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editörden
Sevgili Nefes Takipçileri,,
Doğanın yeniden uyanışıyla birlikte birbirinden yeni ve etkin içeriklerle oluşturduğumuz dergimizin 10. sayısıyla sizlere merhaba!
“NEFES”imizin bu sayısında da Başöğretmen Atatürk’ün modern eğitim-öğretim anlayışının ilke ve inkılaplarını temel alarak yolumuza
devam ediyor; meslek ve kültür öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle öğrencilerimizi bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor alanlarda aktif kılıyoruz.
Meslek dersleri kapsamında; öğrencilerimizin sağlık prosedürlerini görmeleri ve dal seçimlerine yardımcı olmak amacıyla
gerçekleştirdiğimiz hastane gezilerimiz, sağlıklı olma bilincini yaratmak amacıyla düzenlediğimiz ve katıldığımız “Beslenme ve Diyabet”,
“Meme Kanseri ” gibi seminer ve kongrelerimize bu dönemde de devam ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi erdemli ve ahlaklı birer birey yetiştirmedeki amacımızdan doğan, yaşlılara saygıyı ve hatırlanmayı önemli kılan huzurevi ve bizden farklı insanlara onların gözünden bakabilmeyi
sağlayan Down Cafe ziyaretlerimizle ve belki de en önemli sosyal farkındalık projelerimizin başında gelen, her geçen sene bir çığ gibi
büyüyen Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Onkoloji Bölümünde yatan hastalar için yapılan “23 Nisan Moral
Etkinliği”mizle öğrencilerimizde farkındalık yaratarak onları yaşadığı çevreye duyarlı insanlar olarak yetiştiriyoruz.
“E-Twinning” projemize bu dönemde de devam ediyor, gerçekleştirdiğimiz birbirinden farklı etkinliklerle öğrencilerimizi birçok Avrupa
ülkesindeki arkadaşlarıyla iletişime geçiriyoruz.
Kültür dersleri kapsamında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor; İngilizce dersinde “Quiz Show, Wishing Tree” gibi etkinliklerle öğrencilerimizin okuma-yazma becerilerini geliştiriyor, Biyoloji-Matematik-Kimya ve Fizik derslerini kapsayan “Bilim Şenliği” ile onları hem
eğlendiriyor hem de öğretiyoruz.
“Şair ve Yazar Sınıfı” projemizle Türk dilinin zenginliklerini dünyaca tanınmış Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi mutasavvı�lardan;
Karacaoğlan, Aşık Veysel gibi âşıklardan; Namık Kemal, Ziya Gökalp, Orhan Veli gibi şairlerden öğreniyor, hayatı anlamlandırıyoruz.
Ve içerisinde birbirinden güzel anının yer aldığı 4 yıllık eğitim-öğretimin ardından bu yıl ikinci dönem mezunlarımızı verme mutluluğunu
yaşıyor, gerçekleştirdiğimiz mezuniyet törenimizle onları yeni hayatlarına büyük bir gururla uğurluyoruz. Sevgili mezunlarımıza bundan
sonra da atacakları her adımda başarılar diliyor ve onların güzel haberlerini her daim bekliyoruz.
Yine her sayfasında siz değerli okurlarımızın kalbine nüfuz eden “NEFES”ler hissedeceği bir dergi karşınızda. Dergimizin oluşum
aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni sayımızda buluşmak üzere en derin saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Ezgi TUNCA
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
1

İÇİNDEKİLER
Okul Müdürümüzden……………………………………………………………………........…3
Okul Müdür Yardımcımızdan………………………………………………………...........….4
Atatürk Köşesi…………………………………………………………………………………..…5
Projelerimiz………………………………………………………………………………….....…..6
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)…………………………………..................….8
Okulumuzda Sağlık Eğitimi………………………………………………………….........…... 9
Törenlerimiz……………………………………………………………………...………………21
Etkinliklerimiz…………………………………………………………………………....………25
Gezilerimiz……………………………………………………………………….………………..36
9/C Çevre Koruma ……………………………………………………………………………....40
Kültür&Sanat…………………………………………………………………….……………….41
Mezuniyet Coşkusu……………………………………………………………………………..42
Biraz da Eğlenelim………………………………………………………………...…………….45

2

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.
Kanuni Sultan Süley�an
Değerli “Nefes” okuyucuları,
Dergimizin 10.sayısıyla karşınızdayız. Zaman su misali hızla akıp geçiyor. Bir eğitim–öğretim yılının sonuna geldik.
Hızla akıp giden yıllar bazılarınızı bir üst sınıfa, bazılarınızı da Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
yıllarının sonuna getirdi.
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ ün “ Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma” ideali taşıyan tüm öğretmenlerime, Okul Aile Birliği Başkan ve Üyelerine, saygıdeğer velilerimize, bu yıl boyunca emek veren herkese okulumuz
adına teşekkür ederim.
Sevgili öğrenciler,
İdeal, bir yıldıza benzer. Ona yetişmek için işe güçlü ve kararlılık dolu bir istekle başlayınız. Eğer istediğiniz zayıf ve
güçsüzse başarılarınız da buna paralel bir güç ve tutarlılıkta olacaktır. Ne var ki eğer işinize dört elle sarılır ve tükenmez bir enerji ile dolu olursanız hiçbir şey sizi yolunuzdan döndüremez.
Vatan çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir ve hayat bulur. Unutmayınız ki bu vatan sizlere emanettir. Milli
şairimizin dediği gibi “Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.”
Bu vesileyle dergi çalışmamızın uzun soluklu olmasını temenni eder, emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimi
yürekten kutlarım. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Cengiz ŞEYHOĞLU
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Okul Müdürü
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Nasıl ki bir bitkinin yetişmesi için hava, su, toprak ve güneşe ihtiyaç varsa, insanın eğitimi ve yetiştirilmesi için de
adalet, merhamet, iyilik duygusu ve hikmete ihtiyaç vardır. Bu açıdan doğru yerde doğru eğitimin verilmesi gerekir.
Öncelikle bu ülkenin milli ve manevi değerlerini özümsemiş; kendisine, ailesine ve memleketine yararlı olmayı temel
ilke olarak benimsemiş nesiller yetiştirmek lazımdır.Okul; aile işbirliğini ve iletişimini sağlayan en önemli faktördür.
Kültürümüzün en hassas ve en ince dokusu; büyüklere saygı, küçüklere sevgidir. Aile fertleri, birbirine derin bir sevgi
bağı ile bağlıdır. Sevgi özümsenerek saygıyı oluşturur. Anne ve babasına saygı duyan bireyler; öğretmenleri başta
olmak üzere, kendisine emek veren vermeyen yaşça büyük olan her kişiye saygı duyar. Milli kültürümüz de büyüğe
saygı, küçüğe sevgi ve şe�kat vardır.

Hede�lerimizin gereği olarak öğrencilerimizin güçlü bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip,
topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek en büyük idealimizdir. Bu ideale
ulaşmamız öğrencilerimizin okulumuzda elde ettikleri bilgi donanımı ve akademik kazanımları yanında
gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel çalışmalarımızın gücüne de bağlı. Okul dergilerinin bu çalışmalar içinde çok
önemli bir yer tuttuğu tartışılmaz bir gerçektir. Dergimiz “Nefes” de bu sayısında bahsi geçen tüm milli ve manevi
değerleri yansıtan bir içerikle karşınızdadır. Keyi�le okumanız dileğiyle…

Çiğdem GÖK
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı
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Bütün Ümidim Gençliktedir.
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PROJELERİMİZ
E - TWINNING “MIND YOUR DIET PROJECT” 2016-2017

Polonya ve Hırvatistan öncülüğünde yürütülen, Portekiz, İtalya, Hollanda, İspanya ve Türkiye’nin yer aldığı “Mind Your Diet” isimli
e-twinning projemize yarı yıl tatilinden sonra ekip öğrencilerimizle yaptığımız toplantı ardından devam ettik.

Ocak-Şubat Ayları
Atkins diyetini öğrenelim, sağlık açısından yararlarını ve nasıl etkili olduğunu öğrenelim şeklinde bir görev aldık. Bu görev
doğrultusunda Atkins diyetinin fazlarını, sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ve muhtemel olumsuz etkilerini anlatan bir poster hazırladık.
Pek çok kaynaktan yararlanarak Atkins diyeti hakkında detaylı bir dosya hazırladık, bir günlük 5 öğünden oluşan Atkins Diyet Menüsü
hazırladık ve Atkins Diyeti hakkında bir online quiz hazırladık.

Bütün katılımcı okulların 14 Şubat
Sevgililer Gününü kutladık.
Happy Valentine's Day to all!
Sevgililer gününüz kutlu olsun!
Feliz día de San Valentín!
Feliç dia de Sant Valentí!
Sretno Valentinovo!...

Mart Ayı
Beslenme öğretmeniniz ile obezite konusunda bir röportaj yapın
şekline verilen görev doğrultusunda, obezite nedir, BKI (beden kütle
indeksi nedir), insanlar neden obez olur, obezite tedavileri nelerdir,
obeziteye bağlı sağlık riskleri nelerdir, kilo vermenin sağlıklı yolları
nelerdir? Sorularına cevap veren İngilizce ve İngilizce alt yazılı bir
video çektik.

6

Kaliteli karbonhidrat kaynaklarını ve liften zengin beslenmenin
önemini anlatan dijital çizgi romanlar hazırladık.

E - TWINNING “MIND YOUR DIET PROJECT” 2016-2017

Nisan Ayı
A vitamini ve demir minerali hakkında birer dijital poster hazırladık. Poster
içeriğinde A vitamini ve demir mineralinin tüketiminin sağlık üzerindeki yararlarını,
günlük alınması önerilen miktarları, hangi besinlerin bu vitamin ve mineralin
kaynakları olduğu ve sağlık açısından muhtemel risklerini paylaştık. Ayrıca antioksidanların insan beslenmesindeki yararları, antioksidanların en iyi kaynaklarını içeren
bir dosya hazırladık.

Mayıs - Haziran Ayları
Mayıs ayı için 20’şer sorudan oluşan bir çapraz bulmaca bir de quiz hazırladık sorular, ocak
ayı görevlerinden diyet tipleri, mart ayı görevlerinden video röportajları ve dijital çizgiromanlar,
nisan ayı görevlerinden vitamin mineral ve antioksidanlar konularını içerecek şekilde hazırlandı.
Haziran ayı ilk haftasında öğrencilerin aktif katılımları ile video konferans yapılması kararlaştırıldı. Video konferans için proje yöneticileri Mario NOSIC ve Anna CHORUZY ile skype
kullanımı, Kahoot uygulaması kullanımı, sli.do site kullanımı, mentimeter.com site kullanımına
yönelik 2 ayrı skype online video konferansı ve hız testi yapıldı. Bu süreçte İngilizce Dersi Öğretmenlerimiz Büşra MAMAT ve Saadet KÖSE katkıda bulundu.
Proje amaçlarını farklı ülke öğrencilerinin kültürel ve sosyal etkileşim kurmalarını sağlamak,
beslenme konusunda bilinçlenmelerini ve sağlıklı tercihlerle obezite, kanser, kalp damar
hastalıklar gibi sağlık sorunlarından korunmalarını sağlamak, bilişim teknolojilerini kullanmalarını ve İngilizce dil becerilerini arttırmalarını sağlamak olarak özetleyebiliriz. Bu bağlamda
proje ekibinde görev alan öğrencilerimiz Cana TAŞ, Berat MAKAR, Hümeyra COŞKUN, İrem
KÜÇÜK, Kadir ŞAHİN, Kübra UÇAN, Melissa FİDAN’ın sayılan bütün amaçları gerçekleştirerek bu
süreci başarı ile tamamlamış olduklarını gururla belirtiriz.
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PDR
ERGENLİK DÖNEMİNDE ZORBALIĞA MARUZ KALMA
VE AKADEMİK BAŞARI
Zorbalık herhangi bir kışkırtma olmaksızın, aralarında �iziksel
ve psikolojik olarak güç eşitliği bulunmayan tara�lardan daha
güçlü olanın, karşı tarafta bulunan ve kurban olarak isimlendirilen bireye kasıtlı ve sistemli bir şekilde, belirli zaman aralıkları
ile uyguladığı ve kurbanda korku, endişe duyguları oluşturan ve
kurbana zarar verme amacı güden �iziksel, sözel ve psikolojik
baskıyı kapsayan bir saldırganlık formudur. Zorbalığın tara�ları
ise zorba, kurban ve zorba/kurban olabilir. Zorbalar çoğunlukla, özgüveni daha yüksek, güçlü atılgan, kolaylıkla sinirlenebilen, saldırgan, antisosyal davranışlar sergileyebilen ve şiddete
eğilimli bireylerdirler. Kurbanlar ise zorbalığa maruz bırakılan
kişidir. Bu tür bireyler özgüveni yüksek olmayan, sosyal ilişkiler
açıcından zayıf, kendisini ifade etmekte zorlanan ve öz saygısı
düşük bireylerdir. Zorbalığın her iki tarafına da dahil olan
zorba/kurban bireyler ise şartlara göre zorba ve kurban rollerine bürünen bireylerdir. Yani zaman zaman zorba bireylerin
davranışlarını gösterirken, kimi zamanda başkaları tarafından
zorbalığa maruz kalabilirler. Bu bireyler okulda güçlü ve
atılgan olmalarına rağmen çok fazla tercih edilmezler. Saldırgan ve kaygılı tavırlar, uyumsuzluk, hiperaktivite, dikkat
dağınıklığı, hassasiyet ya da çevrelerinde huzursuzluğa neden
olabilecek davranışlar sergileyebilirler.

Bireysel Yatkınlık ve Sosyal Çevre
Zorbalık bireysel yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkisi ve
etkileşimi ile oluşur, devam eder. Birey, sosyal çevresinde bulunan
ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının birbirleri arasındaki etkileşimini, kendilerini ifade ediş şekillerini, toplumsal normları model
olarak alır. Eğer birey problem çözme yöntemi olarak saldırganlık
ve şiddet içeren tutumları model olarak alırsa, karşısındaki bireye
�iziksel güç uygulamanın sorunları çözdüğünü benimseyebilir ve
otorite �igürü buna müdahale etmezse örtük olarak yaşça küçük ya
da güçsüz kişilere uygulanan �iziksel gücün işe yaradığı mesajını
verebilir.

• Özgüven azalması, düşük öz saygı,
karşılaşabilirler.

sosyal problemleri ile

• Kurban rolünde olan bireylerde, uyku bozuklukları, altını ıslatma,
psikosomatik ağrılar, depresyon ve aşırı durumlarda intihar
eğilimi görülebilir.
• Ayrıca zorbalığa maruz kalan bireylerde küçük, orta ve büyük
şiddette travmatik tepkiler görülebilir.
• Ebeveynler çocuklarını etkili bir biçimde gözlemlemeli ve sosyal
izolasyon, akademik başarıda düşüş, sürekli olarak harçlık
kaybetme, dikkatini odaklamada zorluk, kendini suçlu hissetme,
aşırı mutsuzluk, kaygı, uyku ve yeme bozukluğu tespit ederlerse
uzman yardımı almalılardır.

Zorbalığın Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi
Zorbalık kapsamına giren tüm bu davranışların okul ortamında
gerçekleşmesi, çocuğun akademik başarısını ve akranlarıyla olan
tüm ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Okulların toplumun bir
parçası olduğu düşünüldüğünde, çocuğun okuldan uzaklaşması,
toplumdan da soğuması anlamına gelir. Kurban rolündeki
çocuğun zamanla akranları tarafından grup dışına itilir,
yalnızlaşır ve okula devam etmek istemez. Bu durum sonucunda
öğrencinin akademik başarısında ve okula karşı tutumunda negatif etkiler gözlemlenebilir. Çocuğun ergenlik dönemini kapsayan lise
yıllarında zorbalığa maruz kalması bu olumsuz etkilerin daha
fazla hissedilmesine neden olur.
Buna ek olarak akran zorbalığı, kurban çocukların olduğu kadar
hem zorba hem de zorba/ kurban çocukların da akademik
başarısını ve okula adaptasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.
Zorbalıkla Nasıl Başa Çıkılır?

Zorbalıkla başa çıkmanın ilk aşaması kabullenmedir. Çocuk ve
ailenin yaşanılan bu zorbalığı ilk önce kabullenmesi gerekir.
Zorbalığa maruz kalan çocuğa ailesi ve okulu tarafından sağlanan
sosyal destek sayesinde çocuğun kendisini suçlaması ve sosyal
Zorbalığın Etkileri
açıdan izole kalması önlenebilir. Bu süreçte çocuğa sorunun
Zorbalığın birey üzerinde sosyal, psikolojik ve �iziksel olarak kendisinden kaynaklanmadığı açıklanarak özgüven ve özsaygı
kaybı aza indirilebilir. Tüm bu aşamalarda çocuğun zorba
birçok etkisi vardır.
bireyden uzak kalması ve ilgi alanlarının yakın olduğu yaşıtlarıyla
• Zorbalığa uğrayan bireyler okula gitmek istememe, sosyal ortamlardan uzak durma, ikili ilişkilerde sıkıntılar ve iletişim sorunları zaman geçirebilmesi sağlanmalıdır.
yaşayabilirler.
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OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ
MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

Ataşehir Darülaceze Huzurevi Ziyareti ve Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi İnceleme Gezimiz
Okulumuzun Meslek Dersi Öğretmenlerinden Burcu ESEN ve Gülriz SÜRÜCÜOĞLU'nun okulumuz kalite hede�leri doğrultusunda
düzenlemiş olduğu Ataşehir Darülaceze ziyareti ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi gezisi 12. sını�ların tüm şubelerinden toplam
32 öğrenci katılımı ile gerçekleşmiştir.
Öğrencilerimiz ile Ataşehir Darülaceze ziyaretimiz saat 10.30'da başlamış burada kadın ve erkek bölümlerindeki yaşlılarımız ile sohbet
etme fırsatı bulunmuştur. Hem duygusal hem de neşeli anlar yaşadığımız bu ziyaret yine yaşlılarımızın el emekleri ile yaptıkları ürünlerin
sergilendiği bölümde sonlanmıştır.
Gezimizin ikinci bölümü ise saat 12.30'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin mesire alanında yapılan piknik ile başlamış ve ardından botanik bahçesinde yapılan yürüyüş ile devam etmiştir. Yapılan yürüyüş boyunca şehrin içinde bu nefes alma durağının İstanbul için
önemi, baharın hem doğadaki hem de insan vücudundaki etkileri üzerine sohbet edilmiştir.
Gezimiz Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde kullandığımız alanları temizledikten ve toplu fotoğraf çekiminden sonra sonlanmıştır.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ
MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

Diyabet Ve Sağlıklı Beslenme Semineri
Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları bünyesinde Meslek Dersleri Öğretmeni Gizem Sever tarafından Özel Nasibe Eryetiş Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi ve Özel Eryetiş Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak ‘’Beslenme ve Diyabet ‘’ konulu bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma adına bir seminer düzenlenmiştir.
Özellikle diyabet teşhisi konmuş ve gelecekte olması öngörülen hasta sayılarından bahsederek diyabet gelişimini önlemek veya
diyabette kan şekeri kontrolü sağlamak için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması konularında kapsamlı bilgiler verildi.Sunum sırasında diyabet tanısı konmuş çocuk ve gençlerin kendi ifadelerinin yer aldığı videolar izletilerek öğrencilerin dikkati çekilmiş
olup sunum sonunda öğrencilerimizin soruları cevaplandırıldı.
Diyabetin bir hastalık olduğu ancak doğru yaşam prosedürleri uygulandığında yaşam kalitesinin arttırılarak sağlıklı bireyler gibi
hayata devam edileceği vurgulanarak seminer sona erdirildi.
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ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ-JHONS HOPKİNS
HASTANESİNE GEZİ DÜZENLEDİK
Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin ALAK ‘ın katkılarıyla Anadolu Sağlık Merkezi-Johns
Hopkins Hastanesine eğitim amaçlı gezi düzenledik.
Bu ziyaretimizin amacı; 9. sınıf öğrencilerimize hastane ortamını ve işleyişini göstererek gelecek yıl yapacakları alan seçimine
yardımcı olmaktı.
Etkinliğimiz perşembe günü 9-A ve 9-D sını�ları Meslek Dersi Öğretmenlerinden Burcu ESEN ve Gülriz SÜRÜCÜOĞLU'nun rehberliğinde, cuma günü ise 9-C ve 9 -B sını�ları Meslek Dersi Öğretmenlerinden Bilgen AKBULUT ve Hatice İNCİRKUŞ rehberliğinde
yürütülmüştür.
Gruplar daha önceden kararlaştırılan saatlerde Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin ALAK ve
Anadolu Sağlık Merkezi Eğitim Hemşiresi Meryem Dikmen ile hastane önünde buluşarak öncelikle Efes Konferans Salonunda Jhons
Hopkins Hastanesinin tarihçesi, işe alım süreci ve kariyer planlaması hakkında bilgilendirilmişlerdir. Daha sonra sunum yapan
görevlilere okul adına plaket takdim edilmiştir.
Öğrenciler daha sonra 10'ar kişilik gruplara ayrılarak yatan hasta katları, acil servis, tedavi odası ve malzeme deposunu
inceleyen öğrenciler merak ettikleri soruları öğretmenlerine ve rehberlik eden hemşirelere sorma fırsatı bulmuş ve bu sayede öğrenciler mesleğe geniş bir bakış açısı ile bakma fırsatını yakalamışlardır.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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M em e K a n s e r i K o n g r esi
Okulumuzda 12-B Hemşirelik sınıfı ile yiyecek ve içecek kermesi düzenlenmiştir.
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 2 servisinde yıl içi zorunlu stajını yapmakta olan
Havva Güzin ELMAS, Hande KAYA , Gamze Nur AKDULUN ve Şulenur ÖZTÜRK adlı öğrencilerimiz, çalışmalarını
beğenip takdir eden servis sorumlu hemşiresi Yasemin NAZLI tarafından ‘’Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar 2017 ’’
kongresine davet edilmiş ve Genel Cerrahi 2 servisi sorumlusu Yasemin NAZLI tarafından bizzat kongreye kayıtları
yapılmıştır.
Adı geçen öğrencilerimiz İstanbul Swissotel Bosphorus’ta düzenlenen kongreye iştirak ederek katılım belgesi almaya
hak kazanmışlardır.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anlamlı Kermes
“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatrik Onkoloji Bölümü hastaları yararına kermes gerçekleştirdik.
Sınıf öğretmenleri Ezgi TUNCA ve Berrak BAHADIR rehberliğinde HY 11/A ve 11/B şubelerinin çalışmalarıyla
oluşturulan kermeste günün anlam ve önemine uygun olarak görevli öğrenciler “Kadına Şiddet” temasına dikkat
çekmek amaçlı makyajlar yapıp sloganlar hazırladılar. Bu sayede sosyal bilinç oluşturmaya yönelik farkındalık yaratmaya çalıştılar. Ayrıca “Cumhuriyet Kadını ve Erkeği” konseptli kermesimizde tüm öğretmenlerimiz de konsepte
uygun kıyafetler giyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti
Devlet’inin kadını ve erkeğini temsil ederek kermese destek verdiler.Ayrıca Genel Müdürümüz Sayın Ertan ORAL ve
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Fulya ARI da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tebrikleri ve anlamlı hediyeleri ile
öğretmenlerimizi yalnız bırakmadılar.
Öğrencilerimizde hem sosyal sorumluluk olgusunu kazandırma hem de sosyal bilinç yaratarak duyarlı birey ve
vatandaş olma yolunda farkındalık oluşturmaya yönelik etkili bir kermes günü gerçekleştirilmiştir.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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Göz t ep e Me d i ca l p a r k

H astanesi Gez i mi z

Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Halkla
İlişkiler Sorumlusu Esin ALAK ‘ın katkılarıyla
Göztepe Medicalpark Hastanesi’ ne eğitim amaçlı
gezi düzenledik.
Bu ziyaretimizin amacı; 10. sınııf öğrencilerimize
hastane ortamını ve işleyişini göstererek gelecek
yıl yapacakları dal seçimine yardımcı olmaktı.
Etkinliğimiz perşembe günü 10-B ve 10-D sını�ları
Meslek dersi Öğretmenlerinden Bilgen AKBULUT
ve Gizem SEVER’ in rehberliğinde, cuma günü ise
10-A ve 10 -C sını�ları Meslek Dersi Öğretmenlerinden Emir KORKMAZ ve Fatih UFAT rehberliğinde
yürütülmüştür.
Öğrenciler hastane çalışanları tarafından 10'ar kişilik gruplara ayrılarak yatan hasta katları, acil servis, tedavi
odası ve malzeme deposunu inceleyen öğrenciler merak ettikleri soruları öğretmenlerine ve rehberlik eden hemşirelere sorma fırsatı bulmuş ve bu sayede öğrenciler mesleğe geniş bir bakış açısı ile bakma fırsatını yakalamışlardır.
Daha sonra konferans salonunda hastane yetkilileri tarafından ‘’ Organ Bağışı ‘’ ile ilgili sunum yapılmış ve görevlilere
okul adına plaket takdim edilmiştir.
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21 Mart Down Sendromu Günü dolayısıyla okulumuzda 4 yıldır
geleneksel hala dönüşen Down Cafe ziyareti için Sağlık Bölümü 10.sınıf
öğrencileriyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenledik.
Etkinliklerimizin ortak amacı Down Sendromunun bir hastalık değil,
genetik bir farklılık olduğunun bilincine varmak ve down sendromu olan
kişilerin yanında olduğumuzu hissettirmekti.
Down Cafe’ye yapılacak ziyaret öncesinde öğrencilerimiz tarafından
yoğun bir şekilde kuru gıda toplama kampanyası başlatıldı. Bir ay
öncesinden başlatılan kampanya sını�lar arasında tatlı bir rekabete
dönüştü. En çok gıda toplayan ve toplanan gıdaların konacağı kutuların
en güzeli olması yönünde sını�lar gönülden çaba harcadı. Toplanan kuru
gıdalar çeşitlerine göre paketlenerek ziyaret gününe hazır hale getirildi.
Paketleme yapılan kutular özenle süslendi ve üzerlerine kafede görev
alan her Down sendromlu kişi için özel notlar yazıldı.

Bir başka etkinlik ise yine gelenekselleştirilen kermes...
Kermesin amacı elde edilen gelir ile kafede görev alan Down
sendromlu kişiler için küçük hediyeler almak ve maddi destek
sağlamaktı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen
kermeste düzenlenerek elde edilen gelir ile hem eğitici hem de
eğlendirici çeşitli hediyeler alındı.

Sağlık Bölümü 10.sınıf öğrencilerinden oluşan grubumuz ile Şişli’ deki Down Cafe’yi ziyaret ettik. Kuru gıdaların
içinde bulunduğu renkli kutular kafe yöneticisine teslim edildi. Özellikle üzerine yazılmış notlar kafedeki görevlilere
duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca özenle seçilmiş olan mandala, mangala gibi hediyeler de sahiplerine verilerek heyecanlı anlar yaşandı.
Kafe yöneticisi memnuniyetini ifade ederken öğrencilerimize, okulumuza ve öğretmenlerimize gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.Ayrıca bu ziyaret öğrencilerimizin Down sendromu hakkındaki bilgilerini
özümsemeleri, Down sendromlu kişilerin engelli değil farklı olduklarının farkına varmaları yönünden oldukça yararlı
oldu.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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. . .
Anatomi Bilgi YARISMASI
.

Meslek Dersi öğretmenlerinden Anatomi Dersi Öğretmeni Gizem SEVER ve Burcu ESEN'in düzenlediği ve Meslek Dersleri Koordinatörümüz Yasemin BAHAR'ın rehberliğini yaptığı "Anatomi Bilgi Yarışması"10. sını�lar arasında derse katılımı pekiştirmek ve
sını�lar arasında yaratılan tatlı rekabet ile öğrenmeyi hızlandırmak amaçlı gerçekleştirilmiştir.
Okulumuzda ikincisi düzenlenerek gelenekselleşen "Anatomi Bilgi Yarışması" bu yıl da tüm öğrencilerimiz için heyecan dolu
geçmiştir.
20 soruluk yarışmamız okulumuzun A Blok Kapalı Tören Alanı’nda gerçekleşmiştir. Yarışma sonucunda 10/A sınıfı üstün başarı
göstererek yarışmayı birincilikle bitirmiş, 10/B sınıfı yakın bir sonuçla yarışma ikincisi olmuş ve 10/C sınıfı ise üçüncü olmuştur.

Okul Müdürümüz Cengiz ŞEYHOĞLU'nun başarı gösteren öğrencilere ödül takdimi ile sonlanan bilgi yarışması;
öğrencilerin stresle mücadelesine, eksik konuların fark edilmesine, birçok konuyu da tekrar etmesine olanak
sağlamış ve başarıya ulaşmıştır.
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PEDİATRİK ONKOLOJİ HASTALARI YARARINA
YAPILAN 80’LER KONSEPTLİ YİYECEK KERMESİ
12/A sınıfı tarafından düzenlenen kermesin amacı; bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Pediatrik Onkoloji Hasta ve
Ailelerine Moral Etkinliği" için gelir sağlamaktı. Her yıl Nisan ayında 23 Nisan coşkusunu yaşıtları gibi kutlayamayan kanser
hastası çocuklara farklı bir gün yaşatmak, bir günlüğüne olsun hastalıklarını unutturmak için yaptığımız bu etkinliğimiz her
yıl Marmara Üniversitesi Hastanesinde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Tüm sene onların bakım ve tedavileri için
koşturan hemşirelik öğrencilerimiz okulda da onları unutmayarak nisan ayındaki etkinliğin nasıl daha güzel olabileceğini
düşünüyor ve onlar için alınacak hediyeler ve çeşitli sürprizler için maddi birikim yapıyorlar.
Üç hemşirelik sınıfı arasında tatlı bir rekabet ortamı içinde geçen bu kermes yarışı sınıf öğretmenlerinin de katkılarıyla
80’ler temalı olarak düzenlenmiş ve maddi- manevi açıdan çok verimli geçmiştir. Öğrenciler ve öğretmenler 80’ler dönemine
ait kıyafetler giyerek renkli görüntüler sergilemişlerdir.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde,
Meslek Dersi Öğretmenimiz Sayın Meral AYDIN ve Burcu ESEN
önderliğinde 2 yıldır sürdürdüğümüz pediatrik onkoloji hastalarına moral etkinliğimizi bu yıl Pendik Belediyesi ve Marmara
Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortak 23
Nisan etkinliği ile birleştirerek çok daha büyük ve mutluluk veren
bir organizasyona dâhil olma şansı elde ettik.
Bu etkinlikte kullanılacak malzemeler ve çocuk hastalar yararına
alınacak hediyeler için öğrencilerimiz farklı tarihlerde 4 ayrı
kermes düzenleyerek kermesten elde ettikleri gelirler ile bütçe
oluşturdular. Elde edilen gelire ek olarak Sayın Mavisel YENER yazmış olduğu çocuk kitaplarından bir koli (yaklaşık 300 çocuk
hikâyesi kitabı), Sayın Z. Uğur AYASBEYOĞLU maddi destek, Sayın Yezan ÇAPA oyuncak bağışlarında bulundular, Sayın Aydın
GENÇALİ 4 adet serum askılı bisikletin üretilmesini sağladı ve 2 tanesinin bağışında bulundu. Okulumuz da boyama setleri, kuru
boyalar ve kurum şapkaları ile etkinliğimize destekte bulundu.
Kermeslerden elde edilen gelir ve bağışçılarımızın destekleri ile kum boyalar, boyama kitapları, boyanabilen dev boyutta kâğıt
tren maketi, masal şatosu, gökkuşağı, Karagöz-Hacivat gölge oyunu seti, şekil verilebilen sosis balonlar vb. çocuk hastalara moral
verebilecek malzemeler satın alındı. Etkinlikte görev alan belirli sayıda öğrencimizin giymesi ve çocuk hastaları bir masal
dünyasının içine çekerek sıkıntılarını unutmalarını sağlaması için şirinler, kaplumbağa, leylek, domates, lort, prenses, padişah,
sultan, Nasreddin Hoca gibi kıyafetler kiralandı, içine yüz konularak fotoğraf çekimi yapılabilen prens ve prenses panosu satın
alındı.
23 Nisan 2017 Pazar günü 11.00'de etkinliğimiz Pendik Belediye Başkan Yardımcısının konuşması ile başladı. Tiyatro gösterileri, ardından kum boyama, boyama kitapları, sosis balondan yapılan oyuncaklar, hikâye kitapları, dev boyutta kâğıttan
boyanabilen tren, fotoğraf çekim panosu ve masal şatosu stantlarımıza gelen çocuk hastalar ve aileleri etkinlikte görev alan
30'dan fazla 12. 11. ve 10. sınıf öğrencimizin üstün emekleri ile mutlu ve keyi�li anlar yaşadılar, masal kahramanları gibi giyinen
öğrencilerimiz çocuk hastalara birkaç saatliğine de olsa sorunlarını unutturdu, hediyeler dağıttı, boyamalar yaptırdı, masallar ve
öyküler anlattılar.
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Bu sırada davetimizi kabul ederek etkinlik alanına gelen müzisyenler Evrencan GÜNDÜZ, Melisa KARAKURT, Salih
YENİEV ve menajerleri Sevda ERTUĞRUL önce çocuklar için dev kâğıt trenimizde boyamalar yaparak unutulmaz bir
hatıra bıraktılar. Ardından müzisyen Evrencan GÜNDÜZ akustik gitarı ve bütün çocukların coşkulu katılımı ile güzel
mutlu keyi�li anlar yaşatan bir mini konser verdi.
Meslek dersleri zümresi tarafından tüm bağışçı ve destekçilerimizin isimlerine özel ayrı ayrı yaptırılan teşekkür
ve anı plaketleri kurum yöneticilerimiz Sayın Ertan ORAL, İsmail ÖZKÜTÜKÇÜ, Fulya ARI ve Çiğdem GÖK'ün katılımlarıyla etkinlikte yer alan müzisyen Evrencan GÜNDÜZ ve bağışçımız Aydın GENÇALİ'ye takdim edildi.

Etkinlik neşe içinde devam ederken servislerde yatan ve hareket
kısıtlılığı olan çocuk hastalar da unutulmadı ve özel olarak görevlendirilen 4 öğrencimiz bu servislerdeki çocuklar için hazırlanan hediyeleri
servis alanlarını dolaşarak dağıttılar.
Özel olarak yaptırdığımız 4 adet serum askılı bisiklet de Marmara
Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi pediatri servislerine bağışlandı.
Manevi huzur, mutluluk ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nın tüm coşkusunu içinde hissettiğimiz bu etkinlik sonunda
çocuk hastaların yüzündeki gülümseme tüm yorgunluğumuza değdi
bu gülümseme onların iyileşme süreçlerine büyük bir destek sağlayacak olan moral, motivasyon desteğini sağlamış olduğumuzun kanıtı
niteliğindeydi.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı Faaliyetimiz
Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte 8-9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlemiş olduğu Mesleki Eğitim
Tanıtım Fuarına, Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak meslek dersleri öğretmenleri ve sağlık alanı
öğrencilerimizle stant açarak katıldık.

Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte 8-9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlemiş olduğu Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarına, Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak meslek dersleri öğretmenleri ve sağlık alanı öğrencilerimizle stant açarak katıldık.

20

TÖRENLER
12-18 MART
12 MART İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
Anafartalar Grup Komutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle gerçekleşen, Necmettin Halil Onan'ın "Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir." düşüncesiyle destanlaşan, şehitlerimizin kanıyla örülmüş ve tarihe damgasını vuran Çanakkale Savaşı ve Zaferi.
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma
Töreni'ni günün anlam ve önemine yakışır bir biçimde gerçekleştirdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Özel
Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi öğretmenlerinden
Kıdemli Albay Fatih BAKKALOĞLU'nun konuşmasıyla
devam etti. Çanakkale Savaşı'nı destanlaştıran "Dur
Yolcu ve Bu Vatan Kimin" şiirleri öğrencilerin sözlerinde
vücut bularak dinleyenleri tarihin sayfalarında bir
gezintiye çıkardı. Ayrıca 12 Mart 1921 yılında milli marş
olarak kabul edilen İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'mızı yazış öyküsü
canlandırılarak aktarıldı. “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri”
konulu komposizyon yarışması birincisi olan 10.sınıf
öğrencimiz Mercan Aysıla ALTUNDAŞ’a ödülünü Müdür
Yardımcımız Sayın Çiğdem GÖK takdim etti.
Savaşlarda ayrı bir yer tutan ve her birinin trajik bir öyküsü bulunan asker mektupları da unutulmayarak Çanakkale
Savaşı'na damgasını vuran "Kınalı Asker Mektubu" öğrenciler tarafından sahnelenerek duygu dolu anlar yaşanmasına neden
oldu. Tören Çanakkale Savaşı'nın derin mazisini anlatan Çanakkale Türküsü’nün hem seslendirilip hem de işaret dili ile
birlikte izleyicilere aktarılmasıyla son buldu.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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TÖRENLER
12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ
Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale, 12 Mayıs 1820
tarihinde doğmuştur. 1954 yılından beri dünyada, 1964 yılından beri de ülkemizde
Hemşire Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs Günü “Hemşireler Günü”
olarak kutlanmaktadır.
Meslek Dersleri Zümre Başkanımız Sayın Yasemin BAHAR önderliğinde ve tüm meslek
dersi öğretmenlerinin katılımı ile eğitim öğretim yılı başında belirlenen kalite hede�lerimiz doğrultusunda okulumuzda bu günü önemine yaraşır şekilde kutlamak adına bir
kutlama etkinliği gerçekleştirdik.

Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından,
Meslek Dersleri Öğretmeni Burcu ESEN' in hemşirelik mesleğini,
hastane stajlarına katılan öğrencilerimizin elde ettikleri
başarıları anlattığı ve hemşirelik mesleğinin önemini belirttiği
konuşma ile başladı.

Ardından öğrencilerimizin 4 yıllık eğitim hayatları süresince
okulumuzda yer aldıkları etkinlikler, geziler, özel gün ve haftalar, ders içi uygulamalar ve staj alanlarındaki çalışmalarını
gösteren slayt gösterisi sunuldu.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, Edanur GENÇ, Ber�in Su ÖZKAN, Nisa Betül YILMAZ, Aleyna ŞEN hemşirelik
mesleği, hastanedeki çalışma hayatının zorlukları, üniversite eğitiminin lise eğitiminden farkı ve mezun oldukları lisemize,
arkadaşlarına ve öğretmenlerine duydukları özlemi anlattıkları bir konuşma yaparak slayt gösterisi sundular.

22

TÖRENLER
12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ
12 Hemşirelik A-B-C sını�larındaki öğrencilerimizin hazırladıkları ve büyük ilgi gören, hemşirelik mesleğini,
meslekte karşılaşılan zorlukları ve bu zorlukları ancak birlik olurlarsa aşabileceklerini anlatan oratoryo gösterilerini
gerçekleştirdiler. 10. sınıf öğrencimiz Gizem UYAR "Uzun ve Sessiz Koridor" adlı şiiri okudu. 10. sınıf öğrencilerimizin
hazırladıkları koroya salonda izleyici olarak bulunanlar büyük coşku ile eşlik etti. 12. sınıf öğrencilerimizin hazırlamış
oldukları ve neden hemşireliği seçtiklerini anlatan "Hemşireyim Çünkü" adlı video gösterimi yapıldı. 11. sınıf
öğrencimiz Berke DUVAN'ın bağlaması eşliğinde 10. sınıf öğrencilerimiz Hilal ŞAHİN ve Aleyna ÖZEN halk türkülerimizi
seslendirdiler. 12. sınıf öğrencilerimizin rap müzik performanslarının ardından günün anlam ve önemini belirten
konuşması ile Okul Müdürümüz Sayın Cengiz ŞEYHOĞLU Hemşireler Günü Programı’nın kapanışını yapmıştır.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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TÖRENLER
19 MAYIS
.
ATATÜRK’ Ü ANMA GENÇLIK VE
SPOR BAYRAMIMIZI KUTLADIK
“Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket
ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan
ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.” diyerek gençlere verdiği önemi bir kez daha
vurgulayan Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı, Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
olarak coşkuyla kutladık.
Unutmayınız ki, Atatürk’ün 19 Mayıs’ta milli duygular içerisinde Samsun’da attığı ilk adım, Türk milletinin bağımsızlığını
kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden Türk milletinin, vatanı ve
değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayısın 98. yıldönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten
hissetmekteyiz.

Törenimiz, Tarih öğretmenimiz Tuğba KÜÇÜK’ ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Öğrencilerimizden Gizem UYAR ve Mihrişah BALIKÇI okudukları “19 Mayısta Düşünceler” ve “Bir Kurtuluş Destanı” şiirleriyle salondakileri
coşturdular.
Utku TEZCAN tarafından “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” okundu ve okulumuz öğrencileri hep bir ağızdan “Gençliğin Atatürk’e
Cevabı” nı yürekten haykırarak söylediler. Öğrencilerimiz 19 Mayıs Oratoryosu ile Atatürk’ ün Samsun’ a çıkışını bize yeniden
yaşattılar.
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ETKİNLİKLERİMİZ
EDEBİYAT

Er y et iş Öğre ncile riy le , “Ş a ir ve Ya z a r S ı n ı fı ” Ya p ı y o r !
“Şair ve Yazar Sınıfı” projemiz bahar yarı yılında da hız kesmeden devam ediyor! Bu dönemde dünyaca tanınmış Mevlana,
Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre gibi mutasavvı�ların hikmetlerinden feyz alarak nefsimize hakim olmayı; Karacaoğlan, Aşık
Veysel gibi âşıklardan doğayı ve insanı sevmeyi; Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Necmettin Halin Onan’dan vatan ve millet aşkını;
Orhan Veli ve Kemalettin Kamu gibi şairlerden de hayatı anlamlandırmayı öğrendik.

“Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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ETKİNLİKLERİMİZ
ŞAİR VE YAZAR SINIFLARI

ŞAİR SINIFI BİRİNCİLERİMİZ

9/A 9/C

9/A sınıfının hazırlamış olduğu “Bayrak “ şiirinden dolayı “Bayrak şairi” olarak anılan ve “Fetih Marşı” nın yazarı Arif Nihat Asya

9/C sınıfının hazırlamış olduğu coşkun, ulusal duyguları işleyen “ Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir
devrin battığı yerdir.” diyen Necmettin Halil Onan
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ETKİNLİKLERİMİZ
10/A 11/B

ŞAİR VE YAZAR SINIFLARI

10/A sınıfının hazırlamış olduğu “ İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece” sözleriyle doğum ve ölüm arasındaki
zamanı tanımlayan ünlü halk ozanımız Aşık Veysel

11/B sınıfının hazırlamış olduğu “Eline, diline, beline sahip ol.” sözleriyle hatırlanan ünlü mutasavvıf
Hacı Bektaş-ı Veli

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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ETKİNLİKLERİMİZ
ŞAİR VE YAZAR SINIFLARI

9/B 9/D

9/B sınıfının hazırlamış olduğu “Onuncu Yıl Marşı” nın yazarı, Atatürkçü, memleketçi, devrimci şairimiz
Behçet Kemal Çağlar

9/D sınıfının hazırlamış olduğu “ Bingöl Çobanları” ve “ Gurbet” şiirleriyle tanınan gurbet şairi Kemalettin Kamu
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ETKİNLİKLERİMİZ
11/A 11/C

ŞAİR VE YAZAR SINIFLARI

11/ A sınıfının hazırlamış olduğu, yaşamını “Hamdım, piştim, yandım.” sözleriyle tanımlayan dünyaca tanınan
ünlü mutasavvıf Mevlana

11/C sınıfının hazırlamış olduğu vatan, hürriyet denilince akla gelen Tanzimat Dönemi Edebiyatı I. Topluluk
sanatçısı Namık Kemal

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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ETKİNLİKLERİMİZ
ŞAİR VE YAZAR SINIFLARI

10/B 10/D

10/B sınıfının hazırlamış olduğu “ Ete, kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm.” sözleriyle kendini tanımlayan ünlü
düşünür Yunus Emre

10/D sınıfının hazırlamış olduğu “ Ala gözlüm ben bu ilden gidersem, zülfü perişanım kal melil melil “ şiiriyle ön
plana çıkan, saz şairliğinin piri Karacaoğlan
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ETKİNLİKLERİMİZ
10/C

ŞAİR VE YAZAR SINIFLARI

10/C sınıfının hazırlamış olduğu “İstanbul’ u Dinliyorum” şiiriyle tanınan Garip Akımı’nın en güçlü temsilcisi
Orhan Veli Kanık

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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ETKİNLİKLERİMİZ
İNGİLİZCE
QUIZ SHOW
Yarışarak öğreniyoruz!
İngilizce dersinde, yıllık plana uygun olarak öğretilen İngilizce
kelimeleri, sını�lar arası düzenlediğimiz quiz yarışması ile pekiştirdik. Bu etkinlik sayesinde, öğrencilerimiz eğlenerek kelime haznelerini
geliştirmiş oldular.

WISHING TREE
Dile Benden Ne Dilersen!
Geleceğe dair dilek ve beklentilerimizi, İngilizce derslerinde öğrendiğimiz kalıplarla
birleştirerek, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu maket ağaç �igürleri üzerinde sergiledik ve renkli dilek ağaçları elde ettik.

LET’S SPEAK ENGLISH
İngilizce Konuşma Zamanı!
İngilizcemizi kullanarak ifade etmek istediklerimizi
tişörtlerin üzerine yazdığımız cümleler ile söylemeye
çalışırken çizdiğimiz resimler ve kullandığımız renklerle de
eğlenceli çalışmalar ortaya çıkardık.

PANO ÇALIŞMALARI
Pano Hazırlıyoruz!

Milli bayramlar ve özel günlerde pano ve sınıf içi İngilizce
köşeleri hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin el becerileri ile
İngilizce bilgilerini ortak bir alanda ortaya çıkarıyoruz.

32

ETKİNLİKLERİMİZ
BİYOLOJİ SEMİNERLERİ
BİYOLOJİ VE PALEONTOLOJİ
Öğrencilerimiz Bilim ve Paleontoloji Derneği’nin düzenlediği seminerde milyonlarca yıl öncesinin fosilleriyle buluştu.
Dernek ‘’Canlı ve Uzay Tarihi’’ konulu semineri gerçekleştirdi. Seminer öncesi fosil stantları kuruldu. Öğrencilerimizle
fosiller ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Geçmişten günümüze canlılardaki değişiklikler, hayatta kalma mücadeleleri,mutasyon
ve adaptasyon örneklerle anlatıldı.
Farkındalık yaratmak adına verilen bu seminerde öğrencilerimiz için faydalı bilgiler verilerek öğrencilerin Biyoloji
bilimine ilgilerini arttırmak amaçlanmıştır.

BİYOLOJİ VE TEKNOLOJİ
Da Vinci STI ile vücudumuzda ve doğada yolculuğa çıktığımız bu seminerde; eğlenceli bir dille insan vücuduna dair en
son bilgiler ve günümüzde yaygın olarak kullanılan pek çok teknolojinin aslında doğadaki canlılardan esinlenilerek
geliştirildiği paylaşıldı. Doğadan model alarak hem teknolojik olarak ilerlememizin, hem de bunu yaparken doğayı korumamızın mümkün olduğundan bahsedildi.
Amacımız biyolojinin bilime olan katkısını bir kez daha vurgulamak ve öğrencilerimizin daha meraklı ve gözlemci birer
birey olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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ETKİNLİKLERİMİZ
BİLİM ŞENLİĞİ

3-4-5 Mayıs tarihlerinde Pendik Belediyesi’nin desteği ile ilçemizde düzenlenen bilim, kültür ve sanat şenliğine, Özel Nasibe Eryetiş Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bizler de katıldık. Standımızda okulumuz öğrencilerinin yapmış oldukları performans, proje ödevlerinin
yanı sıra, okulumuzda gerçekleştirdiğimiz e-twining çalışmalarımızı da sergiledik. Ayrıca öğrencilerimizin oluşturduğu koro, işaret dili ile
performansları da sergilendi.
Standı gezen veli ve öğrenciler ile güzel paylaşımlarda bulunuldu. Ayrıca üçüncü gün standımızı ziyaret eden Pendik Belediye Başkan
Yardımcısı Sami DİVLELİ’ye okulumuzda yaptığımız çalışmalardan bahsedildi.
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ETKİNLİKLERİMİZ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KULÜBÜ

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü kapsamında Kulüp
Rehber Öğretmenleri Gizem SEVER ve Berrak BAHADIR ‘ın kulüp öğrencileri ile birlikte yürüttüğü kıyafet ve kırtasiye malzemeleri
toplama kampanyası düzenlenmiştir.
Kulüp öğrencileri sını�lara duyurularını yaptıktan sonra yaklaşık 1 ay süren projede öğrencilerin getirdiği malzemeler özenle
paketlenerek Pendik Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hayır Çarşısına öğrenciler eşliğinde teslim edilmiştir.
Bu etkinliği yapmaktaki amacımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü olarak öğrencilerimize toplumda da büyük bir
öneme sahip olan yardımlaşma ve dayanışma kavramlarını yalnızca okul içerisinde değil hayatın her alanında önemli olduğunu
aşılayabilmekti.
Okul çapında yürütülen kampanya büyük ilgi görmüş ve beklenilenden daha fazla malzeme toplanmış. Kulüp öğrencilerimiz
tasnif, paketleme ve belediye yetkililerine teslim esnasında duygu dolu anlar yaşanmışlardır.
Yardım etme duygusunun verdiği vicdanı rahatlama ile etkinlik amacına ulaşmıştır.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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GEZİLERİMİZ
ÇANAKKALE GEZİSİ

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Necmettin Halil ONAN

Okulumuzun Meslek Dersi Öğretmenlerinden Gülriz SÜRÜCÜOĞLU ve Burcu ESEN'in düzenlediği "Çanakkale Şehitlerini Anma"
temalı Çanakkale gezisi okulumuzun tüm şubelerinden 31 öğrenci katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Çanakkale gezimiz Okul Müdürümüz Cengiz ŞEYHOĞLU, görevli öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte sabahın ilk ışıklarında
Gelibolu Osmanlı Sofrası'nda açık büfe kahvaltı ile gerçek anlamda başlamıştır. Kahvaltı sonrasında bizlere dahil olan Rehberimiz
Nihan Hanım’dan Gelibolu'nun hem tarihteki yerini hem de coğra�i özelliklerini öğrenerek yolculuğumuz devam etmiştir. Öncelikle
deniz savaşlarının gerçekleştiği güney cephesinde yer alan Eceabat Köyü, Kilitbahir Kalesi, Hastane Şehitliği, Alçıtepe Köyü gezilmiştir.
Ardından vatanı uğruna can veren şanlı askerlerimizin ebedi istirahatgahı olan Çanakkale Şehitliği, Meçhul Asker Kabri ziyaret
edilmiştir. Kum Restaurant’ta öğlen yemeği sonrasında Seddülbahir, son olarak da kara savaşları arasında tarihte eşine az rastlanır
şekilde yaşanmış ve binlerce şehit verilen kuzey cephesindeki 57. Alay Şehitliği, Kanlısırt ve Anafartalar Grup Komutanı Mustafa
Kemal’in de yer aldığı Conk Bayırı ziyaret edilmiştir. Ardından dönüş yolculuğumuz başlamıştır.
Çanakkale gezimiz sayesinde öğrencilerimiz tarihsel süreç içerisinde yaşanan olayları anlamlandırarak vatan, millet, hürriyet gibi
milli ve manevi duyguları en kalbi şekilde hissetmiştir.
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GEZİLERİMİZ
KOÇ MÜZESİ MATEMATİK ATÖLYESİ GEZİSİ
Matematik dünyasını, matematiksel düşünmeyi öğretmek amacıyla 9. sınıf öğrencilerimizle Koç Müzesi’ne gezi düzenledik. Buradaki yap-bozlar, göz yanılsaması, ses, olasılık, örüntü, hız- hareket, köprü kurma, ayna, fonksiyon-gra�ik, sabun köpüğü gibi deneyler ile
öğrencilerimizin düşünerek-eğlenerek öğrenmelerine imkân sunmak istedik.
Matematiksel Düşünme
Matematiksel düşünmeyi “bir problem üzerinde özgürce �ikirler üretip farklı şekillerde çözüm yolları bulmaya çalışma” şeklinde
tanımlayabiliriz. Bu beceriyi öğrencilerimize erken yaşlarda kazandırırsak gerek eğitim hayatlarında, gerekse iş hayatlarında
karşılarına çıkan sorunları çözmede daha başarılı olacaklardır. O nedenle öğrencilerimize öncelikle matematiği değil, matematiksel
düşünmeyi öğretmeliyiz.
Matematiğin Uygulama Alanları
Hazırlanan deney masalarında öğrenciler ve öğretmenler bir arada, renkli ve eğlenceli cisimlere dokunarak keyi�le deney yapabiliyorlar. Öğrenciler, bu deneylerle;
- Leonardo da Vinci’nin Haliç için tasarladığı köprünün detaylarını görerek kendi köprülerini inşa edebiliyor,
- Dev sabun köpüğüne kendilerini hapsedip Plato kanunları hakkında bilgi sahibi olabiliyor,
- Mimar Sinan’ın köprülerinin sırrını çözebiliyorlar.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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GEZİLERİMİZ
BEYLERBEYİ SARAYI GEZİSİ
BEYLERBEYİ SARAYI GEZİSİ
Tarih Öğretmenimiz Tuğba KÜÇÜK tarafından düzenlenen ‘’Beylerbeyi Sarayı’’ gezimiz 10. Sınıf
öğrencilerimizin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Gezi kapsamında Sultan Abdülaziz ve sarayda
yaşamış diğer Osmanlı hanedanı üyeleri hakkında bilgiler edinilmiştir.
Keyi�le geçen saray gezimizin ardından öğrencilerimizle Boğaz
manzarası eşliğinde güzel bir öğlen yemeği yenilmiştir. Bu gezi
vasıtasıyla hem zevkli bir tarih yolculuğuna çıkılmış hem de milli ve
kültürel değerlerimizin önemi öğrencilerimize birebir aktarılma
imkanı tanınmıştır.
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GEZİLERİMİZ
TREKKİNG ETKİNLİĞİ

Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Gülriz SÜRÜCÜOĞLU ve Burcu ESEN'in Mesleki Gelişim Dersi
kapsamındaki "çevre" konusunun yerinde işlenebilmesi için planlamış oldukları doğa yürüyüşü gerçekleştirilmiştir.
Geziye tüm 9. sınıf şubelerinden toplam 51 öğrenci katılımı sağlanmıştır ve Matematik öğretmenimiz Muhammed TANELİ ile
Biyoloji öğretmenimiz Arzu ŞAHİN de katılmıştır.
Yürüyüş rotası olarak Şile Darlık Hasanlı Bölgesi seçilmiş olup yürüyüşümüze konusunda profesyonel iki rehber de eşlik etmiştir.
Şehrin stresini atmayı, sosyal paylaşımlarımızı arttırmayı, başarı ile yürüttüğümüz ekip çalışmasını bir de doğa ortamında deneyimlemeyi amaçladığımız gezimizde köy kahvesinde yaptığımız kısa molamız da yöre halkı ile tanışmamız ve sabah kahvaltımızı yapmamız
için imkan sağlamıştır. Parkur boyunca çeşitli bitki örtüsü, ilkbaharın etkisi, dere ve göl ekolojisi gözlemlenmiş ve parakurumuz 10 km
lik yürüyüş sonrasında bitmiştir. Gezi boyunca herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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DERS PROJESİ
9/C ÇEVRE KORUMA

Okulumuzun 9/C sınıfı öğrencileri Mesleki Gelişim Dersi kapsamındaki Çevre Koruma ünitesi konularını uygulamalarla pekiştirmek
amacıyla tarımsal faaliyet gerçekleştirmişlerdir. Sınıf öğretmenleri Gülriz SÜRÜCÜOĞLU eşliğinde okulumuz sınırları içindeki araziyi tarıma
uygun hale getirmişler ve aldıkları sebze �idelerini hazırladıkları alana dikmişlerdir.
Faaliyetimiz sırasında hava-su ve toprak kirliliği üzerine sohbet edilmiş, çevre korumanın önemi beyin fırtınası yapılarak tartışılmıştır.
Dikilen domates, biber, patlıcan, dereotu, maydanoz, salata, tere, roka �idelerinin can suları verilmiş ve sulama işleminin devamlılığı için
her gün 2 öğrenci gönüllü olarak sorumluluk almışlardır.
Öğrencilerimiz doğaya ve çevreye verilmesi gereken önemi kavramışlar, çevre korumada bireysel ve ekip çalışmasının rolünü benimsemişlerdir. Etkinliğimiz yüzlerde gülümseme ve doğa için bir katkıda bulunmuş olmanın haklı gururuyla sonlandırılmıştır.
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KÜLTÜR SANAT
KOMPOZİSYON

BİR DESTANDIR ÇANAKKALE!
Öyle bir destandır ki Çanakkale! Altı asır üç kıtaya hüküm süren Osmanlı'nın en büyük son zaferi, Türk'ün adını tarihe
altın har�lerle kazıyan zafer! “Çanakkale’nin hüzünlü bir yanı var.” der büyükler. Sebebi ise kahraman Türk askerinin
yapmış ve göstermiş olduğu fedakârlıklardır. Çanakkale savaşı’nda sadece silahlar, toplar, bombalar konuşmamıştır;
Mehmetçik ve halk düşmana insanlık dersi de vermiş, kalpleriyle savaşmışlardır aynı zamanda.

Bu savaşa “Kazandık!” gözüyle bakan Fransa, İngiltere, İtalya gibi itilaf ülkeleri... Unutmuşlardı karşısındaki Türk milletini. Koskoca bir toprak parçası o kadar kolay bölünebilir miydi ki? Bunun cevabı “Hayır”’dı. Ve öyle de geçti tarih
kitaplarının sayfalarına. Anafartalar'ı, Conk Bayırı’nı kanla sulayan Mehmetçikler; anaların, babaların ettiği dualarla
örülmüş bir duvar, vatan, millet aşkıyla dövülmüş bir zırh giymişlerdi. Korku... Asla! Nerede görülmüş düşman askerinin
sırtlanıp cephe gerisine götürüldüğü? İnsanlık onuru için verilmiş bir savaştır Çanakkale. Geri dönseler, teslim olsalar
atalarının yüzlerine nasıl bakacaklardı? İşin ucunda şehit düşmek "Vatan sağ olsun!" demek vardı. Çünkü bu topraklarda
gelecek nesiller yaşayacak ve Türk adını yaşatacaklardı.

Çanakkale cephesinde kimisi evli, çocuklu, kimisi de sadece çocuk yaşta olan ismini bile bilmediğimiz kefensiz yatan
Mehmetçiklerimiz var. Bizler bu ülkede hür bir şekilde yaşıyorsak onlar sayesindedir. Unutmadık, unutturmayacağız! Bu
mücadelede canlarını ortaya koymuş askerlerimizi ve halkımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz.

Mercan Aysıla ALTUNDAŞ
10/A
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Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem mezunlarımızı 26 Mayıs Cuma
günü coşkulu bir mezuniyet töreniyle ilan ettik.
Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kampüsünde Meslek Dersleri Koordinatörü Yasemin BAHAR’ın sorumluluğunda hazırlanan tören Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenleri Ezgi TUNCA ve Nihal ORAL’ın sunumuyla gerçekleştirildi. 12. Sınıf öğrencilerimizin seremoni eşliğinde, öğretmenlerimizin de Öğretmen Marşı ile salondaki yerlerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Mezuniyet törenimizin açılış konuşmasını Atatürk ilke ve inkılaplarını çağdaş bir
eğitim yuvası ile somutlaştıran Okul Müdürümüz Sayın Cengiz ŞEYHOĞLU yaparken
protokol konuşmasını modern eğitim-öğretim anlayışının hede�lerine ulaşma
yolunda maddi-manevi tüm imkânlarla okulumuzu var eden Kurucumuz Sayın Vedat
ERYETİŞ gerçekleştirdi.
Mezun arkadaşları adına duygu ve düşünceleri dile getirmek üzere 12/A sınıfı
Hemşirelik Bölümünden Okul Başkanımız Melike GÜVENDİ konuşmasını yaptı ve
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda göstermiş olduğu performanstan dolayı
öğrencimize tebrik belgesi verildi.

Ardından manevi değerlerimizin başında gelen bayrak ve �lamamızı 12.Sınıf öğrencilerimizden Yiğit Can ÇELİK ve Kübra DAĞ,
11.sınıf öğrencilerimizden Muhammet Eren YAĞLI ve Sümeyye
Özge BEKTAŞ’a teslim ederek bayrak-�lama devir teslim töreni
gerçekleştirildi. Törenimiz, Hemşirelik Bölümü ve Acil Tıp
Teknisyenliği Bölümü öğrencilerimizin yeminleri ile devam etti.
Hemşirelik Bölümü öğrencilerimiz Modern Hemşireliğin Kurucusu
Florence NIGHTINGALE’i temsil eden geçen yıl mezun ettiğimiz
öğrencimiz Çağla EŞER’in tuttuğu fenerden ışıklarını aldıkları
seremoni ile yeminlerini Meslek Dersleri Öğretmenimiz Burcu
ESEN yönetiminde gerçekleştirdiler. Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü
öğrencilerimiz de Meslek Dersleri Öğretmenimiz Gülriz
SÜRÜCÜOĞLU yönetiminde yeminlerini etti.
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Öğrencilerimizin 4 yıllık eğitim-öğretim hayatlarında gösterdikleri başarılarının sonucu kazandıkları diploma takdimi ile devam eden
törenimiz 10. Yıl Marşı eşliğinde büyük bir coşkuyla konferans salonunda sona ererken pasta kesimi ve kokteyl A Blok Kapalı Tören Alanı’nda
gerçekleştirildi.
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18 Mayıs 2017 Perşembe günü Pendik Green Park’ta gerçekleştirilen mezuniyet balosunda 12. Sınıf öğrencilerimiz mezuniyet
coşkusunu doyasıya yaşadı.Gece birbirinden eğlenceli dakikalara sahne oldu.

Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözüyle yola çıkarak
öğrencilerimize bundan sonraki mesleki ve akademik hayatlarında
başarılar diliyoruz.
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