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H A R M A N

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan'la
29 Mayıs 1453 İstanbul’ un fethinin 
567. yıl dönümünde fethin ve Fatih Sultan 
Mehmet’ in konuşulduğu İnstagram canlı 
yayını gerçekleştirildi. Fethin bilinmeyen 
yönlerinin anlatıldığı programda; Fatih 
Sultan Mehmet'in karakter özelliklerine, 
kendisini yetiştiren manevi otoritelere,

Fatih'in pozitif bilimler, sanat, kültür, spor 
ve edebiyatla olan ilişkisine değinildi. 
Ayasosya’ nın Türk tarihi ve 
Müslümanlar için önemini hatırlatan aynı 
zamanda kültür mirasımıza sahip 
çıkılması gerektiğini belirten 
konuğumuzla keyifli ve bilgilendirici bir 
program gerçekleştirildi.

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE FETİH
VE FATİH SULTAN MEHMET

Geleneksel Türk müziğinin en önemli musiki 
enstrümanlarından biri olan neyin derin
yolculuğunu anlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sanatçısı Yasin Özçimi, öğrencilerimizle sanal 
ortamda buluştu. Geleneksel Türk müziğinin en 
önemli eserlerini icra etmekten keyif duyan Ney 
Virtüözü Özçimi, çocuklarımıza özel ender ezgileri 
kendi yorumuyla üfleyerek evde kalınan süreci 
renklendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 
Müdürü Tamburi ve Neyzen Doç. Dr. Murat Salim 
Tokaç, İnstagram üzerinden öğrencilerimiz ile 
buluşarak online bir birliktelik sundu. Tokaç, İnsta-
gram canlı yayınını takip edenlere de küçük
bir dinleti gerçekleştirdi. Geleneksel Türk müziği ve 
enstrümanları hakkında da bilgi veren Tokaç, tüm 
öğrencilerimizi selamlayarak canlı yayınını
tamamladı

Pandemi sürecinde vakitlerini ve eğitimlerini evde 
geçiren çocuklarımıza küçük bir sürpriz yapan 
Kültür Bakanlığı Sanatçısı Burak Çakır, Türk 
müziğinin önemli eserlerini, enstrümanı ile icra 
ederek öğrencilerimize hediye etti. Evde kalmanın 
önemini vurgulayan değerli sanatçımız, çocukların 
bu sürece vermiş olduğu katkıları ve sabırları için 
teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu olma özelliğini
taşıyan Palet Türk Müziği İlkokuluna dair tüm 
merak edilen soruların cevaplandığı
İnstagram canlı yayını geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirildi. Palet Okulları Kulüp ve 
Atölyeler Koordinatörü Uğur Tutkun'un 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı 
yayın programında Palet Müzik İlkokulu 
Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş ile sosyal 
medya üzerinden sorulan tüm sorular 
cevaplandı. Palet Türk Müziği İlkokulunun 
felsefesi, işleyiş sistemi, kayıt kabul süreci ve 
oryantasyon planlaması detaylı bir şekilde 
anlatıldı. Okuldaki birçok burs olanağından 
bahseden Gümüş, Palet Türk Müziği İlkoku-
lunun devamının nasıl şekilleneceği hakkında 
planlanan çalışmalarla ilgili olarak da 
paylaşımlarda bulundu.

MÜZİK
İLKOKULUNUN
HİKÂYESİ

BURAK ÇAKIR

Anneler Günü haftası etkinlikleri münasebetiyle 
sanal ortamda ‘Anne Çocuk Nefes Terapisi’ Medipol 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa ile 
hem uygulamalı hem de eğlenceli bir şekilde 
gerçekleştirildi. En önemli yaşam fonksiyonumuz 
olan nefesi doğru kullanabilmek ve evde kalınan 
günlerde bir evin her şeyi olan anneleri stresten 
uzaklaştırabilmek adına düzenlenen eğitimde çeşitli 
uygulamalar da gösterildi. Annelerine eşlik eden 
çocuklar da gösterilen egzersizlerden oldukça keyif 
alırken tadı damağımızda kaldı dedirten bir eğitim 
daha tamamlanmış oldu. 

NİHAL KOCAAĞA İLE
NEFES TERAPİSİ

MEHMET
EVREN
HACIOĞLU

Türk Halk müziğinin önemli seslerinden biri 
olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı 
Mehmet Evren Hacıoğlu İnstagram canlı
yayın üzerinden öğrencilerimiz ile buluştu. 
Geleneksel Türk müziğini halk ekseninde 
açıklamaya çalışan değerli sanatçı, Anadolu 
kültürünün geniş repertuarından nadide 
eserleri sunarak gönüllerimizi şenlendirdi. 
Çeşitli bağlama türlerinden bahseden Hacıoğlu, 
Anadolu'ya mâl olmuş çeşitli Halk müziği 
ezgilerinin hikâyelerini anlatarak programı 
daha da keyifli hale getirdi. Günümüz modern 
dünyasında unutulmaya yüz tutmuş Anadolu 
eserlerini de yayında seslendirmeye ve 
bağlaması ile icra etmeye çalışan Hacıoğlu, 
takipçilerinden gelen soruları cevaplandırarak  
programını tamamladı.

YASİN ÖZÇİMİ

MURAT SALİM TOKAÇ

Palet Okulları olarak evde 
geçirilen vaktin kalitesini 
artırmak için değerli 
takipçilerimize çeşitli hediyeler 
sunuldu. Özellikle ülkemizde 
yürütülen #evdekal kampan-
yasına destek verilerek
takipçilerimizin evdeki 
süreçleri renklendirildi. Farklı 
türdeki kitaplar, canlı yayın 
çekilişleri ile takipçilerimize 
hediye edildi.

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcimiz Yüce 
Gümüş, pandemi sürecini daha efektif hale getirmek 
için geleneksel meşk ortamını online platforma taşıdı. 
İnstagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın 
programında, Türk müziğinin en önemli nüanslarından 
olan toplu meşk organizasyonu hem öğrencilerimize 
hem velilerimize hem de değerli takipçilerimize sanal 
ortamda keyifli bir ders olarak sunuldu.

EVDE KAL,
KİTAP OKU!

YÜCE GÜMÜŞ İLE SANAL MEŞK



Yakın çevremizi tanıyalım 
kazanımı çerçevesinde, 
1.sınıf öğrencilerimiz, 
İstanbul’un tarihi 
mekânlarını araştırarak 
çeşitli etkinlikler yaptılar. 
Donanımlı bir öğrenci önce 
öz kültürünü ve yakın 
çevresini tanımaktan 
başlamalıdır, diyerek 
öğrencilerimizden

İstanbul' un tarihi 
yapılarından ilgi çekici 
olanlarını araştırmaları ve 
sunmaları istendi.
Rumeli Hisarı’ nı ve Fatih 
Sultan Mehmet’ in yıktığı 
Bizans surlarını 
modelleyen 
öğrencilerimizin anlatımı 
ile keyifli ve bilgilendirici 
bir çalışma gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kapsamında 
gerçekleştirilen etkinliklerle ilkokul 
öğrencilerimiz evlerinden bayram 
coşkusunu yaşadı. Palet Türk 
Müziği İlkokuluna özel olarak 
üretilmiş geleneksel Türk 
müziğinin felsefesini yansıtan tören 
kıyafetlerini giyerek gülümseyen 
çocuklarımız, evde kalınan 

günlerine hoş bir bayram anısı 
bıraktılar. Sınıf öğretmenlerinin 
yazdığı 23 Nisan şiirini hep birlikte 
okuyarak bu coşkuya ortak oldular. 
Çocuklarımızın sevinçle okudukları 
şiirden oluşturulan kolaj çalışması, 
sosyal medya platformlarımızdan 
paylaşılarak tüm dünya 
çocuklarının bayramı da
kutlandı.

Anneler Günü hasebiyle öğrencilerimizin 
kıymetli annelerine yönelik bilgi yarışması 
düzenlendi. Çeşitli konu başlıklarından 
oluşan sorularla eğlenceli ve çekişmeli bir 
yarışma gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadele 
ile geçen yarışmamız, keyifli bir şekilde 
tamamlandı. Kazanan anneler, ödüllerini ‘ 
Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına bağışlayarak 
ülkemizdeki zorlu günlere katkıda bulun-
mak istediler.

Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri, masal ve drama atölye-
sinde dönem sonu çalışmalarına online platformlarda devam 
etti. Orta Asya kültürünün harmanlandığı ve Türk masal 
kültürünün ekseninde gerçekleştirilen hikâye anlatımları 
dramatize edilerek sanal bir şenlik ortamı oluşturuldu. Çocuk-
lar, dinledikleri hikâyelerin kahramanlarına bürünerek olayları 
kendi hayal dünyalarına göre yeniden kurguladılar. Pandemi 
sürecinde evdeki vaktin aile bireyleri ile kaliteli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için masal kostümleri çocukların 
öncülüğünde aile bireyleri ile hep birlikte tasarlandı. Tasarlanan 
kostümler, çocukların dramatize yetenekleriyle hayat buldu.

ÇOCUK BAYRAMI EVİMDE

Palet Türk Müziği İlkokulu 1-A sınıfı öğrencilerimiz, bu yıl 
10 Mayıs’ta kutlanan Anneler Günü’nde “I Love You Mom!” 
adlı İngilizce bir şiir okudu. Online İngilizce dersi esnasın-
da her biri farklı bir dizeyi okuyan öğrencilerimizin video 
kayıtları kolajlanıp Türkçe altyazı eklenerek sevimli bir 
Anneler Günü videosu hazırlandı. Karantina sürecinde 
annelerine unutulmaz bir hediye bırakan çocuklarımızla 
gurur duyuyoruz. 

MÜZİK İLKOKULU
ÖĞRENCİLERİMİZDEN İNGİLİZCE
ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

NEVRUZ MASAL
KOSTÜMLERİ ŞENLİĞİ

ANNELER YARIŞIYOR

İlkokul öğrencilerimiz ile 
Montessori dersi 
kapsamında bitkilerin 
yaşaması için gerekli 
şartların neler olduğuyla 
ilgili gözlem çalışması 
yapıldı.
Fasulye taneleri ile limon, 
hurma ve elma 
çekirdeklerini farklı ortam 
ve şartlarda bırakarak 
günbegün gözlemleyen 
öğrencilerimiz, bitkilerin 
yetişmesi için su, ışık ve 
sıcaklığa ihtiyaçları olduğu 
sonucunu kendileri 
çıkarmış oldu. 

Çamlıca Palet Türk Müziği
İlkokulu öğrencileri ile engelli 
arkadaşlarının yaşamlarını
 daha iyi anlayabilmeleri adına
bir empati çalışması yapıldı. 
Fiziksel, görme ve işitme engeli 
olan kişilerin yerine kendilerini 
koyarak bazı günlük hayat
işlerini yapmayı denemeleri 
istendi. Empati çalışmasının 
sonunda hislerini paylaşan 
öğrencilerimizin cümlelerinde 
sağlığın büyük bir nimet 
olduğunun önemi ve
şükür ön plandaydı… 

ENGELLİLER
HAFTASI
EMPATİ
ETKİNLİĞİ

İSTANBUL’U TANIYORUM 
ARAŞTIRMA GÖREVİ

Uzaktan eğitim ile derslerimizin gerçekleştirildiği şu günlerde, 
çocuklarımız ve annelerimizin biraz da ruhuna dokunmak 
istendi. Ekran karşısında eğlenmek için Anneler Günü' nde 
buluşup anne çocuk dokuma etkinliğimiz gerçekleştirildi.
Geleneksel sanatlarımızdan olan dokuma çalışmamız 

Ayşe Serap Özçimi öncülüğünde evde bulunabilen basit 
malzemeler ile uygulamalı olarak anlatıldı.  
Çocuklarımızın anneleri ile aktif oldukları bu etkinliğimizin 
sonunda adeta sanat eseri niteliğindeki ürünlerin ortaya 
çıkmasıyla keyifli ve eğlenceli bir etkinlik tamamlandı. 

DOKUMA ATÖLYESİNDE
ANNE ÇOCUK ETKİNLİĞİ 

BİTKİ
ÇİMLENDİRME
GÖZLEM
ÇALIŞMASI

Palet Türk Müziği 
İlkokulu
öğrencilerimiz, 
COVID-19 salgını 
sonucu ülke
genelinde yaşanan 
karantina sürecinde 
hız kesmeden
devam eden online
derslerimizin yanı sıra 
birbirinden eğlenceli 
İngilizce ödevleriyle 
de uzaktan eğitim 

serüvenimize renk 
kattı. Velilerimizin de 
desteği ile evde 
geçirdikleri zamanı 
fırsata çeviren 
miniklerimizin
her biri kendi
odasını İngilizce
bir şekilde
tanıtarak video 
ödevlerini 
arkadaşlarıyla 
paylaştı. 

MÜZİK İLKOKULU ÖĞRENCİLERİMİZİN
VİDEOLU İNGİLİZCE ÖDEVLERİ



H A R M A N

Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed(S.A.S)‘ in övgüsüne mazhar olan Fatih 
Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin 567. yıl dönümünde İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okçular Vakfı işbirliği ile düzenlen şiir 
yarışmasında 5. sınıf öğrencimiz Muhammed Yusuf ESER İstanbul 
birincisi olarak göğsümüzü kabartmıştır. 
“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel 
komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.” hadisine dikkat 
çekerek yazmış olduğu 29 mısralık şiiriyle Fatih’ in nesline yakışır 
bir evlat olduğunu göstermiş, tarihini ve ecdadını tanımanın 
önemini mısralarına taşımıştır. 
Öğrencimizi, ailesini ve emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik 
eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz.  

Ortaokul Sosyal Girişimcilik Kulübü öğrencilerimiz ile ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına bir 
miktar bağış yapıldı.  Salgın sürecinde halkın ve devletimizin yanında olduğumuz gösterilerek 
sıkıntılarla geçen sürece destek verildi.

Özel Palet Çamlıca Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’ nı pandemi sürecinden dolayı evlerinde kutladılar. 
Yurt genelinde çeşitli etkinlikler ve sanal çalışmalar ile hafta 
boyunca kutlanan bayram, ortaokul kadromuzun katılımıyla daha da 
renklendi. Palet Okulları genel müdürü, Palet Türk Müziği İlkokulu 
kurucu temsilcisi, okul müdürü, idari kadro ve tüm öğretmenlerin 
katılımıyla renklenen kutlama videosu öğrencilerimize armağan 
edildi. Bu tatlı anı kolaj haline getirilerek çocuklarımız, velilerimiz ve 
takipçilerimiz ile paylaşıldı.

6.sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinin duyu organları konusunda 
öğrenilenlerin somutlaştırılması ve kalıcı öğrenmenin sağlanması 
amacıyla dil modellerini yaptılar. Dil modeli üzerinde bulunan yapıları 
ve tat alma bölgelerini gösterdiler. Yaparak, yaşayarak, eğlenceli bir 
şekilde konumuz pekiştirilmiş oldu.

Uzay bilimlerinin temeli sonsuz uzay boşluğunu tanımakla başlar. 
Bu amaç doğrultusunda STEM ( Science – Tecnology - Engineering 
– Mathematics) çalışmaları ile teknolojiyi dâhil ederek 
öğrencilerimizin uzaydaki takımyıldızlarını tanımaları için
“Işıklı Takım Yıldızı” çalışmalarımız tamamlandı.

Ortaokul öğrencilerimizin evlerinde hayat bulan’ HERYERdeyim’ 
etkinliği ile deyimlerimiz canlandı. Türkçe derslerinin sevilen 
konularından biri olan ve dilimizin en temel taşlarından olan deyimler, 
öğrencilerimizin drama yetenekleri ile birleşince keyifli görüntüler 
oluşturuldu. Oyunla öğrenmenin kalıcılığı sayesinde konunun 
pekiştirilmesi ve eğlenceli hale getirilmesi sağlanmış oldu.

Öğrencilerimizi okudukları kitapların 
yazarlarıyla buluşturmaya pandemi 
sürecinde de devam edildi. Ortaokul 
öğrencilerimizin okudukları Akif kitabının 
yazarı Elif AKARDAŞ ile Milli Şairimiz 
Mehmet Akif ERSOY’ un bilinmeyen yönleri 
keşfedildi. Milli Şairimizin bir hekim, bir 
hafız, bir şair ve her şeyden önemlisi çok 
değerli bir insan olduğu online sohbette 
samimi ve akıcı bir üslupla anlatıldı.  
Öğrencilerimizin hafızalarına çok değerli 
bilgiler bırakan yazarımızla okul çatımız 
altında da buluşmak üzere sözleşilerek 
keyifli bir kitap sohbeti tamamlandı. 

Anneler Günü’ nde öğrencilerimizin annelerini biraz olsun 
rahatlatmaları için günlük ev işlerine yardım etmeleri ve neler 
yaptıklarının da İngilizce olarak anlatılması istendi. O özel güne 
daha da keyif katan anlatımlarla renklenen keyifli bir İngilizce dersi 
tamamlandı.

Öğrencilerimizin bilimsel okuryazarlığını ve astronomi 
bilgisini arttırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz uzay bilimleri 
dersimizin ilk etkinliği olan "Astronomi Kostümü" temalı 
Steller Lab 'ın düzenlediği yarışmada “Yenilikçilik ve 
Özgünlük” kategorisinde Hatice Nüzhet Gökdoğan Ödülü’ nü 
6. sınıf öğrencimiz Hasan ÖNGÜN kazanmıştır. Kendisini ve 
emek veren öğretmenini tebrik ederiz. 

Palet Çamlıca Ortaokulu öğrencileri olarak online eğitim 
sürecinde İngilizce derslerine drama etkinliklerimizi de kattık. 
Konunun daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesi için çeşitli 
drama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar bazen ders esnasında 
bazen ise öğrencilerin teknolojiyi kullanarak oluştukları 
videolar sayesinde daha da eğlenceli hale getirildi. 

Kurucu ve yöneticileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında da 
yöneticilik yapan farklı ülkelerden akademisyen ve 
matematikçilerden oluşan Kanguru Matematik Sınavı, ülkemizde 
MEB onaylı olarak uygulanmaktadır. Matematik derslerimizde de
bu sınava hazırlıklar yapılmakta, öğrencilerimizin matematiğe olan 
ilgilerini artırmak amaçlanmaktadır.
Geçtiğimiz aylarda öğrencilerimizin online olarak katıldıkları 
yarışmanın ön elemesi sonucunda 6. sınıf öğrencimiz Ahmet
Kerem ŞAHİN finale katılmaya hak kazanarak okulumuzu 
gururlandırmıştır. Başarılarının daim olmasını diler, emek veren 
öğretmenimizi tebrik ederiz.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE’M
KAMPANYASINA ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİNDEN BAĞIŞ

23 NİSAN COŞKUSU

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci öğrencilerimizin 
gözünde eğlenceli bir hale getirmek ve olaylardaki ince 
mizaha dikkat çekmek amacıyla görsel sanatlar dersinde 
karikatür çalışması yapıldı. Ortaya çıkan çalışmalar, 
öğrencilerimizin tarafına yansıyan yönüyle oldukça keyif 
verici, bizler için de düşündürücüydü…

KORONA GÜNLERİNİN
YANSIMALARI

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE
MİLLİ ŞAİRİMİZ 

DİL MODELLERİMİZ

IŞIKLI
TAKIMYILDIZLARI

CANLANAN DEYİMLERİMİZ

ANNELERE
YARDIM 

FETHİN YIL DÖNÜMÜNE YAKIŞAN
BAŞARI PALET ORTAOKULUNDA

YENİLİKÇİ VE ÖZGÜNLÜK
KATEGORİSİ HATİCE
NÜZHET GÖKDOĞAN
ÖDÜLÜ PALET’E

İNGİLİZCE DRAMA

KANGURU MATEMATİK SINAVLARI

 



İNGİLİZCE ŞİİRLER

GELECEĞİ DÜŞÜN
GERİ DÖNÜŞÜM

Palet Çamlıca Ortaokul öğrencilerimiz, İngilizce
dersinde şiir ve nazım bilgisini öğrendikten sonra
çeşitli şiir türleriyle ilk İngilizce şiirlerini yazdılar. 
İngilizce cümlelerle mısraları sıralamanın eğlenceli
ve edebi yönünü keşfetme fırsatını buldular.

EL PLANETARYUMLARIMIZ 

KİTAP TAHLİLİ BULUŞMALARIMIZ

ETWİNNİNG PROJE YÜRÜTME
WEBİNARLARIMIZ

GÜNEŞ SAATİ YAPTIK

Ortaokul öğrencilerimiz, uzay ve fen bilimleri dersi ile 
eTwinning proje çalışmamızdan biri olan özgün el 
planetaryumlarını yaparak karanlık ortamda yansımasını 
test ettiler.  Öğrencilerimizin uzaya ve bilme olan merakı 
ile fen okuryazarlığını arttırmak amacıyla 21. yüzyıl 
becerileri ve STEM kazanımlarıyla da desteklenen bir 
çalışma gerçekleştirilmiş oldu.

Türkçe derslerinin ayrılmaz bir parçası olan okuma 
kitapları, anlama anlatım çalışmalarının özünü oluşturur. 
Karakterleri analiz etmek, olayları irdelemek, hikâyenin 
bitişinden yeni bir başlangıç oluşturmak, kapağa 
özgünlük katmak gibi birçok çalışma ile okunan 
kitapların her yönüyle irdelenmesi sağlanır. Evde kalınan 
günlerdeki online derslerimizde de tahlil çalışmalarına 
haftalık olarak ikişer öğrencimizin sunum görevini 
üstlenmesiyle devam edildi.  Kapaktan yazarın hayatına 
kadar her türlü konunun paylaşımı yapılarak samimi bir 
sohbet havası içerisinde çalışmalarımız gerçekleştirildi.  

Fen bilimleri dersi İnsan Çevre Ünitesi, İnsan ve Çevre 
İlişkisi konusu ile Eko Okullar “ Katı Atık –Geri 
Dönüşüm ve Çöp” temalı projemizin ortak çalışması 
olarak öğrencilerimiz, çevre duyarlılığını artırmak 
amacıyla afiş ve slogan çalışması hazırladılar.  Çevre 
kirliliği, nükleer kirlilik, toprak kirliliği, su kirliliği, hava 
kirliliği konularına vurgular yapılarak önemine dikkat 
çekilmesi amaçlanmıştır.

MESAFESİZ
MEKÂNLAR
ATÖLYESİ 

KISSALARLA
HASBİHAL

PEYGAMBERİMİZİN İZİNDE

İstanbul’un fethinin 567.yıl dönümü büyük bir coşku
ile kutlandı. Her hafta gerçekleştirilen online kulüp ve 
atölye çalışmaları, fetih kutlamaları vesilesiyle dış 
mekanda gerçekleştirildi. İstanbul’un fethinde büyük 
bir öneme sahip olan Şehzadebaşı Camii yerinde 
gözlemlenerek camiyi komple gören dış mekânda 
atölye çalışması yapıldı. Kulüp ve atölyeler 
koordinatörümüzün ilgili yetkililerden izin alarak 
pandemi hassasiyetine uyarak gerçekleştirdiği canlı 
atölyeyi öğrencilerimiz sanal eğitim platformundan 
ilgiyle takip ettiler.

Cuma gecelerimizi ihya ederken öğrencimizde de bu 
anlamda bir farkındalık oluşturmak için bir çalışma 
planladık. Bu kapsamda öğrencilerimize Ramazan 
ayının da bereketinden daha fazla istifade edebilmeleri 
için ailesi ile birlikte okuyup üzerinde hasbihal 
edebilecekleri kıssalar hazırladık.
Her hafta ailelerimiz, öğrencilerimizin önderliğinde bir 
araya geldi. Kısa bir aşır okuyarak sunumlarına başlayıp 
kıssalarını anlatan öğrencilerimiz, hasbihal sonrasında 
el- Fatiha diyerek sunumlarını sonlandırdı.
Bu vesile ile öğrencimiz Ramazan ayının manevi 
ikliminde ailesi ile birlikte güzel bir vakit geçirmiş, aynı 
zamanda da önemli gün ve gecelerin ihyasında yeni bir 
tecrübe edinmiş oldular.

ETWİNNİNG
ÇALIŞMALARIMIZI
TAMAMLADIK
Uzaktan eğitim sürecinde eTwinning kulübü 
öğrencilerimizle hem okul sistemimiz Smart Class 
üzerinden hem de eTwinning portalı üzerinden proje 
çalışmalarımızın planlaması ve yürütülmesi için 
görüşmeler gerçekleştirildi. Bu süreçte yerli ve yabancı 
45 okulla ortaklaşa yürüttüğümüz e twinning projemiz 
“STEM to ASTRONOMY” için ortak ürün çalışması olarak 
hikâye yazıldı. Her okulun öğrencileri hikâyenin bir 
bölümünü tamamladılar. Diğer okulların çalışmalarının 
takip edilmesiyle de öğrencilerimizin farklı öğrencilerle 
iletişime geçmesi sağlandı. 

Mersin - Silifke Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde 
kurulan '' Stem To Astronomy'' eTwinning projemizin 
öğretmenleri için webinarlar gerçekleştirildi. Amacımız, 
öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri 
demokratik öğrenme ortamları içinde evrenin 
derinliklerini STEM çalışmaları ile keşfetmelerini 
sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır. Proje ortak 
öğretmenleri ile aktivitelerimiz konuşularak projemizin 
daha sağlıklı yürüyebilmesi için gerekli olan 
bilgilendirmeler yapıldı. Projemize yön verecek fikirler 
üretildi. Ayrıca yaptığımız etkinlikler, gözden geçirilerek 
çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. 

Fen bilimleri dersi ve etwinning projesi kapsamında 
öğrencilerimizin bilimsel sürece dâhil olmasını 
sağlamak amacıyla kendi güneş saatlerini yaparak bir 
gün boyunca gölge boyunu takip ettiler.
Çok uzun yıllar öncesinde zamanı ölçmek için 
kullanılan güneş saati öğrencilerimizin çalışmalarıyla 
yeniden hayat buldu.

MUTFAKTAKİ ÖĞRENCİLERİMİZ
Ortaokul öğrencilerimiz mutfak araç gereçleri ve 
yemek yapma konusunda öğrendikleri İngilizce 
kelimeleri uygulamalı olarak video çekimiyle 
pekiştirdiler. Bazı öğrencilerimiz malzemeleri 
hazırlarken kullanılan kelimeleri bazı öğrencilerimiz 
ise yapım aşamasında konuyu tekrar etmiş oldular. 
Lezzetli ve keyifli bir çalışmayla öğrenilenler 
pekiştirilmiş oldu.

Bu Ramazan iftar sofralarımız Peygamber Efendimizin 
hadis ve duaları ile daha da bereketlendi. 
Öğrencilerimiz ile Ramazan ayı boyunca her güne özel 
olmak üzere Peygamber Efendimizin bir hadisi ve 
yaptığı bir duası günlük olarak paylaşıldı. 
Öğrencilerimiz de iftar saatlerinde bu hadis ve duaları 
ailelerine okudular. Ardından iftar duasını yaparak 
oruçlar hep birlikte açıldı. Bu vesile ile Peygamber 
Efendimizin manevi ikliminde bir Ramazan ayı 
geçirmiş olduk.



İĞNE DELİĞİ
KAMERALARIMIZI YAPTIK
“STEM to ASTRONOMY” adlı etwinning proje çalışmalarımızın bir parçası olarak öğrencilerimizle merceksiz 
görüntüleme yapabilecekleri pinhole (iğne deliği) kameralarımızı yaptık.
İğne deliği kamera yapımı aşamalarını öğrenen öğrencilerimizle keyifli ve heyecan dolu bir çalışma gerçekleştirildi.

KENDİ TELESKOP VE
İĞNE DELİĞİ
KAMERALARIMIZLA
GÖZLEM YAPTIK
Öğrencilerimiz uzaktan eğitimin devam ettiği günlerde 
kendi yapmış oldukları teleskop ve iğne deliği 
kameralarla gece ve gündüz gökyüzü gözlemi yaptılar. 
STEM temelli olarak yapılan bu teleskop ve iğne deliği 
kameralarla 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları 
hedeflenmiştir. Gökyüzü gözlem çalışmamız 
eTwinning projesi, fen bilimleri dersi ve uzay 
bilimleri dersimizin ortak kazanımıdır.

TARİHİ
ŞAHSİYETLERLE
BULUŞMA ATÖLYESİ
Tarihe iz bırakmış önemli karakterlerin misafir edildiği 
atölyemizde her hafta farklı bir şahsiyet ile buluşma 
gerçekleştirildi.  Ulu Hakan Abdülhamid Han'ı, coğrafya 
alanında çalışmalar yapan Türk denizci, Kartograf Piri 
Reis'i, dünyada insan hakları mücadelesine liderlik 
yapmış Malcolm X'i, sanat tarihi için kıymetli bir isim 
olan Mimar Sinan'ı ve son olarak da Anneler Günü’ ne 
denk gelen haftada dünyadaki tüm kadınlara örnek 
olan ümmetin annesi, Hz. Hatice'yi atölyemizde 
ağırladık. Bilgilendirilen şahsiyetlerle ilgili velilerimizin 
de faydalanması için videoların linkleri paylaşıldı. 

MATEMATİK HİKÂYELERİ
Pandemi sebebiyle okulların tatil olduğu ilk haftadan 
itibaren online derslere başlayan öğrencilerimiz, 
matematik derslerinde alanla ilgili hikayelerle buluştu. 
Her hafta bir matematik hikâyesiyle buluşan 
öğrencilerimiz özellikle ’Matematik ne işe yarar?’ 
sorusunun cevabını bulmuş oldular.

Ünlü matematikçilerden Ömer Hayyam, Pisagor , Gaus,  
Descartes , Galileo’nun hayatlarında matematiğin yeri 
öğrenildi. Sıfırın hikâyesi, Mısır’ın matematiğe bakışı ve 
Babillilerin nehrin iki yakasıyla ilgili çalışmaları merakla 
izlendi.

TAKIMYILDIZI
ÇALIŞMALARIMIZ

TUZ SERAMİĞİ ATÖLYESİ

Yerli ve yabancı okullarla ortaklaşa yürüttüğümüz
“STEM to ASTRONOMY” adlı projeden biri olan 
takımyıldızı çalışmaları eğlenceli bir şekilde 
tamamlanmıştır. Yıldızların birbirlerine olan 
mesafelerini farklı görsellerle oluşturan öğrencilerimiz, 
özgün ürünler ortaya çıkarmıştır.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında görsel sanatlar 
dersi içerisinde keyifli bir çalışma gerçekleştirildi. Tuz 
ile unun bütünleştirildiği seramik çalışmasında, hayal 
dünyalarına el becerilerini katan anne ve çocuklarımız 
özgün ürünleri oluşturdular. Ortaya çıkan el emeği 
ürünler, çocuklardan annelerine sokağa çıkılamayan 
günlerde güzel bir hediye olarak verildi.

YERLİ ÜRETİM
Sosyal bilgiler dersi kapsamında üretim, tüketim, 
dağıtım ağı ile yerli ve milli üretime dikkat çekmek 
amacıyla öğrencilerimiz tarafından üretim yeri Türkiye 
Cumhuriyeti olan ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Öğrencilerimiz sevdikleri bir sahabe efendimizin 
hayatını araştırmaları istendi. Daha sonra derslerimizde 
araştırılan sahabe efendimizin hayatı canlandırılarak 
ders esnasında anlatıldı. Bu sayede öğrencilerimiz, 
birçok sahabe efendimizi daha yakından tanımış ve 
hayatımızda tatbik edebileceğimiz örneklerin farkına 
varmış oldular.

SAHABE EFENDİLERİMİZE
YOLCULUK

H A R M A N


