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ÖZEL PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU / ÖZEL PALET ORTAOKULU

Palet Türk Müziği İlkokulu himayesinde gerçekleştiri-
len "Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" 
başvurularında sona yaklaşıldıkça heyecan kaldığı 
yerden devam ediyor. 

TRT haber ile gerçekleştirilen röportajda, okulumuzun 
faaliyetlerinden bahsedildi. Palet Beste Yarışması’nın 
Türk müziği çocuk şarkıları repertuvarına katacağı 
etkinin masaya yatırıldığı röportaj ile Türk müziğinin 
geniş kitlelere yayılmasının önemine değinildi. 

Palet Türk Müziği 
İlkokulu öncülüğün-
de ve TRT’nin spon-
sorluğunda  “Türk 
Müziği Çocuk Şarkı-
ları Beste Yarışması’’ 
düzenlendi. Türk 
Müziği Çocuk Şarkıları repertuvarını genişletmeyi 
amaçlayan projemiz sonucunda dereceye giren 
eserlerden oluşan bir albüm hazırlanacaktır.       

Dereceye giren eserlere para ve mansiyon ödülleri-
nin verileceği yarışmanın sonucunda Cinuçen 
Tanrıkorur Konser Salonu’nda tören düzenlenerek 
ödüller sahiplerini bulacaktır. PALET BESTE YARIŞMASI

TRT HABER'DE

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İrfan, Tasavvuf ve 
Meydan Meşkleri Bölümü'nün icra ettiği "Âsitâne Meşk-
leri" programı, Palet Türk Müziği İlkokulu Cinuçen 
Tanrıkorur Konser Salonu’ nda gerçekleştirildi.

ASİTANE MEŞKLERİ
CİNUÇEN TANRIKORUR
KONSER SALONU’NDA

PALET BESTE YARIŞMASI

TRT sponsorluğunda ve Palet Türk Müziği İlkokulu himayelerinde 
gerçekleştirilen "Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" dijital 
platformlarda ses getirmeye devam ediyor.  Palet Türk Müziği İlkoku-
lu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, TRT 2 kanalında "Hayat Sanat" 
programına konuk oldu. 

Okulumuzun kuruluş hikayesinden kayıt kabul ve oryantasyon 
sürecine kadar yapılan tüm uygulamalardan bahsedildi. Palet Beste 
Yarışması’nın başvuru detayları ve değerlendirme kriterlerini de 
kapsayan mülakatımız, TRT 2 kanalında yayınlanmıştır. Programın 
bütün içerikleri, TRT dijital platformlarında bulunmaktadır.

YÜCE GÜMÜŞ TRT 2'DE

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcimiz Yüce Gümüş,                              

TRT Radyo 1’deki Gecenin İçinden Programı’na konuk oldu.

Gece kuşağının en çok dinlenilen kültür portal radyosunda; Palet Türk 

Müziği İlkokulunun kuruluş hikâyesi ve faaliyetlerinin anlatıldığı, ayrıca 

başvuruları devam eden Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması’nın 

detaylarının konuşulduğu keyifli bir program gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK
GECE KÜLTÜR PORTAL 
PROGRAMININ
KONUĞU OLDUK

Çocuklarımız kendi şarkılarıyla uyusun
Kendi şarkılarıyla gülsün
Kendi şarkılarıyla oynasın
Kendi şarkılarıyla büyüsün

Palet Türk Müziği İlkokulu himayesinde ve TRT’nin  
sponsorluğunda gerçekleştirilen Türk Müziği Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nı anlatan reklam filmimiz 
yayınlandı. 

Kültür mirasımızı yaşatmak ve çocuklarımızın dünya-
sına yeni şarkılar kazandırmak için çıktığımız yolculu-
ğu anlatan reklam filmimiz, tüm dijital platformlarda 
yayınlandı.

PALET TÜRK MÜZİĞİ
İLKOKULU TANITIM
FİLMİ YAYINDA
Palet Türk Müziği İlkokulunun tanıtım filmi sosyal medya 
hesaplarımızdan yayına girdi.  Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu 
olmanın gururunu video boyunca hissettiğiniz tanıtım filmi-
miz; farklı içerikleri, efektif konseptlerle sunarak izleyicilere 
keyifli dakikalar yaşattı.  

PALET BESTE YARIŞMASI

DEVLET KONSERVATUVARINDAN OKULUMUZA ZİYARET
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Koyuncu, İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatu-

varı Müdürü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Tüfekçi, İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarı Çalgı 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hatice Doğan Sevinç, İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarı 

Müzik Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Tunç Buyruklar okulumuzu ziyaret 

ettiler. Türk müziği alanında Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olan okulumuz hakkında 

bilgi aldılar. Yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediler. Okulumuz ile Kültür ve Turizm Bakan-

lığının projelerini dinleyen heyetle yapılacak yeni çalışmalar için istişarede bulunuldu.

REKLAM FİLMİMİZ
YAYINLANDI

İTÜ TÜRK MUSİKÎSİ



Palet Türk Müziği İlkokulunun öğrencileri mihmandarlı-
ğını yapacakları enstrümanlarını seçtiler. Geleneksel 
Türk müziği sazlarını seçerek milli kültürel havzamıza 
nice eserler bahşedecek çocuklarımız, seçtikleri çalgıla-
rın atölyesine konuk oldular. Neyzen Emin Dede sınıfı-
nın "Ney" sazını seçen nadide öğrencileri, ney yapım 
atölyesine giderek ilk çalgılarını kendileri yaptılar. T.C. 
Kültür Bakanlığı Sanatçısı Yasin Özçimi ile kamışın ney 
sazına giden yolculuğuna şahit olan öğrencilerimiz, ilk 
neylerini yaparak unutulmaz bir ders geçirdiler.

NEYİN
YOLCULUĞU

Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimizden Ahmet 
Selim Kıvanç, pandemi döneminde başlayıp bir süre 
önce tamamladığı etamin işi PALET okul logosunu, Türk 
Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş’e takdim 
etti. Kurucu temsilcimiz, bu özel tablonun okulumuz 
duvarlarında yerini alacağını ifade ederek kendisini 
tebrik etti. 

PALET LOGOLU
TABLOMUZ

Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimizin seçmiş 
olduğu sazlar, öğrencilerimizin anatomisine göre 
yeniden tasarlandı. "TANBUR" sazını seçen minik eller 
enstrüman teslim töreni için Cinuçen Tanrıkorur Konser 
Salonu’nda bir araya geldiler.

Usta ellerde yeniden kurgulanan enstrümanlar, öğrenci-
lerimize Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Hakkı 
Özçimi tarafından takdim edildi.

TANBUR TESLİM
TÖRENİ

Palet Türk Müziği İlkokulunda, müzik eğitimi T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ile gerçekleştiriliyor.

Neyzen Emin Dede sınıfının öğrencileri, seçmiş oldukla-
rı enstrümanların eğitimlerine başladılar. Kanun, klâsik 
kemençe, ud, tanbur, ney, bendir, daire, kudüm, keman 
derslerine başlayan öğrencilerimizin tınılarına heyecan-
ları da dâhil oldu. 

ENSTRÜMAN
DERSLERİ 

Kemal Batanay sınıfımız okulun ilk gününü heyecanla 
bekledi. Okula geldiklerinde onları bazı sürprizler bekli-
yordu. Bu sürprizlerden ilki, başka bir cana can olmaktı. 
Onlar da bir menekşe bitkisini toprakla buluşturdular. 
Toprağı hissettiler, menekşenin yaprağına dokunup 
yaratılanı seyrettiler. Menekşelerini evlerine götürüp 
bazısı yanında kitap okudu, bazısı da çiçeğiyle uzun 
uzun konuştu. 

İLK GÜN
HEYECANI

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberi-
miz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşrifleri-
nin 1449 'uncu sene-i devriyesi Mevlid Kandili programı 
ile kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilâveti ile başlayan progra-
mımız,  Karagöz Derneği Başkanı Enis ERGÜN’ün Kara-
göz-Hacivat gösterisi ile devam etti. Öğrencilerimizin 
zihinlerinde neşeli, sevgi dolu ve güzel bir hatıra olarak 
kalmasını istediğimiz Mevlid Kandili programımızda 
öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte tesbih ve kandil 
yapımı etkinliklerini gerçekleştirdi. Programımızın 
sonunda öğrencilerimize çeşitli hediyelerin yanı sıra 
Hilye-i Şerif takdim edildi. 

OKULUMUZDA
MEVLİD KANDİLİ 

Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimizin seçmiş 
olduğu sazlar, öğrencilerimizin anatomisine göre 
yeniden tasarlandı. "UD"  sazını seçen minik eller, enstrü-
man teslim töreni için Cinuçen Tanrıkorur Konser 
Salonu’nda bir araya geldiler.

Usta ellerde yeniden kurgulanan enstrümanlar öğrenci-
lerimize Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı ve okulu-
muzun Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş tarafından 
takdim edildi.

UD TESLİM
TÖRENİ

İ L K O K U L

Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimizin seçmiş 
olduğu sazlar, öğrencilerimizin anatomisine göre 
yeniden tasarlandı. "KANUN" sazını seçen minik eller, 
enstrüman teslim töreni için Cinuçen Tanrıkorur Konser 
Salonu’ nda bir araya geldiler. Usta ellerde yeniden 
kurgulanan enstrümanlar, öğrencilerimize Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sanatçısı Atilla Akıntürk tarafından 
takdim edildi.

KANUN
TESLİM TÖRENİ

Bir canlıyı sevmek, ona değer vermek kalbin yumuşa-
ması için birebirdir. Kemal Batanay sınıfının minik 
kediseverleri yumuşacık kalpleri ile canlılara dost oldu.  
Mama ve kedi tarağı gibi ihtiyaçlarını temin ederek 
küçük dostlarını sevindirmiş oldular. 

KÜÇÜK
DOSTLARIMIZ

Görsel sanatlar derslerinde 1 ve 2. öğrencilerimizle evde 
kolay bulunabilecek iki malzeme ile “Tüketme, üret.” 
sloganı dâhilinde bileklikler yapıldı. İplerini farklı bir 
teknik ile örerek kendilerine birbirinden güzel bileklikler 
yaptılar, bununla da kalmayıp kendi emekleri ile yapmış 
oldukları değerli çalışmalarını sevdiklerine hediye ettiler. 
Emek, üretmek, hediyeleşmek. Birçok güzelliğin bir 
arada bulunduğu keyifli bir ders saati gerçekleşmiş oldu.

BİLEKLİK YAPIMI

İlkokul öğrencilerimizin okumaya başlamalarıyla 
paylaşımları da farklılaştı. Okudukları kitaplarını arka-
daşlarına öneren küçük kitap kurtlarımız, birbirlerinin 
kitap tavsiyelerini pür dikkat dinlediler. 

KİTAP KURTLARINDAN

“Okul, dört duvar ile çevrilmiş bir yer değildir.” sözünü 
çokça duyarız. Kemal Batanay sınıfı öğrencileri de bu 
sözün doğruluğunu ispatlarcasına sınıflarının hem 
içinde hem de dışında keyifli etkinlikler gerçekleştirdiler.

HER YER
OKULUMUZ

Palet Türk Müziği İlkokulu Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimiz, online derslerimizdeki performanslarının yanı sıra 
birbirinden renkli İngilizce ödevleriyle de göz doldurdu. Her biri kendi çizim ve yazılarıyla süsledikleri İngilizce aile 
albümlerini video ödev şeklinde paylaşarak arkadaşlarına tanıttı.

NEYZEN EMİN DEDE
SINIFINDAN İNGİLİZCE ÖDEVLER

İ L K O K U L

Kendini ifade etmek, topluluk karşısında konuşmak, bir 
şeyler anlatmak küçük yaş grupları için biraz daha 
zordur. Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz, bu güçlüğü 
yenerek oldukça keyifli çalışmalar gerçekleştirdiler. 
Sınıf içinde yaptığımız ifade güçlendirici ekinliklerle 
topluluk önünde konuşmaya ve dilimizi güzel kullan-
mayı öğrenmeye başladılar.

İFADELERİ
GÜÇLENDİRMEK

Kemal Batanay sınıfının maharetli aşçıları okulumuzun 
mutfağından güzel kokuların yayılmasını sağladı. 
Kendilerinin tasarladıkları kurabiyelerin kimi kalpli kimi 
çiçekli kimi de en sevdikleri kişilerin baş harfleriydi…  
Fırından çıkmasını sabırsızlıkla bekledikleri leziz kurabi-
yelerini ikindi saatinde hep birlikte keyifle yediler. 

LEZİZ
KURABİYELERİMİZ

Din ve ahlâk eğitimi dersi kapsamında caminin bölümleri 
hakkında sunum gerçekleştirildi. Hz. Muhammed (s.a.v.) döne-
minden şimdiye kadar olan camilerin kullanım amaçları 
üzerine sohbet edildi. Caminin Müslümanların bir araya 
gelerek birlik olduğu yer vurgusu yapılarak birçok muhtevası 
olduğundan bahsedildi. 

“Ayasofya Camii” ziyaretini sanal olarak gerçekleştiren öğren-
cilerimiz, sağlıklı günlerde birlikte gitmek üzere sözleşti.

CAMİYİ TANIYALIM 

TAVSİYELER



İ L K O K U L

Hayat bir merak ve keşif yolculuğudur... Kemal Batanay 
sınıfı da kozmik evrende var olan canlıları keşfetti, 
resmetti ve canlılar hakkında bilgiler öğrendi. Çıktıkları 
keşif yolculuğunda öğrendikleriyle kendilerine keyifli ve 
macera dolu bir yol çizdiler.

KEŞİF
YOLCULUĞUMUZ Sevgili öğrencilerimiz sokaktaki dostlarını da unutmadı. 

Evdeki kolay malzemeler ile hazırladıkları kuş yemlikle-
rini büyük bir mutlulukla ağaçlara astılar. Sevgi dolu, 
bilinçli, merhametli çocuklar olma yolundaki güzellikle-
rini de sergilemiş oldular.

KUŞ YEMLİKLERİ

İlkokul öğrencilerimiz Muharrem ayına binaen drama 
öğretmenlerinden dinledikleri  Nuh’un Gemisi masalını 
görsel sanatlar dersinde yapmış oldukları resimlerle 
renklendirdiler. Zihinlerde oluşan bilgilerle hayal gücü-
nün birleşiminden birbirinden güzel görseller ortaya 
çıkardılar. 

NUH’UN GEMİSİNDEN
ÇIKAN RENKLER

Mevlana’yı Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Mevlana Celâleddin Rumi, görsel 
sanatlar dersimizde ilkokul öğrencilerimizin çizimleriyle yâd edildi. Her biri semazenleri-
ne yapıştırdıkları kumaşlar ile resimlerine boyut kazandırdılar. Çocuklarımız yaptıkları 
çalışmalar ile birbirinden güzel görseller ortaya çıkardılar.  

Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencileri Şeb-i Arus Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 
Mevlânâ Celâlettin-i Rumi Hazretleri’ nin Yedi Öğüdü hakkında konuşarak öğütleri 
defterlerine yazdılar. Hafta etkinlikleri çerçevesinde Mevlâna’nın “Dinle Sözümü Sana 
Direm Özge Edadır” ilahisi, Salavat-i Ümmi ve pek çok ilahi öğrencilerimiz tarafından 
icrâ edilerek paylaşıldı. Mesnevi Hikâyeleri animasyonları da izlenerek Hz. Mevlâ-
na’nın engin düşüncelerinden ve maneviyatından hissemize düşenler alındı.

GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE
ŞEB-İ ARUS ETKİNLİĞİ 

ŞEB-İ ARUS
HAFTASI

Türk Müziği İlkokulu 2.sınıf öğrencileri, Türkçe dersi 
bünyesinde “Tebrik ve Dilek Kartı Yazımı”nı hazırladıkla-
rı kartlar üzerinde öğrendiler. Öğrencilerimiz aynı 
zamanda “Canva” programında e-kart uygulamasını 
deneyimlediler. Hazırladıkları kartlar ile sevdiklerine 
güzel dileklerde bulundular. 

TEBRİK KARTI
YAZIMI

Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimiz ile portakalın 
tefekkürü etkinliği gerçekleştirildi. Kâinata bakarak 
yaratıcımızı fark edebileceğimizden ve Rabbimizin 
Rezzak isminden bahsedildi. Her ağacın, her meyvenin 
Rabbimizden birer mektup olduğu ve bunu okumamız 
gerektiği hakkında sohbet edildi. Öğrencilerimizin 
resimlerini çizdikleri, Rabbimizden kendilerine hediye 
olarak gönderilen portakalların da yenildiği tatlı ve 
keyifli bir tefekkür yolculuğuna çıkıldı.

BİTKİLER DÜNYASINDAN

Geleneksel sanatımız olan halı dokumacılığı  günümüze 
kadar ulaşmış ve halen devam eden bir sanatımızdır. 
Görsel sanatlar dersinde, öğrencilerimize bu kadim 
sanatlarımızın önemi, zahmeti, değeri ve uygulama 
aşamaları anlatılarak dokumacılığı deneyimlemelerine 
fırsat verildi. Osmanlı Dönemi halılarını da  sanal müze 
gezisi ile gören çocuklarımız, evde kolayca bulunabile-
cek malzemelerin kullanımı ile halı dokumacılığını 
basitçe tecrübe etmiş oldular. 

DOKUMA ETKİNLİĞİ

TEFEKKÜR YOLCULUĞU

İ L K O K U L

Görsel sanatlar dersinde 1 ve 2. sınıf öğrencilerimiz 
bardak ve tabak kullanarak balık çizimleri yaptılar. Birbi-
rinden renkli balıkların görselleri ile eğlenceli bir ders 
saati işlendi.

BİRBİRİNDEN
RENKLİ BALIKLAR

Kim demiş dünyayı gezemiyoruz diye!
Okulumuzun nadide sınıflarından birisi olan Kemal Bata-
nay sınıfının masal ve hikaye atölye dersleri yüz yüze 
yapılan derslerden sonra çevrim içi olarak da yapılmaya 
devam edildi. Pandemi sürecinden dolayı seyahat etmek ve 
yeni yerleri keşfetmek ne kadar kısıtlanırsa kısıtlansın 
birinci sınıf öğrencilerimiz için dünya turuna kaldığı yerden 
devam edildi. Orta Asya Türk kültürüne ait masallar, mede-

niyetlerin izlerini taşıyan halk hikâyeleri, Anadolu motifle-
rini barındıran mutasavvıflar ve bilim dünyasında yer 
edinmiş Türk-İslam bilginlerinin maceralarına konuk 
olduğumuz derslerde, onların yaşamış olduğu ülkelere 
doğru sanal bir seyahat turu gerçekleştirildi.  Somut olma-
yan kültürel mirası aktarmada figür olarak kullandığımız 
macera yoldaşımız kırmızı, uçan halı ile dramatize ettiği-
miz atölyeler keyifli bir şekilde işlendi. 

KEMAL BATANAY SINIFI UÇAN HALIDA

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte ekran karşısındaki derslerimizi 
daha da keyifli hale getirmek hem eğlenmek hem de bir şeyler ortaya 
koymak adına ‘Seramik sanatçısı oldum.’ adı altında, evde bulunabile-
cek malzemeler ile tuz seramiği etkinliği yapıldı. Keyif ve eğlence dolu 
etkinlikte öğrencilerimiz birbirinden güzel tasarımlar ortaya çıkardılar.  

Hayy'dan Hû'ya giden senin olsun!
Ruhumu arşa çıkaran bâkiye hamd olsun!
Bu kutlu yolda bana dost olan mesêle selam olsun!
Masal pirlerinin yolculuğu daim olsun!
Nice erenlerin yarenliği dem olsun!
Nice şehirlerin heybeti kalem olsun! 
Sözden söze gelen mirasa and olsun! 
Kemal Batanay sınıfı var olsun!

TUZ SERAMİĞİ
ETKİNLİĞİMİZ

İlkokul öğrencilerimizle denizlerin derinliklerinde neler 
olduğu üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Kimi belgesel-
lerden kimi de çizgi filmlerdeki dalışlardan epey bilgi 
sahibiydi… Görsel sanatlar dersimizde konuştuğumuz 
bu konu üzerine, boyutlu çalışma etkinliği yaparak 
denizin altındaki hayatı resmetmelerini istedik. Yaratıcı-
lıkları ve ufukları oldukça geniş olan öğrencilerimiz 
deniz canlılarına dair birbirinden renkli ve eğlenceli 
görseller ortaya çıkardılar. 

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN

Hazırlıksız konuşmaların yanında hazırlıklı konuşma 
ve sunum yapma da önem verdiğimiz kazanımlar 
arasındadır. Kemal Batanay sınıfı  ilk sunumlarını ses 
kaydı ile yaparak heyecanlı bir deneyim yaşadılar. 

SINIF İÇİ
SUNUMLARIMIZ

Hemen herkesin çocukluk döneminde severek yaptığı 
nostaljik etkinliklerimizden olan patates baskısı, ilkokul 
öğrencilerimizle görsel sanatlar dersinde gerçekleştiril-
di. Hem eğlenilen hem de boyama ve baskı yapma bece-
rilerinin geliştirildiği etkinlikten öğrencilerimiz büyük 
keyif aldılar.

PATATES 
BASKILARIMIZ

Geleneksel sanatlarımızdan biri olan  ebru sanatı, okulu-
muzdaki sanat sınıfımızda  öğrencilerimizin renkli çalış-
malarıyla buluştu. Doğal malzemelerin kullanıldığı, 
ruha şifa olan sanatımız; sabrı, yardımlaşmayı,  huzuru 
da içinde barındırıyor. 

Malzeme, renk, teknik, araç - gereç kullanımı gibi kaza-
nımları da edinen öğrencilerimiz atölye ortamında ebru 
sanatlarımızı usta- çırak  usulü ile  meşk etme imkânı 
buldu. 

Hem  keyif aldıkları hem de birbirinden güzel eserler 
ortaya çıkardıkları atölye saati gerçekleştirildi.

EBRU ATÖLYELERİ

DENİZİN ALTINDAKİ HAYAT

Beden eğitimi ve spor dersimizde, ilkokul öğrencilerimiz ile 
pandemi sürecinde nasıl oyunlar oynayabiliriz diye planla-
malar yaptık. Bu planlar sonucunda kendimize özgü beden 
eğitimi materyalleri geliştirdik. Bu materyallerden birisi de 
havuz ve denizlerde kullanılan köpük makarnaydı. İki 
makarnayı birbirine bant ile bağlayarak topların taşınabile-
ceği köprüler oluşturuldu. İkişerli gruplar halinde oynanan 
bu oyunda öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimleri 
görülmeye değerdi. Öğrencilerimizin birbirlerini yönlendir-
meleri ve birlikte taktik geliştirmeleri takım arkadaşlığı 
açısından çok değerliydi. Etkinlikler hem eğlenceli zaman 
geçirmelere olanak sağladı hem de okula olan adaptasyon-
larının hızlanmasını sağladı. 

SOSYAL MESAFELİ
BEDEN EĞİTİMİ DERSİ



O R T A O K U L

İngilizce derslerimizde Göster & Anlat etkinliğimiz 
kapsamında öğrencilerimiz kendilerinin seçtiği bir obje, 
kitap, herhangi bir nesne ya da konu hakkında arkadaş-
larına sunumlarını yaptı. Sunumlarını yaparken nesne-
nin neyden yapıldığını ve onlar için neden önemli 
olduğu gibi konulara değindiler. Sunumlarının sonunda 
arkadaşlarının sorularını cevaplamayı da unutmadılar. 
Sunum yapan öğrencilerimize sertifikaları, İngilizce 
öğretmenlerimiz tarafından mail yoluyla ulaştırıldı.  

SHOW & TELL

Öğrencilerimizi fen bilimleri ders kazanımlarının günlük 
hayatta nasıl gözlemlenebilecekleri gerek anlatımlarla gerek 
yapılan etkinliklerle kavratıldı. Böylelikle öğrencilerimiz, 
araştırmaya ve gözlem yapmaya  da teşvik edildi. 

DOĞAYI
GÖZLEMLEDİK

Her hafta kameralar karşısında öğrencilerimizle bir 
araya gelerek rehberlik saati buluşmalarımız ve bireysel 
görüşmelerimiz gerçekleştirildi. Tüm çalışmalarımız, 
temelde öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri, 
duygularını fark edebilmeleri ve paylaşabilmelerine 
ortam sağlamak ve bununla birlikte de öğrencilerimizin 
ihtiyaç duydukları noktalara bireysel destek sağlayabil-
mek adına düzenlendi.

REHBERLİK
ÇALIŞMALARI

Uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri dersimizin kaza-
nımlarına odaklanarak hazırlamış olduğumuz uzay ve 
astronomi kitlerinin uygulamalarını öğrencilerimizle 
online olarak gerçekleştirdik. Etkinlik saatlerimizde 
öğrencilerimizle uygulamalı olarak kazanımlarımızı 
tekrar keşfetmiş olduk. Hazırladığımız materyalleri 
öğrencilerimiz dersler sonrasında dekoratif amaçlı 
odalarında bir köşeye yerleştirdiler. Yaparak yaşayarak 
öğrenmeyi  sağlayarak, kazanımları kalıcı hale getirerek 
uygulamalı öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağla-
dık. Bu sayede eğlenceli zamanlar geçirmiş olduk hep 
birlikte…

UZAY VE
ASTRONOMİ
KİTLERİ

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile gerçekleştirilen disiplinle-
rarası saatimizde, matematik dersinde öğrendiğimiz 
bilgilerin dini hayatımızda ne işe yaradığı gözlemlendi. 
Zekât ve fitre hesaplamaları yapılarak uygulamalı 
olarak işlendi. Zekât ve fitrenin sosyal hayatımıza 
etkisinden bahsedildi. Yaşlıların Ramazan ayında oruç 
tutamadıklarında verdikleri fidye hesaplamaları da 
örnekler üzerinden anlatılarak pratik ve uygulamanın 
bir arada olduğu bir ders saati tamamlandı. 

MATEMATİK VE DİN

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. 
sene-i devriyesinde öğrencilerimizin seslendirmiş 
olduğu Cenk Şarkısı şiiri ile anıldı. Mehmet Akif, yazdığı 
bu şiiri kahraman askerlerimize armağan etmiş, 6 ve 7. 
sınıf öğrencilerimiz de mısraları ayrı ayrı seslendirilerek 
kolaj haline getirilen çalışmayı hem kendisine hem de 
kahraman askerlerimize armağan etmişlerdir. Bütünlük 
ve gururun hâkim olduğu çalışmayı özenle tamamla-
yan öğrencilerimiz Asım’ın nesline yakışır olduklarını 
bir kez daha göstermiş oldular.  

MEHMET AKİF

5. sınıflarımıza özel İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne çevrim içi gezi gerçek-
leştirildi. Canlı yayın ile öğrencilerimiz göremedikleri tarihi eserlerimizi 
görme fırsatını yakaladı. Müze bahçesinde müzenin tarihçesi hakkında 
bilgi verildikten sonra ‘Eski Şark Eserleri’ kısmında Mezopotamya, 
Anadolu ve Mısır medeniyetlerine ait eserler hakkında bilgi aktarımında 
bulunuldu. Kaçak yollarla yaklaşık 60 yıl önce İsrail'e kaçırılıp çok yakın 
bir zaman önce ülkemize, doğduğu topraklara, büyük bir başarı ile geri 
getirilen 1700 yıllık Kybele Heykeli’ni (Tarihte bolluğun ve bereketin 
sembolü olduğuna inanılır) de görme fırsatımız oldu. Disiplinlerarası 
gerçekleştirdiğimiz canlı yayında emeği geçen Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
Sinem Demirhan, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Özçimi ile Din Kültü-
rü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Enes Koç Hocalarımıza teşekkür ederiz. 

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ

Ortaokul öğrencilerimizin öğrendiklerini kalıcı hale getir-
mek ve derslerde öğrendiklerini pratiğe dönüştürmelerine 
yardımcı olmak amacıyla disiplinlerarası görevlendirmeler 
verildi. Ortak bir konu etrafında şekillenen, her dersi ayrı 
ayrı kapsayan çalışma ve tasarımlar, tüm ortaokul öğrenci 

ve öğretmenlerimizin bulunduğu sunum günlerinde 
paylaşıldı. 

21. yüzyıl becerileriyle donanımlı hale gelen öğrencilerimi-
zin yaptıkları çalışmalar, birbirinden keyifli ve ilgi çekiciydi. 
Tüm ortaokul öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

DİSİPLİNLERARASI
GÖREV SUNUMLARI

Ç E V R İ M  İ Ç İ  M Ü Z E  G E Z İ S İ

ERSOY ANISINA
KOLAJ ÇALIŞMAMIZ

KÜLTÜRÜ DERSİ ORTAKLIĞI

O R T A O K U L

Ortaokul öğrencilerimizin Türkçe dersi kapsamında 
okumuş oldukları kitapların yazarı olan Şair ve Yazar 
Yusuf Dursun ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. 
Okuma kültürü, yazarlık serüveni ve hayat tecrübeleri-
nin samimi ve sıcak bir dille anlatıldığı söyleşimiz, hoş 
bir anı olarak öğrencilerimizin hafızalarında yer aldı.

YAZARIM EVİMDE

Sosyal bilgiler dersi kapsamında Eğitimci-Yazar Metin 
ÖZDAMARLAR ile ortaokul öğrencilerimize özel Güzel 
Ülkem Türkiye, Türk-İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi başlık-
larını içeren ‘Eğlenceli Tarih Söyleşisi’ gerçekleştirildi. 
Tarihin derinliklerine doğru yolculuğa çıkan öğrencileri-
miz merak ettikleri soruların cevaplarını da hocamızdan 
alarak keyifli ve verimli vakit geçirmiş oldular.

METİN ÖZDAMARLAR İLE

Sosyal bilgiler dersi kapsamında 5. sınıflarımızla “Mikro-
fon Sende” etkinliğini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz 
hitabet ile sözlü anlatım yeteneklerini de ön plana 
çıkararak ve sunum tekniklerini kullanarak bizlere 
‘Dünya’daki Çocuk Hakları İhlalleri’ ni anlattılar.

MİKROFON SENDE
ETKİNLİĞİ

5. Sınıf öğrencilerimizin severek okumuş oldukları Char-
lie’ nin Çikolata Fabrikası adlı kitabımızın filme uyarlan-
mış hali, İngilizce olarak izletilerek keyifli bir disiplinle-
rarası ders yapıldı. Filme uyarlanmış hali ile kitap 
içerisinde geçen olaylar hem Türkçe hem de İngilizce 
olarak yorumlandı. 
Film sonrasında; kitabımızın içinde geçen olaylar, 
çıkarımlar ve olayın devam ettirilmesi yönündeki 
sohbetler öğrencilerimizin çift dilli yorumlarıyla renkle-
nirken ekran karşısında yediğimiz çikolatalarımızla da 
tatlı bir tahlil saati son buldu.

FİLM ETKİNLİĞİ

Din kültürü ve ahlâk bilgisi ile fen bilimleri disiplinlerarası 
derslerimizi; 6.sınıf öğrencilerimizle namaz- iskelet kas 
sistemi sağlığı konusu, 5. sınıflarla oruç-oruç ve namaz 
zamanının bilimsel olarak belirlenmesi ele alınarak gerçek-
leştirildi. Derslerimiz sırasında Ay takviminin nasıl oluştu-
ğunu Ay’ın evreleri oluşumunun bilimsel olarak namaz ve 
oruç vakitlerinin belirlenmesinde nasıl kullanıldığı, ayetler-
le ilişkilendirilerek anlatıldı. Oruç ve namaz zamanını 

belirlerken günümüzde kullanılan bilimsel yöntemlerin 
yanı sıra teknolojik aletlerle gözlem yapılamadığı dönem-
lerde nasıl belirlendiği hususu incelendi. Oruç ibadetinin 
hücrelerimize olumlu etkileriyle iskelet-kas sistemimiz için 
düzenli egzersizlerin önemi üzerine konuşulan ortak dersi-
mizde açlığın etkilerinin hücre üzerindeki olumlu değişim-
leri de mikroskop görüntüleriyle incelendi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ İLE FEN BİLİMLERİ DERSİ ORTAKLIĞI 

7. sınıf öğrencilerimizle eylül ayında maske ve mesafe 
kuralına uyularak ilk deneme sınavımız gerçekleştirildi. 
Sürecin getirisi dahilinde denemelerimize, online olarak 
devam edildi. 

LGS komisyonundaki öğretmenlerimizle istişare edile-
rek öğrencilerimiz için bireysel çalışma planı oluştur-
makta ve bu planlar dâhilinde takip edilmektedirler. 
Ağustos ayında rehberlik çalışmalarıyla başlayan 
sürecimiz akademik çalışmalarla desteklenmiş, LGS’ ye 
giden yolda eksiklerin tamamlanması için gerekli hazır-
lıklara başlanmıştır. 

LGS’YE ADIM ADIM

Ortaokul öğrencilerimiz İngilizce dersinde öğrendikleri 
konuları proje çalışmaları ile pekiştirmeyi ihmal etmedi-
ler. Her ünitemizin sonunda yapılan projelerde öğrenci-
lerimiz farklı farklı konularda bilgi sahibi oldular. 5. sınıf 
öğrencilerimiz diyalog oluşturarak kendilerini tanıtma 
konusunda projelerini hazırlarken 6. sınıf öğrencilerimiz 
de “Karanlıkta Parlayanlar” adlı projelerinde karanlıkta 
parlayan hayvan veya bitkiler ile alakalı poster hazırla-
dılar. 7.sınıf öğrencilerimiz konusu ise “Teknoloji Fuarı” 
idi. 7. Sınıf öğrencilerimizden Hasan Öngün’ün kendi 
oluşturduğu uygulamayı arkadaşlarına sunması olduk-
ça heyecan ve mutluluk vericiydi. 

İNGİLİZCE PROJE

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 eğitim vizyon 
belgesi perspektifiyle bütünlükçü öğrenmeyi esas alan 
pek çok etkinliği hayata geçirmişti. 2020’ de 2. Ulusal 
Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasa-
rım Yarışması gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 81 ilinden 
7841 materyal başvurusu olmuş, 53 ilden 70 puan üstü 
alan 267 materyal finalist olmuştur. Okulumuz Matema-
tik Öğretmeni Necmi Suci  ‘’ARADAKÖK’’ materyali ile 8. 
sınıf karekök konusunda 3 kazanımı yapılandırarak 
öğrenmeyi sağlayan materyali ile finalist olmuştur. 
Mayıs 2021’de sonuçlanacak yarışmada öğretmenimize 
başarılar dileriz.

ARADAKÖK

Doğa ile sınırlı 
saatlerde  buluştu-
ğumuz pandemi 
günlerinde, görsel 
sanatlar dersimizde 
g e r ç e k l e ş t i r i l e n 
çiçek ressamlığı 
etkinliği ile lavanta 
çiçeği önce incelen-
di, kokusu her 
yanımızı sardı, 
sonra da güzelliği 
resmedildi. Okulda 
bahar havası yaşa-
tan ortaokul öğren-
cilerimizin sanat 
eseri niteliğindeki 
çalışmaları adeta  
göz kamaştırdı.

ÇİÇEK 
RESSAMLIĞI 

MATERYAL YARIŞMASI

ÇALIŞMALARIMIZ

EĞLENCELİ TARİH SÖYLEŞİSİ

YAKLAŞAN ÇALIŞMALARIMIZ



O R T A O K U L

Fen bilimleri derslerimizde öğrencilerimize verdiğimiz 
modelleme ödevlerinde faaliyet alanları özgür 
bırakılarak kendi yetenekleri doğrultusunda çalışmalar 
yapmalarına fırsat verildi. Öğrencilerimiz ilgi ve beceri 
alanlarına göre modellemelerini; bilgisayar 
teknolojilerini kullanarak, kodlayarak veya evlerindeki 
sanat malzemelerini kullanarak yaptılar. Sonrasında da 
yapılan çalışmalar ders içerisinde paylaşıldı.

MODELLEME
ÇALIŞMALARIMIZ

İNGİLİZCE
HİKÂYELERİMİZANİMASYON

SESLENDİRME
İngilizce derslerinde edindiğimiz becerilerin gündelik 
hayatta nasıl pratiğe döküleceği öğrenildi. Filmler izlen-
di, hikâyeler okundu ve bunların yorumlamaları ile 
kritikleri yapıldı. 
Tüm öğrenilenler ışığında ‘Biz neden kendi hikâyemizi 
yazmayalım?’ dedik ve kolları sıvadık. Ortaya çıkan 
ürünle öğrencilerimiz, özgün hikâye yazmış olmanın 
mutluluğunu yaşadılar. 

Din kültürü ve ahlâk bilgisi, matematik ve görsel 
sanatlar branşları ile multidisipliner bir çalışma yapıldı. 
Çalışmamızda, din kültürü dersi kapsamında Allah 
inancının tevhid temellerine nasıl oturttuğumuz 
konuşuldu, Allah'ın tekvin sıfatı, ilim ve cemâl alt 
başlıklarında işlendi.
Görsel sanatlar dersi açısından  "Allah güzeldir, güzeli 
sever." hadis-i şerifinden hareketle Rabbimizin cemâl 
sıfatının İslam sanatlarında nasıl tezahür ettiği, Selçuklu 
motifleri üzerinden işlendi. Sunumumuzda örnekler 
verilerek bu motiflerin tarihçesinden, nerelerde 
kullanıldığından bahsedildi.
Matematik dersi olarak da; bir sanat eseri ortaya 
koyarken hangi ince hesaplamalar yapıldığı, geometrik 
şekillerin sanatta ne kadar büyük yer kapladığı, Pi 
sayısındaki sonsuzluğunun Allah’ın sonsuzluğuna nasıl 
işaret ettiği hakkında konuşuldu. Böylece hayata 
bütünlüklü bir pencereden bakmanın ne denli önemli 
olduğu bir kez daha kavranmış olundu.

5.sınıf öğrencilerimizin yüz yüze eğitime başladıkları 
günlerde deney derslerimiz, fen bilimleri laboratuvarı-
mızda gerçekleştirildi.  Öğrenilenlerin deneylerle uygu-
lamaya dökülmesinin heyecanını ve mutluluğunu 
yaşayan ortaokul öğrencilerimizin keyifleri görülmeye 
değerdi. Kısa bir süreçte de olsa deney derslerimizdeki 
uygulamalarımızla eğlenceli vakitler geçirildi.

DENEY DERSLERİ

5. sınıflarımıza İlk Çağ Medeniyetleri Anadolu ve Mezo-
potamya Medeniyetleri Tarih Şeridi konumuzu matema-
tikteki sayı doğrusu konusuna entegre edilerek aktarıldı. 

Türkçe derslerimizde, görsel yorumlamalara farklı bir 
bakış açısı getirilerek öğrencilerimizin sesleriyle 
animasyon seslendirme yapıldı. Sesle rolün bütünleş-
mesi sonucunda birbirinden eğlenceli animasyon 
filmler ortaya çıkarıldı.

SOSYAL BİLGİLER VE
MATEMATİK
DİSİPLİNLERARASI DERSİ

5. sınıf öğrencilerimizin okudukları Akif ve İbni Heysem 
kitaplarımızın yazarı olan Elif Akardaş ile Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyen yönleri hakkında 
sohbet ettiğimiz bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Akif kitabın yazılma sürecinin duygusal anlamda çok 
sancılı geçtiğini, kitabın son satırlarını yazmasıyla 
gözyaşlarını tutamadığını samimi bir şekilde anlatan 
yazarımız Mehmet Akif’ in bir şair, bir hekim, bir sporcu 
olmasından daha ziyade, çok değerli bir insan olduğunu 
anlattı.  

Öğrencilerimizin sorularının cevaplanmasından sonra 
her biri tarafından farklı bir bakışla tasarlanan Akif ve 
Heysem kitaplarının kapak çalışmalarının sunulmasıyla 
da renkli ve keyifli bir söyleşi daha son buldu.  

ELİF AKARDAŞ İLE MEHMET AKİF ERSOY

Ortaokul öğrencilerimizin okulumuza sınırlı de olsa 
geldikleri günlerde, görsel sanatlar dersinde ebru 
etkinliği okulumuzun bahçesinde yapıldı. 
Geleneksel İslam sanatlarımızın ön plana çıkması, bu  
kadim sanatlarımızın öneminin anlatılması ve bu 

sanatlarımızı  ileriye taşıyacak olan çocuklarımızı bu 
vefa  üzerine farkındalık oluşturarak yetiştirmek 
gayreti ile gerçekleştirilen etkinliğimizde, birbirinden 
renkli ve farklı ebrular ortaya çıktı. 

EBRU SANATI ETKİNLİĞİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK ORTAKLIĞI

O R T A O K U L

Öğrencilerimizin online derslerde de etkinliğini sağla-
mak amacıyla sosyal bilgiler dersi kapsamında tarih 
şeritleri hazırlandı. Evlerden dahi olsa sınıf ortamını 
ellerindeki materyallerle takip eden öğrencilerimiz, 
Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetlerine ait tarihi 
eserleri, tarih şeridi üzerinde etiketlerle beraber gösterdi. 
İlk Çağ Medeniyetlerinin hangi dönemlerde yaşandığı ve 
bizlere bıraktıkları miraslar, tarih şeridi etkinliği ile daha 
iyi kavrandı.

TARİH ŞERİDİ
ETKİNLİĞİ

6. sınıflarımıza özel Türk-İslam Eserleri Müze’sinden canlı 
yayın yapılarak Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti, 
Emevi, Abbasi, Endülüs, Fatımi, Memluk, İlhanlı, Timur, 
Safevi ve Eyyubi Devletlerinin günümüze kadar ulaşan 
halı, el yazmaları, ahşap, taş, cam-maden-seramik eserleri 
öğrencilerimize anlatıldı. Müzenin mukaddes emanetler, 
etnografya bölümü ve hipodrom kalıntıları öğrencilerimi-

ze anlatılırken kendilerinden gelen sorular da cevaplanmış 
oldu. 30 kişiye yakın katılımla disiplinlerarası olarak 
gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen okulumuz Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni Sinem Demirhan, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni Enes Koç ile teknik destek sağlayan 
öğretmenimiz Uğur Tutkun'a teşekkür ederiz.

TÜRK-İSLAM ESERLERİ

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı kapsamında sosyal 
bilgiler dersimizde ortaokul öğrencilerimizle Kurtuluş 
Savaşı mücadelesinin anlatıldığı Taş Mektep filmini 
online olarak izledik. Ecdadımızın Milli Mücadele Döne-
mi’ndeki yılmayan direnişini izleyen öğrencilerimiz 
duygu dolu anlar yaşadı.

TAŞ MEKTEP
FİLM ETKİNLİĞİ

Öğretmenlerimizin ders kazanımlarına uygun bir şekil-
de tasarlayarak oluşturdukları eğitim kitlerimizle 
çevrim içi derslerimize renk kattık. Sınıf sınıf, ders ders 
oluşturulan eğitim materyallerimizin bulunduğu kitler 
ile öğrencilerimizin online derslerde sınıftaymış gibi 
hissetmeleri arzulandı. Modern iklime ve yeniliğe her 
daim hazır olan okulumuzda, yeni eğitim modeli süreci-
ne küçük dokunuşlarla büyük etkiler sağlamanın heye-
canı ve mutluluğu yaşandı.

UZAKLARI YAKIN
YAPAN SETLERİMİZ

Türkçe dersi kapsamında okutulan ‘Çikolataca Konuşur 
musun?’ kitabımızın tahlil çalışması, din kültürü ve 
ahlak bilgisi dersi ile disiplinlerarası çalışma olarak 
yapıldı. Kitabımızın kahramanı Suriye'deki savaştan 
kaçan ve tüm ailesini kaybetmiş bir kız çocuğu... Din 
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenimiz Enes Koç’un 
mülteci kampındaki deneyimlerini paylaşmasıyla sahip 
olduğumuz her şeyi, içtiğimiz suyu bile sorgulamamız 
gerektiği bir kez daha hatırlanmış oldu... Her öğrencinin 
kahramanımız Nadima kadar şanslı olmadığını konuş-
tuk, gördüğümüz, duyduğumuz ekranın ötesinde neler 
olduğuyla ilgili empatide bulunduk. Savaştan kaçıp 
ülkemize sığınan yardıma muhtaç insanların yaşadıkla-
rı acıların anlatıldığı video paylaşımıyla gözyaşlarımızın 
akmasına engel olamadık. Öğrencilerimize hissettirme-
ye çalıştığımız deneyimlerden ve payımıza düşen 
çıkarımlardan istifade etmelerini dilediğimiz keyifli ve 
duygulu bir ders saati işlendi.

KİTAPLARLA
GELEN EMPATİ

5. sınıf öğrencilerimizle Türkçe dersi kapsamında 
seçilen Heysem kitabımız severek okundu. Bilimin 
öncülerinden, ‘Işığın Efendisi’ unvanı ile değerini günü-
müze kadar sürdürmüş olan İbni Heysem’in kitabın 
içinde de anlatılan ‘Karanlık Oda Deneyi’ fen bilimleri 
dersimiz ile harmanlanarak incelendi. Işığın geliş yönü, 
ters açı gibi kavramlar örnek deneyler üzerinden göste-
rildi. 

IŞIĞIN EFENDİSİ
Korona günlerinden görsel sanatlarındaki tasarımları-
mız da nasibini aldı. Hem el çizimleri hem de dijital 
tasarımlarla maskelerine eğlence katan öğrencilerimiz 
mizah anlayışlarını çizimlerine yansıttı.

MASKE
TASARIMLARIMIZ

Sosyal bilgiler dersi ‘Kültür ve Miras’ öğrenme alanı 
kapsamında “Anadolu’muz” etkinliğimizi gerçekleştir-
dik.

Etkinlik kapsamında öğrencilerimiz memleketlerine ya 
da farklı bir şehre ait yöresel yemekleri evlerinde yaptı-
lar. Dersimizde de memleketlerinin kültürlerini ve 
yöresel yemeklerini tanıttılar. Evlerinde yemek yaparak 
keyifle vakit geçiren öğrencilerimizin aktarımlarıyla 
kültür ve mirasımızın tanıtımına katkı sağlandı. 

KÜLTÜR VE MİRAS
“ANADOLU’MUZ”
ETKİNLİĞİ

ÇEVRİM İÇİ MÜZE GEZİSİ

DİSİPLİNLERARASI DERSİMİZDE



K U L Ü P L E R

Dünyaca yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle Milli Eğitim 
Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında kısmi zamanlı 
yüz yüze eğitimde başladığımız kulüp faaliyetlerimizi 
çevrim içi platforma taşıdık. Yüz yüze gerçekleştirilen 
kulüp faaliyetlerimiz; içerik, müfredat ve planları ile 
dijital ortama taşındı. Çevrim içi kulüp çalışmalarımızda; 
Drama Kulübü, Perküsyon Kulübü, bilim kaşifleri ışığın-
da STEAM Kulübü, Yazılım ve Kodlama Kulübü ile online 
English With Fun Kulüplerine yer verdik. Dijital ortamın 
sağladığı tüm avantajları kullanarak yürüttüğümüz 
etkinlerimizde çeşitli Web 2.0 araçları kullanılarak kulüp 
sürecimiz daha eğlenceli hale getirildi.

ONLINE
KULÜPLER

21. yüzyıl becerilerinden olan dijital okuryazarlık bilinci-
nin geliştirilmesini hedefleyen Bilim Kâşifleri Kulübü-
müzde SUTORİ uygulaması ile işbirliği ve takım çalış-
ması yapıldı. Müslüman Türk bilim adamlarımızdan 
İbn-i Heysem, İbn-i Sina, Ali Kuşçu, el-Cezeri hakkında 
internet üzerinden eş zamanlı araştırmalar yapılarak 
bilim adamlarının icatları, eserleri, hakkında yapılmış 
film ve belgeselleri, gazete ve televizyon haberleri, 
hayatlarını anlatan kitapları içeren sunumlar hazırlandı. 
Öğrencilerimiz hazırladıkları sunumlardan öğrendikleri 
bilgilerle sorular hazırlayarak Kahoot yarışması düzen-
lendi. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeyi hedefleye-
rek hazırladıkları bu yarışmada teknik desteği 7. sınıf 
öğrencimiz Hasan Öngün, sunuculuk görevini ise 6. 
sınıf Berkcan Ahmet Yurtseven ve 5. sınıf öğrencimiz 
Meryem Esila Kopuz üstlendi.

BİLİM KÂŞİFLERİ
KULÜBÜ

Palet Ortaokulu English With Fun Kulübü öğrencilerimiz; okulumuzun etkinliklerini, bilim-sanat projelerini ve çeşitli 
yarışmaları medyatik algı ile duyurmak için dijital platformlarda yayınlamak üzere kolları sıvadılar. Broadcast tarzı 
haberler kurgulayan kulüp öğrencilerimiz; fotoğrafçılık, video kurgulama, video montajı, spikerlik gibi habercilik 
mesleklerini tanıttı, mesleki empati kurarak da medya ağının imkân sınırlarını daha somut görebildiler. 

Haber kurgusu, jeneriği, müziği, atmosferi, sunuşuna kadar hepsi özgün içerikli olacak medya ağımız çok yakında 
yayına girecek… Çift dilli gerçekleştireceğimiz broadcast ürünlerini hazırlayan öğrencilerimiz çalışmalarını gerçekleşti-
rirken eğlenmeyi ve oyun oynamayı da unutmadılar.

ENGLISH WITH FUN KULÜBÜ 

‘Gelenekten Geleceğe’ dediğimiz, Anadolu'nun ilmek 
ilmek emek kokan yansımalarını barındıran Ahşap Tasa-
rım ve Marangozluk Kulübümüz ilk periyodunu tamam-
ladı. Ahşap tasarım öğretmenimiz ile çıktığımız bu 
meşakkatli kulüp sürecinde sabır ve zarafet bizlere 
yoldaşlık etti. Estetik kaygıdan çok, ahşabın birbirinden 
farklı nesnelere doğru uzanan yolculuğuna tanık olduk. 
Demini Ahi geleneğinin düsturundan alan usta-çırak 
ilişkisi ile yürüttüğümüz kulübümüzde öğrencilerimiz; 
oymacılık, kakmacılık, modelleme, hesaplama gibi adım-
ları deneyimledi. Ayrıca modern tasarım ekipmanlarını 
da öğrenerek tasarımlarına renk kattılar.

AHŞAP KULÜBÜ

Drama, hayatın provasıdır. Günlük yaşantımızı daha 
keyifli hale getirdiğimiz ve eğlenerek öğrendiğimiz 
kulübümüzde bu sene oyunlarımız, geniş alanda yayıla-
rak oynandı. Pandemi sürecinin getirdiği yeni kurallar 
ile başlanan yolculuğumuz sahne sanatlarının dene-
yimlenmesiyle devam etti. Hitabet, diksiyon, senaryo 
oluşturma, liderlik ve ekip yönetimini içeren çalışmalar, 
öğrencilerimizin yorumlarıyla enfes bir hal aldı. Hayatın 
gerçeklerini daha stabil bir ortamda keşfetme fırsatı 
yakalayan öğrencilerimiz hayal dünyalarını doğaçlama-
larına yansıtarak kendi yaşantılarına ışık tuttular. 

DRAMA KULÜBÜ

İlk grup kulüp çalışmalarımızı öğrencilerimizle yüz 
yüze gerçekleştirebilmenin heyecanını yaşadık. 
STEAM Kulübünde öğrencilerimizle geçirdiğimiz 
keyifli zamanlar çok kıymetliydi. Öğrencilerimizin 
mühendislik becerilerini geliştirmeye yönelik hazır-
ladığımız kulüp planı dâhilinde çalışmalarımız 
gerçekleştirildi. 3D kalemle Eyfel Kulesi modellemesi, 
laboratuvarımızda farklı özellikteki mikroskoplarla 
mikroskobik boyut incelenmesi, kafes köprü sistemi 
olan Da Vinci Köprüsü kurma çalışması yapılan 
etkinlikler arasındadır. 

STEAM KULÜBÜ
Perküsyon, müziğin ritimde buluşan tınısı ve ses aksinin 
muhteşem yolculuğudur. Bireyin kendisini tanıdığı, 
işitme, görme, dokunma duyusunu koordineli bir şekilde 
ilerlettiği senkronize etmeyi barındıran bir ahengi bulma 
sanatıdır.  

Ritim tutma, tutulan ritme analitik pratik ile dâhil olma 
gibi pek çok farklı zihinsel ve bedensel aktiviteyle dolu 
olan Perküsyon Kulübünde, öğrencilerimiz geleneksel 
Türk müziğinin eserlerini de etkinliklerine dahil ediyor. İç 
disiplini sağlayarak genel disipline uyum sağlama bece-
risini inşa eden kulübümüz diğer öğrencilerimize ritim 
konseri vermeyi de ihmal etmiyor.

PERKÜSYON KULÜBÜ

Y Ü R Ü T Ü L E N  P R O J E L E R

YAZIyorum PROJEMİZ

‘Yazmak; heyecandır, özgürlüktür, yeni 
dünyalara açılan sihirli bir kapıdır….

Yazmak; keşfedilmeyi bekleyen bir cevher-
dir, sınırları sonsuzluğa giden bir yolculuk-
tur...’

Palet Ortaokulu öğrencilerimizin dimağların-
da gizlenen kapıları aralamak, yıllar sonra 
bile açıldığında yüzümüzü güldürecek bir 
eser bırakmak amacıyla bir proje hayata 
geçirdik. Adına ‘YAZIyorum dedik, yazmayı 
ve yorumlamayı esas aldık. Ekibimizde yer 
alan öğrencilerimizde öncelediğimiz husus, 
gönüllülük olmakla birlikte bu alandaki 
yatkınlıklarını ölçen bir uygulamaya tabi 
tuttuk. Her birinde farklı bir yetenek olduğu-
nu bilip onları dil derslerimizin temel beceri-
leriyle donatmayı amaçladığımız projemizin 
elemelerinde öğrencilerimizin performansla-
rı birbirinden güzeldi.

Çift dilli olarak çıkaracağımız kitabımızın 
içeriği, görselleri, redaksiyonu ve İngilizce 
çevirisi Türkçe Öğretmenimiz Özge Demir ve 
İngilizce Öğretmenimiz Havva Fettahoğlu 
koordinatörlüğünde, öğrencilerimiz tarafın-
dan hazırlanacaktır. Bu anlamda oluşturaca-
ğımız ‘YAZIyorum’ ekibimiz; yazar, editör, 
çizer ve çevirmenlik gibi dört farklı bölümü 
kapsamaktadır. Her birini bu bölümler 
doğrultusunda geliştireceğimiz öğrencileri-
mizle zaman zaman atölye saatlerinde bulu-
şup çalışmalarımızla ilgili istişarelerde bulu-
nuyoruz.

Türkçe ve İngilizce derslerimizin dört temel 
becerilerinden olan ‘okuma ve yazma’ 
sürecimizin projemizle elle tutulur bir hal 
alması temennisindeyiz. Kitabımızı elimize 
alıp yarınlara hoş bir anı bırakmanın heyaca-
nı ilk günden bizleri kuşattı. 

UZAKTAN EĞİTİME 
‘STEM’İMİZ VAR
Covit-19 sebebiyle uzaktan eğitime devam ettiğimiz eğitim öğretim sürecinde müfredat 
kazanımlarımızı STEM çalışmalarıyla birleştirerek öğretim faaliyetlerini zenginleştirme-
yi ve eğlenceli hale getirmeyi hedefleyerek yola çıktığımız eTwinning projesidir. 

Projemizde STEM çalışmalarının yanı sıra WEB 2.0 araçlarının da etkin bir şekilde 
kullanılması amaçlanmaktadır. Fen Bilimleri Öğretmenimiz Zeynep Sayın Çoban ve 
gönüllü öğrencilerimizle üye olarak katıldığı 10 Türk ortağımızla birlikte proje çalışmala-
rımız başlamıştır.

Kurucu olarak başlattığımız 
PATARA LANTERN eTwin-
ning projesi, 2020 yılının 
Cumhurbaşkanlığı tarafın-
dan ‘Patara Yılı’ ilan edilmesiy-
le Patara Antik Kenti’ nin 
doğal ve beşeri unsurlarını 
araştırarak müfredat kaza-
nımlarını farklı  deneyimlerle 
kazandırmayı amaçlamakta-
dır. Patara bölgesinin doğal ve 
yapay unsurlarını, geçmişten 
günümüze tarihini, kültürel 

mirasını, coğrafi konumu ve yapısını, doğal zenginliklerini, 
yaşayan canlı türlerini ve canlı türlerinin yaşam döngüleri-
ni inceleyerek ülkemizin turizm zenginliklerinden olan 
Patara bölgesini disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencileri-
mize tanıtmayı hedeflemektedir. 

Okulumuz Fen Bilimleri Öğretmeni Zeynep Sayın Çoban’ın 
kurucu, Matematik Öğretmeni Necmi Suci ve Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hatice Kübra Erol Eser’in üye 
olarak katıldıkları projemiz, gönüllü öğrencilerimizle 
birlikte yürütülecektir.

LET’S LEARN VIA WEB 2.0 TOOLS
Eğitimde online sürecine geçtiğimiz bugünlerde yabancı dil 
derslerinde öğrencilerimizin daha aktif ve katılımcı olmalarını 
ve öğrendikleri konuların daha kalıcı hale gelmesi için farklı 
eğitim araçları kullanmak kaçınılmaz. Derslerimizde kullandı-
ğımız WEB 2.0 araçlarının dil öğrenimi üzerinde etkisi olup 
olmadığını, etkisinin ne düzeyde olduğunu ölçmek için yürüttü-
ğümüz ‘HADİ WEB 2.0 ARAÇLARI İLE ÖĞRENELİM’ (LET’S 
LEARN VİA WEB 2.0 TOOLS) adlı projemizde öğrencilerimizle 
WEB 2.0 araçlarını kullanarak derslerimizi yapacağız. Dersleri-
mizin sonunda öğrencilerimizin hem akademik bilgisini hem 
de derslerle ilgili görüşlerini alacağız. eTwinning projemizle dil 
öğreniminin şartlar ne olursa olsun aktif katılımla sağlanabile-
ceğini ispatlamak öncelikli amacımızdır.

EKO OKULLAR
Okulumuzda geçen yıl itibarıyla yürütülen 
Eko Okullar Programı; çevre bilinci, çevre 
yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi 
vermek için uygulanan bir programdır. Ortao-
kuldaki tüm branş öğretmenlerimizin her 

derse ait özel olarak hazırladıkları planlama-
larla projemiz yürütülmektedir.  Öğrencileri-
mizin yapmış oldukları çeşitli etkinliklerle 
çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda 
farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

MEDYA KAHRAMANLARI/ 
THE MEDIA HEROES
 

PATARA LANTERN

BİR DİL BİR İNSAN
Bilindiği gibi çocuklar boş bir levhadır ve öğretmen ne 
verirse öğrenci o kabın şeklini alır. Bu bakış açısından 
yola çıkarak yürüttüğümüz ‘Bir Dil Bir İnsan’ (One 
Language One Person) projemizde öğrencilerimizin 
oyunlarla ve eğlenceli aktivitelerle dil öğrenmelerini ve 
geliştirmelerini hedefliyoruz.

Yabancı dilin kendi dilimizle olan benzerlikleriyle 
karşılaştırılması ve dil eğitiminin oyunlaştırılmasıyla 
her çocuğun dil öğrenmede zorluk çekmeyeceği düşün-
cesiyle yer aldığımız eTwinng projemizin çalışmalarına, 

öğrencilerimiz ve proje yürütücü İngilizce öğretmenlerimiz ile başlandı. 
 

eTwinning+ projesi olan yer aldığı-
mız Medya Kahramanları projemiz; 
Türkiye, Portekiz, Tunus, Polonya 
ortaklığıyla başlatılan, Fen Bilimleri 
Öğretmenimiz Zeynep Sayın Çoban 
ve istekli öğrencilerimizle birlikte 
katıldığımız bir projedir. Bilim ve 
teknoloji alanlarındaki hızlı gelişme, 
her alanda olduğu gibi iletişim 
alanında da etkili olmuş ve bilim 
adamlarının son yüzyılı "bilgi çağı" 
olarak tanımlamasına neden olmuş-
tur. Görsel, işitsel ve yazılı medyaya 
karşı savunmasız olan çocukların 
medyaya karşı farkındalığını 
artırmak, medyanın karşısında 
pasif bir alıcı olmak yerine medyayı 
okuyabilen ve medyanın dilini 
çözebilen bilinç seviyesine ulaşıp 
aktif bir birey olarak iletişimde yer 
alabilmelerini sağlamayı hedefle-
mektedir.




