
ETKİNLİK
KATALOĞU



YABANCI DİLLER 
BÖLÜMÜ



İNGİLİZCE TİYATRO

İlkokul Öğrencilerimiz Happy Days Theatre‘ın profesyonel ve yabancı oyuncuları 
tarafından sahnelenen ‘Pirate over the Rainbow’ adlı İngilizce oyunu izlediler. Hayallerimiz 
ve Arkadaşlığı tmel alan  olan oyunda hayal gücümüzü kullanabilmenin yaşamımızda bizlere 
neler katabileceğini bir kez daha anlamış olduk. Öğrencilerimiz farklı birçok ülkede 
sergilenen oyunu izlerken, keyifli ve kaliteli vakit geçirmenin yanında; yoğun saatlerde 
öğrendikleri İngilizce dilini günlük hayata taşıyabilme, interaktif  katılım ile de dil becerilerini 
kullanabilme  fırsatı buldular.Yabancı oyuncular ile İngilizce dilinde özgüvenli bir şekilde 
iletişim kurarak , dil öğrenmenin keyif  ,önem ve gerekliliğini bir kez daha kavramış oldular 



ÇİN FESTİVALİ

Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü ve Okan Koleji Konfüçyüs Sınıfı işbirliği ile 
hazırlanan 2. Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali’ni tüm kademelerden Çince 
öğrenen öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirerek izleyicilere Çinceye dair unutulmaz 
bir hatıra bırakdık. 



İLKOKUL PORTFOLYO

İlkokul öğrencilerimiz özenle hazırladıkları ve  bilgi becerilerini yansıttıkları sunum 
dosyalarını velilerine ve öğretmenlerine sunmanın heyecanını yaşadılar.
Öğrencilerimiz poster, afiş, çalışma sayfası ve slayt sunum şeklinde hazırladıkları farklı 
çalışmalarını sunma fırsatı bulurken, velilerimiz de  öğrencilerinin gelişimini, 
performanslarını, sorumluluk bilinçlerini ve  gelişmeye açık olan yönlerini gözlemleme 
fırsatı buldular.



OKANVILLE

Yabancı diller bölümünün 2011 yılında ilkini gerçekleştirdiği bu etkinlikte amaç; 
öğrencilerimizin öğrendikleri İngilizce ve 2.Yabancı Dili günlük hayatta kullanmalarına 
olanak sağlamaktır. İlkokul ve lise öğrencilerimiz kermes stantlarında görev alarak İngilizce, 
Çince Rusça, Fransızca ve İspanyolca dillerini kullanarak, getirdikleri ürünlerin hem satışını 
yapmakta hem de bir sosyal sorumluluk projesi olan Okanville ile her sene toplanan geliri 
ihtiyaç duyan bir kuruma bağışlamaktadır.



QUIZ SHOW

Öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmek , dil öğrenimine tatlı rekabet ortamında 
motivasyonlarını arttırmak ve İngilizceyi etkin  kullanabilmelerine fırsat vermek amacıyla , 
ders içi etkinliklerimize ilave olarak 4.Sınıf  öğrencilerimiz ile "Quiz Show" etkinliği 
düzenlendik.Yoğun sınav haftası temposunda yorulan öğrencilerimizin  biraz dinlenmeleri 
ve dinlenirken de yabancı dillerini eğlenerek kullanmalarını hedeflediğimiz bu etkinlikte, 
öğrencilerimiz takım ruhu becerilerini  geliştirerek , genel kültürlerini de ortaya 
koydular.Katılan ve kazanan  öğrencilerimiz Okul Müdürü, İngilizce öğretmenleri ve 
arkadaşları tarafından tebrik edilerek, Sertifika almaya hak kazandılar.



SPELLING BEE

Yabancı dili öğrenmekte doğru tela�uz çok önemlidir. İngilizce yazıldığı gibi okunmayan bir 
dil olduğundan, anadili İngilizce olan birisi bile ilk defa duyduğu İngilizce sözcükleri yazam-
ayabilir ya da heceleyemeyebilir. 
Öğrencilerimizin harfleri heceleyerek kelimeleri doğru tela�uz etmesini destekleyebilmek 
amacıyla, 2. ve 3.Sınıf  öğrencilerimiz ile yurt dışında da birçok okulda uygulanan  Spelling 
Bee etkinliğimizi okulumuz konferans salonunda gerçekleştirdik. 2 etaptan oluşan 
yarışmada , öğrencilerimiz 1.etapta  resmin  altında yazılı olan kelimeleri hecelerken, 
2.etapta sadece resimlere bakarak doğru kelimeyi  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 kazandılar. Spelling Bee heyecanına ortak olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi  
tebrik ediyoruz. 



FEN BÖLÜMÜ



HAYVANAT BAHÇESİ

Nesli tükenen canlıların yok olmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına duyarlılık 
göstermek amacıyla Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik parkına 
öğrencilerimizle birlikte gezi düzenledi. Gezide hayvanat bahçesinden bir eğitim danışmanı 
öğrencilerimize nesli tükenen hayvanlar ve biyolojik çeşitlilik konusunda bilgiler verdi. 
Gezide öğrencilerimiz nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıları tanıyarak koruma bilinci 
edindiler.  



İZMİR UZAY KAMPI

Uzay kampında öğrencilerimizin çeşitli uzay simülasyonlarına katılarak uzay teknolojileriyle 
tanışarak kendilerini geliştirdiler. Bu gezi sürecinde problem çözme, zaman yönetimi ve 
takım çalışması yeteneklerini geliştiren öğrencilerimiz, güzel anıları ve deneyimleriyle geziyi 
tamamladılar.



ATIKLARDAN OYUNCAK YAPIMI

5.sınıf  öğrencileri fen bilimleri dersinde çeşitli atık malzemeleri kullanarak hayal güçlerini 
de ekleyerek oyuncak yaptılar. Yapılan oyuncakların kermeste satışı öğrenciler tarafından 
yapıldı.



BESLENME DOSTU OKUL

Öğrencilerin obeziteye farkındalığını  arttırmak amacıyla konferans salonunda fen bilimleri 
öğretmeni tarafından öğrencilere doğru beslenme ile ilgili bilgiler verildi.



BİLİM ŞENLİĞİ

Proje tabanlı eğitim uygulama hedefini gerçekleştirmek için öğrencilerimizin; hipotezler 
kurup araştırdıkları, kontrollü deneylerle hipotezlerine sonuç aradıkları, edindikleri 
sonuçları arkadaşlarıyla paylaştıkları bir etkinlik olarak öğretici ve eğlenceli bir etkinlik 
olarak gerçekleşmiştir.



BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KERMES

Biyolojik çeşitliği desteklemek amacıyla okulumuz öğrencilerinin kendilerinin tasarladıkları 
ürünlerin kermeste satışı yapıldı.Kermeste toplanan gelir ile Darıca Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçeşindeki bir hayvanın yıllık bakımı okulumuz tarafından üstlenildi.



BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SUNUMU

Biyolojik çeşitliliği bilgilendirmek amacıyla 6.sınıf  öğrencileri hazırladıkları pankartları 
arkadaşlarına sunarak bilgilendirme yaptılar.



BİYOMİMETİK KONFERANSI

Doğa Bilimleri Derneği yetkilisi biyomimetik konulu sunusunu yaparak ,doğadan alınan 
örneklerin teknolojik çalışmalara etkisini açıkladı. 



DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesince konferans salonunda çevrenin önemini 
anlatan sunumlar ,konuşmalar, video gösterimleri ve öğrencilerin atık maddelerden yaptığı 
mini defile yapıldı. 



KAPAK TOPLAMA

TOFD ‘yi desteklemek amacıyla ,öğrencilerimiz tarafından yürütülen kapak toplama 
kampanyası yıl boyunca devam etmiştir. Toplanan kapaklar, dernek yetkililerine teslim 
edilmiştir.



KİTAP AYRACI YAPIMI

6.sınıf  öğrencileri fen bilimleri dersinde çeşitli atık malzemelerle   kitap ayracı tasarlayarak  
Türkçe dersinde kitap okuma etkinliğinde kullandılar. 



KOCAELİ BİLİM MERKEZİ GEZİSİ

250 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerin yanı sıra  bilimsel çalışmaların yapıldığı 
atölyelerin yer aldığı Kocaeli Bilim Merkezi'nde öğrencilerimiz,farklı deney düzeneklerini 
görerek ,algılayarak,keşfederek gözlemleme ve deneyimleme fırsatını buldular.



LALE EKİMİ

Biyolojik çeşitliliğin öğrenciler üzerindeki farkındalığını arttırmak amacıyla okulumuz eko 
okul organik tarım alanı bahçesine lale soğanı ekimi yapıldı. 



MATEMATİK - FEN BİLGİ YARIŞMASI

Öğrencilerin Matematik ve Fen alanlarında sene boyunca öğrendikleri kazanımları 
pekiştirmek amacıyla hem bilgiyi tazeledikleri hem de eğlenceyi bir arada deneyimledikleri 
bir yarışma yapılmıştır.



EKO OKUL ORGANİK TARIM

Biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayarak bitkilerin büyüme aşamaları öğrenciler tarafından 
gözlemlenebildi.



HAYVANAT BAHÇESİ ORYANTIRING 

3 Mart Vahşi Yaşam Günü nedeni ile Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik 
Parkında Hayvanlar Alemi Oryantiring yarışması düzenlendi. Bu önemli günü, anlamlı bir 
şekilde kutlamayı, öğrencilerde rekabet duygusunu geliştirmeyi, harita okuma, yön bulma 
yeteneğini geliştirmeyi ve takım olma duygusuna vurgu yaparak, vahşi doğanın tükenen 
canlılarının ilginç özelliklerini keşif  etmeyi amaçlandı.



22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

22 Mart Dünya Su Günü çerçevesince suyun önemini anlatan konferans salonunda etkinlik 
düzenlendi. Öğrencilerimiz mavi tişörtler giyip su yazısı yazarak suyun önemi ile ilgili 
farkındalığı arttırmış oldular.



TUBİTAK UME GEZİSİ

10. sınıf  öğrencilerimizle TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünü (UME) ziyaret ettik. 
Öğrencilerimizin fen bilimlerine olan ilgisini arttırmak ve onlara kariyer bilinci oluşturmak 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz gezimiz, öğrencilerin metroloji (ölçüm bilimi) hakkında bilgi 
edinmelerini sağladı. Yüksek gerilim, akustik, ve elektromanyetik laboratuvarları uzmanlar 
tarafından gezdirilerek, bu laboratuvarlarda yapılan çalışmalardan örnekler verildi. 



TURMEPA KONFERANSI 

Okulumuzda, öğrencilerimizde denizlerin de oksijen kaynağı olduğunun farkındalığını 
oluşturmak amacıyla  “ Geri Dönüştürüyorum, Plastikler ve Fark Ettim Denizler Bizim 
Oksijen Kaynağımız” konulu bir konferans düzenlendi. Deniz Temiz Derneği TURMEPA  
eğitmenleri  tarafından gerçekleştirilen sunumda deniz, çevre, küresel iklim değişikliği 
,ekolojik/çevre okuryazarlığı ,yenilenebilir enerji, marina kültürü ve denizlerimizin önemi 
aktarıldı.



MATEMATİK BÖLÜMÜ



BİLİM VE PROJE ŞENLİĞİ

Öğrencileri bilime teşvik etmek amacı ile düzenlenen Bilim  ve  Proje Şenliği etkinliğinde; 
öğrencilerimiz yaratıcılıklarını, araştırma ve düşünme becerilerini kullanarak yaptıkları 
matematik projelerini sundular.



BİR KELİME BİR İŞLEM

Öğrencilerimiz, hem sözel hem sayısal becerilerini kullandıkları yarışmada eğlenerek 
öğrenmenin keyfine vardılar.
Bu sayede öğrencilerimiz hem bilişsel hem duyuşsal yönden gelişme fırsatı buldular.
 



CAHİT ARF’I ANMA GÜNÜ

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli matematikçilerden Ord.Prof.Cahit Arf ’ın  ölüm yıl 
dönümü anısına 26 Aralık’ta Cahit Arf  Anma Günü etkinliği yapıldı. Öğrencilerimiz Arf  
Değişmezi ve Arf  Halkaları gibi literatürde kendi adıyla anılan çalışmalarıyla dünyaca ün 
kazanmış matematikçinin yaşamını ve çalışmalarını anlatan bir sunum yaptılar.



FİBONACCİ DİZİSİ VE ALTIN ORAN 
ETKİNLİĞİ

19 Şubat Cuma günü, okulumuz wall paint alanında, öğrencilerimiz “Fibonacci ve Altın 
Oran” isimli performanslarını sundular. Hayatın içinde var olan birçok alanda Fibonacci 
dizisi ve Altın orana rastlanmaktadır. Etkinlik boyunca öğrencilerimiz bu oranı keşfedip 
buna uygun hazırladıkları maketlerle başarılı ve eğlenceli bir sunum gerçekleştirmişlerdir.



İSLAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ 
MÜZESİ GEZİSİ

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, bir taraftan bilimsel eserlerin estetik ve öğreticiliği, 
diğer yandan bıraktığı intiba ve kazandırdığı bilgi ile özel bir etkileyici güce sahip olmakla 
birlikte, geçmişteki İslam dünyasının bilimler tarihindeki süreci de eserleri ve belgeleriyle 
ortaya koyarak bugüne ve geleceğe ışık tutmaktadır. Bu anlamda öğrencilere farklı bir 
bakış açısı kazandırmıştır. 



MATEMATİK BİLGİ YARIŞMASI

Matematik derslerini  ezberler yığını olmaktan çıkarıp bilim sevgisinin aşılanması, matem-
atiğin eğlenceli dünyasından örnekler gösterilmesi, öğrencilerin bilgilerini değerlendirmeye 
katkı sağlaması, özgüvenlerinin artırılması, istekli ve yetenekli öğrencilerin yeteneklerini 
geliştirmek ve bilimsel yarışmalara teşvik etmek amacıyla matematik bilgi yarışması 
düzenledik.



MATEMATİK HERYERDE

7 Kasım Salı günü, okulumuz wall paint alanında, öğrencilerimiz “matematik her yerde” 
isimli performanslarını sundular. Matematiğin kullanıldığı pek çok günlük hayat örneğini 
araştırıp buna uygun hazırladıkları maketlerle başarılı ve eğlenceli bir sunum gerçekleştir-
diler.



MATEMATİK VE FEN BİLGİ 
YARIŞMASI

Matematik ve fen bilimleri derslerini  ezberler yığını olmaktan çıkarıp bilim sevgisinin 
aşılanması, fen ve matematiğin eğlenceli dünyasından örnekler gösterilmesi, öğrencilerin 
bilgilerini değerlendirmeye katkı sağlaması, özgüvenlerinin artırılması, istekli ve yetenekli 
öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve bilimsel yarışmalara teşvik etmek amacıyla 
matematik-fen bilimleri bilgi yarışması düzenledik.



Pİ GÜNÜ

Ünlü matematik sabiti Pi Sayısı (3,14)  etkinliği sayesinde öğrencilerimiz matematik 
dersinde öğrendikleri çemberin çevresini, dairenin alanını, kürenin hacmini, silindir koni 
gibi şekillerin taban alanlarını ve dairenin geçtiği pek çok alanda hesap yaparken 
kullandıkları pi sayısı ile ilginç bilgilerin tarihçesini, müziğini, kullanım alanlarını öğrendiler 
ve ünlü matematik sabiti pi sayısının gizemini keşfetme fırsatı buldular.



ŞİRİNCE MATEMATİK KÖYÜ GEZİSİ

Şirince’deki Nesin Vakfı Matematik Köyü matematiği ders olmaktan çıkarıp hayatın içine 
alan, öğretmen ve öğrencilerin bir arada yaşayıp mekânın yönetiminde beraber söz sahibi 
olduğu, sessiz sakin, doğa ile iç içe, kâr amacı gütmeyen ütopik bir öğrenme alanı. Öğren-
cilerimiz Ali Nesin ile yaptıkları ikişer saatlik derslerde özellikle matematiksel düşünme, 
sorgulama, ispat yapma gibi üst düzey bilişsel teknikleri gözlemleme ve deneme fırsatı 
buldular.



TALES MÜZESİ GEZİSİ

Tales Matematik Müzesi ikili saymadan pi sayısına, imkânsız üçgenden da Vinci’nin 
köprüsüne, dört renk problemden topolojik düğümlere, alan-yarıçap, çevre-yarıçap, açılar, 
simetrinin yanı sıra Pisagor teoreminden ünlü matematikçi John Nash’ın oyun teorisi, 
Mimar Sinan’ın yapılarındaki sırları çocuklara hikâyelerle anlatan matematiği soyut olmak-
tan çıkarıp elle dokunulur, gözle görülür bir hâle getiren bir müzedir.



WALLPAINT ETKİNLİĞİ

Öğrencilerimiz iki dönem içerisinde belirlenen günlerde wallpaint alanında Matematik 
öğretmenleri rehberliğinde farklı konularda matematik ile ilgili paylaşımlarda bulun-
muşlardır.



SÖZEL BÖLÜM



HABER SİZSİNİZ

Öğrencilerin kültür sanat teknolojik gelişmelerden haberdar olup bunları kendilerinin 
sunmaları ile araştırma konuşma ve dinleme yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 



ATATÜRK EVİ GEZİSİ

Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün yaşamsal anılarına tanık olmak onu 
daha iyi tanımak ve ilke ve inkılaplarını takip etmek amacıyla etkinlik yapılmış bu etkinlik 
sonunda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlatan kompozisyon yazma ve maket 
çalışması etkinliği yapılmıştır.



KIŞ ŞİİRLERİ DİNLETİSİ

Öğrencilerin şiir sevgisini pekiştirmek, şiir okuma ve yaratıcı drama etkinlikleriyle gelişim-
lerine katkıda bulunmak, müzik ve dans derslerinin eş güdüm çalışmalarıyla yaratıcılıklarını 
ortaya koymalarını sağlamak amaçlanmıştır. 



ARKEOLOJİ MÜZESİ GEZİSİ

Sosyal Bilgiler dersinin kazanımları doğrultusunda eski çağ uygarlıklarına ve birçok uygar-
lığa ait kültür- medeniyet unsurlarını yakından görmek ve kalıcı öğrenmeyi pekiştirmek 
amaçlanmıştır. 



MİNİATÜRK MÜZESİ GEZİSİ

Ülkemizin tarihi ve mimarî özelliklerinin minilize edilmiş biçimiyle yansıtılması olan müzede 
kitaplarda okuduğumuz ve fotoğrafını gördüğümüz birçok mimarî yapının maketlerini 
yakından görerek bu yapılar hakkında izlenim kazandırmak ve kalıcı öğrenmeyi 
gerçekleştirmek amaçlı yapılmıştır.



DOĞAL AFETLER SUNUMU

Doğal afetlere olan duyarlılığı artırmak, öğrencileri bilinçlendirmek ve onların sunumuyla 
ifade güçlerini geliştirmek amaçlı yapılan bir çalışma amaçlanmıştır. 



ÇOCUK OLARAK BENİM DE
HAKLARIM VAR

Çocuk hakları konusunda duyarlılık kazandırmak, bilinçlenmek amaçlı öğrencilerin 
araştırma, sorgulama ve sunma becerilerini geliştiren bir etkinlik amaçlanmış ve 
ortaokuldaki tüm öğrencilerimize bu sunum yine 6. Sınıf  öğrencilerimiz tarafından 
yapılmıştır.



HALK EDEBİYATI GÜNÜ

Türk Halk Edebiyatı kazanımları gereği Türk halk edebiyatını şiir, tiyatro ve yazı geleneği 
içinde değerlendirip tanıtmak amaçlanmış; öğrencilerin halk kültürünü benimsemeleri 
kendi kültür değerlerimizin farkına varmaları düşüncesiyle bir etkinlik oluşturulmuştur. 
Öğrencilerimizin halk edebiyatı ürünlerini içselleştirmeleri adına etkinlikte aktif  rol almaları 
sağlanmıştır.



SERBEST KÜRSÜ

Öğrencilerin sorgulayan, araştıran, düşünüp yorumlayan yönlerini ortaya çıkarmak 
tartışmak; güncel olaylara hâkim olmak yeni yorumlar getirmek amaçlı hitabet gücünü 
geliştirmek amaçlı serbest kürsü etkinlikleri yapılmıştır. 



MÜNAZARA TURNUVASI

Yıl içinde sınıflar arası ve sınıf  içi münazara etkinlikleriyle öğrencilerin sorgulama, araştır-
ma, konuşma, ikna etme ve dinleme kazanımlarının pekiştirilmesi için münazara etkinlikleri 
düzenlenmiştir. Farklı okul öğrencileriyle de kaynaşarak onların yanında kendi seviyelerini 
görerek değerlendirme yapmaları sağlanmıştır.



27 MART DÜNYA TİYATRO 
GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz modern dünya tiyatrosu ve 
Türk geleneksel tiyatrosunu tanıtıp örneklerini canlandırdılar. Böylece geleneksel Türk 
tiyatrosu ve modern tiyatro kazanımlarını kavramış oldular.



YAZAR BULUŞMALARI

Öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarıyla bir araya gelmeleri böylece nitelikli okuma, 
anlama ve yorumlama yeteneklerinin gelişimi amaçlanmıştır. Çalışmalarda okunan kitapla 
ilgili soru cevap ve yaratıcı yazma çalışmaları yapılarak okur-yazarlık kazanımları geliştirilm-
esi amaçlanmıştır. 



SREBRENİCA KATLİAMI PROJESİ

Öğrencilerimizin proje basamaklarına uygun olarak yıl boyunca ulusal ya da evrensel tarihî 
olay ve durumları kavramaları, anlamaları ve çözümlemeleri amaçlı projeler yapılarak 
öğrencilerin bilinçli ve duyarlı olması amaçlanmıştır. 



İSTİKLAL MARŞI WALLPAINT 
ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerimizin milli değerlere karşı bilinçlenmesi; vatan, bayrak ve millet sevgisini 
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda araştırma, sorgulama yöntem ve teknikleriyle 
kavramaları sağlanmıştır.  



JEOTERMAL SANTRALLERİN 
TEHLİKESİ

Coğrafya dersi kazanımı olarak yıl boyunca ciddi bir çalışma yapılmış ve öğrencilerin 
yaşamsal anlamda bilinçmeleri, araştırma yapmaları, sorgulamaları sağlanması düşünülerek 
proje yapılmıştır. 



ORGANİK TARIM

Organik tarımın ne olduğu, yararları ve nasıl yapılması konusunda öğrencilerimize coğrafya 
dersi kazanımı işlenmiş ve uygulamalı olarak bahçe oluşturulmuştur. Fen bölümü ile eş 
güdüm çalışması yapılarak işlenen bu etkinlik öğrencilerimiz tarafından büyük merak ve 
istekle yapılmıştır. 



DÜNYA FELSEFE GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ

Felsefenin düşündürücü ve tartışmacı yaklaşımlarıyla ele alınıp işlenmesi bir panel ile 
gerçekleşmiştir. Öğrencilerimizin kendilerinin hazırlayıp sunduğu etkinlikte çok boyutlu 
düşünme, felsefeye emek vermiş kişilerin tanıtılıp görüşlerinin tartışılması ile felsefe dersi 
kazanımları işlenmiştir. 



KİTAP AYRACI TASARLAMA

Fen Zümresi iş birliği ile okuma saatlerinde kullanılmak üzere öğrencilerimiz atık malzeme-
lerden kitap ayracı tasarladılar. Bu etkinlikteki amaç yaratıcı düşünme ve çevreye duyarlılık 
bilinciyle yararlı malzemeler üretmek ve öğrencilerde farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. 



KİTAP PORTFOLYO SUNUMU

Okudukları roman ve hikâyelerden yola çıkarak drama, müzik, resim, maket, sunum, 
müzik, dans ve benzeri özgün çalışmalarını arkadaşlarına sundular. Böylece yaratıcılıklarını 
ortaya koyarak okuma zevkiyle yeteneklerini birleştirdiler.



ORTAOKUL MÜNAZARA

Öğrencilerimizin konuşma, dinleme, sorgulama ve araştırma becerilerini geliştiren 
münazara etkinliği her iki dönemde de sınıflar arası etkinlik olarak yapılmıştır. Bu etkinlikte 
konu olarak öğrencilerimizin çevreye duyarlı olmaları ve bilinçlenmeleri kazanımları 
dikkate alınarak tartışma konuları çevre bilinci ile ilgili konulardan seçilmiştir. 



DEYİM YARIŞMASI

Türk dilinin kalıplaşmış söz öbekleri olan deyimlerin günlük hayatta kavramları somutlaştır-
masını ifadeleyen deyimlerin bilinmesi ve kullanılmasını pekiştirmek amacıyla ortaokul 
öğrencilerimizce eğlenceli bir etkinlik yapılmıştır. 



İSTANBUL TEMALI 
ŞİİR DİNLETİSİ

Öğrencilerimizin şiir bilincini ve sevgisini nitelikli hale getirmek şiirin sanatsal ve edebî 
anlamda değerlendirilmesini sağlamak, şairlerimizi tanımak duygu birliği oluşturmak 
amaçlanmıştır. 



HALK EDEBİYATI GÜNÜ

Türk Halk Edebiyatı kazanımları gereği Türk halk edebiyatını şiir, tiyatro ve yazı geleneği 
içinde değerlendirip tanıtmak amaçlanmış; öğrencilerin halk kültürünü benimsemeleri 
kendi kültür değerlerimizin farkına varmaları düşüncesiyle bir etkinlik oluşturulmuştur. 
Öğrencilerimizin halk edebiyatı ürünlerini içselleştirmeleri adına etkinlikte aktif  rol almaları 
sağlanmıştır.



ARKEOLOJİ MÜZESİ GEZİSİ

Teorik bilginin yanında pratik olarak da ders kazanımları işlenmiş ve öğrencilerin müze 
gezme bilinci işlenerek etkinliklerimiz planlanmıştır. Türk ve dünya medeniyet ve kültür 
mirasının tanımı yakından incelenmiştir.



KÜTÜPHANE



YAZAR VE RESSAM RIFAT BATUR İLE 
SÖYLEŞİ/İMZA ETKİNLİĞİ

Okan Koleji Kütüphanemiz tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Kitapları etkinlikleri 
kapsamında 26 Ekim 2017 Perşembe günü ünlü çocuk edebiyatı yazarı ve ressam “Rıfat 
Batur” ile söyleşi ve atölye etkinliği düzenledik. Etkinliğe önce 2. Sınıflarımızın okuma 
listesinde yer alan “Kitap Doktoru” üzerine masal canlandırması çalışması ile başladık. 
Ardından 3. Sınıflarımızın okuma listesinde yer alan “Ben Bir Canavarım” isimli eser 
üzerine tiyatral sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Son olarak da 5. Sınıf  öğrencil-
erimizin okuma listelerinde yer alan “Zorbalık” isimli kitap üzerine hem çizim ve canlandır-
ma yoluyla atölye çalışması yaptık. Yazarın kitaplarından ve atölye etkinliklerinden 
arkadaşlık, okuma kültürünün önemi, farklılıklara saygı duyma konularında değerli mesajlar 
aldık. 



YAZAR RENAN ÖZDEMİR 
İLE SÖYLEŞİ/İMZA

Okan Koleji Kütüphanemiz tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Kitapları etkinlikleri 
kapsamında 16 Kasım 2017 Perşembe günü çocuk edebiyatı yazarı “Renan Özdemir” ile 
söyleşi etkinliği düzenledik. 4. sınıf  öğrencilerimizin okuma listesinde yer alan “Çıtı Pıtı Bir 
Kedi Olmak İstemiyorum” isimli eseri söyleşi öncesi okuyup, değerlendirdik. Kitapta geçen 
kendini keşfetme, hedef  belirleme, arkadaşlık ve paylaşım kavramları üzerine söyleşi 
yaptık, ardından yazarın yönlendirmesi ile yaratıcı hikâye denemeleri yazdık ve etkinlikte 
paylaştık.



Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlamaları kütüphane organizasyonlarımız kapsamında 
“Kitap Kurdu Lily” isimli eser üzerine Yaratıcı Drama Eğitmeni İrem Dilaver ile 1. Sınıf  
öğrencilerimize yönelik atölye çalışması düzenledik. Atölyede, “Kitap Kurdu Lily” isimli 
eserden yola çıkarak, kitap dostluğu, okuma, dünyayı keşfetme, dostluk kurma, iletişim ve 
paylaşım konuları üzerine paylaşımlar yaptık. Öğrencilerimizin interaktif  olarak katıldığı 
keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. 

YARATICI DRAMA EĞİTMENİ İREM 
DİLAVER İLE ATÖLYE ETKİNLİĞİ



YAZAR HİKMET ALTINKAYNAK 
İLE SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİ

Okan Koleji Kütüphanemiz tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Kitapları etkinlikleri 
kapsamında 6 Aralık 2017 Çarşamba günü çocuk edebiyatı yazarı “Hikmet ALTINKAY-
NAK” ile söyleşi etkinliği düzenledik. 2. Sınıf  öğrencilerimizin okuma listesinde yer alan 
“Mustafa’dan Kemal’e Ahşap Evin Mavi Gözlü Çocuğu” isimli eserden yola çıkarak 
Atatürk’ün çocukluğu, idealleri, hedefleri ve kararlılığı konularında değerli mesajlar 
aldığımız keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşi etkinliğimizin sonunda Yazar Hikmet 
ALTINKAYNAK ’tan kitaplarımıza imza aldık. 



ÇEKÜL VAKFI İLE ÇEVRE 
ÜZERİNE SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİ

Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlamaları kütüphane organizasyonlarımız kapsamında 12 
Aralık 2017 Salı günü Çevre Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Eğitim 
Danışmanları Hazal Çatalbaş & Özge Öney aracılığıyla kütüphanemizde söyleşi düzenlen-
miştir.  Etkinlikte konusu 4. sınıf  öğrencilerimizin okuma listesinde yer alan  “Evini Arayan 
Ardıç Tohumu” isimli eserden yola çıkarak öğrencilerimize doğa ve tarihsel mirasımız 
konularında değerli verilmiştir. 



YAZAR ÖMÜR KURT İLE SÖYLEŞİ 
ETKİNLİĞİNE DESTEK

Kütüphane organizasyonlarımız yazar-öğrenci buluşmaları kapsamında Çocuk Edebiyatı 
Yazarı Ömür Kurt ile eseri  “Karaca ve Yürüyen Köşk” üzerine 7 Aralık 2017 Perşembe 
günü kütüphanemizde söyleşi gerçekleştirdik. Yazar Ömür Kurt ile Atatürk’ün değerleri, 
çevre konusundaki hassasiyeti, çocuklara verdiği önem ve değer, dayanışma konuları 
hakkında fikir alışverişi yaptık, yazara eserinde anlatılan hikâye üzerine sorular sorduk, fikir 
alışverişi yaparak söyleşi etkinliğini tamamladık.



YAZAR HAKAN BIÇAKÇI İLE 
SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİ

 “Yazar-Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Gençlik Edebiyatı Değerli Yazarı Hakan Bıçakçı 
ile karşılaştırmalı edebiyat içerikli kitap değerlendirmesi yapılmıştır. Söyleşi ortamında 
gerçekleşen etkinlikte önce dünya edebiyatının değerli yazarlarından Kafka’nın önemli 
yapıtı “Dönüşüm” üzerine yazar tarafından değerlendirme yapılmıştır. Dönüşüm eserinde 
geçen kavramlardan yola çıkarak günümüzdeki değişimler, dönüşümler, insanın yeri ve 
arayışı konuları ele alınmıştır.



KİTAP TAKAS GÜNÜ

Okan Koleji Kütüphanemiz tarafından düzenlenen 54. Kütüphane Haftası kutlamaları 
kapsamında öğrencilerimizin kitap sevgilerini pekiştirmek, diğer arkadaşlarıyla kitap 
paylaşımlarını güçlendirmeye yönelik okulumuzda 1 Mart 2018 Perşembe günü “Kitap 
Takas Günü” düzenlenmiştir. Kitap Takas Günü’ne getirilen kitaplar kütüphanemiz 
girişinde yer alan kitap takas alanında sergilenmiş ardından program dahilinde sınıfların tek 
tek ziyaretleri ile öğrencilerimizin kitap seçimleri gerçekleştirilmiştir.  Okuma süresi 
sonunda okulumuza geri verilecek kitaplar ihtiyacı olan kardeş okul kütüphanesine bağış 
yapan öğrencimizin bilgisi ile birlikte yollanacaktır.



81 İLDE TOPLU SESSİZ KİTAP 
OKUMA ETKİNLİĞİ

54. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı ve 
toplu şekilde organize edilen kitap okuma etkinliğine Okan Koleji mensupları olarak; 
öğrenci, öğretmen, çalışan ve yöneticilerinden oluşan okuyucu grubuyla bu yılda destek 
verildi. 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 12.30-13.00 arası okulumuz konferans salonun-
da toplanarak, 30 dakika boyunca kitap okuduk. Türkiye’nin 81 şehri ile birlikte eş 
zamanlı, toplu ve sessiz kitap okuma etkinliği bu yılda “okumak değiştirir” temasıyla 
gerçekleştirildik. Okulumuz eğitim anlayışı içinde önemli rolü olan kütüphaneye, kitaba ve 
okumaya verilen önem ve değer bir kez pekiştirildik.



“BİR HİKAYEM VAR PAYLAŞILACAK” 
OKUMA ETKİNLİĞİ

Okan Koleji Kütüphanemiz tarafından düzenlenen organizasyonlar kapsamında 1. Sınıf  
öğrencilerimizle Anaokulu Hazırlık sınıflarındaki kardeşlerine hikâye okuma-paylaşma 
etkinliği gerçekleştirdik. 1. Sınıf  öğrencilerimizin okuma konusunda kazanımları ve gelişim-
lerini pekiştirmek, Anaokulu Hazırlık öğrencilerimizin ilkokula motivasyonlarını arttırmak 
amacıyla geleneksel olan düzenlenen “Bir Hikâyem Var Paylaşılacak” okuma etkinliğimiz 
kütüphanemizde düzenledik.



YAZAR FEYZA HEPÇİLİNGİRLER İLE 
SÖYLEŞİ/İMZA ETKİNLİĞİ

Kütüphanemizin düzenlediği “Yazar-Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Değerli Yazarı ve Akademisyen Feyza Hepçilingirler ile 19 Ekim 2017 Perşembe 
günü lise öğrencilerimize yönelik söyleşi & atölye etkinliği düzenledik.  
Yazar Feyza Hepçilingirler’e lise hazırlık sınıflarımızın bu yıl ki okuma listelerinde yer alan 
eseri  “Öyküyü Okumak” üzerine sorular sorduk. Ardından yazarın rehberliğinde 
uygulamalı olarak öykü atölyesi gerçekleştirdik, öğrencilerimizle kısa öykü denemeleri 
yazdık ve paylaştık. 



YAZAR VE OPERA SANATÇISI KAAN 
ELBİNGİL İLE ATÖLYE ETKİNLİĞİ

Okan Koleji Kütüphane organizasyonları kapsamında gerçekleştirilen “Dünya Çocuk 
Kitapları Haftası kutlamaları” etkinliklerinde Çocuk Edebiyatı Yazarı Kaan Elbingil ile 
söyleşi ve atölye çalışması düzenlenmiştir. Yazar Kaan Elbingil kitabı “Berk Mucit Oldu” 
üzerine 3. Sınıflarımızla atölye uygulamaları gerçekleştirmiştir. 
Etkinlikte hayal gücünün yaratıcılığa etkisi konusu üzerine keyifli paylaşımlar yapılmıştır. 
Yazarın yönlendirmesiyle öğrencilerimiz icat tasarımları üzerine denemeler yapmıştır. 
Hazırlanan tasarım örnekleri atölye çalışmasında sergilenmiştir. 



UYGULAMALI DERSLER



1. SINIFLAR OKUMA ŞENLİĞİ

Okan Koleji, 1.sınıf  öğrencileri eğitim hayatlarına ilk adımlarını attıkları yılda okuma 
becerisini kazanmanın heyecanını 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Okuma Şenliği’nde 
velilerinin de katılımıyla okul koromuz, jimnastik, drama, halk oyunları gösterileri ile göz 
doldurarak coşku ile kutladılar.



ATATÜRK’ÜN IŞIĞINDA 
KOŞUYORUZ

Okan Koleji  “Atatürk’ü Anma” Haftası  etkinlikleri kapsamında 31 Ekim 2017 Salı günü 
Ortaokul öğrencileri ile düzenlenen “Atatürk’ün Işığında Koşuyoruz’ ’temalı Atletizm 
Yarışması 40 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.  400 mt kısa mesafe koşusunu tamamlayar-
ak derece alan öğrencilerimize madalyaları taktim edildi.



10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA 
GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Anma törenimiz ilkokul öğrencilerimizin Atatürk büstüne çiçek bırakması ve ardından 
Ankara’dan yapılan canlı yayın ve İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan okumamızla başladı. 
Ata’ya duyulan saygı ve özlemi yansıtacak bir şekilde anma programı gerçekleştirilmiştir.



18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 
ÇANAKKALE ZAFERİ 

Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümünü ve Şehitlerimizi konferans salonumuzda düzenle-
diğimiz  törende saygı ile andık.
Çanakkale Zaferimize ait sunum slaytları, Tarih öğretmenimizin günün anlam ve önemini 
anlatan Sinan Çifçibaşı’nın konuşması, öğrencilerimizin şiirleri ve Lise kadememizin drama 
gösterisi ise  tüm izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken,  Müzik Öğretmenimiz Ramazan 
Kepçeoğlu eşliğinde öğrenci koromuzun  seslendirdiği Çanakkale türküleri  büyük beğeni 
topladı.



19 MAYIS  ATATÜRK’Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği ve milli mücadelenin 
başladığı gün olması sebebiyle de kendi doğum günü olarak nitelendirdiği 19 Mayıs 
okulumuzun bahçesinde görkemli bir törenle kutlandı. Ortaokul ve lise bölümü öğrencil-
erimizin günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarından sonra günün anlam ve 
önemine uygun şiir ve şarkılarını seslendirdiler. Tören boyunca çeşitli dans ve jimnastik 
gösterileriyle de adeta görsel bir şölen yaşatıldı. Törenimiz günün anlam ve önemine 
uygun bir şekilde gerçekleşmiştir.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI  TÖREN PROGRAMI

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı,Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi 
olan ve Atamızın çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’mızı Okan Koleji olarak farklı günlerde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle şenlik 
havasında kutladık. Anaokulu miniklerimizin 19 ve 20 Nisan tarihlerinde kutladıkları 
bayramda velilerimiz de öğrencilerini yalnız bırakmayarak bu büyük coşkuya ortak olurken 
,İlkokul öğrencilerimizin de 23 Nisan coşkusuna yakışır bir şekilde hazırladıkları sahne 
performansları tüm  izleyenlere renkli anlar yaşattı. Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu, coşkulu şarkıların ve marşların seslendirildiği 
peş peşe kutlamalar büyük küçük tüm bireylere 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Dünyada 
başka hiçbir ülkede bulunmayan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize ve 
çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız günün 
anlam ve önemine uygun bir şekilde coşku ile kutlanmıştır.
 



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 
TÖRENİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı günün anlam ve önemine uygun bir şeklide coşkuyla 
kutlanmıştır.



ORTAOKUL - LİSE MEZUNİYET 
TÖRENİ

30 Mayıs Perşembe günü ise İstanbul Okan Üniversitesi Bekir Okan Konferans Salonunda 
gerçekleşen Ortaokul-Lise mezuniyet törenimiz eğlenceli ve gururlu anlara sahne oldu.
Bayrak ve flama teslimi sırasında duygulu anlara sahne olan törenimiz  ,Ortaokulumuzun 5. 
lisemizin ise 3. mezunlarının keplerini atmaları ile sonlandı.
 



SPOR SANAT HAFTASI

Okan Koleji Eğitim ve Öğretim dönemini n sonlanmasına yakın ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerimize yönelik eğlenceli spor ve sanat etkinlikleri düzenledi. Bireysel yeteneklerini 
sergileyen öğrencilerimiz enstrüman ve solo eserlerle eğlenceli bir etkinliğe katkı sundular.
Spor ve Sanat Haftası kapsamında çeşitli geleneksel çocuk oyunlarının  da oynandığı  
haftada öğrencilerimiz dans ve müzik gösterileriyle Spor ve Sanat haftamıza renk kattı.



YENİ YIL KUTLAMASI

Yeni bir yıla başlamanın verdiği mutluluk ve heyecanı  orkestra grubumuz  ve solistlerimi-
zle şarkılar söylendi ardından yapılan çeşitli yarışmalar ve dans gösterileri ile yeni yılı 
eğlenceli bir şekilde karşıladık.



YETENEKLER SAHNEDE

Sene başından bireysel yeteneklerin keşfedilip bu yeteneklerin işlenmesiyle oluşan sahne 
performansımız  öğrencilerimizin gelişimleri açısından büyük yer tutmaktadır. Yetenekler 
sahnede etkinliğimiz ile birçok öğrencimiz kendini keşfetmiş ve sahne performansı 
sergileme imkanı bulmuştur.



YIL SONU RESİM SERGİSİ

Akademik gelişimin yanı sıra sanata da üst düzeyde önem veren Okan Koleji bir yıl 
boyunca öğrencilerimizin ürettikleri çalışmalardan oluşan serginin açılışını yaptı.
İlk okuldan liseye tüm kademelerin tüm  sene boyunca büyük emek ve başarıyla yaptıkları  
tual üzerine akrilik ve guaj boya, seramik ve porselen boya, küçülen kağıt, zıplayan hamur 
ile üç boyutlu çalışmalar, maske boyama vb. birçok tekniğinin ve malzemenin kullanıldığı 
çalışmanın yer aldığı yıl sonu sergimizin açılışını büyük bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştirdik.


