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Bu yıl 10.su düzenlenen 
Firts Lego League 
Hacettepe Üniversitesinde 
gerçekleşti. 

Doğanın Gücü teması ile hazırlık-
larını yapan Robogelişim takımımız 
hem proje hem lego robotik dalında 
yarışarak 37 okul arasından proje 
dalında BİRİNCİ oldu. 

ROBOGELİŞİM Takımı 
EN İYİ ARAŞTIRMA ödülünü 
kazandı. 

Stratejik İşler Kurucusu, 
JCI Dünya 
Başkan Yardımcısı 
İsmail HAZNEDAR 
okulumuzda idi.
10 ve 11.sınıf öğrencile-
rimizle bir araya gelen ve 
stratejik gelişim; stratejik 
düşünme, planlama ve 
uygulama konusunda ko-
nuşan HAZNEDAR, öğ-
rencilerimize kariyer ba-
samakları ile ilgili önemli 
ipuçları verdi.

FIRST LEGO LEAGUE’NDE 
ROBOGELİŞİM TAKIMIMIZ 

PROJE DALINDA BİRİNCİ OLDU

İSMAİL HAZNEDAR

“Hayvan Çiftliği“ 
Oyunumuz

Gelişim Koleji Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi 
Mezuniyet Töreni velilerimizin ve 
öğretmenlerimizin katılımı ile gerçekleşti.
Kolej kampüsü içinde gerçekleştirilen törende, yakla-
şık 200 öğrenci mezun olurken öğrencilerin heyecanı 
ve coşkusu görülmeye değerdi. Tüm mezunlarımız 
diplomalarını alırken Gelişim Koleji Ortaokul, Anadolu 
ve Fen Lisesi’nde dereceye giren öğrencilerimiz ödül-
lendirildi. Gelişim Koleji Ortaokul Birincisi: Yiğit UZUN 
İkincisi : Damla ENTOK Üçüncüsü:Çağın EMRE Geli-
şim Koleji Anadolu Lisesi Birincisi : Nihat Cemal ŞEN 
İkincisi : Elif ÖZOĞUZ Üçüncüsü: İrem EFE Gelişim 
Koleji Fen Lisesi Birincisi: İpek EFE İkincisi : Fatih 
MERGEN Üçüncüsü: Deniz ŞİMŞEK 13 sene boyunca 
okulumuz öğrencisi olan Berkcan KESTEL’in okulumu-
zun simgesel flamasını Anaokulu öğrencimiz Duygu 
Defne BİRİCİK’e teslim etmesi duygulu anlar yaşattı. 
Geleneksel pilavın ardından hatıra fotoğrafı çektiren 
öğrencilerimize ömür boyu başarılar diliyoruz, yolunuz 
açık olsun!

GELİŞİM KOLEJİ ORTAOKUL, ANADOLU VE FEN 
LİSESİ MEZUNİYET TÖRENİ
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Yayın Sahibi
Erdal ŞAHBAZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Seray DEMİR

Grafik ve Tasarım Sorumlusu
ŞeydaTORUN

Yayın Kurulu
Funda ÇALLI
Uğur BALABAN
Özlem SAĞLIK

Yönetim Adresi
Zincirlikuyu Mh. Çiftlik Yolu Sk. 
No:36 ESKİŞEHİR

E-mail
info@gelisimkoleji.k12.tr

Baskı
Aktaş Matbaacılık

20 Nisan 2014 tarihinde Türkiye genelinde 
yapılan Askeri Liseler seçme sınavına 51311 
öğrenci katıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Yiğit 
Türkiye 9. su oldu. Tebrikler Yiğit!

8. Sınıf Öğrencimiz
Yiğit UZUN
Türkiye  9.’su Oldu!

GEZMEK GEREK

Dünya küçüldü diyor annem. 
Bak Çinli turistlere Odunpazarı’nda, 
Üşenmemiş gelmişler adım adım geziyorlar, 
Her şeyi merak edip bir bir soruyorlar.
Gezmek gerek içine çekerek, her güzel yeri. 
Görmek gerek yaşayarak tüm güzellikleri. 
Damlataşı mı anlatayım, Düden Şelalesi’ni mi? 
Hayran olmamak elde değil Yaradan’ın sanatına.
Kumu, güneşi , sahili , harabeleri… 
Her turist gezdi adım adım Efes’i. 
Ürgüp Göreme sana dünya hayran. 
Akın akın geliyor turist Rusya’dan.
Pamukkale sana bakmaya doyamadım,
Kimselere göstermeye kıyamadım. 
Gezeni de korumalı gezilen yerleri de,
Güzellikleri yıpratmadan geleceğe bırakmalı.

ÖĞRENCİMİZ ONUR’UN ŞİİRİNE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

“KİTAPLAR SESSİZ ÖĞRETMENLERDİR.” (GELLIUS)

AKADEMİKAKADEMİK

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Turizm Haftası” kapsamında düzenlenen şiir 
yarışmasında 6.sınıf öğrencilerimizden Onur Kaan GÜNDOĞDU, BİRİNCİLİK ödülü aldı.
Onur’un Birincilik Ödülü Alan Şiiri

ESKİŞEHİR’DE EN ÇOK KİTAP 
OKUYAN 5. SINIF ÖĞRENCİSİ 
“ZEYNEP ECE DİMİTOKA”

Eskişehir Valiliği tarafından, Eti Arkeoloji Müze-
sinde Kütüphane Haftası’nın 50.Yılını kutlamak 
için bir tören düzenlendi. Her yıl Mart ayının son 
pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çe-
şitli etkinliklerle sürdürülen “Kütüphane Haftası” 
kapsamında okulumuz 5. Sınıf öğrencisi Zeynep 
Ece DİMİTOKA, İl Halk Kütüphanesinden en faz-
la kitap alan ve okuyan öğrenci oldu. Öğrencimizi 
ödül töreninde; ailesi, 5/B sınıfı öğrencileri ve sı-
nıf öğretmeni yalnız bırakmadı. Zeynep Ece’yi bu 
anlamlı ödülü aldığı için tebrik ediyor ve herkese 
örnek olmasını temenni ediyoruz. 
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BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ

23. ULUSAL MEF PROJE YARIŞMASINA
ESKİŞEHİR’DEN SEÇİLEN TEK OKUL

FIRST LEGO LEAGUE’NDE ROBOGELİŞİM TAKIMIMIZ 
PROJE DALINDA BİRİNCİ OLDU

22 Mart 2014 Cumartesi günü okulumuzda ilimiz genelinde 8. Sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Burslu-
luk Sınavı sonuçlarına gore okulumuzdan 28 öğrenci gelecek yıl Fen / Anadolu Lisemizden burs almaya 
hak kazandı.

Başarılarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı öğretmenlerimizi
kutluyoruz.

Okulumuz Fen Lisesi öğrencileri, Biyoloji ala-
nında geliştirdikleri “Ayva Kabuğunun Geri 
Dönüşümü ile Elde Edilen Çevre Dostu Pek-
tinin Ağrı Kesici Olarak Kullanılabilirliğinin 
Araştırılması” adlı projeleriyle MEF proje ya-
rışmasında okulumuzu temsil ettiler.

Öğrencilerimiz Ece Nur Akyumuk, Birsu 
Kambur’u, danışman öğretmenimiz Arzu 
Harzadın’ı başarılarından dolayı tebrik 
ediyoruz. 

Okulumuz öğrencileri, Lego Atölyesi çalış-
maları kapsamında First Lego League turnu-
valarına hazırlandılar.

Bu yıl 10.su düzenlenen Firts Lego League 
Hacettepe Üniversitesinde gerçekleşti 
“Doğanın Gücü” teması ile hazırlıklarını ya-
pan Robogelişim takımımız hem proje hem 
lego robotik dalında yarışarak 37 okul arasın-
dan proje dalında BİRİNCİ oldu. 
ROBOGELİŞİM Takımı EN İYİ ARAŞTIRMA 
ödülünü kazandı. 

AKADEMİKAKADEMİK

Burs alan öğrencilerimiz;
  DAMLA ENTOK
  YİĞİT UZUN
  EZGİ AKÇA
  GİZEM İNCESU
  DAMLA ÜSTÜNDAĞ
  AYŞE ELİF ÜRER
  HAYRETTİN EFE ALKAYA
  MERYEM BÜYÜKALP
  ESİN İLKİN DEMİR
  KEMAL BERK BARUT
  MERT YALÇIN
  ATA IŞIN
  BERK ÖZGÜR
  ÇAĞIN EMRE
  GAMZE ORHAN
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22. İNEPO ULUSAL ÇEVRE PROJE OLİMPİYATINDA 
ESKİŞEHİR’DEN FİNALE KALAN TEK PROJE 

LÜLETAŞI PROJEMİZ

Lületaşı, Pomza ve Zeolitin Kontrollü 
Doğal Salım Materyalleri Olarak Parfüm 
Sektöründe Kullanımının Karşılaştırıl-
ması’ adlı kimya projeleriyle inepo proje 
olimpiyatında finale kalan Fen Lisesi öğ-
rencilerimiz Neşide İlayda Soybakış ve 
Ebru Toygan’a, proje danışmanı Kimya 
Öğretmenimiz Arzu Harzadın’a teşekkür 
eder, başarılarının devamını dileriz.

Okulumuz öğrencilerinden İlayda Soybakış ve Ebru Toygan Kimya Öğretmenimiz 
Arzu Harzadin liderliğinde hazırladıkları ve hem Türkiye hem de Dünya çapında 
ödül alan projeleri sebebiyle Eskişehir Ticaret Borsası tarafından ödüllendirildi. 
“Lületaşı, Pomza ve Zeolitin Kontrollü Doğal Salım Materyalleri Olarak Parfüm 
Sektöründe Kullanımının Karşılaştırılması” adlı kimya projeleriyle bizi gururlan-
dıran öğrencilerimize, öğretmenimize ve gururumuzu paylaşarak öğrencilerimizi 
ödüllendiren Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ömer Zeydan’a teşekkür 
ederiz.

Lületaşı Projemiz
Eskişehir Ticaret 
Borsası tarafından 
ödüllendirildi...
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GELİŞİM KOLEJİ ANNELER GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİ

HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Gelişim Koleji web sayfasında yayımlanan duyuru ile, sergiye katılmak isteyen an-
neler Okul Aile Birliği’ni bilgilendirdiler. Çekime katılmak isteyen anneler okulumuz 
Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuray Çakar tarafından fotoğraflandı. Anne olmak ile 
ilgili duygularını da paylaşan velilerimize, projeye katıldıkları için teşekkürler... 

Anneler Gününüz Kutlu Olsun...

Eğitsel Etkinlik dersleri arasında yer alan tiyatro etkinliğini seçen öğrencilerimiz 
“Hayvan Çiftliği” oyunu ile, sene içindeki çalışmalarını sergileme fırsatı buldu. Ye-
tenekleri ile öğretmen ve öğrencilerin takdirini kazanan 6 ve 7.sınıf öğrencileri, 
George Orwell’in hikayesini sahneledi.

Drama öğretmenlerimiz Begüm Alınca, Ercan Demirhan ve Uğur Balaban’a 
teşekkür ederiz.

ETKİNLİKLERETKİNLİKLER

Gelişim
Anne ve Çocukları 
ESPARK AVM’de açılan 
Fotoğraf Sergisi ile, 
Anneler Gününü 
kutladı.
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MEZUNLARIMIZLA MESLEK TANITIMI

2007 Mezunu Av. Ece Yumrukaya, 
2006 Mezunu Biyoloji Öğretmeni Reyyan Yılmaz, 
2007 Mezunu Voleybolcu Merve Ateş, 
2006 Mezunu Mimar Doğuşcan Aladağ, 
2006 Mezunu Sanat Yönetmeni Utku Kurt, 
2009 Mezunu Spor Muhabiri Anıl Yazar,

10 ve 11.sınıf öğrencilerimizle iki farklı oturumda bir araya gelerek, meslek-
lerini ve kariyer planlamalarını anlattılar. Mezun oldukları okula gelen öğren-
cilerimiz sınıfları, yemekhaneyi ve şimdiki öğrencileri gözlemleyerek kendi 
dönemleri ile karşılaştırdılar. Mezunlar için düzenlenen Plaket Töreni’nde, 
mezunlar adına konuşma yapan 2006 Mezunu Reyyan Yılmaz duygularını şu 
şekilde ifade etti.

“Sevgili Arkadaşlar, Değerli Öğretmenlerimiz Öncelikle Gelişim Koleji 2006 yılı me-
zunu olarak 8 yıl aradan sonra okulumuzda olmaktan çok mutluyum. Burada almış 
olduğumuz eğitim, edinmiş olduğumuz vizyon, önce meslek hayatımızda, sonra 
yaşamımızın her alanında biz ışık oldu. 14 yıl önce edinmiş olduğumuz dostlukları 
bugün hala sürdürüyoruz. Şimdi bu sıralarda olan sizlerde Gelişimli olmanın haklı 
gururunu hayatınız boyunca yaşayacaksınız. Bizler hala okulumuzun başarı ha-
berleri le mutlu oluyoruz. Benimde branşım olan Biyoloji alanındaki MEF proje ya-
rışması için Eskişehir’den hatta Türkiye’den seçilen tek okul olma başarısı, TEOG 
ve YGS dereceleri, ve sporda alınan il dereceleri hepimizi onurlandırdı. Başarıları-
nızın daim olmasını diliyorum.. Bizlerin spor ve sanatı hayatla birleştiren, kendine 
güvenen, yaşama sevinci yüksek bireyler olarak yetişmemizi sağlayan tüm öğret-
menlerime şükranlarımı sunuyorum. Mezunlara verdiğiniz önemin bir göstergesi 
olarak buradayız. Mezunlar için yaptığınız planlar ve yatırımlar için Yönetim Kurulu 
Başkanı Sevgili Erdal Hocama da teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Gelişim ailesi, 
hepimizin yolu açık olsun…”

Gelişim Anadolu ve Fen Lisesi “Mezunlarla Meslek Tanıtımı” etkinliğinin ikin-
cisini gerçekleştirdi. 

Eskişehir Gelişim 
Koleji’nden mezun olan, 

üniversite öğrenimini 
tamamlayarak meslek 

hayatına atılan mezunla-
rın davet edildiği etkinlik 

okul yönetimi ve öğret-
menleri hem onurlandırdı 

hem de duygulu anlar 
yaşattı.
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1. SINIFLARIN YIL SONU GÖSTERİSİ

“KUKLA YAPMA” ETKİNLİĞİ

A,B,C ve D şubelerinin 
müzik korosu ile başla-
yan gösteriler, İngilizce 

şarkılar, drama gösterisi, 
halk oyunları ve dans 

performansları ile devam 
etti. 

1. Sınıfların Yıl Sonu Gösterisinde, öğrencilerimiz yeteneklerini sergileme 
fırsatı buldu.

Yapılan çalışma 2 gün sürdü. İlk gün öğrencilere kuklanın ana iskeletinin yapılışı 
öğretildi, ikinci gün ise boyama ve giydirilme çalışmaları yapıldı. Tiyatro kulübü 
öğretmenleri eşliğinde öğrencilerimiz keyifli anlar geçirdi. Kuklalarımızın bitiminde 
ise nasıl kullanılacağı ve nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine dair bilgilendirildiler. 

Büyükşehir Belediyesi 
Tiyatro Kulübünün 

“Kukla Yapma”
 etkinliğine okulumuz 

4. Sınıf öğrencilerinden 
bir grup katıldı.
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GELİŞİM KOLEJİ’NİN GELENEKSEL 
ANITKABİR ZİYARETİ

ÇANAKKALE GEZİSİ

Her yıl 
Gelişim Koleji’ni temsilen
 4. sınıf öğrencileri ve 
öğretmenleri Ata’larının 
huzuruna çıkıyorlar.

Atatürk sevgisi ve Atatürk düşüncelerine bağlılığı pekiştirmek, Cumhuriyet çınarı-
nın yaratıcısına minnetlerini sunmak ve bu çınarı ebedileştirmeyi hedefleyen Geli-
şim Koleji öğrencileri bu sene de resmi törenle Yüce Atatürk’ün mozelesine çelenk 
koydular. 

Gelişim Koleji 7.sınıf öğrencilerimiz için, Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Rehber Öğ-
retmenleri ile beraber 18 Mart Çanakkale Zaferi konusunda öğrencilerimizi bilgi-
lendirmek ve öğrencilerimizin Çanakkale’nin havasını soluyarak Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Çanakkale savaşlarındaki önemli rolünü anlamak amacıyla bir gezi 
düzenlendi.
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ÖĞRENCİLERİMİZ 
ELEKTRON MİKROSKOBU İLE BULUŞTU.

MÜZELER GEZİSİ

10.sınıf öğrencilerimiz 
elektron mikroskobu ile 
buluştu.

4. sınıf öğrencilerimiz, 
vosvoslarla Eskişehir’deki 
müzeleri ziyaret etti.

Lise koordinatörü Sinem 
Beken, Biyoloji öğret-
meni Elif Esen ve Kimya 
öğretmeni Mete Gaga ta-
rafından Anadolu Üniver-
sitesi Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği bölümüne 
düzenlenen bilimsel ge-
zide 10.sınıf öğrencileri-
miz elektron mikroskobu 
ile buluştu. 100.000 kez 
büyütme kapasiteli elekt-
ron mikroskobunun taşı-
nabilir boyutlara getirilmiş 
olmasından etkilenen öğ-
rencilerimiz, yanlarında 
getirdikleri karınca, yap-
rak kesiti gibi örnekleri 
inceleme fırsatı buldular. 

Vilayet meydanında buluşan öğrencilerimiz, Devlet Demir Yolları, Eti Arkeoloji, 
Karikatür, Lületaşı ve Balmumu Müzelerindeki eserleri inceledi. Vosbağa Derneği 
işbirliğinde düzenlediğimiz Müzeler Gezimize katkı sunan Değerli Velimiz Nusret 
Şan’a ve Vosbağa Derneği’ne teşekkür ediyoruz.
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KÜLTÜR GEZİSİ

ÖĞRENCİLERİMİZ TCDD MÜZESİ’ NDE

Okulumuz 2. sınıf öğrencileri kültür gezisinde. Öğrencilerimiz çilehanelere özellikle 
ilgi gösterdiler. Külliyede yer alan lületaşı sergisini gezdikten sonraki durak Odun-
pazarı Asma Çarşı idi. Burada cam sanatlarının en güzel örneklerini gören öğren-
cilerimiz cam işçiliği ve sanatçılığı ile ilgili bilgi edindiler. Son olarak eski evlerin yer 
aldığı sokakları dolaşan öğrenciler bol bol fotoğraf çektiler. 

TCDD Müzesi’ne gezi yapan öğrencilerimiz Alman yapımı buharlı lokomotiften, 
Fransız yapımı mazotlu lokomotife ve günümüz yüksek hızlı trenlere kadar demir-
yolu araçlarını incelediler. 

GELİŞİM GEZİLERİGELİŞİM GEZİLERİ

Okulumuz 2. sınıf 
öğrencileri kültür 
gezisinde...

Gelişim Koleji 3.sınıf 
öğrencileri, ulaşım araç-
larının geçmişten günü-
müze geçirdiği gelişimi 
görerek öğrenme fırsatı 
buldular.
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ESKİŞEHİR’ DE GELİŞEN EKONOMİ VE TURİZM

ÇADIR KAMPI

Öğrencilerimiz Odunpazarı’ nda son yıllarda gelişen turizm sektörünün şehrimize 
kazandırdığı ekonomik ve kültürel değişimi birebir bölgedeki turizm işletmeleri sa-
hiplerine sorular sorarak gözlemlediler. Tarihi dokusu değiştirilmeden günümüze 
kazandırılan Odunpazarı Evleri’ nin şehrimize katkılarını hep birlikte gezerek, 
görerek eğlenerek yaşadılar.

11.sınıf öğrencilerimizin katılımının yoğun olduğu gezide gün boyunca paintball, 
ATV trekking, ata binme gibi eğlenceli aktiviteler yaptı.

Çadırları ekip çalışması ile kuran, takım oyunları ile birbirleri ile vakit geçiren öğ-
rencilerimiz gece olunca kurulan dev ekranda film seyrederek, kamp ateşi yaktı.
Katılan tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Gelişim Ailesi’ nin bir ferdi olmaktan 
dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

GELİŞİM GEZİLERİGELİŞİM GEZİLERİ

Lise öğrencilerimiz 
Coğrafya öğretmeni Alev 
Aker ve Tarih öğretmeni 
Sinem Özcan birlikteli-
ğinde “Eskişehir’de 
Gelişen Ekonomi: 
Turizm Konusu” adı 
altında tarihi Odunpazarı 
Evleri’ ne bir gezi 
gerçekleştirdi.

Lise öğrencilerimiz 
hafta sonu öğretmenleri 
eşliğinde okulumuz 
tarafından hafta sonu 
organize edilen çadır 
kampına katıldı.
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Gelişim Koleji ve şehirdeki diğer okullardan 90’ın üzerinde öğrencinin katıldığı sı-
navlarda, öğrencilerin konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri test edildi. 
British Council işbirliği ile yapılan sınav sonrasında öğrencilerimiz, soruları cevap-
larken zorlanmadıklarını ve keyif aldıklarını belirttiler. Gösterdikleri performanstan 
dolayı öğrencilerimize ve emeği geçen bütün İngilizce öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz.

Teknolojinin derslerde daha verimli bir biçimde kullanılmasını hedefleyen çalış-
mada öğretmenler inceledikleri web sitesi ve programları kendi sınıflarının yaş ve 
İngilizce düzeyine uygun bir biçimde nasıl adapte edebileceklerini tartıştılar.

Öğrencilerimiz bu yolla hem öğrendiklerini tekrar edip pekiştirme fırsatı buldular, hem 
de kendi öğrenmelerinden sorumlu olarak öğrenme sürecine aktif katılım sağladılar. 
Kullandıkları gerçek objeler, üç boyutlu nesneler, modeller, hareketli resimler ya da 
videolar ile daha fazla duyu organına hitap ederek öğrenme yaşantılarını çeşitlendi-
ren öğrencilerimiz, proje sunumu sonundaki soru cevap kısımları sayesinde birbirleri 
ile iletişim kurup dili daha aktif şekilde kullanma fırsatı yakalamış oldular. Oldukça 
keyifli anlar geçiren ve etkinliğe istekle katılan öğrencilerimiz İngilizce konuşurkenki 
özgüvenlerini sergilediler.

CESOL ve TOEFL JR SINAVLARI YAPILDI

DİJİTAL ATÖLYE ÇALIŞMALARI

İNGİLİZCE KONUŞMAYI SEVİYORUZ!

CESOL YLE, KET ve PET ve TOEFL Jr. sınavları 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü, 
sınav merkezi olan okulumuzda gerçekleşti.

Ders içeriklerini 
zenginleştirmeye yönelik 
çalışmalar yürüten 
İngilizce Öğretmenlerimiz, 
sınıflarında kullandıkları 
dijital uygulamaları
anlatan bir paylaşım 
çalışması yaptılar.

Dönemlik öğrenme 
değerlendirmesinin bir 
parçası olarak, 3. sınıf 
öğrencilerimiz İngilizce 
derslerinde kendi hazır-
ladıkları projeleri 
sundular.
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Kendi hazırladıkları hediyeleri gösteri sonunda annelerine hediye eden öğrenci-
lerimiz ve velileri güzel geçen gösterinin mutluluğunu yaşadı. Halk oyunlarından 
dramaya, modern danstan İngilizce ve Türkçe koroya kadar bir çok etkinliği ba-
şarıyla gerçekleştiren öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik 
ediyoruz.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

MİNİKLERİN SERGİSİ

Ana sınıfları 5 ve 6 yaş 
grubu öğrencilerimiz 
Anneler Gününü 
hazırladıkları gösteriler 
ile kutladı.

Anaokulumuzun yıl içinde yaptığı çalışmalarından oluşan sergisi.
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Projemin konusunu kendim seçtim.Ailem ile işbirliği yaparak çalıştım, resimledim ve 
fotoğraflarını çektim. Arkadaşlarıma anlatırken çok heyecanlandım ama güzel bir şe-
kilde anlatıp onları da bilgilendirmekten çok mutlu oldum.

Biz de bugün tiyatro hakkında bilgiler aldık. Sınıfımızda tiyatro ile ilgili drama yaptık. 
Sanat etkinliğiyle de köşemizi oluşturduk. Tiyatro; yaşamın bir parçasıdır. Tiyatro; ya-
şamı sergiler. Tiyatro; yaşama sevincini yaratır. Tiyatro; geçmişi, günümüzü, geleceği 
anlamamıza yardımcı olur. Tiyatro; sorunlarımıza ışık tutar. Tiyatro, insanlar arasında 
halkın içinden doğmuş bir sanattır. Tiyatro; hep iyiden, güzelden hoştan yana olmuş-
tur. Tiyatro; insanları eğitir. Tiyatro; eğitirken düşündürür. Tiyatro; insanlara beraber 
gülmek, beraber ağlamak, beraber düşünmek gibi insanca duygular aşılar.

Öğrencilerimiz Anlatıyor…
BENİM İLK PROJEM 

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ

Projemin konusunu 
kendim seçtim. Ailem ile 
işbirliği yaparak çalıştım, 
resimledim ve fotoğrafla-
rını çektim.

Tiyatroya her alanda 
emek veren tüm sahne 
insanlarının ve tiyatro 
severlerin Dünya Tiyatro 
Günü kutlu olsun.
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‘’YUMURTAM  ÇATLAMASIN’’ projesiyle de, 
bir haftalık bunu destekleyici bir etkinlik yaptık. 
İlk önce sorumlulukla ilgili bir öyküyü dinledik 
ve dramasını yaptık. Sonra yumurtalarımızı 
boyadık, kırmadan taşımak için kutularımı-
za pamuklar yerleştirdik. Bir hafta  sonunda 
yumurtalarını çatlatmadan tamamlayan arka-
daşlarımız ödüllerini aldılar.

Bugün, özlemle beklediğimiz Masal Şatosu’na 
gittik. Gizemli Yolculuk ve Bir Varmış Bir Yok-
muş masallarını keyifle dinledik. Masal şato-
muz çok güzel olmuş. İyi ki Eskişehir’de ya-
şıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyoruz.

Bugün Büyükşehir Belediyesi BİLİM - DENEY 
MERKEZİNE gittik.

Oradaki görevliler bizleri bilgilendirdi. Bazı de-
neyleri beraber yaptık.Bilimin ne kadar önemli 
olduğunu anlattılar. Çok zevkli geçen bir ge-
ziydi. Bilim-Deney Merkezinde emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyoruz.

YUMURTAM ÇATLAMASIN

BUGÜN BİLİM-DENEY 
MERKEZİNDEYDİK

Bahar Döneminde Gezilerimiz
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

Değerler eğitimimizde sorumluluklarımızı 
öğrendik.

Bugün, özlemle beklediğimiz 
Masal Şatosu’na gittik
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Anadolu 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’nda oku-
yan abla ve 
ağabeylerimiz 
bizlere müzikte 
kullanılan enstrümanları 
ve seslerini tanıttılar. Bize 
sundukları mini konser 
çok güzeldi. Sonra bu 
enstrümanların yapılışı 
hakkında bilgiler aldık. 
Tüm yetkililere teşekkür 
ediyoruz.

Bugün Anadolu 
Üniversitesi’nin Fen
Fakültesi’ndeki sergi 
alanına gittik. Oradaki 
hayvanların iskeletlerini, 
böcekleri, kuşları 
inceledik ve onlar 
hakkında bilgiler aldık.

Bugün Seramik Park’a 
gittik. Mozaik çalışması 
hakkında bilgiler aldık.
Yapılan çalışmaları çok 
beğenerek izledik. Sanat-
la ilgilenmenin güzelliğini 
gördük. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür 
ediyoruz.

DEVLET KONSERVATUVARI GEZİMİZ

FEN FAKÜLTESİ GEZİSİ

SERAMİK PARKI GEZİMİZ
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen Okullar Arası Genç 
Erkekler Tenis Müsabakalarında ŞAMPİYON 
olan tenis takımımız Kocaeli’nde düzenlene-
cek olan Grup Müsabakalarına gitmeye hak 
kazanmıştı.
Grup Müsabakalarından 4.lük’le çıkan 
Genç Erkekler Tenis Takımımız, Nisan ayı 
sonunda Mersin’de düzenlenen Türkiye 
Şampiyonası’na katıldı. 
Öğrencilerimiz Mustafa Kaan HÜKMEN, 
Utku TURAN, Yiğit ÖZEÇOĞLU ve Furkan 
Fatihhan GÜÇLÜ’yü tebrik ediyoruz.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ta-
rafından 17-18-19 Mart tarihlerinde düzenle-
nen Okullar Arası Küçükler Tenis Müsabaka-
ları sona erdi.
Küçük Erkekler Tenis Takımımız İL İKİNCİ-
Sİ olarak kupa almaya hak kazandı. Öğ-
rencilerimiz Yiğit Kaan SUNAN, Ataberk 
MUSAOĞLU, Arif Emir AKYOL, Baran 
Kemal ÖZEL’i kutluyoruz.

LİSE TENİS TAKIMIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 

TENİS TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19-20 Şubat 2014 tarihlerinde dü-
zenlenen Yıldızlar Yüzme Yarışları’nda, 8.sınıf öğrencimiz Kaan ÜNDER birçok derece-
ye imza attı.

Katıldığı 4 kategoriden de 4 ayrı derece alan öğrencimiz Gelişim Ailesi’ni gururlandırdı. Öğ-
rencimizi başarısından dolayı, antrenörünü de emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz.

Öğrencimizin aldığı dereceler;
  100 m Serbest Stil yarışında İKİNCİLİK
  100 m Sırtüstü Stil yarışında İKİNCİLİK
  400 m Serbest Stil yarışında ÜÇÜNCÜLÜK
  200 m Serbest Stil yarışında ÜÇÜNCÜLÜK

KAAN’IN Kulvarlardaki Başarısı
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Öğrencilerimiz 25 – 28 Nisan 2014 tarihle-
rinde Alanya’da düzenlenen Uluslar arası 
Eskrim Çocuk Kupası’na katıldılar.
Bizleri en güzel şekilde temsil eden öğren-
cilerimiz Furkan Boray ALTINTAŞ, Yusuf 
Bora YILDIRIM, Ali Öktem KAÇAR, Ber-
ke ÖZENÇ, Yiğit GEZEN ve Berke Can 
ERDAL’ı, antrenörlerimiz Çiğdem ABAZA, 
Mustafa USLULAR ve Milli Hakemimiz Meh-
met ŞAFAK’ı da tebrik ederiz. Ayrıca Eski-
şehir Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nden 
katılan ve bayanlar flöre dalında ŞAMPİYON 
olan Azra Tuğçe KAYA’yı da kutluyoruz.

4. sınıf öğrencimiz Cihat Arda SARAÇ, 
güreş sporundaki başarısıyla kendisinden 
söz ettiriyor.

Öğrencimiz öncelikle 23 Nisan kutlamaları 
çerçevesinde düzenlenen güreş müsabaka-
larında İKİNCİLİK kupası almaya hak kazan-
mıştı. 2 – 3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 
Güreş il seçmelerine de 9.5 yaşında olması-
na rağmen 11-12 yaş kategorisinde yarışan 
öğrencimiz, hem serbest, hem de grekoro-
men alanında İl İKİNCİSİ olarak bizleri tekrar 
gururlandırdı. 

ÖĞRENCİLERİMİZ ULUSLAR ARASI ÇOCUK KUPASI’NDA

GELİŞİM BAHAR FUTBOL TURNUVASI ŞAMPİYONLARI

ATA SPORUNDA BAŞARILI ARDA

6/C SINIFI 7/B SINIFI
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Okullar arası düzenlenen Küçük Kız - Er-
kek Yüzme yarışları 4 - 5 Mart tarihlerinde 
Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda ger-
çekleştirildi.

6. sınıf öğrencilerimizden Selen ABACI, Yiğit-
can SAĞLISAL ve Eren ÇOLAK, okulumuzu 
en iyi şekilde temsil ederek yarışlarını ta-
mamladılar. 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Okullar Arası Mi-
nikler Artistik Jimnastik Yarışmaları 13 
Nisan 2014 Pazar günü BESYO’da gerçek-
leşti.

3/A sınıfı öğrencilerimizden Nilay IŞIK, okulu-
muzu en güzel şekilde temsil ederek madal-
ya almaya hak kazandı

Okullar arası Küçükler, Yıldızlar ve Genç-
ler Oryantiring yarışmaları 9 Nisan Çar-
şamba günü Osmangazi Üniversitesi Me-
şelik Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Okulumuz Genç Kızlar Oryantiring takımı 
3.olurken, Yıldız Erkekler Oryantiring takı-
mımız da 4.oldu ve madalya almaya hak 
kazandı. Ayrıca Fen lisesi 11.sınıf öğren-
cilerimizden Aslı KENAR ferdi yarışmalar-
da, Fen Lisesi 9.sınıf öğrencilerimizden 
İlayda ÖZIRMAK ise Open Genç Bayan-
larda 3.lük, yine Fen Lisesi 10.sınıf öğren-
cilerinden Open Genç Erkeklerde Batuhan 
BÜYÜKKÖROĞLU’da 4.lük madalyası aldı. 

KÜÇÜK YÜZÜCÜLERİMİZ

JİMNASTİKÇİ NİLAY

OKULUMUZA 2 KUPA DA ORYANTİRİNG BRANŞINDAN
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Özel bir okulun 15 – 19 Nisan tarihleri ara-
sında düzenlediği satranç turnuvasında biz-
leri en iyi şekilde temsil ettikleri için 1.sınıf 
öğrencimiz Caner AKSEL, 4.sınıf öğrencimiz 
Alperen ULU ve 5.sınıf öğrencimiz Ataberk 
MUSAOĞLU’nu kutluyoruz.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Sü-
per Babalar Futbol Turnuvası” 6 Mayıs 
Salı günü arka arkaya oynanan 2 karşılaş-
ma ile başladı.

15 Mayıs akşamı, çekişmeli geçen 2 karşı-
laşma ile sona erdi. İlk karşılaşma 3.lük ve 
4.lük maçı için 7/B sınıfı babaları ile 2.sınıf 
babaları arasında oynandı.
Maç sonucunda Anaokulu Veli takımı, Lise 
Veli Takımına attığı 5 gol ile galibiyetini ve 
şampiyonluğunu ilan etti. Turnuvaya katılan 
tüm babalarımıza teşekkür ediyoruz!

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 2013-2014 Yıldız 
Erkekler Basketbol Turnuvası’nda mutlu 
sona, son 2 yılın şampiyonu Gelişim Ko-
leji ulaştı.

Sporcularımız 12 – 16 Mart tarihleri arasın-
da Bolu ilinde düzenlenecek olan Türkiye 
Grup Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek. 
Antrenörümüz Can CONCOR, amaçlarının 
Türkiye Şampiyonası’na katılmak olduğunu, 
2 yıl önce Türkiye 15.si olan sporcularımı-
zın bu sene de bu başarıyı göstereceklerini 
ve Türkiye’de Eskişehir ilini en iyi bir şekilde 
temsil edeceklerini belirtti. Yıldız Bayan Bas-
ketbol takımımız da turnuvadaki maçlarda 
sergilediği üstün performansla 3.lük kupasını 
almaya hak kazandı. Sporcularımızı kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

SATRANÇÇILARIMIZ ÖZEL TURNUVADA 

SÜPER BABALAR FUTBOL TURNUVASI 2014

YILDIZ ERKEKLERDE 
ŞAMPİYON GELİŞİM
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12 – 16 Mart 2014 tarihlerinde Bolu ilinde 
düzenlenen Kulüpler Arası Yıldız Erkekler 
Basketbol Bölge Müsabakalarında Geli-
şim Koleji ŞAMPİYON oldu.

12 – 16 Mart 2014 tarihlerinde Bolu ilinde dü-
zenlenen Kulüpler Arası Yıldız Erkekler Bas-
ketbol Bölge Müsabakalarında Gelişim Koleji 
ŞAMPİYON oldu. Finale kadar oynadıkları 4 
müsabakayı da farklı galibiyetlerle kazanan 
takımımız, final maçını Samsun Özel Maarif 
Koleji ile oynadı ve yine farklı skorla şampi-
yonluğu elde etti. Sporcularımızı ve antrenör-
lerimizi bu büyük başarıdan dolayı kutluyor, 
kendilerine Nisan ayında Rize’de yapılacak 
olan Anadolu Şampiyonası’nda başarılar 
diliyoruz.
Minik ve Küçük Erkekler Basketbol takım-
larımız okullara verilen 15 günlük ara tatili 
verimli bir şekilde değerlendirdiler. Takım-
larımız Play Off müsabakaları için hazır-
lıklarına yoğun bir şekilde devam ederken 
katıldıkları turnuvalardan da şampiyon-
luklar alarak çıktılar.

Osmangazi Üniversitesi tarafından gele-
neksel olarak düzenlenen ve çeşitli illerden 
takımların katıldığı turnuvada küçük erkek 
takımımız final maçında İstanbul Ticaret 
Odası’nı 43 – 27 lik skorla yenerek şampiyon 
oldu. Yine aynı turnuvada minik erkek takımı-
mız da Beylerbeyi Spor Kulübü’ nü 34 – 33 
skorla yenerek adını şampiyonluğa yazdırdı.

Bir ŞAMPİYON’luk da Genç Erkekler Basket-
bol Takımımızdan geldi. Kulüpler arası dü-
zenlenen Genç Erkekler Basketbol Turnuva-
sı, 20 Mart Cuma akşamı oynanan maçların 
ardından yapılan kupa töreni ile sona erdi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA 
ADIM ADIM

MİNİK VE KÜÇÜK ERKEKLERDE
ŞAMPİYONLUK KUPALARI 
GELİŞİM’İN

GENÇ ERKEKLER
 ŞAMPİYON
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ENGLISH WEEK 2014

SECOND DAY AT ENGLISH WEEK

The teachers were surprised by the letters that have been written for them by the 
6th grade students. The book fair of many different publishing houses was worth a 
visit. The UK stall by the 5th graders was very interesting and enjoyable. Students’ 
presentations were excellent. The second grade students have attended a great 
storytelling session by Judith Sharpe. At the end of the day, two lucky students –one 
from primary and one from secondary - won the raffle. 

English Week is continuing with lots of amazing events. 

Today the first activity was first graders’ super chefs activity. While they were 
preparing fruit kebabs, they revised the food vocabulary. The fifth grades were 
also having fun while they were playing the balloon game in the school yard. One 
of the events that parents also attended was the drama performance by 5A. The 
students of 5A acted out the story “The Wizard Of Oz”. It was amazing. The other 
parent-involved event was “Jazzing Up Your Classroom” with 6 year-olds B class. 
The parents, who were also students during the activitiy, had a chance to see 
what the students have actually done in English classes. Eight graders South 
Africa stall was very informative and interesting. 

First Day at English Week May 26, 2014 our students have been welcome to 
school by being given English Week 2014 badges.
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On the third day of the week, the students attended many enjoyable activities. The 
super chefs of first graders created a delicious snack for themselves. The reading 
out activity enjoyed the fifth grades as well as engaging them to the reading class. 
Third graders “word games” helped them revising the things they have learnt in a 
rather fun way. The Word Hunters of the sixth grades were all around the scho-
ol hunting for the words they do not know. Parents of kindergarten 6 year-olds A 
class attended “Jazzing Up Your Classroom” and had lots of fun while having had 
a chance to observe what their kids have been doing in the English class. Fourth 
grades had a great time during the “Charades”. Second graders have also disp-
layed how good they are at spelling while they were doing their presentations in 
front of the class. 

FOURTH DAY AT ENGLISH WEEK 

Fourth day of the English Week included many enjoyable activities. Treasure Hunt 
of 7th graders was such a competition. Third grades had a great time playing word 
games as well as revising the vocabulary items they have learnt so far. Super 
Chefs of first grade students continued on this day, too. Reading classes were 
done outside, on the grass. Alice In Wonderland performed by 5B students was 
a real piece of art. And finally, raffle winners were announced both in primary and 
secondary parts. 

THIRD DAY AT ENGLISH WEEK 
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FIFTH DAY AT ENGLISH WEEK

The last day of the week came. On the fifth day, classes continued their activities. Reading 
out classes, spelling contests, presentations and many other activities were done by the stu-
dents with great enthusiasm. 5 year-old students and their parents attended the Jazzing Up 
Your Classroom event. Last performance of the day was “Peter Pan” by 5C. The students of 
class 5C did a great job on the stage. 

So, English Week 2014 is over. We are all feeling a bit sad but really proud. Congratulations 
to all of the students and English teachers and  heartfelt  thanks to all those who has cont-
ributed; teachers, coordinators, English Week Crew, decoration team, technical staff and of 
course the biggest thank you goes to the brave, creative, confident students of Eskişehir 
Gelişim College. 

See you in English Week 2015 !


