ama becerilerimizle devleştik, bol alkış aldık. Bahçedeki 
kokteylde tüm yorgunluklarımızı üzerimizden attık.  

7 MAYIS 2016



PORTFOLYO SUNUMU 

Öğrendiklerimizi, yaptığımız etkinlikleri ve hazırladığımız projeleri ailele- 
rimize sunduk. Sunum gününde öğretmenimize ve ailemize hazırladığımız 
dosyadan ürünler sunduk. Türkçe ve İngilizce olarak yaptığımız sunum-
larda ailemiz ve öğretmenlerimiz bizlerle gurur duydu. Sunum konusunu, 
materyallerini ve sunum ortamını kendimiz oluşturduk.  Akademik, sosyal 
ve yabancı dil gelişimlerini uygulamalı olarak sunma olanağı elde ettiğimiz 
günü başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadık.  

14 MAYIS 2016



ARKEOLOJİ MÜZESİNE GEZİ

“Taş Devrine Yolculuk” adlı kitap inceleme etkinliği için İstanbul Arkeolo-
ji Müzesini ziyaret ettik. Tarihin koridorlarında keşif yolculuğuna çıktık. 
Gerçekleştirdiğimiz gezide incelemelerde bulunduk. Hazine avı oyunu 
oynayarak bazı eserlerin yerini bulup detaylı bilgilere ulaştık. 

18 MAYIS 2016



KARTAL METEOROLOJİ İSTASYONUNU
ZİYARET

Hayat Bilgisi dersi “Havayı Gözlem”  konumuz için Kartal Meteoroloji İs-
tasyonunu ziyaret ettik. Hava tahminlerinin nasıl yapıldığını uzmanlardan 
öğrendik. Hava tahmininde yararlanılan alet, sistem ve teknolojileri gördük. 

25 MAYIS 2016



TOPLUMA HİZMET ETMİŞ KİŞİLER

Oyuncu- Yazar Görkem Yeltan bizimleydi. Gerek rol aldığı film ve dizilerle, 
gerekse çocuklar için yazdığı kitaplarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan 
Görkem Yeltan sohbet için okulumuzdaydı. 

Bizlere hayata dair güzel ipuçları verirken hayallerimizi ertelemeden güzel 
işler yapabileceğimizi vurguladı. Beğenip aldığımız kitapları imzalayan 
sanatçımıza teşekkür ettik.

26 MAYIS 2016



OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ FAKÜLTESİ GEZİSİ

Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesini ziyarete gittik. Bize çok ilginç 
gelen bu ziyarette;  bir fakülteyi görmek,  diş hekimlerinin eğitim aldığı or-
tamları tanımak, fakülte yöneticilerinden diş sağlığı ile ilgili sunum izlemek 
şansına sahip olduk. Artık dişlerin beze neler dediğini biliyoruz ve onları 
koruyoruz. Sayın Işın Ulukapı’ya yaptığı etkili sunum için çok teşekkür et-
tik.  

30 MAYIS 2016



RAHMİ KOÇ MÜZESİNE GEZİ

3.sınıflar olarak Rahmi Koç Müzesini ziyaret ettik. Gözlem ve inceleme- 
lerde bulunduk. Ulaşım ve iletişim araçlarında geçmişten günümüze nasıl 
bir değişim ve gelişim olduğunu örnekler üzerinde gözlemledik. Keşif 
küresinde uzaya yolculuk yaptık. Eğitici olduğu kadar bilgilendirici ve 
eğlenceli bir öğrenme gezisi gerçekleştirmiş olduk. 

31 MAYIS 2016



DARICA HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

Darıca Hayvanat Bahçesine hayvanları, çeşitliliği ve özelliklerini tanımaya 
gittik. Doğada bizden başka canlıların da olduğunu ve doğaya zarar ver-
dikçe onların türlerinin yok olduğunu öğrendik. Birçok hayvanın beslenme, 
çoğalma gibi özelliklerini tanıdık. Artık, hayvanların kendi doğal ortam-
larında mutlu olduklarını, onları farklı ortamlarda yaşamaya zorlamamamız 
gerektiğini biliyoruz.  

1 HAZİRAN 2016



ORTAOKUL ORYANTASYONU

4. sınıfı tamamlarken ortaokula iyi bir başlangıç için oryantasyon dersleri 
yaptık. Böylece ortaokul öğretmenlerini tanıdık. Bizi bekleyen dersler/ 
konular hakkında ön bilgi edindik.

16 – 28 MAYIS 2016



MALTEPE BELEDİYESİNE GEZİ

Vatandaşlık bilinci kazanmak için 4. sınıflar olarak Sosyal Bilgiler dersi ka-
zanımları için Maltepe Belediyesini ziyaret edip belediye başkanı ile soh-
bet ettik. Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yaptığımız söyleşi bize belediyelere 
gerçekçi bir bakış açısı kazandırdı. 

2 HAZİRAN 2016



YABANCI
DİLLER



WORLD SMILE DAY

Öğrencilerimiz ile tüm dünyada aynı anda kutlanan ‘‘World Smile Day/Dünya 
Gülümseme Günü’’nü kutladık. Öğrencilerimiz mutluluk  için gülümsemenin 
önemini gösteren farklı şekilleri kullanarak mutlu yüzler oluşturdular. Böylece 
hem duygularımızı hem de şekilleri tekrar etme şansı bulduk. Oluşturduğumuz 
yüzlerimizle maske yapıp şarkılarla dans ettik.

22 EKİM 2015



OKANVILLE FAIR

Okan Koleji öğrencilerinin yabancı dille etkileşimlerini arttırmak amacıyla 
düzenlenen, sadece İngilizcenin konuşulduğu Okanville kermesinden elde 
edilen gelir, Bedensel Engeliler Dayanışma  Derneği’ne tekerlekli sandalye 
alınması için bağışlandı. Bir yandan aldıkları yabancı dilde pratik yapma im-
kanı bulan öğrencilerimiz, bir yandan da sosyal sorumluluk projesinde yer 
almanın mutluluğunu  yaşadılar. Kitap, kırtasiye, süs eşyası ve aksesuar gibi 
ürünlerin satıldığı ve satışların öğrendikleri yabancı dilin kullanılarak yapıldığı 
etkinliğimiz başarıyla amacına ulaştı .Öğrencilerimiz gerçekleştirmiş olduk-
ları bu etkinlik sayesinde engellilerin yaşamlarına dair  duyarlılık  kazandılar. 
İngilizcenin yanı sıra Çince, Fransızca, Rusça ve İspanyolcayı da kullanan 
öğrencilerimiz, velilerimizin de katılımı ile oldukça eğlenceli vakit geçirdiler.

23 ARALIK 2015



6 OCAK 2016

QUIZ SHOW

Öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmek , dil öğrenimine tatlı rekabet 
ortamında motivasyonlarını arttırmak ve İngilizceyi etkin  kullanabilmele- 
rine fırsat vermek amacıyla , ders içi etkinliklerimize ilave olarak 4.sınıf 
öğrencilerimiz ile 06.01.2016 Çarşamba günü  “Quiz Show” etkinliği düzen-
lendik.

12  öğrencimizin yarışmacı, diğer arkadaşlarının da destek ve izleyici  ol- 
duğu ‘Quiz Show’  etkinliğinde 1. grup öğrencileri  çok az bir farkla galip gel-
di. Katılan ve kazanan  öğrencilerimiz Okul Müdürü, İngilizce öğretmenleri 
ve arkadaşları tarafından tebrik edilerek  sertifika ve sürpriz ödülleri alma-
ya hak kazandılar.



19 ŞUBAT 2016

DÜNYAMIZDA MEYDANA GELEN FELAKETLER VE ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER KONULU  POSTER ÇALIŞMALARIMIZ

9. sınıf öğrencilerimiz dünyada meydana gelen doğal afetler üzerine poster 
hazırlayıp ünite kapsamında sunumlar gerçekleştirdiler. Genel  kültürümüzü 
geliştirirken hedef dil olarak İngilizce kullanılarak yeni kelimeler ve cümle 
yapıları kullandık.



RUSÇA KELİME OYUNLARI

Öğrendiğimiz Rusça kelimeleri oyunlar ve şarkı sözleri ile pekiştiriyor hat-
ta kendi şarkı sözlerimizi yazıyoruz.

3 MART 2016



MASLENİTSA ŞENLİĞİ

Okulumuzda 2.yabancı dil olarak Rusça öğrenen öğrencilerimiz Okan Üniver-
sitesi Rus Kültür Merkezi tarafından  düzenlenen Maslenitsa Şenliği’ne katılarak   
Rus kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular. Sahnede Rusça şarkılar ses-
lendirdiler.

9 MART 2016



OKAN SUPER READERS

Öğrencilerimizin  yabancı dil kullanma becerilerini ve İngilizce kitap okuma 
alışkanlığını geliştirmek ,dil öğrenmeye karşı olumlu tutum oluşturmalarını 
sağlamak ve motivasyonlarını arttırmak  amacıyla  3.sınıf öğrencilerimiz ile 
’’Okan Super  Readers’’ okuma yarışması etkinliğini planladık.  İngilizce sesli 
Okuma Yarışması etkinliğinde tüm 3.sınıf öğrencilerimiz İngilizce telaffuz 
ve akıcılık konusunda birbirleri ile yarıştılar. Öğrencilerimizin büyük bir 
özveri ve ilgiyle etkinliğe hazırlanarak , İngilizce okuma becerilerini ser-            
gilediler. 3 turdan oluşan yarışma sonunda tüm katılımcılar sertifika almaya 
hak kazanırken  ilk 3’e  öğrencilerimiz sürpriz hediyeler ile ödüllendirildiler. 

9 MART 2016



22 MART 2016

COFFEE MORNING 

Yabancı dil öğrenme sürecinde öğrenci katılımını arttırmak, öğrencile- 
rimizin motivasyonlarını tetiklemek için öğrenmeye teşvik edici bir ortam 
yaratmak amacıyla, Anaokulu Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz ile  22 Mart 
2016 tarihinde geleneksel  ‘‘Coffee Morning’‘ etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz , önce İngilizce dil becerilerini kullanarak anne ve babalarını 
karşıladılar daha sonra da bir cafe gibi düzenlenen sınıf ortamında , öğrenmiş 
oldukları   İngilizce kelime ve kalıpları kullanarak velilerine yiyecek-içecek 
ikramında bulundular. Etkinlik , öğrencilerimizde dil öğrenmeye karşı olum-
lu tutumlar geliştirmenin yanında , öz güvenlerinin de gelişmesine büyük 
fayda sağladı. 



RUSÇA DOMİNO OYUNU

Domino oynayarak “Mobilya” konusunu ve “Benim var/Benim yok” ifa- 
desini    öğreniyoruz, “Renkler” konusunu tekrarlıyoruz. Tam anlamında 
eğlence bazlı eğitim.   

6 NİSAN 2016



İSPANYOLCA KİŞİSEL TASVİR

5. sınıf öğrencilerimizin her biri  ‘‘kişisel tasvir’’ konulu proje ödevini kendi 
kendine tahtada arkadaşlarına sundu. Bu sayede niteleme sıfatlarını 
öğrendi.

7 NİSAN 2016



THE GIVER FILMININ  POSTER
ÇALIŞMASINI YAPTIK

Hazırlık Sınıfları 1.dönem THE GIVER adlı filmle ilgili yaptıkları poster 
çalışması  9. sınıflar 1. dönem Super Heroes ‘larla ilgili yaptıkları karşılaştır-
ma poster çalışmasının sınıf içi hazırlık aşaması.

8 NİSAN 2016



12 NİSAN 2016

FRANSIZCA TABU OYUNU

Öğrencilerle Fransızca tabu oynayıp yeni kelimeler öğrendik.



SPELLING BEE

Öğrencilerimizin harfleri heceleyerek kelimeleri doğru telaffuz etmesini 
destekleyebilmek amacıyla ,  2 ve 3.sınıflarımızda  yurt dışında da birçok okul-
da uygulanan ve rekabetle geçen, heyecanlı bir etkinlik olan Spelling Bee  et-
kinliğimizi okulumuz konferans salonunda gerçekleştirdik. 2 etaptan oluşan 
yarışmada , öğrencilerimiz 1.etapta  resim altında yazılı olan kelimeleri hece- 
lerken  , 2.etapta sadece resimlere bakarak doğru kelimeyi de kendileri bulup 
hecelediler . 

Spelling Bee yarışmasında öğrencilerimiz 2 grup halinde  hem eğlendiler  hem 
de yarışmanın heyecanını yaşadılar .Yarışmaya katılan her öğrencimiz katılım 
sertifikası almaya hak kazanmanın yanında çeşitli kırtasiye eşyaları ile ödül-
lendirildiler. Öğrencilerimizi göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı kut-
luyoruz.  

15 NİSAN 2016



İSPANYOLCA QUIZ SHOW

Öğrencilerimizin tatlı rekabet ortamında bilgilerini pratik yapmalarını 
sağlamak  ve dil öğrenme motivasyonlarını desteklemek amacıyla,  İspan-
yolcayı 2.yabancı dil olarak öğrenen 4.sınıf öğrencilerimiz ile İspanyolca 
Bilgi Yarışması düzenledik. Bu sayede öğrencilerimiz öğrenmiş oldukları 
kazanımları pekiştirerek , katılan tüm öğrenciler sertifika alırken, ilk 3 ‘e 
girmeyi hak kazanan öğrencilerimiz sürpriz hediyeler ile ödüllendirildiler.

15 NİSAN 2016 



RUSÇA DİYALOG OLUŞTURMA

Cümleleri karıştırılmış bir diyalogu yeniden kurarak eğlenceli bir konuşma 
pratiği geliştirdik.

18 NİSAN 2016



TABOO GAME

İngilizce kelime bilgimizi geliştirme amacı ile kendi hazırladığımız İngilizce 
tabu oyunu kartları ile oyunlar oynadık. Hem eğlendik hem de öğrendik.

18 NİSAN 2016



HAPPY CHILDREN’S DAY

23 Nisan etkinliklerinde öğrencilerimiz önce salonda  öğrenmekte olduk-
ları tüm yabancı dillerde şarkılar söylediler daha sonra bahçede hazırlanan 
ülkeler standlarında  oyunlar oynayarak  farklı ülke ve kültürleri yakından 
tanıma fırsatı bulurken keyifli vakit geçirdiler. 

23 NİSAN 2016 



OKUMA BAYRAMI İNGİLİZCE DRAMA :
 ‘’ ROAD TO WONDERLAND ‘’

1.sınıf öğrencilerimiz ‘‘Okuma Bayramı’’ kutlamalarında ‘’Road to Wonde-
land’’ adlı İngilizce drama oyununu sergilediler.Tüm yıl boyunca geliştir-              
dikleri İngilizce dil becerilerini eğlenceli şekilde sergilemenin yanında  
daha iyi bir dünya için mesajlarda verdiler .

9 MAYIS 2016 



QUIZ SHOW

Konferans salonumuzda 7/A ve 7/B sınıflarımız arasında İngilizce genel 
kültür yarışması düzenledik, öğrencilerimiz hem çok eğlendi hem de genel 
kültür anlamında yeni bilgiler edindi.

9 MAYIS 2016



MASLENİTSA KUTLAMASI

Geleneksel  Rus  “Maslenitsa” kutlaması için ilk-ortaokul ve lise olarak Okan 
Üniversitesine gittik. Hem Rusça konuşma fırsatı yakaladık hem daha fazla 
Rus gelenekleriyle tanıştık.

23 MAYIS 2016



FRANSIZCA RESTORANDA BİR GÜN
ETKİNLİĞİ

Yiyecek, içecek isimlerini öğrenirken restoranda sipariş vermek için kul-
lanılacak kalıpları öğrendik ve hazırladığımız menüleri kullanarak restoran 
ortamı canlandırdık.

25 MAYIS 2016



YEMEK KÜLTÜRLERI

Değişik ülkelere ait yemek kültürlerini tanıttık ve tarifleri  paylaştık.

25 MAYIS 2016



INTERESTING FACTS

Kütüphanemizde öğrencilerimiz , okudukları İngilizce dergilerden edin- 
dikleri ilginç bilgileri slayt hazırlayarak arkadaşlarına sunum yaptılar.

17 MAYIS 2016



İSPANYOLCA HABERLER

6. sınıfımızla ortaklaşa hazırladığımız İspanyolca okul gazetesi küpürleriy- 
le araştırma becerilerimizi geliştirdik.

24 MAYIS 2016



İSPANYOLCA PROJE SUNUMU

7. sınıf öğrencilerimiz İspanyolca proje ödevlerini hazırlayıp başarılı bir 
şekilde sundular. Bu sayede yabancı dil sorumluluğunu daha etkin kıldılar.

27 MAYIS 2016



INTERNATIONAL FOOD FEST 

Öğrencilerimizle okul kantininde uluslararası yemek festivali düzenledik, 
öğrenciler  farklı ülkelerin yemeklerini evde yapıp okula  getirerek farklı 
kültürlerin yemeklerini tanıma ve tanıtma fırsatını elde ettiler. İngilizce 
yemek tarifleri ve yemek yapılış aşamalarında kullanılması gereken önemli 
kelime ve ifadeleri öğrendiler. 

  
1 HAZIRAN 2016



LİSE HAZIRLIK SINIFLARI İNGİLİZCE
DRAMA GÖSTERİSİ 

Hazırlık A ve B sınıfı öğrencilerimiz geleneksel olarak her yıl düzenlenen 
İngilizce Drama gösterisi yine büyük alkış aldı.Öğrencilerimiz İngilizcenin 
farklı aksanlarını en eğlenceli şekilde kullanarak keyifli zaman geçirdi. 
Yeni kalıplar, ifadeler ve deyimler kullanarak dili geliştirme fırsatı elde etti.
Öğrencilerimiz öğrettikleri kadar da bizleri güldürdüler.

7 HAZİRAN 2015



FRIDAY SPEECH 

İlkokul öğrencilerimizden biri  her hafta Cuma günü Konferans salonunda 
İstanbul/Asya’da o hafta sonu arkadaşlarının yapabileceği farklı aktiviteler 
ile ilgili İngilizce kısa bir sunum yapıyor. Bu aktivite ile öğrencilerimiz İn-
gilizceyi sınıf dışında da kullanma şansı bulmanın yanında , öğrendikleri dili 
gerçek hayatlarında kullanma şansı buluyorlar .

HER HAFTA CUMA 



HER AY

Yabancı dil öğrenimini zevkli ve etkili hale getirmeyi , kalıcı öğrenmeyi he-
defleyerek renk günü etkinlikleri gerçekleştirdik. Tüm öğrenci ve öğret-
menlerimizin belirlenen renkte kıyafetler giyerek katıldığı etkinliklerde  
öğrencilerimiz tüm gün birbirinden zevkli oyunlar, şarkılar ve danslar 
eşliğinde İngilizce öğretmenleri ile  hem İngilizcelerini pratik etme hem de 
arkadaşlarıyla  eğlenceli vakit  geçirme şansına sahip oldular. 

COLOR PARTIES



COOKING CLUB

Doğal ortamlarda öğrenmeyi hedeflediğimiz etkinliklerin başında gelen 
‘‘Cooking Activity’’ mutfak etkinliklerimizde , çocuklarımıza İngilizceyi gün-
lük yaşamamıza taşıyabilme fırsatını sunuyoruz. Farklı çeşitteki mutfak et-
kinlikleri esnasında öğrencilerimiz , öğrendikleri kelime ve kalıpları tekrar 
ediyorlar. İngilizceyi gerçek hayatlarında kullanarak içselleştiriyorlar. Bu 
sayede kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmiş   oluyoruz.

HER AYIN SON HAFTASI



2015-2016 ÇİN YAZ KAMPI BAŞLADI

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz  Çin kültürü yaz kampımız başladı. 
Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü ve Okan Koleji Konfüçyus sınıfı iş 
birliğiyle düzenlediğimiz  kampın açılışı Çin müzikleriyle başladı. Öğrenci- 
lerimiz  kamp boyunca Çin’ce dil eğitimi, kağıt kesme sanatı, Çince kaligrafi , Taı 
Chı Quen, Jainzi, Çince şarkı,Çin örgü sanatı etkinlikleriyle kampa devam 
ettiler. Kampın kapanışında öğrencilerimiz öğretmenlerle çin mantısı yapa-
rak  kamp süresince öğrendikleri şarkıları sergilediler. 

20 HAZİRAN 2016



SAYISAL BÖLÜMÜ
ETKİNLİKLERİ



SANCAKTEPE BİLİM MERKEZİ ZİYARETLERİMİZ

Zİyaretimiz sırasında öğrencilerimiz planetaryumda uzayla ilgili bilgilerini 
eğlenceli bir yolla geliştirdiler. Bunun yanısıra plazma küresi, pedallı jene- 
ratör, fısıltı çanakları, tırmanan koni, suda girdap oluşumu gibi daha birçok 
konuda uygulama yaparak bilgilerini pekiştirme ve yeni bilgiler öğrenme 
fırsatı buldular.

30 KASIM 2015



MATEMATİK BÖLÜMÜ OLARAK 9.SINIF 
ÖĞRENCİLERİMİZLE  ULUSLARARASI BİLİM 
TEMELLERİ BİLGİ YARIŞMASINA KATILDIK

Bu sayede, öğrencilerin uluslararası öğrenebilme yetenekleri ve bilim 
araştırma faaliyetlerine ilgisini ortaya çıkartmak ve geliştirmek hedeflen-
miştir.

8 ARALIK 2015



BİR KELİME BİR İŞLEM

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz hem sözel hem sayısal becerilerini
kullandıkları yarışmada eğlenerek öğrenmenin keyfine vardılar.
Bu sayede öğrencilerimiz hem bilişsel hem duyuşsal yönden gelişme firsati 
buldular.

16 ARALIK 2015



CAHİT ARF’I ANMA TÖRENİ

Adını matematiğe vermiş evrensel bilim insanımız Ordinaryus Profesör Türk 
Matematikçi Cahit Arf için, “Cahit Arf Anma Töreni” gerçekleştirildi. Prof.Dr. 
Mithat İdemen, gerçekleştirdiği söyleşide, öğrencilere matematiğin önemini, 
estetik güzelliğini ve gerçek hayata uygulanmasını vurguladı. Cahit Arf ile olan 
bilim ve mesleki yaşantıları anlattı.

25 ARALIK 2015



MATEMATİK BİLGİ YARIŞMASI

Matematiği, ezberler yığını olmaktan çıkarıp matematik sevgisinin aşılanması, 
matematiğin eğlenceli dünyasından örnekler gösterilmesi, öğrencilerin bil-     
gilerini değerlendirmeye katkı sağlaması , öz güvenlerinin artırılması , istekli ve 
yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve bilimsel yarışmalara teşvik 
etmek amacıyla Hazırlık,9,10 ve 11. sınıflar  arasında matematik bilgi yarışması 
düzenledik. 

20 OCAK 2016



BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İSTANBUL 
ANADOLU TURNUVASI

Okan Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı turnuvada öğrencilerimiz atıkların 
toplanması ve geri dönüşümün önemi konusunda bireyleri bilinçlendirmek 
üzere hazırladıkları projeyle yarışmaya dahil oldular. Ortaokul öğrencile- 
rimizin hazırladıkları projenin okul kantinlerinde öğrencileri geri dönüşüm 
konusunda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Turnuvaya İstanbul gene-
linde 22 okul, 23 takım ve 192 öğrenci katıldı. Turnuva sonucunda Okan 
Koleji olarak  “çöpe çözüm çöple çözüm” konusunda araştırma ödülü ve Ro-
bot performansında  6. oldular.

27 ŞUBAT 2016



Pİ GÜNÜ KUTLAMASI

Matematiğin ünlü sabit sayısı olan  “Pi Sayısı” anısına,  Pi Günü kutlama 
etkinliğimizi gerçekleştirdik.

03 MART 2016 



GELENEKSEL OKAN BİLİM ŞENLİĞİMİZ

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin birlikte çalışarak hazırladıkları bilim 
şenliği, öğrencilerimizin bilime ve fen derslerine ilgilerini ortaya çıkarır- 
ken farklı yaş gruplarından öğrencilerin dayanışma ve yardımlaşmasını, iş 
birliği içerisinde çalışmasını sağladı.
2015-2016 Eğitim Öğretim yılında düzenlediğimiz 5. Geleneksel Okan Kole-
ji Bilim Şenliği; projeler, maket ve modeller, deneyler ile bu yıl da öğrenci- 
lerimizin fen bilimlerine ilgisini arttırmıştır.

26 MART 2016



INTERNET 23 YAŞINDA

11-24 Nisan tarihinde kutlanan “Internet Haftası”nda öğrencilerimiz “QR-
Code Etkinliği” yaparak internetle ilgili soruları cevaplayıp, anahtar cümleyi 
bulmak için teneffüslerde kıyasıya yarıştılar. Hem eğlendiren hem öğreten 
etkinliğimizde 13 soruyu doğru yanıtlayıp Albert Einstein’in “Coşku Zeka-
dan Daha Önemlidir” cümlesini bulmaya çalıştılar.
Bu etkinlikte, hem ipuçlarını takip edip keşfettiler hem de parçaları 
birleştirdiler. Sadece eğlenmekle kalmayıp problem çözme yeteneklerini 
de geliştirdiler. 

13 NİSAN 2016



3D ETKİNLİĞİ

Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz 3D Laboratuvarında Üçgende Benzerlik ve 
Pisagor Teoremini 3 boyutlu olarak izleme ve böylece soyut bilgileri can-
landırma, kalıcı hale getirme fırsatını buldular.

19 NİSAN 2016



FEN BİLİMLERİ PROJESİNDE 2.LİK ÖDÜLÜ

Lise ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İSTEK Belde Fen Lisesinin 
ev sahipliği yaptığı proje yarışmasına Fizik alanında katıldık. Fizik Öğret-
menimiz Seda TEZCAN danışmanlığında Hazırlık A sınıfı öğrencimiz Öykü 
DURMAZ ve 11 Fen A sınıfı öğrencimiz İzem Ayşegül TOPAL okulumuza ikin-
cilik kazandırdılar.

7 MAYIS 2016



TÜBİTAK UME ZİYARETİMİZ

Öğrencilerimizde fen bilimlerine olan ilgiyi arttırmak ve kariyer bilinci 
oluşturmak amacıyla ,10.  sınıf öğrencilerimizle TÜBİTAK Ulusal Metroloji 
Enstitüsünü ziyaret ettik. Ziyaretimizde öğrencilerimize Metroloji (Ölçüm 
bilimi) hakkında bilgi verildi. Akustik ve elektromanyetik laboratuvarları 
uzmanlar tarafından gezdirilerek bu laboratuvarlarda yapılan çalışmalar 
hakkında örnekler gösterildi.

9  MAYIS 2016



8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZLE PİKNİĞİMİZ

Yoğun TEOG maratonunda yorulan öğrencilerimizle II. Merkezi Ortak Sınav 
sonrası piknik yaparak tüm stresi üzerimizden attık ve öğrencilerimizin 
sınavlarının iyi geçmesini kutladık. 

12 MAYIS 2016



ÇEVRE HAFTASINI KUTLADIK

5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında ilkokul ve ortaokul öğren-
cilerimize yönelik bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizde çevre bilinci 
oluşturmak amacıyla 5.sınıf öğrencilerimizin kendi yazıp oynadıkları bir 
oyun sergilendi. Fen Bilimleri öğretmenimiz çevreyi korumanın önemini 
vurgulayan bir sunum gerçekleştirdi.8.sınıf öğrencilerimizin hazırladıkları 
sunumlar ve oyunlar gün boyu devam etti.

9 HAZİRAN 2016



SÖZEL BÖLÜMÜ
ETKİNLİKLERİ



5 KASIM 2015

RIDVAN DİLMEN VE CÜNEYT ÇAKIR 
ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU

Duayen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ve dünyanın en iyi hakemleri ara- 
sında yer alan Cüneyt Çakır, üniversite ve kolej öğrencilerimizle buluştu. Adil 
Oyun etkinliğinde öğrencilerimiz ödüllü oyun ve yarışmalar oynadılar. Ardından 
gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen ve futbol hakemi Cüneyt Çakır öğrencile- 
rimizin sorularını cevapladılar.



20 KASIM 2015  

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ PANELİ

Dünya Felsefe Günü nedeni ile  11.sınıf öğrencilerimiz düzenledikleri panelle 
arkadaşlarını ve öğretmenlerimizi  felsefe konusunda bilgilendirdiler. Her pane- 
list, konuşmasından sonra öğrenci arkadaşlarına söz vererek onların görüşlerini 
aldı. Eğlenceli ve merak duygusuyla geçen paneli düzenleyen öğrencilerimize 
teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.



4 NİSAN 2016

BİLİME ADANMIŞ YAŞAMLAR

Okan Koleji olarak öğrencileriyle Sosyal Bilgiler dersinde “Bilim İnsanları” konu-
sunu işledikten sonra  “Bilime Adanmış Yaşamlar” projesini gerçekleştirmek 
istedik. Birçok bilim insanının bilimin gelişmesine katkıları ve öncülük etmeleri 
sonucunda bilime gönül verenlerin sayısının gittikçe artacağına inanıyoruz. Bu 
projeyi yaparken 2015 NOBEL kimya ödülünü alarak bizleri onurlandıran Aziz 
Sancar’ı da unutmadık.



6 NİSAN 2016

AHMET ÜMİT ONUR İMZA GÜNÜ

Öğrencilerimiz,  Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen Ahmet Ümit’e Onur 
Ödülü ve İmza Gününe katıldılar. Tüm dünyada kitapları okunan değerli yazar 
Ahmet Ümit ile söyleşi yapıp kitaplarını imzalattılar. Sayın Ahmet Ümit  Onur 
Ödülü’nü Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Kurucumuz Sayın Bekir 
Okan’dan aldı.



13 NİSAN 2016

MÜNAZARA ETKİNLİĞİ

Okan Koleji Ortaokul sınıfları arasında yapılan geleneksel münazara yarışmasının 
ikincisi iddialı ve çekişmeli geçen maçlarla tamamlandı. 
 
Öğrencilerimizin günlük, sosyal, tarihî, kültürel, uluslararası hukuk, ekonomi, 
turizm vb. gibi ulusal ve uluslararası konuları tartıştıkları münazara; okulu-
muzda öğrencilerimizin sosyal ve liderlik anlamındaki gelişimlerini doğrudan 
destekleyen bir etkinlik olarak yıl içinde -iki ayrı dönemde- belli bir program 
dâhilinde uygulanmaktadır.



14 NİSAN 2016

LİSE MÜNAZARA ETKİNLİĞİ

Okan Koleji lise sınıfları arasında yapılan geleneksel münazara yarışmasının 
ikincisi iddialı ve çekişmeli geçen maçlarla tamamlandı.  

Öğrencilerimizin günlük, sosyal, tarihî, kültürel, uluslararası hukuk, ekonomi, 
turizm vb. gibi ulusal veya uluslararası konuları tartıştıkları münazara; okulu-
muzda öğrencilerimizin sosyal ve liderlik anlamındaki gelişimlerini doğrudan 
destekleyen bir etkinlik olarak yıl içinde -iki ayrı dönemde- belli bir program 
dâhilinde uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



21 NİSAN 2016

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ KURUYORUM

Okulumuz 5. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersinde sivil toplum kuruluşlarını, 
özelliklerini, çalışma alanlarını öğrendikten sonra bilgi ve hayal güçlerini de kul-
lanarak kendi sivil toplum örgütlerini kurdular ve arkadaşlarına sundular. Hem 
öğrendiklerini pekiştirdiler hem de yaparak eğlenerek öğrendiler.



25 NİSAN 2016

DEDE KORKUT KİTAP ETKİNLİĞİ

Okan Koleji lise öğrencilerinin, Türk Edebiyatı metin incelemelerine ait bu ayki 
konusu Dede Korkut Hikâyeleri’ydi. 

Okan Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Gamze Yakar‘ın 
sunumuyla Dede Korkut Hikâyeleri öğrencilerimiz tarafından farklı bir bakış 
açısıyla değerlendirildi

Destandan halk hikâyeciliğine geçiş eseri olarak 15. yüzyılda yazıya geçirilen 
ve edebiyatımıza kazandırılan eserin içindeki hikâyelerden yola çıkarak güncel 
konulara ait argümanların kültürel, geleneksel yönünün yorumlandığı etkinlik 
öğrenciler tarafından yaratıcı birçok fikrin ortaya çıkmasını sağladı.



26 NİSAN 2016 

SERBEST KÜRSÜ ETKİNLİĞİ

Evrensel düşünebilen dünya insanı yetiştirme vizyonuyla Okan Koleji; öğren-
cilerini araştırmaya, düşünmeye, konuşturmaya yönelten çalışmalarına devam 
ediyor.
Okul konferans salonunda yapılan etkinlikte İstanbul trafiğine çözüm öneril-
erinden, enerji kaynaklarına, “çay mı, kahve mi?“ tartışmasından, okullardaki 
cep telefonu kullanım kısıtlaması kadar birçok konu demokratik bir ortamda 
tartışıldı. Fikirler paylaşıldı. Eğlenceli ve bilgilendirici bir havada geçen Serbest 
Kürsü etkinliğine tüm lise sınıflarımız katılım göstermişlerdir. 



13 -14 - 15 MAYIS 2016

EGE GEZİSİ ETKİNLİĞİ

Okan Koleji Lisesi öğrencileri olarak Kuzey Ege Kültü gezisi yaptık. Assos An-
tik Kenti, Behram Kale Köyü, Küçükkuyu Zeytinyağı Fabrika Müzesi, Adatepe 
Köyü, Zeus Altarı, Ayvalık, Bergama-Antik Asklepeion Sağlık Merkezi, Cunda 
Adası, Şeytan Sofrası ve Gölyazı Köyü’nü kapsayan gezimizde antik çağlardan 
günümüze ulaşan tarihî, kültürel zenginliklerimizi tanıma ve yerinde görme im-
kânımız oldu. 
Yöreye ait doğal güzellikleri de görme olanağı bulduğumuz gezide öğrencileri- 
miz;  bireysel çalışmalarıyla topladıkları bilgi ve belgelerle belgesel, resim, öykü, 
kısa film gibi etkinlikleri içeren bireysel performans çalışması yaptılar. 



21 MAYIS 2016 

SEMEP PROJESİNDE ÖDÜLLE DÖNDÜK

UNESCO ve Akdeniz Üniversitesi tarafından desteklenen “Çevre ve Duyarlılık” 
temalı 2016 SEMEP projesinin bu seneki konusu su kaynakları ve biyoçeşitliliğin 
korunmasıydı. 
 
Öğrencilerimiz, “Gölkuşağı” proje çalışmasıyla Sapanca Gölü’nü “Geldim, göldüm, 
kuruyorum.” sloganıyla ele aldılar. 
Projeye ciddi emek vererek hazırlanan ekibimiz proje değerlendirmesinde “En 
İyi Türkçe ve İngilizce Afiş” alanında 1. seçilerek ödüle layık görülmüştür. Bu pro-
jede emeği geçen öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür eder, başarılar 
dileriz. 



26 MAYIS 2016

YARATICI KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerimiz, okudukları “Percy Jackson ve Olimposlular” ser-
isini yorumladılar. Esere ait mekân ve karakter analizlerini yaptıkları maketlerle 
yorumlayarak sergilediler.



08 HAZİRAN 2016

TEVFİK FİKRET ZİYARETİMİZ

7 ve 8. sınıf öğrencilerimizle ders kazanımları doğrultusunda Türkçe- Sosyal 
Bilgiler dersi eşgüdüm çalışmaları amacıyla düzenlediğimiz “Aşiyan Tevfik Fikret 
Evi” ve Türk edebiyatının önemli şairlerine ilham olmuş “Emirgân Bahçesi”ne 
gezi düzenledik.

Güzel bir İstanbul gününde İstanbul’un edebî yönden böylesine güzel mekân-
larını ziyaret etme ve bu yerlerle ilgili bilgi alma kültürel yönden de öğrenciler-
imize birçok kazanımı bir arada görme ve yaşama olanağı sundu.



REHBERLİK 
BÖLÜMÜ

ETKİNLİKLERİ



19 EKİM - 25 ARALIK 2015 

SINAV SÜRECİ SEMİNERLERİ

Rehberlik Birimi olarak sınav sürecinde, ortaokul ve lise öğrencilerimize yararlı 
olacağını düşündüğümüz sunum ve çalışmalar yürütmekteyiz. Bu doğrultuda 
TEOG sınav grubumuza teste nasıl hazırlanacakları, sınav aşamasında testi nasıl 
çözmeleri gerektiği konularında pratik bilgiler veren “Test Çözme Teknikleri” 
“Sınav Kaygısı” ve “ Etkili ve Verimli Ders Çalışma” seminerleri gerçekleştiril- 
miştir. 



11 KASIM - 2 ARALIK 2015

BÖLÜM TANITIMLARI 1

12. sınıf mesleki rehberlik kapsamında Okan Üniversitesinde gerçekleştirilen 
bölüm tanıtımı günlerinden İnsan ve Toplum Bilimleri, Güzel Sanatlar ve İkti-
sadi İdari Bilimler Fakültelerine gidilmiştir. Öğrencilerimizin katıldığı etkinlikte 
Psikoloji, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik, İçmimarlık ve Görsel İletişim 
bölümleri hakkında ve mezuniyet sonrasında yapılacaklarla ilgili ayrıntılı bilgi- 
lere yer verilmiştir. Bu alanlarda okumayı planlayan ya da kararsız öğrencilerimiz 
için bilgilendirici ve etkili atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.



18 ARALIK 2015

1 GÜN OKANLI 

Okan Anadolu Lisesi olarak mesleki rehberlik kapsamında üniversite sınavına 
hazırlanan öğrencilerimizin hedef ve kariyer danışmanlığı devam etmektedir. Bu 
doğrultuda Okan Üniversitesi işbirliği ile öğrencilerimizin bir tam günlerini üniver-
site öğrencisi olarak hedefledikleri bölümde geçirmelerini sağladık. “1 Gün Okanlı” 
etkinliğimiz ile öğrencilerimiz üniversite yaşamını deneyimledikleri gibi hedefle-
dikleri bölümleri de birebir yaşayarak tanıma fırsatı yakaladılar.

Ziyaret edilen ve derslerine girilen bölümler:
* Genetik Mühendisliği
* Makine Mühendisliği
* Bilgisayar Mühendisliği
* Endüstri Mühendisliği 
* İşletme
* Uluslararası Ticaret

* Psikoloji
* Hukuk
* Tıp
* Diş Hekimliği
* İç Mimarlık



17 ŞUBAT 2015

GENÇLİĞİME SEVGİLERLE SEMİNERİ

Her sınıf seviyesine ‘‘Gençlik Dönemi’’ çalışması ile önem verilmesi gereken 
noktaların üzerinde durulduğu çalışma gerçekleştirilmiştir. Gençlik döneminde 
yapılan hatalar, gözden kaçan önemsenmeyen önemli konular ve durumlar, 
yaş seviyesine göre bu dönemde yaşanan güzellikler, zorluklar ve sorunlar an-
latılmıştır.



22-26 ŞUBAT 2016

DUYGULARIMIZ

Tüm sınıflarda Ters Yüz filmi izletildi ve her şubede filmde anlatılanlar üzerin-
den duygu kavramının ve duygularımız ile davranışlarımız arasındaki ilişkinin 
anlaşılması sağlandı. Ayrıca öğrencilerin kendi hayatlarında önem verdikleri 
alanları fark etmelerine yönelik etkinlik yapıldı.



2 MART - 1 NİSAN 2016

BÖLÜM TANITIMLARI 2

11 ve 12. sınıf mesleki rehberlik kapsamında Okan Üniversitesinde gerçekleştir-
ilen bölüm tanıtımı günlerinden İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik – Mimarlık 
ve Hukuk Fakültelerine gidilmiştir. Öğrencilerimizin katıldığı etkinlikte bölüm-
lerle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Bu alanlarda okumayı planlayan ya da 
kararsız öğrencilerimiz için bilgilendirici ve etkili bir çalışma gerçekleştirilmiştir.



2 MART – 25 MAYIS 2016

GRUP ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizle gelişimsel rehberlik kapsamında; akademik, duygusal, 
davranışsal açıdan takiplerini gerçekleştirmek amacıyla grup görüşmeleri yapıl-
maya devam edildi. Grup çalışmalarımızla öğrencilerin kendilerini doğru ifade 
edebilmeleri, dinleme, empati ve sorun çözme becerilerini geliştirebilmeleri he-
deflendi. 



16 MART 2016

VERİMLİ VE ETKİLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERİ

Hazırlık ve 9. sınıflara “Verimli ve Etkili Ders Çalışma” semineri verilmiştir. Yan-
lış çalışma alışkanlıkları, düzenli ve etkili çalışma yöntemleri üzerinde durul-
muştur. Her öğrencinin çalışma sistemi sınıf ortamında paylaşımda bulunularak 
değerlendirilmiştir. 



5 NİSAN 2016

ÜNİVERSİTE GEZİLERİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

11. sınıf öğrencilerimizle mesleki rehberlik kapsamında Yıldız Teknik Üniversite-
si gezimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin hedeflerini belirlemeleri ve üniver-
site yaşamını yakından tanımaları amacıyla düzenlediğimiz gezimizde keyifli bir 
gün geçirdik. Geziye katılan öğrencilerimiz öncelikle tanıtım sunumuna katıldı. 
Bölümler ve üniversite hakkında akıllarında kalan her soruya cevap bulabildiler. 
Tanıtım sonrası fakülte-bölüm gezisinin ardından kampüs hayatı hakkında bilgi 
alan olan öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesini ayrıntılarıyla tanımış oldu-
lar.



7 NİSAN 2016

YGS –LYS SEMİNERİ

9. Sınıf öğrencilerine “YGS – LYS” semineri ile üniversite sınavı hazırlık sürecinde 
onları nelerin beklediği ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Akademik olarak bu 
dönemdeki derslerle YGS’de karşılaşacakları, uzun bir süre gözükmesine karşın 
çok hızlı geçen ve iyi değerlendirilmesi gereken bir dönemde oldukları vurgulan-
mıştır. Hangi alanın hangi meslek dalı ile ilgili olduğu bilgisi verilmiştir.



13 MAYIS 2016

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ

9.sınıf öğrencilerimize “Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet  Kullanımı” 
konulu seminer verilmiştir. Seminerimizde teknoloji bağımlılığının nedenleri, 
belirtileri ve zararları üzerinde durulmuştur. İnternet bağımlılığının da diğer 
bağımlılık türlerinden bir farkının olmadığının vurgulandığı seminerimizde 
amacımız teknolojinin yanlış kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturmaktı. Semi- 
ner sonrası anlatılanların pekişmesi amacı ile Kalem Konuşur grup çalışması 
yapılmıştır.



15 NİSAN 2016

ERGENLİK VE HİJYEN SEMİNERİ

6 ve 7. sınıf kız öğrencilerimize Nuray Özben Avşar ve Burcu Özkök tarafından 
“Ergenlik Dönemi ve Hijyen” konu başlıklı seminer verilmiştir.

6 ve 7. sınıf erkek öğrencilerimize Evrim Eken tarafından “Ergenlik Dönemi ve 
Hijyen” konu başlıklı seminer verilmiştir. Aynı zamanda fiziksel özelliklerle alay 
etme, öz bakım becerilerine özen gösterme ve argo kelimeler kullanma konu-
larıyla ilgili de paylaşımlarda bulunulmuştur.



18 NİSAN 2016

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ

12. sınıf öğrencilerimizle mesleki rehberlik kapsamında Marmara Üniversitesi 
gezimizi gerçekleştirdik. LYS öncesi öğrencilerimizin hedeflerini ve kariyerlerini 
yeniden gözden geçirmeleri, üniversite yaşamını yakından tanımaları amacıy-
la düzenlediğimiz motivasyon gezimizde keyifli bir gün geçirdik. Geziye katılan 
öğrencilerimiz öncelikle tanıtım sunumuna katıldı. Bölümler ve üniversite hak-
kında akıllarında kalan her soruya cevap bulabildiler. 



4 MAYIS-4 HAZİRAN 2016

GRUP ÇALIŞMALARI

Rehberlik birimi olarak 7. sınıf öğrencilerimizle iki ayrı grup halinde (kız ve erkek 
öğrenciler) grup çalışmaları yapılmıştır. Görüşmelerimizde bilgisayar - cep tele-
fonu kullanımı, arkadaş ilişkileri, doğru iletişim, TEOG sınavı ve çalışma düzen-
leri üzerinde durulmuştur. Rehberlik birimi olarak 7. sınıf öğrencilerimizle iki ayrı 
grup halinde (kız ve erkek öğrenciler) grup çalışmaları yapılmıştır. Görüşmeler-
imizde bilgisayar - cep telefonu kullanımı, arkadaş ilişkileri, doğru iletişim, TEOG 
sınavı ve çalışma düzenleri üzerinde durulmuştur.



12 MAYIS 2016

KARİYER FEST-HAYAL ETTİĞİN
MESLEĞİ TANI

Öğrencilerimizin hedeflerini belirleyerek kariyerlerini planlamalarına yardımcı 
olacak Okan Üniversitesi “Kariyer Fest” etkinliğine 10 ve 11. sınıf öğrencileri- 
mizle gidilmiştir. Öğrencilerimiz hedefledikleri ya da merak ettikleri iki fakülte/
bölümde uzman kişilerin liderliğinde workshoplara katılarak hem istedikleri 
meslek dallarını tanıyıp hem de güzel bir gün geçirme fırsatı yakalamışlardır. 



KÜTÜPHANE
ETKİNLİKLERİ



15 MART 2016

YAZAR NURGÜL ATEŞ İLE
SÖYLEŞİ & ATÖLYE  ETKİNLİĞİ

52. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında Çocuk Edebiyatı Yazarı Nurgül 
Ateş ile kitabı Bay Sinirli üzerine 15 Mart 2016 Salı günü saat 10.25-11.00                 
arası 1 ve 2. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla kütüphanemizde söyleşi ve atölye 
çalışması gerçekleştirdik. Atölye çalışmasında öğrencilerimizle yazarın hikâye-
sine yepyeni karakterler kattık, karakterlerin üç boyutlu çizimlerini yazarla 
birlikte yaparak renkli çalışmalar gerçekleştirdik. Etkinlik sonunda yaptığımız 
çalışmaları kütüphane panolarında sergiledik.



15 MART 2016

YAZAR NURGÜL ATEŞ İLE
SÖYLEŞİ & ATÖLYE ETKİNLİĞİ

52. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında Çocuk Edebiyatı Yazarı Nurgül 
Ateş ile kitabı “Beterler Bücürlere Karşı” üzerine 11.10-11.45 saatlerinde 3 ve 
4. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla kütüphanemizde söyleşi ve atölye çalışması 
gerçekleştirdik. Atölye çalışmasında yazarın gözetmenliğinde oluşturduğumuz 
beterler ve bücürler karakterleri yerine geçerek kitabın kurgusuna kendimizce 
eklemeler yaptık. Kitaba dair algımızı güçlendiren keyifli bir atölye ortamını pay-
laştık. 



16 MART 2016

YAZAR MURAT AKSOY İLE SÖYLEŞİ / İMZA 
ETKİNLİĞİ

52. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında Çocuk ve İlk Gençlik Edebi-
yatı yazarlarından Murat Aksoy ile kitapları ve “Başarı Hikâyeleri”  üzerine 5, 6 
ve 7. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla keyifli bir söyleşi düzenledik. Söyleşiyi, 
ünlü sanatçı ve sporcuların başarı hikâyelerinin gerisindeki gerçekler üzerine 
farkındalığımızı artırarak, çalışma ve disiplin konusunda önemli mesajlar alarak 
tamamladık. 



17 MART 2016

YAZAR HİKMET TEMEL AKARSU İLE 
SÖYLEŞİ&İMZA ETKİNLİĞİ

17 Mart 2016 Perşembe günü Çocuk Edebiyatı Yazarı Hikmet Temel Akarsu ile 
kitabı “Olimpiyat Yolunda” üzerine 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize yönelik söyleşi 
yaptık. Etkinlik öncesi okuma saatlerimizde incelediğimiz ve üzerine çalışmalar 
yaptığımız kitaptaki hikâyelerle ilgili yazarın ve öğrencilerimizin fikir alışve- 
rişleriyle interaktif bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Söyleşide, spor disiplinin yaşantımıza kattığı değerler, ülkemizdeki gençliğin 
spor dallarına verdiği önem ve spor seçimleri konularında bakış açımızı renklen-
direcek değerli bilgiler edindik.



30 MART 2016

81 İLDE EŞ ZAMANLI TOPLU KİTAP OKUMA 
ETKİNLİĞİ

52. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde aynı 
anda yapılan eş zamanlı ve toplu kitap okuma etkinliğine Okan Koleji mensupları 
olarak; öğrenci, öğretmen, çalışan ve yöneticilerinden oluşan okuyucu grubuy-
la bu yılda destek verildi. 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 13.00-13.30 arası 
okulumuz konferans salonunda toplanarak, 30 dakika boyunca Türkiye’nin 81 
şehri ile birlikte eş zamanlı, toplu ve sessiz kitap okuma etkinliği bu yılda “çok 
kültürlülük” temasıyla gerçekleştirildi. Okulumuz eğitim anlayışı içinde önemli 
rolü olan kütüphaneye, kitaba ve okumaya verilen önem ve değer bir kez pe-
kiştirildik.



11 NİSAN 2016

MASAL ETKİNLİĞİ

52. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında 11 Nisan 2016 Pazartesi günü 5A 
sınıfı öğrencilerimiz Sude Naz Şişman, Ceyda Baş, Elif Özaydın ve Utku  Topal’ın 
kaleme aldığı ve canlandırdığı “Paylaşmak Ne Güzel” isimli hikâyeyi,  1. sınıf ve 
Anaokulu Hazırlık sınıfı öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ederek drama yoluy-
la  sunduk. Hikâyeyi izlerken keyifli bir zaman geçirmenin yanı sıra paylaşmanın 
önemi ile ilgili değerli mesajlar aldık.



14 NİSAN 2016

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİMİZLE GELENEKSEL 
“KİTAP TAKAS” ETKİNLİĞİ

Öğrencilerimizin kitap sevgilerini pekiştirmek, diğer arkadaşlarıyla kitap pay-
laşımlarını arttırmak amacıyla her yıl düzenlemekte olduğumuz “Book Swap 
Day /Kitap Takas Günü” etkinliğimizi bu yılda güzel bir coşkuyla 14 Nisan 2016 
Perşembe  günü okulumuzda gerçekleştirdik. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencil-
erimiz arasında gerçekleştirdiğimiz “Kitap Takas Günü Etkinliği” öğrencilerim-
izin kütüphane girişinde kurulan kitap standındaki birbirinden renkli kitapları 
inceleme, ilgili ve beğenilerine göre yaptıkları kitap seçimi ile tamamladık.



06 MAYIS 2016

KİTAP KURDU ÖDÜLLERİ

‘’Kitap Kurdu’’ ödüllerini öğrencilerimizin kitap okuma kültürlerini pekiştirmek, 
kütüphane kullanımlarını alışkanlık haline getirmek amacıyla 2012 yılı itibariyle 
vermeye başladık. Kitap kurdu ödülleri her ay ilkokul ve ortaokul sınıflarındaki 
kütüphanemizden en çok ödünç kitap alan ve okuyan, kütüphane kullanımına, 
ödünç aldığı yayına özen gösteren öğrencilerimizden seçilmektedir.
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