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Çocuk Festivali

KAYI Okulları olarak bugün İnci Taneleri Anaokulunda düzenlenen Çocuk Festivali’ne katıldık. 
KAYI Okullarının Reggio ilhamlı ahşap ve organik atölye çalışmalarını deneyimleyen minik 
öğrenciler; akıl oyunları ve orff etkinliklerine katılarak, çeşitli oyunlar ve sürprizlerle keyifli vakit 
geçirdiler. “Doğa Temelli Öğrenme Programı” ve “Çocuktan Gelen Müfredat” yaklaşımını içeren 
KAYI Okullarının eğitimde fark yaratan uygulamalarıyla tanışan çocuklar, aileleri ile birlikte 
eğlenceli olduğu kadar eğitici bir cumartesi geçirdiler.
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Pelin Yazar- Londra FUSION IV Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi 

Okulumuz öğretmenlerinden ressam, sanat eğitimcisi ve atelierista Pelin Yazar; okulumuzda 
uygulanan Reggio Emilia eğitim yaklaşımıyla farklı atölyelerde gerçekleştirdiği çocuklarımıza ilham 
veren sanat çalışmalarının yanı sıra ürettiği kişisel sanat eserlerini sanatseverlerle paylaşmaya 
devam ediyor. Öğretmenimiz, 24-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilen, 
birden çok ressam, heykeltıraş, fotoğraf ve performans sanatçısına ev sahipliği yapan “FUSION 
IV Celebrating the 4th Anniversary Of The Cult House” Sergisi’nde yaratıcılığını sanatseverlerle 
paylaşarak uluslararası sanat platformunda başarıyla yerini aldı. 

1meslek 1 insan “Meslekler” Etkinliği - Işık 
Üniversitesi Öğrencileri 

Öğrencilerimiz,  “1 Meslek 1 İnsan” 
buluşmalarının sekizincisini Işık Üniversitesi 
öğrencileri ile “Meslekler” konusu çerçevesinde 
gerçekleştirdiler. “Sınava nasıl hazırlanmalı?, 
Üniversitede bizi neler bekliyor?,” soruları 
kapsamında Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji 
bölümlerinin; Makine Mühendisliği ve Mimarlık 
mesleklerinin çalışma alanları, iş imkanlarının 
yanı sıra neden bu meslekleri seçmeleri gerektiği 
konusunda bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, 
üniversite ve kampüs hayatıyla ilgili merak 
ettikleri sorulara yanıt buldular. 
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Şerife Merkit - LÖSEV Farkındalık Semineri

Öğrencilerimiz, her yıl Mayıs ayı içerisinde kutlanan “Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası” 
dolayısıyla Lösemi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu konuda bilinç kazanmak amacıyla 
LÖSEV Yetkilisi Şerife Merkit ile Farkındalık semineri gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz; toplum olarak 
lösemi tedavisi gören kişilere ve ailelerine ihtiyaçları olan maddi-manevi her türlü desteği vermenin 
önemini vurgulamak amacıyla yaptıkları seminerde löseminin ne olduğu, sebepleri, ilk belirtisi ve 
evreleri, kanserden korunmak için beslenmenin ve sporun önemi hakkında bilgi sahibi olduktan 
sonra LÖSEV’in çocuklara yaptığı yardım ve projeler, LÖSEV gönüllülerinin etkinlikleri, gönüllü olmak 
isteyen kişilerin neler yapabilecekleri hakkında bilinçlendiler. Seminer sonunda öğrencilerimizin 
meraklı sorularını yanıtlayan LÖSEV Yetkilisi Şerife Merkit’e teşekkür ediyoruz. 

3A Sınıfı Öğrencilerimiz – Sıfat-Fiil Etkinliği

3A sınıfı öğrencilerimiz, bu hafta Türkçe dersinde 
gördükleri “sıfat ve fiil” konusunu okulumuzun 
bahçesine taşıdılar. Önce doğada buldukları 
materyallerin “özellik bildiren kelimelerini” 
defterlerine yazarak arkadaşlarıyla paylaşan 
öğrencilerimiz, daha sonra gruplara ayrılarak 
“hareket bildiren kelimeleri” belirlediler. 
Öğrencilerimiz bu etkinlikle belirledikleri bu 
kelimeleri “sessiz sinema” oyunu ile arkadaşlarına 
anlatarak grup dinamiği içinde öğrenme 
gerçekleştirdiler. 
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10. Sınıf Öğrencilerimiz –
Hidroponik Tarım Denemesi Etkinliği

Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerimiz, Coğrafya 
dersinde toprak kullanmadan su, hava motoru 
ve besin solüsyonu yöntemi ile hidroponik tarım 
denemesi gerçekleştirdiler. Topraksız tarımda 
bitki gelişimini yakından gözlemleyecek olan 
öğrencilerimiz, mevsime uygun olarak diktikleri 
organik çileklerin meyve vermesini sabırsızlıkla 
bekliyorlar.

4. Çekmeköy Kültür ve Sanat Haftası Etkinliği

KAYI Okulları olarak 4 Mayıs Cuma günü Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çekmeköy 
Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediye Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen 4. Çekmeköy Kültür-Sanat 
Haftası Etkinlikleri’ne katıldık. Misafirlerimiz etkinliklerimize katılarak Reggio ilhamlı okulumuzun 
ahşap ve organik atölye çalışmalarını yakından görüp ve deneyimlediler. Ayrıca okulumuzun “Doğa 
Temelli Öğrenme Programı” ve “Çocuktan Gelen Müfredat” yaklaşımımızı içeren eğitimde fark yaratan 
uygulamalarıyla tanıştılar.
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Anaokulu 4 Yaş Öğrencilerimiz -  STEM Build Projesi

Anaokulu 4 yaş grubu öğrencilerimiz, STEM Build projelerinde STEM programını Reggio Emillia 
yaklaşımı ile birleştirerek dayanıklı bir yapı inşa ettiler. Projelerinin hazırlık aşamasında binanın 
yapılışı ile ilgili animasyon bir film izleyen öğrencilerimiz, tahta bloklardan binalarını oluşturup  
hazırladıkları deprem simülasyonu üzerine yerleştirerek binanın yıkıldığını gördüler ve bunun 
sebebini üzerine konuştular. İkinci aşamada binalarını tahta yerine çimento kullanarak yapmaya 
karar veren öğrencilerimiz, ahşap atölyesinde ölçülerini belirleyip binanın kolonlarını yaptılar. 
Gerçek bir binanın yapılışı gibi her katının çimentosunu kuruduktan sonra döküp binalarının 
duvarlarını straforları ölçerek ördüler. Pencerelerini şeffaf plastik ile kaplayıp, duvarlarını 
istedikleri renklere boyadılar. Bacasını, bahçe dizaynı için ışıklandırma ve bahçe çimlerini de 
tamamlayan öğrencilerimiz, tüm bu yapım işlemlerini 3 haftada bitirdiler. Öğrencilerimiz, bu 
etkinlikle binanın dayanıklı olması için hangi materyallerin kullanılması gerektiğini aşamalı olarak, 
kendileri deneyimleyerek öğrendiler.
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Anadolu Lisesi Öğrencilerimiz – Marmara MUN 2018 Konferansları

Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, 19-22 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Marmara MUN 2018 
konferanslarına katıldılar. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk olarak Harvard Üniversitesi’nde düzenlenmiş 
Birleşmiş Milletler Öğrenci Simülasyonu olan MUN, günümüzde birçok ülkede ulusal ve uluslararası 
arenada katılımcılar eşliğinde gerçekleştirilmektedir. MUN Konferansları İngilizce düzenlenmekte 
olup, kendine özgü kılık-kıyafet ve davranış kodları içeren bir tür diplomasi tiyatrosudur. MUN, 
katılımcıların varolan toplumsal ve kişisel görüşlerinden bağımsız olarak, organizasyon içerisinde 
temsilcisi oldukları ülkenin stratejileri ve çıkarları doğrultusunda savunma ve iddia mekanizması 
kurabilmelerini hedeflemektedir. Öğrencilerimiz de MUN organizasyonlarına katılarak yabancı dil 
becerilerini, araştırma yeteneklerini, resmi dildeki iletişimlerini ve özgüven kazanımlarını artırıp; 
meslek hayatında her zaman ihtiyaç duyacakları farklı bakış açıları kazandılar.

ODGE Sertifikaları

Olumlu Davranış Geliştirme Programı 
kapsamında gösterdikleri olumlu 
davranışlarıyla 20 ODGE kartı toplayan 
öğrencilerimiz kitaplarını, 25 ODGE kartı 
toplayan öğrencilerimiz 2 kişilik sinema 
biletlerini aldılar. Ayrıca 30 ODGE kartı toplayan 
öğrencilerimiz ise KAYI rozetlerini aldılar.
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Öğrencimiz Batuhan Sayak - Atletizm Oyunları Birincilikler

8. sınıf öğrencimiz Batuhan Sayak, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy Belediyesi’nin 
birlikte düzenlediği ve 2024 Olimpiyat Oyunları hedef alınarak yapılan atletizm oyunlarında, 60 m 
koşusu ve uzun atlama branşlarında rakiplerini geride bırakarak 1. oldu. Öğrencimizi kutluyoruz. 

Tales Matematik Olimpiyatları Derecesi

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimiz, Matematik 
derslerinde edindikleri bilgi ve seviyelerini 
düzenlenen Tales Matematik Olimpiyatları’nda 
Türkiye genelinde %2’lik dereceye girerek 
ulusal düzeyde sergilediler. Olimpiyatlarda 
okulumuzu başarıyla temsil ederek dereceye 
giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.
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Kız Voleybol Takımımız – Türkiye Şampiyonası Final Maçları 

İstanbul Şampiyonası karşılaşmalarındaki galibiyetlerinden sonra Türkiye Şampiyonası finalleri 
için Antalya’ya giden kız voleybol takımımız, TED İstanbul Koleji ve Ankara Özel Maya Anadolu 
Lisesi kız voleybol takımı ile karşılaştı. Rakipleri karşısında hiç set vermeden finallerdeki iki maçı 
3-0 alan takımımıza şampiyonadaki diğer maçlarında başarılar diliyoruz. 
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