
ÖZEL GOP ŞEFKAT İLK VE 
ORTAOKULU

FİZİKİ MEKANLAR 



KONFERANS SALONU

400 kişilik Konferans Salonumuz her türlü sosyal ve 
kültürel etkinliklerle öğrenci ve velilerimizin 
hizmetindedir.



Her öğrencinin sahneye çıkması ve kendini ifade 
etme imkanı bulması önemledir.



TASARIM ATÖLYEMİZ 

Öğrencilerimizin tasarım becerilerinin, düşünme ve 

mimari kabiliyetlerinin geliştirilmesi için planlanmış 
ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur



DÜŞÜNME BECERİSİ ATÖLYEMİZ 

•Strateji Geliştirme, Mantık Yürütme, Problem Çözme, Görsel-Uzamsal

Zekâ Oyunlarının oynandığı, Zekâ ve Matematik Olimpiyatlarına da

hazırlık yapılığı atölyemiz öğrencilerimizin hizmetindedir.



Öğrencilerimize 
birbirinden farklı strateji 
ve akıl oyunları oynama 

imkanı verilmektedir.



SERAMİK
ATÖLYEMİZ

“El çalışmıyorsa beyin de çalışmıyor 
demektir.”  Çocukların el becerilerinin 
planlı ve programlı bir şekilde 
geliştirilmesi için açılmış bir atölyedir.



1,2 ve 3.Sınıflarımız Seramik 
Dersi almaktadır. Ayrıca seramik 

kulübende ve hafta sonu  
akademide de isteyen 

öğrencilerimiz seramik dersi 
alabilirler.



GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

•Görsel sanatlarla ilgili farklı tekniklerle ve farklı malzemelerle bu

atölyemizde öğrencilerimiz sanatın inceliklerini yaparak yaşayarak

öğreniyorlar.



DİL BECERİLERİ ATÖLYEMİZ

Öğrencilerimizin sunum becerilerinin, 
ifade kabiliyetlerinin geliştirilmesi için 
planlanmış bir atölyedir. Drama, 
tiyatro, sunum vb etkinlik hazırlıkları 
bu atölyemizde yapılır.



YABANCI DİL DERSLİĞİMİZDEN BİRİ



KÜTÜPHANEMİZ 

7000 civarında kitap bulunan kütüphanemiz 
öğrencilerimizin hizmetindedir.



JİMNASTİK SALONUMUZ 
“Sağlıklı nesiller için sağlıklı bedenler” diyoruz. 
Öğrencilerimiz bedensel gelişimlerinin sağlıklı  ve 
planlı bir şekilde yapılması için düşünülmüş bir 
mekandır.



VELİ BEKLEME VE KORİDORLARIMIZ

Koridorlarımız anti 
bakteriyel epoksi ile 
kaplanmıştır.



LABORATUAR

• Bilimsel deneylerin, 
projelerin ve Fen 
derslerinin uygulama 
kısımlarının yapıldığı bir 
laboratuarımız 
mevcuttur.



YEMEKHANE
• 450 kişinin aynı anda 

yemek yiyebildiği bir 
yemekhanemiz mevcut.

• Ayrıca günlük olarak 
1000 kişilik yemek çıkan 
bir mutfağımız 
mevcuttur.



SEMİNER SALONUMUZ

• Öğrenci seminerlerimiz, 
veli toplantılarımız ve 
öğretmen 
toplantılarımızın 
düzenlendiği 70 kişilik 
mini seminer 
salonumuz.



ANASINIFIMIZ
• 4 ve 5 yaş öğrencileri için birer sınıfımız mevcuttur.



DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZLERİMİZ

*250 Kişilik kız ve erkek 
olarak 2 ayrı Değerler 
Eğitimi Merkezimiz 
mevcuttur. 



SINIFLARIMIZDAN

•22 kişilik sınıflarımız
•Sınıflarımızda Akıllı tahta 
mevcuttur.
•Her öğrenci için dolap 
mevcuttur.



Sınıflarımızdan



BAHÇE VE OYUN ALANLARIMIZ 

Okulumuzda 
öğrencilerimizin oyun 
alanları yeterince 
mevcuttur.



Yağmurlu ve soğuk 
havalarda çocukların 

teneffüs ve oyun alanları 
yeterince mevcuttur. 



ÖZEL GOP ŞEFKAT İLK VE 
ORTAOKULU
ÖN BAHÇE 



ÖZEL GOP ŞEFKAT İLK VE ORTAOKULU
BAHÇE-KAPALI SPOR SALONU-HALI SAHA



ÖZEL GOP ŞEFKAT İLK VE 
ORTAOKULU

BAHÇE-ORTA BAHÇE-ARA 
BAHÇE



Açık Hava 
Oyun ve 

Ders 
Alanlarımız



Tören alanımız



Her şey daha iyi bir nesil ve daha iyi bir 
gelecek için…

Teşekkür ederiz.


