
KASIM 2019,  SAYI 1

ÖZEL ÜSKÜDAR PALET İLKOKULU / ÖZEL PALET ORTAOKULU

H A R M A N

 Özel Palet Okulları, 2019-2020 eğitim öğretim yılında kampüslerine yenilerini ekleyerek ülkemizin 

geleceğinde söz sahibi olacak gençler yetiştirmeye devam ediyor. 

Montessori ruhuna sahip, özgür ve erdemli öğrencileri; alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosu, 

yenilikleri takip eden, vizyonu geniş idarecileriyle her biri ayrı renkler olarak aynı çatı altında buluştu.

Çamlıca’da kurulan, Türkiye’nin ilk müzik ilkokulu olma özelliği ile adını duyuran Palet Türk Müziği 

İlkokulu ile projeleri ve akademik başarılarıyla her yönden donanımlı gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş 

Palet Ortaokulu aynı kampüste eğitim öğretim hayatına başladılar. 

Kurulduğu günden bugüne kadar, yenilikçi eğitim anlayışıyla farklı olan okulumuz, yeni eğitim öğretim 

döneminde; gelenekle geleceği buluşturan müziğin beraberinde getirdiği edep, nezaket ve asalet duygu-

larına sahip öz kültürümüzün sanatkarlarını yetiştirmek için yola çıkmış olmanın mutluluğunu yaşadı.  

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Sosyal Bilgiler 
Zümresi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi iş birliği ile 5. ve 
6. sınıflarımızda “Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi” teması ile 
anıldı.

249 şehit ve yüzlerce yaralı verdiğimiz 15 Temmuz gecesinde 
yaşananları; video, şiir ve o geceye dair izlenimlerimizi 
öğretmen-öğrenci aktarımı ile gerçekleştirdik. Kuran-ı Kerim 
tilaveti ile başlayan programımızda duygu dolu anlar yaşandı.

Dualar ettiğimiz programımızda 15 Temmuz gecesi ve sonrası, 
adım adım fotoğraflarla öğrencilerimize anlatıldı. “Sahipsiz olan 
memleketin batması haktır; sen sahip olursan bu vatan 
batmayacaktır.” diyerek “Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi”ni 
öğrencilerimiz ile hazırladığımız okul panosuna aktardık. 

Öğrencilerimizin bilim, uzay ve havacılık alanındaki çalışmaları yakından görmelerini, simülasyon 
alanlarında incelemelerde bulunmalarını sağlamak amacıyla 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizle milli 
teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen, Türkiye’nin en büyük bilim ve havacılık festivali olan 
TEKNOFEST’e gezi düzenledik.

Çeşitli yarışma alanlarını gezip uçuş ekipleriyle sohbette bulunan öğrencilerimiz, Sanayi ve Ulaştırma 
Bakanı Mustafa VARANK ile karşılaşınca hatıra fotoğrafı çekerek günü keyifli bir şekilde sonlandırdı. 

TEKNOFEST

PALET’LE GELECEĞE
BİR ADIM DAHA

BULUŞMASI

15 TEMMUZ
MİLLETİN ZAFERİ
PALET OKULLARINDA
ANILDI



Space Camp Turkey ile ortaklaşa yürüttüğümüz “Geleceğin Kaşifleri Programı” 
için video konferans görüşmelerimizin birincisini gerçekleştirdik. NASA temelli 
eğitim ve STEAM eğitimini kapsayan görüşmelerimizde İzmir Uzay Kampı 
yetkilileri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Bu bilgilendirmelerin devamında 
da öğrencilerimize çeşitli görevler verildi. 

Geleneksel sporların, oyunların ve 
çeşitli müsabakaların olduğu, bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen ETNOSPOR 
Fetivali’nde buluştuk. Palet Çadırı’nda 
kültürümüzün tanıtılmasına yönelik 
hikaye anlatımları, kukla gösterileri, 
destan dramatizasyonları yapıldı, 
Montessori materyalleri sergilendi. Mas 

güreşleriyle kıyasıya yarışan 
öğrencilerimiz ve misafirlerimiz keyifli 
dakikalar yaşadı. 16 farklı ülkenin 
katılımıyla şenlenen, geçmişle gelecek 
arasında köprü olan festivalde; 
öğrencilerimiz  dünyanın en büyük 
spor ve kültür şenliklerinden birini 
yerinde görmüş oldu. 

PİLAVDAN DÖNENİN
KAŞIĞI KIRILSIN

6. sınıf öğrencilerimiz fen 
bilimleri dersinin ilk ünitesi 
olan “Güneş Sistemi” ile ilgili 
modellerini oluşturup sınıf 
arkadaşlarına sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

İzmir Uzay Kampı ile ortaklaşa 
yürüttüğümüz FEP (Future 
Explorer Programme-Geleceğin 
Kaşifleri Programı) projesi 
kapsamında yaptığımız 
çalışmalardan dolayı 
Uluslararası, NASA destekli 
dijital bilim dergisi ASTRO’nun 
18 Ekim 2019 sayısında Palet 
Ortaokulu öğrencileri vardı.
Bu gururu ve mutluluğu 
yaşayan öğrencilerimiz, bir 
sonraki etkinliği sabırsızlıkla 
beklemeye başladı. 

GÜNEŞ SİSTEMİ

5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde Uzay 
Ajansı mühendislerinden biri olduklarını hayal ederek; 
yaptıkları araştırma sonucunda Güneş’e gidecek uzay 
aracı tasarımlarını yaptılar. 

UZAY ARACIM

Okulumuzun kurucu öğrencileri olma 
özellikleriyle yerlerini alan ilkokul birinci 
sınıflarımız, “Palet Bestesinde Ben de Bir 
Notayım” etkinliğinde müzik notalarının 
üzerine başparmaklarıyla renkli izlerini 
bıraktılar. 

Ortaokul öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
de “Palet’te Ben de Bir Rengim” etkinliğinde 
ellerini farklı renklere boyayarak hem 
eğlendiler hem de gülümseyerek 
hatırlayacakları hoş bir anı bıraktılar.

PALET’TE
BEN DE
BiR RENGiM

ARTTIRILMIŞ
GERÇEKLİK
5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde, 
akran eğitimi çerçevesinde planlanan ve yürütülen 
arttırılmış gerçeklik etkinlikleri ile Güneş ve 
Gezegenler konusunu çalıştılar. Bu çalışmayla 
somutlaştırılan kavramlar kalıcı hale getirilmiş oldu. 

MODELİMİZ

BİLİM DERGİSİ
ASTRO’DA “BİZ”

GELECEĞİN
KAŞİFLERİ
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“Geleceğin Kâşifleri” programındaki öğrencilerimiz,
“Görev Arması Tasarımı” konulu birinci çalışmalarını
3D kalemlerle tamamladılar.

5. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde, Ay’ın
evrelerini kakaolu bisküvilerle modelleyerek eğlenceli ve 
lezzetli vakit geçirdiler. 

3D KALEMLERLE

Geleceğin Kaşifleri programı kapsamında öğrencilerimiz, İzmir Uzay 
Kampı eğitim uzmanlarına birinci görevleri ile ilgili olan sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Böylece birinci görevlerini başarı ile tamamlamış oldular.

İZMİR UZAY KAMPI
GÖREV SUNUMLARI 

FARKLI TASARIMLAR

Öğrencilerimizin bilime olan ilgisini artırmak ve fen bilimleri dersi 1. ünitemizi pekiştirmek amacıyla 5. ve 
6. sınıf öğrencilerimizle birlikte Üsküdar Bilim Merkezi’ni ziyaret ettik. 
Öğrencilerimiz bilimsel deney düzenekleri, astronomi atölyesi çalışmalarına katıldıktan sonra Takım 
Yıldızları ve uzaydaki son teknolojilerle ilgili Planetaryum gösterisini izlediler.

Beden eğitimi dersleri, insanın sosyalleşebilmesi ve 
kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında 
büyük rol oynar. Bizler de bu bilinçle öğrencilerimizin 
okula adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla 
tene�üslerimizde iş birliğini gerektirecek eğitsel oyunlar 
oynattık.

Bu oyunlarla, öğrencilerimizi fiziksel olarak 
geliştirmenin yanı sıra arkadaşlarıyla daha sık 

etkileşime girmelerini sağlayarak aralarındaki ilişkileri 
kuvvetlendirdik. Öğrencilerimize kazandırmak 
istediğimiz bilgi ve becerileri; oyunların içlerine 
gizleyerek eğlenceli bir şekilde okul kuralları, 
yardımsever ve saygılı olma, iş birliği içinde çalışma ve 
insan haklarına saygılı olma öğretildi. Derste işlediğimiz 
konuları oyunlarla pekiştiren öğrencilerimizin 
mutlulukları ve beden eğitimi dersinin bitmesinden 
dolayı yüzlerindeki üzüntü gözlerden kaçmadı. 

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ
AYIN EVRELERİNE

GÖREV ARMASI

Bir yıl boyunca düzenli periyotlarda yapacağımız 
Show&Tell (Göster ve Anlat) sunumumuzun ilkini 
6. sınıf öğrencimiz Elif Berra Tepe ile yaptık. 
Öğrencimiz evden getirdiği nesneyi İngilizce 
olarak sınıf arkadaşlarına tanıttı ve sunumundan 
sonra da arkadaşlarının sorularını cevapladı. 
Öğrencimizin arkadaşları için getirdiği küçük 
hediyelerin dağıtımından sonra ilk sunum 
tamamlanmış oldu. 

SHOW&TELL

5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin fen bilimleri 
dersinde yapmış oldukları Güneş Sistemi- 
Ay’ın evreleri-Uzay Aracı tasarım modelleri, 
okulumuzun fuaye alanında sergilenerek ilk 
ve ortaokul öğrencilerimiz tarafından dikkatle 
incelendi. 

TASARLADIK,
SERGİLEDİK

OYUNLA ÖĞRENİYORUZ
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AŞURE BEREKETİ
Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı’na kavuşmamız 
münasebetiyle ilkokul öğrencilerimiz ile Muharrem 
Ayı’nın anlam ve önemi üzerine bir ders yapıldı.

Dersimizde Nuh Aleyhisselâm’ın hayatından ve 
aşurenin ortaya çıkış sürecinden bahsederken “sabır” 
ve “yardımlaşma” kavramlarının önemine de vurgu 
yapıldı. Dersin sonrasında; okulumuzun aşçısı 
tarafından yapılan aşureler, öğrencilerimizin minik 
elleriyle süslenerek kavanozlara dolduruldu. 
Ailelerimizin tatması için evlere gönderilen 
aşurelerimizle birlikteliğimiz pekişmiş oldu. 

İNGİLİZCE 
YÖN OYUNU
Öğrencilerimiz okulun ilk 
günü hem yeni arkadaşları ile 
hem de öğretmenleri ile 
tanışmanın büyük heyecanını 
yaşadı. Çeşit çeşit etkinliklerin 
olduğu ilk gün, her öğrenci 
gözü kapalı olan arkadaşını 
İngilizce komutlarla 
yönlendirerek hedefe ulaştırdı, 
böylece eğlenmekle kalmayıp 
bildikleri konuları da 
hatırlamış oldular. 

OLİMPİYAT TAKIMI 
Ortaokul öğrencilerimizin akademik 
performanslarını geliştirmek, mantık ve 
muhakeme becerilerini üst seviyeye çekmek için 
kurduğumuz Olimpiyat Takımımız, çalışmalarına 
başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş 
olduğu Olimpiyat Seçme Sınavı’nı okulumuzda 
uygulayarak öğrencilerimizin sınavla 
tanışmalarını sağlamış olduk.

TARiHİN DERİNLiKLERİNDEYiZ
Sosyal Bilgiler dersi kapsamında 5. ve 6. 
sınıflarımızla “Mikrofon Sende” etkinliğini 
gerçekleştirdik. Sahne yeteneklerinin ön planda 
olduğu, kendilerini en çok etkileyen tarihi 
şahsiyetleri, olayları; hikâye, şiir ve anekdot 
kullanarak bizlere anlattı. 
Arkadaşlarına da keyifli bir yolculuk yaşatan 
anlatıcılarımızın tarihe olan sevgi ve saygıları, 
empati ile kuvvetlendirilmiş oldu. 

GELECEĞE ATILAN TOHUMLAR
Çamlıca Kampüsümüzdeki ilk ve ortaokul 
öğrencilerimizle sorumluluklarını kendilerinin 
alacakları, sevgiyle ve ilgiyle büyütecekleri karanfil 
tohumları ektik. Tohumlarını toprakla buluşturan 
öğrencilerimiz, evlerinin en güzel köşesinde 
büyütüp yeşertecekleri tohumlarla yeni okullarına 
merhaba dediler. 
Her bir tohumla aynı zamanda; milli ve manevi 
değerlere bağlı, kendini bilen, çevresini koruyan 
öğrenciler yetiştirme niyetlerimizi de ekmiş olduk. 

SABAH NAMAZI BULUŞMAMIZ
Sabah namazının maneviyatını yaşamak ve camîde 
cemaatle namaz kılmanın feyzine varmak için, 
Büyük Çamlıca Camî’nde, öğrenci ve velilerimizin de 
katıldığı bir buluşma düzenledik. Namazdan önce 
askerlerimiz için okunan Fetih Suresi’ni dinledik, 
sonrasında ise kasideler okuyup salavatlar çekerek 
buluşmamızı sonlandırdık.  

Öğrencilerimizi gelebilecek her türlü doğal 
afete karşı bilgilendirmek adına, Palet 
Okulları olarak tüm personelimizle AFAD İl 
Eğitim Merkezinde buluştuk.

Düzenlenen eğitimle ülkemizin bir deprem 
ülkesi olduğu hatırlatılarak, deprem 
tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza 
indirmek için; deprem öncesi alınması 
gereken önlemler, deprem sırasında doğru 
davranış şekli ve deprem sonrasında 
yapılması gerekenler hakkında bilgiler 
verildi. Eğitimde, deprem sonrası ilk 72 
saatin önemine de dikkat çekilirken deprem 
öncesinde deprem çantasının hazır 

bulunması gerektiği vurgulandı. Çantanın 
içerisinde nelerin yer alması gerektiği, 
evimizdeki eşyaların güvenli hale nasıl 
getirileceği ve toplanma alanlarının önemi 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. En doğru 
korunma “Çök-Kapan-Tutun” şekli 
gösterilerek öğretmenlerimizin de bu şekli 
deneyimlemeleri için 62 saniye süren 
Deprem Simülasyonu uygulandı.

Yaşanması muhtemel İstanbul depreminin 
risklerini en aza indirmek adına aldığımız 
eğitimle, bilinçli öğretmenler ve ebeveynler 
olarak her an hazır olunması gerektiği bir 
kez daha öğrenilmiş oldu. 

AFAD’LA BİLİNÇLİ HAZIRLIK

Dünyada çocuk ve oyuncak müzeleri birliği kurulması 
konusunda öncü olmuş, İstanbul’a “oyuncak müzelerinin 
başkenti” unvanını kazandıran İstanbul Oyuncak Müzesi 
gezimizi, 5. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirdik. 
Ebeveynlerinin dönemindeki oyuncaklarla kendi 
dönemlerindeki oyuncakları karşılaştıran öğrencilerimiz; 
bundan yirmi sene sonraki oyuncakların nasıl olabileceğine, 
uzay temalı oyuncakların tasarımlarına, başka ülkelerdeki 
oyuncaklarla ülkemizdeki oyuncakların karşılaştırılmasına 
dair de çalışmalar yaparak oyuncakların çocuğun 
dünyasındaki yerini ve önemini de kavramış oldular. 

Teknolojik çağın gerekliliği olan internet mecrasını 
doğru kullanmak suretiyle öğrencilerimizin 
kendilerini özgür ve adaba uygun bir şekilde ifade 
edebilmeleri amacını esas almaktadır, Medya ve 
Tanıtım Kulübü.  
Her kesimden insanın yer aldığı sosyal medya 
dünyası hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek ve 
sosyal medya araçlarını etkin kullanma konusunda 
yardımcı olmak adına doğru ve yanlış örnekler 
sunularak doğruyu görmeleri sağlanır.  Medya 
kavramının içinde yer alan her türlü yazı, yayın, 
röportaj, sunum etkinlikleriyle ilgili öğrencilerimizin 
farklı farklı deneyim kazanmaları sağlanır. Bu 
anlamda kulüp öğrencilerimizle Erkam Radyo’ya gezi 
düzenledik. “Bir yayın nasıl oluşturulur, hangi 
aşamalardan geçer ve nasıl yayına girer?” sorularının 
cevaplarını gerçek bir ortamda deneyimleyerek 
öğrenmiş oldular.

“Yaratan Rabbinin adıyla OKU!” buyuruyor Rabbimiz... 
Kendimizi, bu dünyayı ve kâinatı anlamak için çok okumak 
gerekir fikrini benimsiyor; okuma, anlama ve yorumlama 
çalışmalarına oldukça önem veriyoruz. 
Bu önemle Türkçe derslerinde belirlediğimiz kitaplarımızı 
okuduktan sonra anlama çalışmalarına geçiyoruz. İkramlarla 
süslediğimiz kitap hasbihallerimizde; başlıktan karakterlere, 
olay akışından kitabın devam ettirilmesine kadar çeşitli 
çalışmalarla okunan kitapların tam anlamıyla özümsenmesi 
sağlanıyor. 

KİTAP SOHBETLERİ

GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE OYUNCAKLAR

MEDYA VE TANITIM 
KULÜBÜ


