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ANAOKULU



Oryantasyon

Oryantasyon programımızda Anaokulumuza yeni başlayan öğrencilerimizle ilk günün 
heyecanını oyunlar oynayarak ve etkinlikler yaparak birlikte yaşadık.



23 Nisan 
Töreni 

Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı O’Learn dijital 
öğrenme platformu üzerinden online olarak kutladık. Öğretmenlerimizin duygu 

ve düşüncülerini paylaştığı törenimizde öğrencilerimizin okuduğu şiirler, şarkılarla 
törenimizi gerçekleştirdik.



Okulda 
100. Günüm 

Okan Anaokulu olarak okulda 100. Günümüzü birbirinden eğlenceli aktivitelerle kut-
ladık. 100 yazılı şapka ve gözlüklerimizi hazırlama, 100 tane bardaktan kule oluştur-

ma gibi farklı aktiviteler yaptık.



Dünya Çocuk 
Hakları Günü

Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında Anaokulu öğrencilerimiz ile hazırladıkları 
pankartlarla sahip oldukları hakları savunmak amaçlı “Benimde hakkım var” diyerek 

kampüslerimizin içerisinde yürüyüş yaptık.



Hayvanları
Koruma Günü

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Anaokulu öğrencilerimizle sevimli hayvan 
dostlarımıza mama kabı yapma etkinliği ve pano çalışmaları gerçekleştirdik. 

Öğrencilerimize hayvan sevgisi ve koruma bilincini aşılamayı hedefledik.



Yerli Malı
Kutlaması

Öğrencilerimizin evinden getirdiği sebze ve meyveler ile Türkiye’de yetiştirilen ve 
üretilen yiyecekleri afiyetle yiyerek eğlenceli vakit geçirdik. Toplumsal tutum ve pay-

laşım duygularının pekiştirilmesini hedeflediğimiz Yerli Malı haftasında “Pazar Yeri” 
etkinliğimizi gerçekleştirdik.



Yeni Yıl

2020 yılını karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde Okan Ailesi olarak büyük bir coşku 
ile düzenlediğimiz yılbaşı etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öğretmenlerimiz tarafından 

organize edilen ve okulumuzun her alanında farklı sanat ve spor etkinlikleri 
düzenlediğimiz yılbaşı kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. 



Tiyatro

Yıl içerisinde öğrencilerimizin severek izledikleri tiyatrolar sanat faaliyetinde 
psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak eğlenceli vakit geçirmelerine katkı 

sağladı. 



Hazırlık SınıfLarı 
İlkokul

Oryantasyonu

Anaokulu Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin ilkokula uyum süreçlerini kolaylaştırmak, 
okul ve öğretmen değiştirmek kaygılarını azaltmak amacıyla uyguladığımız 5 haftalık 

ilkokula uyum programını gerçekleştirdik. 



Karne
Heyecanı

Anaokulu öğrencilerimiz gelişim raporlarını alarak güzel bir yılı sonlandırdılar. Yepyeni 
heyecanlara hazırlandıkları bu güzel yolculuklarında öğretmenleriyle birlikte 2. yarıyılı 

online olarak gerçekleştirdiğimiz karne töreniyle kapattılar. 



İLKOKUL



OKULA
BAŞLANGIÇ

Sınıfa heyecanla başladık. Oyunlarla arkadaşlık ilişkilerimizi kuvvetlendirdik. Oyun 
hamurlarıyla parmak kaslarımızı geliştirdik. Harfleri öğrenmeye başladık.

Harf bileklikleri yaptık.



KÜTÜPHANE
ETKİNLİKLERİ

Kütüphane derslerinde kitaplar okuduk. Okuduğumuz kitapları yenileriyle değiştirdik. 
Yazarlarla söyleşiler yaptık, kitaplarımızı imzalattık. 



KARTAL EKMEK 
FABRİKASI

GEZİSİ

Ekmeğin öyküsünü dinledik. Gözlemledik. El değmeden hazırlanan son teknoloji ile 
üretilen ekmeklerin soframızda yerini alması bizleri çok etkiledi.



“ÇAK Bİ PATİ DERNEĞİ”
ZİYARETİMİZ

“Hayvanları Koruma Günü” başlattığımız mama kampanyamızda öğrencilerimiz 
tarafından topladığımız mamalar, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Çak Bi Pati 
Derneği” barınağına yaptığımız ziyaret ile sevimli hayvan dostlarımıza verildi. Barınak 

ziyaretimizde hayvan dostlarımızın beslenmesine destek olmak, ihtiyaç duydukları 
sevgiyi vermek öğrencilerimize tarif edilemez bir mutluluk yaşattı.



DÜNYA ÇOCUK
HAKLARI GÜNÜ

“Çocuk olmak” ve “çocuk hakları” konusunda farkındalık oluşturan öğrencilerimiz 
Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk haklarını güvence altına alan kurum-

ların isimleriyle bilgilendiler. Hakları engellenen ve haklarını kullanamayan çocuklara 
dikkat çekildi. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarını gözetmemiz gerektiğini 

vurguladık.



EN BÜYÜK ENGEL 
SEVGİSİZLİKTİR

İlkokul öğrencilerimiz 3 Aralık DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ile ilgili çeşitli etkinlikler 
düzenleyerek farkındalıklarını arttırdılar. Her sınıf düzeyinde, canlandırmalar ve uy-
gulamalarla, engellilerle empati kurmayı amaçladılar. Yaşam alanlarını engelli birey-
lere kolaylaştırmak hedefi üzerine fikirler üretip çözümler önerdiler. Öğrencilerimiz 

izledikleri videoları yorumladılar.



ATAMIZI
SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK

İlkokul öğrencilerimiz Ata’mızın vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk haftası kap-
samında Atatürk’ü anma töreni gerçekleştirdiler. Şiir dinletisi ve oratoryo sunan 

öğrencilerimiz, töreni izlemeye gelen velilerimize duygu dolu anlar yaşattılar. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andık.



NEŞELİ TURŞUCULAR

İlkokul öğrencilerimiz sebzelerle mutfakta karışık turşu kurdular. Kavanozlarına iste-
dikleri malzemeyi koyarak oluşturduğu turşuları kapatıp etiketleme yaptılar. Turşu-

ların oluşumunu gözlemlemek üzere sınıflarımızda sergiledik.



HARBİYE
ASKERİ MÜZESİ GEZİSİ

Müzede Asker rehberimizin anlatımıyla, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilgiler edindik. Tarihimize tanıklık etmiş 

olan yaklaşık 2.000 objeyi, canlandırılmış olan savaş meydanlarını, Atamızın temsilini 
sınıfını, diplomalarını gördük ve inceledik.



YETENEKLER
SAHNEDE

Birbirinden farklı performanslarla yeteneklerini sergileyen öğrencilerimiz dans, bale, 
jimnastik gösterileriyle ilgiyle izlenip büyük alkış aldılar. Piyano, gitar, keman, ve bat-

eri gibi farklı enstrümanlar ile sergiledikleri yeteneklerinin yanı sıra özel yeteneklerini 
de sahneleyebildikleri bir platformda olmanın mutluluğunu yaşadılar.



BEYKOZ 
CAM OCAĞI GEZİSİ

Öğrencilerimiz günlük hayatta sıkça karşılaştıkları vazo, bardak gibi camdan yapılmış 
nesnelerin yapılış aşamalarını, akışkan camdan yapılan büyüleyici ve harika eserleri, 

elindeki çubuğa üfleyerek inanılmaz eserler ortaya çıkaran cam ustalarını, camın 
şaşırtıcı ve eğlendirici dünyasını keyifle izlediler.



23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE 

ÇOCUK BAYRAMI

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı COVID-19 salgını sebebiyle 
İstanbul Okan Üniversitesi desteği ve alt yapısı ile O’Learn Dijital Öğrenme Platformu 

üzerinden online olarak kutladık. Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımı ile 
gerçekleştirdiğimiz online törenlerimiz, öğrencilerimizin şiir okuyup şarkı söyledikleri 

ve birbirinden renkli performans sergiledikleri görüntülere sahne oldu.



Psikolojik
Danışmanlık ve
Rehberlik Birimi



Okan Üniversitesi’nde
Mesleğimle Tanışıyorum

12. sınıf öğrencilerimiz İstanbul Okan Üniversitesi’nde “Mesleğimle Tanışıyorum” et-
kinliği ile bir gün boyunca üniversite öğrencisi olma deneyimi yaşadılar. Öğrencilerim-

iz hayalini kurdukları ve merak ettikleri mesleklere göre Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, 
Mimarlık, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği,  Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendis-
liği, Psikoloji, Hukuk, İşletme, Gastronomi, Sinema-Televizyon, Uluslar Arası Ticaret, 

Uluslar Arası İlişkiler ve Yeni Medya bölümü derslerine girdiler. Gün boyunca kendiler-
ine rehberlik eden sorumlu üniversite öğrencileri ile  üniversite hayatına dair sohbet 

etme fırsatı buldular. 



ÖĞRENCİLERİMİZİN
KARİYER YOLCULUĞUNA

IŞIK TUTUYORUZ

Öğrencilerimizin kariyer yolculuğuna ışık tutmak amacıyla düzenlediğimiz “Kariyer 
Yolculuğum” etkinliğimizi Tuzla Kampüsümüzde TM grubu meslekleri ve FM grubu 
meslekleri olarak  2 oturum, Ataşehir Kampüsümüzde TM–FM  meslek grupları tek 
oturum olarak   gerçekleştirdik. Oturumlarda  on sekiz farklı iş sahasını temsil eden 
mesleki kariyerlerinde üst noktalara ulaşmış konuşmacılar  bilgilerini ve deneyim-

lerini öğrencilerimiz ile paylaştı. Konuşmacılarımız paylaşımlarında genel olarak 
mesleklerini seçmeye nasıl karar verdikleri, nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdiklerini, iş 

hayatına atılırken ki süreçleri, ne iş yaptıkları ile ilgili bilgileri aktardılar. Başarıya ul-
aşmalarındaki etmenlerden bahsederek, öğrencilerimizin sorularını yanıtladılar.



“SON ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE
ERGENLİĞİN İLK BELİRTİLERİ”

VELİ SEMİNERİMİZ

İlkokul Rehber Öğretmenimiz Zeynep Gökalp Tav ‘Son Çocukluk Dönemi ve Ergen-
liğin İlk Belirtileri’ isimli veli semineri gerçekleştirdi. Seminerde ergenlik döneminde 

yaşanan fizyolojik değişimler, zihinsel ve duygusal gelişim konuları ele alındı, velilere 
ergenlik döneminde çocuklarına nasıl destek olabilecekleri ile ilgili öneriler verildi, 

velilerin konu ile ilgili merak ettikleri noktalar aydınlatıldı.



FARKINDA MISIN KULÜBÜ 
ÖĞRENCİLERİMİZİN

GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ

Lise “Farkında mısın Kulübü” öğrencilerimiz ve öğrenci birliği temsilcilerimiz ile bir-
likte okulumuzun girişinde birikmiş olan çöpleri ve katı atıkları geri dönüşüme uygun 

şekilde topladık. Öğrencilerimizi çevre temizliği konusunda bilinçlendirerek doğamıza 
sahip çıkan genç nesiller olarak geleceğe yetiştiriyoruz.



5. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GEZİMİZ

“Meslek Seçimi ve Kariyer Gelişimi Rehberliği” kapsamında gerçekleştirdiğimiz Yıldız 
Teknik Üniversitesi gezimizde, öğrencilerimize öncelikle kampüs yaşamı ve fakülteler 

hakkında bilgilendirici seminer verildi. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz üniversitenin 
eğitim süreci hakkında bilgi edindikten sonra kampüs içerisini görme imkanı yakal-
adılar. Öğrencilerimiz seminer sonrasında serbest zamanını değerlendirdiler. Kulüp 

tanıtımları, fakülte binaları ve Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün 
tarihini incelediler. Eğitim Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Kimya-Metalurji Fakült-
esi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’ni gezerek alanlar hakkında merak ettiklerini öğrendil-

er. Üniversite öğrencileri ile sohbet edip üniversite öğrencisi olmanın deneyimlerini 
dinlendiler.



BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ

BÖLÜMÜ



8-14 MART
BİLİM VE TEKNOLOJİ

HAFTASI

Ortaokul öğrencilerimiz bilim adamlarının hayatlarını anlatan drama ve video gösteril-
eri, röportajlar ve sunumlarla teknolojinin önemini kavradılar. Hazırladıkları sunumları 

keyifle izledik.



FIRST LEGO LEAGUE
(FLL) TURNUVASI

Ortaokul öğrencilerimiz Yedipete Üniversitesi’nde Bilim Kahramanları Derneği’nin 
düzenlemiş olduğu First Lego League Robot-Proje turnuvalarına katıldılar. Doyasıya 
eğlendikleri FLL turnuvalarında keman çalan ve dans gösterisi yapan öğrencilerimiz 

takım ruhunu, paylaşmayı ve değerlerine saygı göstermeyi öğrendiler.



MAKER
KARAVAN ETKİNLİĞİ

İlkokul öğrencilerimiz Robotik Kodlama dersi kapsamında Maker Karavan etkinliğine 
katıldılar. Kendi el becerileriyle yaparak, yaşayarak deneyim kazandılar.



KÜTÜPHANE
BÖLÜMÜ



YAZAR TÜLİN KOZİKOĞLU İLE
YARATICI YAZMA ATÖLYESİ

Yazar Tülin Kozikoğlu iki ders saatinde gerçekleştirdiği atölye çalışmasında öğrencil-
erimizle önce yaratıcı hikâye oluşturma aşamalarını dinleyip deneyimledik. Yazarın 

rehberliğinde öğrencilerimizle hikâye oluşturma aşamaları, karakter keşfi, kurgu 
hazırlama süreçlerine katılarak keyifli bir ortamda atölye çalışmamızı tamamladık.



YAZAR SEMA ASLAN
İLE SÖYLEŞİ

Yapılan etkinliklerimizde iletişim kurmak, doğru ifade etmenin önemi, yaşadığımız 
dünya, oturduğumuz şehri, bölgeyi, sokağı tanıma, çevremize karşı farkındalık konu-

larında değerli bilgiler edindik. Atölye çalışmasında evimizin krokisini çizdik.



YAZAR GÜLSEVİN KIRAL
İLE SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİ

“Yazar Gülsevin Kıral” ile eseri “İstanbul’u Çalıyorlar” üzerine 6. sınıf öğrencilerimize 
yönelik söyleşi etkinliği gerçekleştirdik. Yazarın polisiye kurgusundaki eserinde ark-

adaşlık, İstanbul’un tarihi eserleri, dedektiflik, araştırma temalarını heyecan verici bir 
macera akışta konuştuk.



YAZAR ÖMÜR KURT
İLE SÖYLEŞİ

Söyleşide, öğrencilerimizin okuma listesinde yer alan “Karaca ve Yürüyen Köşk” 
kitabından yola çıkılarak dostluk, Atatürk’ün ağaç sevgisi, çevreci kişiliği, örnek 
liderliği, çocuklara verdiği kıymet, manevi evladının gerçek hikâyesini dinledik. 

Çevremize karşı duyarlı olma, insan sevgisi ve tüm canlıların yaşam hakkına saygı 
duyma konularında değerli mesajlar aldık.



YAZAR HAMİT ANNAK
İLE SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİ

“Aklınızı Başınıza Alın” isimli eser üzerine söyleşi etkinliği gerçekleştirdik. Yazar 
söyleşideki ana karakterin beyine yolculuğu üzerinden beynimizin işleyişi ve algı 
hakkında paylaşımlarda bulunmuştur. Söyleşi keyifli bir ortamda tamamlanmıştır.



YAZAR ÖZLEM ÖZDEMİR İLE
CUMHURİYET KAHRAMANLARI

ÜZERİNE SÖYLEŞİ

“İlham Veren Cumhuriyet Kahramanları: Öncü Kadınlar/ Öncü Erkekler “ isimli eser-
leri üzerine Yazar Özlem ÖZDEMİR ile söyleşi etkinliği gerçekleştirdik. Yazar Özlem 
Özdemir’den cumhuriyet tarihinde bilim, sanat, spor alanlarında ilkleri başarmış, 
öncü kişiliklerin bilinmeyen hikayelerini dinledik, yepyeni bilgiler edindik. Yazara 

hazırladığımız öncü kadın karakterlerin kostüm giyerek, hikayelerini arkadaşlarımızla 
paylaştık.



EDİTÖR BADE BARAN İLE
ZAMAN YOLCULUĞU
ÜZERİNE YOLCULUK

Kontrol Z kitabının editörü Bade Baran teknolojik gelişmelerin gündelik yaşamda 
yaratabileceği değişiklikleri, hata yapmanın ve doğruları seçebilmenin önemine 

değindi. Hayal gücünün olanakları ve düşündüren yanları ile ilgili değerli paylaşımlar-
da bulundu. Öğrencilerimiz hayal gücünün teknoloji ile buluşmasının yaşam katkısı ile 

ilgili önemli mesajlar aldılar.



YAZAR SÜLEYMAN BULUT İLE
ATATÜRK’ÜN BİLİNMEYEN
YÖNLERİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Ünlü Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Yazarı “Süleyman Bulut” ile kitabı “Büyük 
Atatürk’ten Küçük Öyküler” üzerine söyleşi etkinliği gerçekleştirdik. 5. sınıf öğrencil-
erimizin okuma listesinde yer alan “Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler ” isimli eserden 

yola çıkarak yazardan Atatürk’ün bilinmeyen yönleri ile ilgili fotoğraf arşivi görüntüleri 
eşliğinde anekdotlar dinledik.



KİTAP TAKAS GÜNÜ İLE
KİTAPLARIMIZI PAYLAŞTIK

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 okulu-
muza geri verilecek kitaplar ihtiyacı olan kardeş okul kütüphanesine bağış yapan 

öğrencimizin bilgisi ile birlikte yollanacaktır.



 KÜTÜHANEDE
ŞİİR ETKİNLİĞİ

Lise Hz. A sınıfı öğrencilerimizin katılımıyla İstanbul Okan Üniversitesi Kütüphanesinde 
gerçekleştirdik. Lise Hazırlık A sınıfı öğrencilerimiz ile Dünya Edebiyatının en değerli 

şairlerinden hazırladığımız İngilizce & Türkçe şiir seçkilerini İstanbul Okan Üniversitesi 
Kütüphanesinde okuduk, paylaştık. “Kütüphane’ de Şiir” etkinliğini hem dil gelişimimize 
ve hem kültürel- entelektüel birikimimize katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdik. Çalış-

ma sonunda İstanbul Okan Üniversitesi Kütüphanesinde katıldığımız oryantasyon ile 
kütüphane kaynaklarını tanıdık.



ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZE
MASAL PERFORMANSI

GERÇEKLEŞTİRDİK

“İki İnatçı Keçi Masal Performansı ile 5. Sınıf öğrencilerimizin öz güvenlerini geliştirerek, 
sunum becerilerini ortaya koydukları keyif bir paylaşım yarattık. Anaokulu öğrencil-
erimize inatçılığın ne olduğunu, inatlaşmak yerine uzlaşma yolunu tercih etmenin 

kazandırdıklarıyla ilgili mesajlar verdik. Tiyatro şeklinde sunduğumuz etkenlikte aynı 
zamanda interaktif bir ortam yaratıp soru-cevaplar eşliğinde miniklerimizin söz hakkı alıp 

fikirlerini dile getirmelerini sağladık.



YAZAR VE OPERA SANATÇISI
KAAN ELBİNGİL İLE

 YARATICI FİKİRLERİ KONUŞTUK

Yazar Kaan Elbingil, 3. Sınıf öğrencilerimizin okuma listesinde yer alan eseri “Berk Mucit 
Oldu” üzerine keyifli paylaşımlarda bulunduğu etkinliğimizin temel konusu “yaratıcılık” 

kavramı hakkında fikir alışverişi yaptık. Hayal gücünün yaratıcılığa etkisini konuştuğumuz 
söyleşimizi, birbirinden ilginç icat tasarımlarına dair fikirlerimizi paylaşarak tamamladık.



YAZAR HİKMET AKARSU İLE
SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİMİZ

“Yazar- Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Yazarı Hikmet 
Temel Akarsu ile “Çevreci Dede: Kış Oyunları” isimli eser üzerine kütüphanemizde söyleşi 
etkinliği gerçekleştirdik. Söyleşiyi çevre bilinci, spor disiplinin yaşantımıza kattığı değerl-

er üzerine paylaşımlarla tamamladık.



YARATICI DRAMA EĞİTMENİ
BİNNAZ ÖNER İLE
ATÖLYE ÇALIŞMASI

“Nasrettin Hoca’nın Sürpriz Misafiri” kitabı üzerine 4. sınıf öğrencilerimize yönelik atölye 
çalışması düzenledik. Yaratıcı Drama Eğitmeni Binnaz ÖNER ile yaratıcı düşünme, drama 
yoluyla anlatım, icatlar ve zamanda yolculuk kavramlarını ele alırken Nasrettin Hoca’nın 
bilgece mesajları zeki ifadelerle ortaya koyan renkli kişiliğini konuşup çeşitli çalışmalarla 

işledik.



UYGULAMALI
DERSLER
BÖLÜMÜ



CUMHURİYETİN
96. YIL COŞKUSU

Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıl Kutlama Törenini 29 Ekim Cuma günü büyük bir coşkuy-
la kutladık. Tüm öğrencilerimiz, akademik kadromuz ve velilerimiz ile duygulu, gururlu bir 

program gerçekleştirdik.



ATATÜRK’ÜN
IŞIĞINDA KOŞUYORUZ

“Atatürk’ü Anma Haftası” etkinlikleri kapsamında 6-7 Kasım 2019 Çarşamba ve Perşem-
be günü “Atatürk’ün Işığında Koşuyoruz” koşu yarışmamızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz 

400 m’lik kısa mesafe koşu parkurunda yarıştılar.



ATAMIZI
SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK

Aramızdan ayrılışının 81.yılında Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü tüm Türk Ulusu ile aynı dakikalarda bir kez daha özlemle andık. Tuzla ve 

Ataşehir Kampüslerimizde gerçekleştirdiğimiz törenlerimizde 10 Kasım 2019 Pazar günü 
Atatürk’ü anmanın her şeyden önce Atatürk’ü anlamak, yaşamak ve yaşatmak olduğu 

gerçeğini bir kez daha anımsadık.



24 KASIM
ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Millet 
Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını almasının yıldönümü olarak kutlanan 24 Kasım 

Öğretmenler Günü’nü renkli görüntülerle kutladık. Kutlama programında öğretmenler-
imiz günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirdiler



GRAFİK SANATLAR
MÜZESİ GEZİSİ

Öğrencilerimiz farklı alanları gezerek değişik baskı çeşitlerini ve heykelleri yakından 
görmüş oldu. Linol, Serigrafi, Litografi baskılarının yapılışlarını ve eski matbaa 

baskılarının sanata nasıl hayat verdiğini inceleyerek öğrenmiş oldular. Öğrencilerimiz, 
Ressam Süleyman Saim TEKCANLA’nın en çok ilgi çeken eserleri  başta olmak üzere, bir 

çok sanatçının eserlerini de inceleme fırsatı buldular.



ULUDAĞ’DA
OKAN SNOW KAMP

ETKİNLİĞİMİZ

“Okan Snow Camp” etkinliğimiz 2 gece 3 gün devam etti. Cumalıkızık’ta tarihi bir gezi 
ve kahvaltı ile başladı. 6 saat kayak eğitimi alan öğrencilerimiz ve kayak yapmayı bilen 

öğrencilerimiz doyasıya kar keyfi yaşadılar. Akşam saatlerinde sürpriz etkinlikler ile kamp 
ateşi ve müziğin tadını çıkararak doyasıya eğlendiler. Öğrencilerimiz güzel dostluklar 

kurarak kamp hayatını tecrübe edindiler.



GENÇ
YETENEKLER SAHNEDE

İlgi ve yetenek geliştirme programımız kapsamında her yıl düzenlenen Yetenekler Sah-
nede etkinliğimiz İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin sergilediği birbirinden başarılı 

performansları  görülmeye değerdi. Renkli ve eğlenceli gösterilerin olduğu Yetenekler 
Sahnede etkinliğimizde öğrencilerimiz dans, jimnastik, bale performansları sergileyip 

gösterdikleri performanslar ile  ilgiyle izlenip büyük alkış aldılar. Piyano, gitar, keman, ve 
bateri gibi farklı enstrümanlar ile sergiledikleri yeteneklerinin yanı sıra özel yeteneklerini 

de sahneleyebildikleri bir platformda olmanın mutluluğunu yaşadılar.



HOŞGELDİN
2020

2020 yılını karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde Okan Koleji olarak, büyük bir aile 
olmanın coşkusunu düzenlediğimiz yılbaşı kutlamasıyla hep birlikte yaşadık.



23 NİSAN COŞKUSU

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı COVID-19 salgını sebebiyle 
İstanbul Okan Üniversitesi desteği ve alt yapısı ile O’Learn Dijital Öğrenme Platformu 

üzerinden online olarak kutladık. Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımı ile 
gerçekleştirdiğimiz online törenlerimiz, öğrencilerimizin şiir okuyup şarkı söyledikleri ve 

birbirinden renkli performans sergiledikleri görüntülere sahne oldu.



19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte O’Learn Djiital Öğrenme Platformu üzerinden 19 
Mayıs 1919 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği bay-

ramımızın 101. yılını büyük coşkuyla kutladık. Öğrencilerimiz Atatürk’ün Gençliğe hitabesini 
okudular ve Atamıza seslendiler. Çeşitli spor dallarında başarı göstermiş öğrencilerimiz 19 

Mayıs ile ilgili İngilizce mesajlar verdiler. 19 Mayıs Kutlama programımız öğrencilerimizin 
sergilediği modern dans gösterisi, basketbol gösterisi, öğrencilerimizin seslendirdiği 19 

Mayıs Gençlik Marşı, öğrencilerimizin okudukları şiirler ve hazırladıkları gösterilerle  bir şölene 
dönüştü.



ONLINE YIL SONU
RESİM SERGİSİ

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı boyunca ilgi ve yetenek programı kapsamında 
öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek amaçlı görsel sanatlar dersinde yapmış 
oldukları sanatsal çalışmalardan oluşan online yıl sonu sergimizi gerçekleştirdik.


