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LYS 2017 TÜRKİYE DERECELERİMİZ

Canatay Battal KUŞHAN

Ahmet Burak YILDIRIM

Gülce BORU

Ahmet Gürkan KÖYLÜOĞLU
Özlem Sena ÖZDEN

Firdevs Iraz KANYILMAZ

Alper ARDA

Elif GÜLCAN

Ayşenur YİĞİTEL

Mehmet Yiğit IŞIK

Ezgi ÇAKMAK Mustafa Berkay BEKTAŞ

Tüm Öğrencilerimizle Gurur Duyuyoruz
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Gelişim Okulları ve The Stay Campus London, 11 Aralık Pazartesi günü 
Gelişim Okulları Çok Amaçlı Salon’da protokol töreni düzenledi. Böyle-

likle Gelişim Okulları yeni Londra Kampüsü’nü açtığını ilan etti. Törene Geli-
şim Okulları kurucusu Erdal Şahbaz, The Stay Campus Schools Director Byron 
Skelton ve Gelişim Okulları Londra temsilcisi Tolga Özsüer konuşmacı olarak 
katılırken, pek çok öğrenci velisi de eşlik etti.

Törende konuşma yapan Gelişim Okulları kurucusu Erdal Şahbaz, yaklaşık 1 
yıldır bu açılımın hazırlığını yaptıklarını belirtirken, yabancı dil eğitiminde ya-
şayarak öğrenmenin önemine vurgu yaptı. Küreselleşen dünyada yerellikle 
sınırlı kalmamak gerektiğini ifade eden Şahbaz, açılan bu yeni okulun yalnız-
ca yabancı dil eğitimi değil, akademik eğitim de içereceğini belirtti.

The Stay Campus London yöneticisi olan Bryon Skelton da, Londra’daki kam-
püste öğrencilerin akademik eğitiminin yanında pek çok hizmet imkân bul-
duğunu vurguladı. İngiltere’den protokol için konuk olarak gelen Skelton, 
yaptığı sunumla Londra’yı, kampüsün imkanlarını ve öğrenci konaklarını de-
taylı bir şekilde velilere tanıttı.

Gelişim Okulları’nın 1 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü yeni okulu Gelişim Okul-
ları Londra Kampüsü, yalnızca öğrencilerin Türkiye’den İngiltere’ye giderek 
eğitim almasını sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda İngiltere’den Türki-
ye’ye gelecek olan öğrenci grupları, sanat grupları ve eğitmenlerle karşılıklı 
bir etkileşimi sağlayacak.

Geçtiğimiz Mayıs ayında okulumuzda gerçekleştirdiğimiz Cambrid-
ge sınavlarına giren öğrencilerimiz sonuç belgelerini aldılar. Üçüncü 
sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar çok sayıda öğrencimizin katıldığı sı-
nav; konuşma, okuma, yazma, dinleme, dil bilgisi ve kelime bilgisi 
gibi alanlarda değerlendirme yaparak öğrencilerimizin dil birikim-
lerini yansıtmalarına olanak veriyor. Sınavlarda gösterdikleri perfor-
manstan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Merkezi sınavlar hazırlık programımız 6 Ekim’de 
başlayıp, dönem sonuna kadar her Cuma günü 
uygulandı.

Tüm branşlardan dönüşümlü uygulanan progra-
mımızda, eğitimcilerimiz,  öğrencilerimize özel 
hazırlanan mekanımızda öğrencilerin yetersiz 
kaldıkları soruları birlikte cevapladılar. 

Gelişim Okulları Londra’nın Kalbinde

11. Sınıflarda Merkezi
Sınavlara Hazırlık

CAMBRIDGE SINAVLARI SONUÇ BELGELERi VERiLDi
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6. Sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde “Yeryüzün-
de Yaşam” ünitesi içinde yer alan “Eski Çağlarda Ana-
dolu” konusu kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikte 
5.Sınıf öğrencilerine, Anadolu ve Mezopotamya Uy-
garlıklarıyla ilgili çizmiş oldukları sembolleri anlattılar.

5.Sınıf öğrencileri sembollerin ne anlama geldiğini ve 
hangi uygarlıklara ait olduklarını 6. Sınıf öğrencilerine 
sordular ve derste öğrendiklerini pekiştirdiklerini söy-
lediler. 6. Sınıf öğrencilerimiz de böyle bir deneyim ka-
zandıkları için ve bilgilerini aktarma fırsatı buldukları 
için mutlu olduklarını ifade ettiler.

 

Gelişim Okulları Londra’nın Kalbinde Eskişehir Gelişim Okulları’nda Laboratuvarlara Dev Yatırım

Sembollerle Uygarlıklar

Öğrencimiz Yağmur Zubaroğlu United World College (UWC) 
programı tarafından düzenlenen sınava katılarak İngiltere’de 

UWC Atlantic College’de eğitim almaya hak kazanmıştır. Türki-
ye’den her yıl iki öğrencinin seçildiği programa kabul görerek bizle-
ri gururlandıran öğrencimiz ayrıca tüm dünyada geçerli olan, ülke-
mizde de eğitim olarak verilen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
onaylı bir diploma olan IB (International Baccalaureate) eğitimi al-
maya da hak kazanmıştır. Pek çok politikacı, akademisyen ve bilim 
insanının mezun olduğu programda okulumuzu ve ülkemizi en iyi 
şekilde temsil edeceğine inandığımız öğrencimizi tebrik ediyoruz.
 
Amerika, Kanada, İngiltere gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde eği-
timine devam eden GELİŞİM’ilere katılarak dünyaya açılacak olan 
öğrencimize Gelişim Ailesi olarak başarılar diliyoruz.

Laboratuvarlar fen bilimlerinde daha etkili ve anlamlı öğrenme 
bakımından önemli işleve sahiptir. Yaparak yaşayarak öğren-

menin yanı sıra fen bilimlerinde soyut ve karmaşık kavramları öğ-
renmede önemini de yadsıyamayız. 

Öğrencilerimizin öğrenme güdülerini arttırarak gözlem yapma, 
düşünme, fikir üretme, yorum yapma ve bilimsel sürecin içinde 
olmalarına katkı sağladığımız laboratuvarlarımız bu yıla kadar 
pek çok bilimsel çalışmayı desteklemekte aracımız olmuştu. Bu 
yıl öğrenme süreçlerine yapılan yatırımların bir yenisi de fizik, 
kimya ve biyoloji laboratuvarlarına alınan yeni materyaller ve 
eğitim kitleri olmuştur. Biyoloji Laboratuvarına alınan üst dü-
zey araştırma mikroskopları ve Fizik Laboratuvarlarına Rentech 
firmasından alınan deney kitleri ile laboratuvarlarımız zenginlik 
kazanmıştır. Rentech firması Ankara bölge sorumlusu ODTÜ Fizik 
mezunu Deniz Alyanak ve Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof.Dr. Gökhan Savaroğlu ile Fizik Zümre öğretmenlerimiz yıl 
içinde uygulanacak programı birlikte planladılar. Tüm öğrencile-
rimize bilimsel çalışmalarla dolu bir yıl diliyoruz.

Zeka Ve Yetenek Kongresindeydik

10. Sınıf öğrencilerimiz biyoloji dersi mitoz 
bölünme konusunu daha iyi kavramak ama-
cıyla yapmış oldukları maketleri 1. kat sergi 
alanında arkadaşları ile paylaştılar. Böylece 
öğrencilerimiz öğrenirken öğreterek bilgi-
lerinin daha kalıcı hale gelmesini sağlamış 
oldular.

İnteraktif Biyoloji Dersi
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3. sınıflar İngilizce derslerinde ‘Freddy 
the Frog Prince’ adlı kitabın okuma, 
şarkı ve sunumunu diğer sınıfları ziya-
ret ederek yaptılar.

Gelişim Okulları Anadolu ve Fen Lisesi her yıl ar-
tarak devam eden başarı ivmesini daha da yük-

seğe taşımayı amaçlayan Özel Çalışma Saatleri ile 
11 ve 12. sınıflarda dönem boyunca sürdü.

Öğrenciye özel olarak ve bireysel talepleri doğrultu-
sunda hazırlanan Özel Çalışma Saatleri her öğrenci 
için üç farklı dersten homojen oluşturulan gruplar 
halinde öğretim yılı boyunca devam etti. 

Fermantasyon yüzyıllardan beri uygulanmakta olan 
en ekonomik gıda üretim ve koruma yöntemlerinden 
biridir. Biz de Biyoloji dersi kapsamında 11. Sınıf öğ-
rencilerimizle üzüm sirkesi, ayrıca mayalı hamurdan 
pizza yaptık. Fermantasyon olayını gözlemleyerek ve 
bu olay sonucunda üretilen ürünleri yaparak öğre-
nen öğrencilerimiz keyifli vakit geçirdiler. Yaptıkları el 
emekleri pizzaları hep birlikte yediler. 

Eskişehir Gelişim Okulları Fen Lisesi 9.sı-
nıf öğrencileri Zeynep Ece Dimitoka, Bora 
Başmak, Almina Özmert’in katıldıkları Ulus-
lararası yarışma olan “Atlantic Pasific Mat-
hematics League’’de yarışmasında bizi gu-
rurlandırdı. 6 aşamalı sınavın 1. aşamasında 
DÜNYA BİRİNCİ si olan öğrencilerimizi ve 
desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimizi 
yürekten kutluyoruz. 

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hayal eden ve bu haya-
lini geleceğin liderlerini keşfederek gerçekleştiren YGA Liderlik Oku-

lu’na kabul edilen Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Deniz KAYA ve Fen 
Lisesi 11.sınıf öğrencimiz İzem ERİK’i tebrik ediyoruz. 

25 Kasım Cumartesi günü Zorlu PSM’de üç oturumda gerçekleşen Türki-
ye’nin çeşitli lise ve üniversitelerinden hayalleri ve idealleri doğrultusunda 
seçilen 2500 öğrencinin katıldığı Zirve’ de öğrencilerimiz Deniz KAYA, İzem 
ERİK ve Zeynep DUMAN “Birlikte Başarmak İçin” bir araya geldiler. Hayal 
Ortaklarının, aynı şey için kalplerinin çarpmasının, ben yerine biz demele-
rinin, gittikleri her yere sevgi götürmelerinin önemine vurgu yapılan YGA’ 
da öğrencilerimize bundan sonraki aşamalar için başarılar diliyoruz.

Freddy the Frog Prince

Merkezi Sınavlara Hazırlıkta Her Zaman Fark Yaratıyoruz

Okul Yapımı Pizza ve Sirke

Öğrencilerimiz
DÜNYA BİRİNCİSİ

2017

GELİŞİM
‘da
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Duke Of Edinburgh International Award Ulusal Ofisi ile okulumu-
zun imzaladığı alt lisans sözleşmesinin ardından 16-17 Aralık 2017 
tarihlerinde İstanbul İstek Bilge Kağan Okullarında gerçekleştirilen 
Ödül Lideri eğitimine Lise Rehber Öğretmenlerimizden Perihan 
Bozbay katıldı.

Uluslar arası Ödül Programı öğrencilerimizin kendilerini keşfetme-
lerine, öz disiplin kazanmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine, 
sorumluluk almalarına ve doğayı saygı duymalarına onları teşvik 
edecek. Kendi hayatlarının yanı sıra toplumda ve dünyada fark ya-
ratmalarını sağlayacağımız bu program; özellikle rekabetin olma-
masıı ve gönüllü faaliyetleri ile yürütecekleri bir sisteme dayanması 
ile de öğrencilerimize farklı kapı aralayacağını düşünüyoruz.

 

The Duke of Edinburgh’s Supervisor Eğitimindeydik
Rehber öğretmenimiz Eftal Üleş 24-26 kasım tarihleri 
arasında, Seyitgazi’nin Çukurca mevkiinde bulunan 
Midashan otelde gerçekleştirilen “The Duke Of Edin-
burgh’s” ödül programının son aşaması olan “Macera 
ve Keşif” etabı için Supervisor eğitimine katılmıştır. Te-
orik ve uygulamalı eğitimi tamamlayan öğretmenimiz, 
ödül programına katılmak isteyen öğrencilerimizin 
Macera ve Keşif etabını başarıyla tamamlamaları için 
kendilerine rehberlik edecektir.

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Yeryüzünde Yaşam” ünitesinin, 
“Dünya’da İklimler” konusu kapsamında öğrencilerimiz Sosyal Bilgi-
ler Öğretmeni Sema Bensiz rehberliğinde sunum yapma deneyimi 
kazandılar. Sunum esnasında öğrencilerimiz iklim koşullarını dikka-
te alarak, anlattıkları iklime göre kıyafetler giydiler. Sunum sonra-
sında arkadaşlarının sorularını cevaplayıp sunumlarını noktaladılar.

Sunum yapan öğrencilerimiz, böyle bir imkân buldukları için çok 
mutlu olduklarını ve deneyim kazandıklarını ifade ettiler.

Merkezi Sınavlara Hazırlıkta Her Zaman Fark Yaratıyoruz

Duke Of Edinburgh International Award
Ödül Lideri Eğitimini Tamamladık

Yansıtıcı Düşünme ile
     Yeryüzünde Yaşam

The Duke of Edinburgh’s Supervisor Eğitimindeydik

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Yeryüzünde Ya-
şam” ünitesinin, “Dünya’da İklimler” konusu kapsa-

mında öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sema 
Bensiz rehberliğinde sunum yapma deneyimi kazan-
dılar. Sunum esnasında öğrencilerimiz iklim koşullarını 
dikkate alarak, anlattıkları iklime göre kıyafetler giydi-
ler. Sunum sonrasında arkadaşlarının sorularını cevap-
layıp sunumlarını noktaladılar.

Sunum yapan öğrencilerimiz, böyle bir imkân bulduk-
ları için çok mutlu olduklarını ve deneyim kazandıkla-
rını ifade ettiler.
 

Sanat Kili ile
Yeryüzü Şekilleri
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Genç Başarı Eğitim Vakfı ile ortaklaşa yürüteceğimiz 
Liseli Şirket Programımızda 25 Genç Başarı Şirketimiz 
ürünlerinin lansmanını yapmak üzere gerçekleştirdi-
ğimiz fuar organizasyonumuzda bir araya geldi. 

Bu yıl 20. Yılını kutlayan okulumuzun gerçekleştirdiği 
bu programla «yaparak öğrenmeye» dayalı, yakın ge-
lecekte sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan öğ-
rencilerimizi, iş dünyası ile buluşturan bir köprü göre-
vi olma, gençlerin kişisel gelişimlerini, yetkinliklerini 
ve istihdam edilebilirlikleri konularında geliştirici rol 
üstlenmek gibi hedeflerimiz var.

Gelişim Okulları Kurucusu Erdal Şahbaz’ın açılış ko-
nuşması ile başlayan programımız, İstanbul’dan bu-
günkü organizasyonumuz için gelen Genç Başarı 
Eğitim Vakfı Proje Sorumlusu Aslı Aydınalp’in Şirket 
Programının detaylarını anlatan sunumu ile devam 
etti.

Ardından Eskişehir Sanayi ve İş Adamları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Bandırmalı ve 
Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Metin Güler’in girişimcilik ve günün anlamına dönük 
yaptıkları konuşmalarının ardından tüm velilerimiz 
ve Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Kulübünün de 
aralarında olduğu ziyaretçilerimiz fuar alanına geçti-
ler. Öğrencilerimizin  heyecanına ortak olan ve bizleri 
destekleyen tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

 

Gelişimli Genç Girişimciler Kendi Şirketlerinin Fuarını Gerçekleştirdi
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Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde 
yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması; hoşgörü ve çoğul-
culuk bilincinin geliştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kul-
lanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, 
demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme 
becerilerinin kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan oluşturulan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” kap-
samında okulumuzda öğrenci temsilcileri seçimi yapıldı. 

Gelişim Okulları öğrencileri cumhuriyet kavramını yaşayarak öğren-
di. Bu sene 20. yılını bir büyük coşkuyla kutlayan Gelişim Okulları, 
öğrencilerin her zaman demokratik bir birey olarak yetişmelerini 
savunan bir okul kültürüne sahip olduğunu öğrenci meclis çalışma-
larında da gösterdi.  Gelişim Okulları öğrencileri, etkin ve sorumlu 
vatandaş olmanın en temel göstergelerinden biri olan seçme ve se-
çilme hakkına sahip çıkarak başkanlık seçimlerinin hoşgörü ve farklı 
düşüncelere saygı gösterme kültürüyle geçmesini sağladılar.

Seçimler sonucunda lise okul başkanlığına Ezgi Öz ve Alper Özen, 
ortaokul başkanlığına Defne Öğüç, ilkokul başkanlığına ise Kaan 
Bora seçildi. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

 

Eskişehir Gelişim Okulları Model Birleşmiş Kulübü olarak katıldı-
ğımız ESOGÜ MUN 2017’den 8 ödülle döndük. Model Birleşmiş 
Milletler Kulübü öğrencilerimiz katıldıkları 3 komite olan UNWO-
MEN (Birleşmiş Milletler Kadın), UNFPA (Birleşmiş Millerler Nüfus 
Fonu) ve UNDP (Birleşmiş Milletler Gelişim Programı)’de üniversite 
öğrencileriyle komitelere ilşkin gündem başlıklarını tartışıp, yasa 
tasarıları oluşturmuşlardır. Her komiteden 4 en öne çıkan delege 
ve 4 onur ödülü alan Eskişehir Gelişim Okulları Model Birleşmiş 
Milletler Kulübü öğrencilerimizin bu prestijli yolda başarılarının 
devamını diliyoruz.

 

EN ÖNE ÇIKAN DELEGE
UNWOMEN - İREM ARMAĞAN
UNDP - ATAHAN GÖRKEM TETİK ve SELİN CENGİZ
UNFPA - DEFNE ÇELİK

ONUR ÖDÜLLERİ
UNWOMEN - DERVİŞAN MEHMET SAVAŞ ve ŞİMAL ŞAHİN
UNDP - DİLEM ERDEM ve AHSEN GEÇER

 

Şirket Programının temel amacı, yakın gelecekte 
sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan genç-
leri, iş dünyası ile buluşturan bir köprü görevi 
görmek, gençlerin kişisel gelişimleri, yetkinlikleri 
ve istihdam edilebilirlikleri konularında geliştirici 
rol üstlenmektir. Şirket programı kapsamında öğ-
renciler, rehber öğretmenleri, iş dünyasını temsil 
eden mentorları ve kendilerine verilen materyaller 
yardımıyla okullarında mikro şirketler kurmakta, 
iş planı hazırlamakta, iş fikri geliştirmekte, içeriği 
planlanmış toplam 12 yönetim kurulu toplantısı 
ile işletmekte, ürün/hizmetlerini sergilemek üzere 
ulusal ve uluslararası fuarlara katılmakta ve prog-
ram sonunda şirketlerini tasfiye etmektedirler. Şir-
ket Programı’nı bir eğitim dönem boyunca başarı 
ile uygulayan gençler ‘ESP Programı’ kapsamında 
gerçekleştirilen final sınavına girmeye hak kazanır-
lar. 29 ülkede aynı şekilde uygulanmakta olan ve 
internet üzerinden katıldıkları sınavda %70 başarı 
sağlayan her öğrenci ESP Sertifikasının sahibi olur.

 

Genç Başarı Şirket Programının Amacı Nedir?

ESOGÜ MUN 2017
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 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk ölümünün 79. yıldönümünde say-
gıyla anıldı.

09.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başla-
yan anma töreninde öğrencilerimiz ‘’Bir Resim 
Yap Çocuğum’’ şiirini okurken yapboz parçalarıy-
la Atatürk resmi oluşturdular. 9. Sınıf öğrencile-
rimizin hazırladığı Atatürk Oratoryosuyla devam 
eden törenimiz öğrencilerimizin ve öğretmenle-
rimizin Atatürk büstüne çiçek koymalarıyla son 
buldu.

10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliklerinde Ata-
türk’ün aramızdan ayrılışın 79. Yıldönümünde 
Gelişim İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri ana-
okulu ve ilkokul öğrencilerine Atatürk şarkıların-
dan oluşan bir konser sundular. 

    

Atamızı Saygıyla Anıyor
ve Geleceğe Onun İZİNDEN İLERLİYORUZ
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 Gelişim Okulları olarak “Cumhuriyet Bayramı”mızı 
büyük bir coşkuyla kutladık. İlk törenimiz Gelişim 
Anaokulu ve İlkokulumuz tarafından Çok Amaçlı 
Salonda gerçekleştirildi. Günün anlam ve öneminin 
belirtildiği bir konuşma, kısa film gösterisi ve 2.-3. 
Sınıflarımızın okudukları Cumhuriyet şiirlerinin ar-
dından 5. Sınıf öğrencilerimizden oluşan koro eşli-
ğinde hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla okunan 
şarkı ve marşlarımızla törenimiz son buldu.  

Gelişim Ortaokulunun düzenlediği törende ise Lise 
Tarih Öğretmenimiz Mustafa Koçak günün anlam ve 
önemini belirten konuşmasını yaptı. Yapılan hikaye 
ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimi-
ze ödülleri ve sertifikaları verildi. 1. olan eserler öğ-
renciler tarafından okundu. 7.sınıf öğrencilerimizin 
hazırladığı “İstiklal Marşı” gösterisi büyük beğeni 
topladı. Görsel Sanatlar dersi kapsamında öğren-
cilerimizle yapılan “Atatürk” portresi, dinamik sanat 
çalışmasıyla sergilendi. Ortaokul Türkçe Öğretmen-
lerimizin rehberliğinde hazırlanan “Cumhuriyet So-
kağı” isimli çalışma Cumhuriyet öncesi ve sonrasını 
görebilmek açısından çok değerliydi. Yine Türkçe 
zümresinin hazırladığı “Cumhuriyetimizin 94. Yılı ve 
Gelişim Okullarının 20. Yılı” konulu bülten, ‘gazeteci 
çocuklar’ tarafından dağıtıldı.

    

Cumhuriyet Spor Haftası boyunca heyecanla ve 
coşkuyla devam eden spor müsabakaları öğrencile-
rimize ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Atletizm, 
basketbol, tenis, voleybol ve futbol alanlarında ya-
pılan karşılaşmalar her kademeden öğrencilerimiz-
den büyük katılım ve ilgi gördü.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üyele-
rinden Ayşe Özlem Akdeniz ve Doç. Dr. Arman Ar-
taç okulumuzu ziyaret ettiler. Ayşe Özlem Akdeniz 
kemanıyla Arman Artaç piyanosuyla öğrencilerimi-
ze şahane bir konser verdiler. 9. Sınıflara özel resital 
alanında ortaokul grubuna ise çok amaçlı salonda 
Cumhuriyet şölenini klasik müzik eşliğinde yaşat-
tılar. Değerli sanatçılarımıza okulumuza verdikleri 
katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

    

Cumhuriyetimiz 94. Yılında
Atamızı Saygıyla Anıyor

ve Geleceğe Onun İZİNDEN İLERLİYORUZ

Cumhuriyet videosu
için kodu okutun.

29 EKİM
CUMHURİYET
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Gelişim Okulları geleneksel olarak 4’üncüsünü dü-
zenlediği Öğretmenler Günü gezisinin ilk gününü 
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e ayırdı. 25 Ka-
sım Cumartesi günü Eskişehir’den Anıtkabir’e giden 
Gelişimli öğretmenler, Atamızı ziyaret etti.

Öğretmenlerimiz güne özel Atatürklü fularlarla 
Aslanlı Yolda görkemli bir yürüyüşün ardından iç 
duvar ve zemini en nadide mermerlerle kaplı mo-
zolede Atamızın huzuruna çıktılar. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün mirası olan değerleri hayatın her alanın-
da canlı tutan öğretmenler, bu özel günde bunu bir 
kez daha gösterdiler.

Gelişim Okulları geleneksel Öğretmenler Günü ge-
zisinin ilk gününü Anıtkabir’de Mustafa Kemal Ata-
türk’ün huzurunda geçiren Gelişimli öğretmenler, 
devamında rotalarını Gölcük’e çevirdiler ve yılın ilk 
karıyla Gölcük Krater Gölü’nde buluştular. Göl kena-
rının eşsiz manzarasında doğa yürüyüşü yaparken 
grup halinde olmanın tadını çıkardılar. Akşamında 
ise kaldıkları otelde düzenledikleri gala yemeğinde 
20. yıl pastasıyla yapılan kutlamanın ardından hep 
birlikte eğlendiler.

Gezinin ikinci gününde varılan yer ise Abant Gölü idi. 
Öğretmenlerimiz burada fayton, bisiklet ve atlara bi-
nerek göl çevresinde gezdiler. Abant Tabiat Müzesini 
ziyaret eden öğretmenlerimiz, Abant köy ürünleri pa-
zarından alışveriş yaptılar.

Ardından eski konaklar cenneti ve türbeler ilçesi ola-
rak bilinen Göynük’e varan öğretmenlerimiz Cumhu-
riyet Dönemi ilk tarihi yapısı olan Zafer Kulesi’ni ziya-
ret ettiler. Yöresel ürünler pazarına gidip Anıt Çınar 
Ağacı’nın altında dinlendiler.

Gezinin düzenlenmesinde emeği geçen okul yöneti-
mine ve katılımları için tüm öğretmenlerimize teşek-
kür ederiz.

Başöğretmenin İzinde Öğretmenler günü

Gelişimli Öğretmenler Başöğretmeniyle

Dolu Dolu Geleneksel Öğretmenler Günü Gezisi

Öğretmenler Günü
videosu için kodu

okutun.

ÖĞRETMENLER
GÜNÜ
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2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı seminer dönemimiz 
21.08.2017 itibariyle başladı.

İlk düzenlenen tanışma ve kaynaşma etkinlerin ardından 
Regülatör Restaurant da yenilen öğle yemeğiyle öğret-
menlerimiz yorgunluk atıp sohbet etme fırsatı yakaladı. 
Keyifli ve güzel bir gün geçiren öğretmenlerimiz büyük bir 
enerjiyle yeni dönem hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz yıllarda elde edilen başarılarımızı daha da ileriye 
taşımayı hedeflediğimiz yeni dönemimizin tüm Gelişim ai-
lesine mutluluk ve başarılar getirmesini diliyoruz.

Eskişehir Gelişim Okulları 2017-2018 
Eğitim yılını coşkuyla karşıladı.

Öğrencilerimizin ve velilerimizin davul gösterisi 
eşliğinde bahçeye alınmasıyla başlayan açılışımız, 
öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tören ala-
nına geçmesiyle renklendi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Okul 
Kurucumuz Erdal Şahbaz’ın açılış konuşmasının 
ardından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Şeb-
nem Mücehhez’in ilk ders konuşmasıyla devam 
eden törenimiz öğrencilerimizin Gelişim Marşı eş-
liğinde sınıflarına geçmesiyle son buldu. 

Başöğretmenin İzinde Öğretmenler günü

Gelişim Okulları, çocuk edebiyatının ünlü yazarların-
dan Erol BÜYÜKMERİÇ’i ağırladı. Yazarımız, 6. sınıf öğ-
rencilerimizin okuduğu “Midas’ın Serçeparmağı” adlı 
kitabı hakkında her şubeyle ayrı ayrı bir araya gelerek 
söyleşi gerçekleştirdi.

Yazarımız hayatından örnekler verdi. Çocukluk yılla-
rında çalışarak kitaplığını oluşturduğunu dile getirdi. 
Öğrencilerimize Türk ve Dünya Klasiklerini mutlaka 
okumaları, hayal kurmaları ve araştırma yapmaları 
yönünde öğütlerde bulundu. Yazar olma serüvenini 
de anlatan yazarımızı, öğrencilerimiz büyük bir ilgiyle 
dinledi. Öğrencilerimizin merak ettiği soruları büyük 
bir içtenlikle yanıtladı.

Yazarımız, söyleşiden çok keyif aldığını dile getirdi. 
Öğrencilerimizin kitaplarını da imzalayarak öğrencile-
rimize güzel bir anı bırakmış oldu.

Erol Büyükmeriç’le Söyleşi ve 
İmza Günü

Gelişim Okulları 20. Yılına Coşkuyla Başladı
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İngilizce Dersinde Eğlenceli Etkinlik

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kürşat YENİLMEZ ’in sunumunu 
yaptığı ‘’Hayatımızdaki Matematik‘’ etkinliğinde ‘’Matema-
tik nedir?’’ sorusu ile başlayıp matematiğin nerelerde ve 
nasıl kullanıldığı ile ilgili birçok soruya yanıt bulundu.

Fibonacci dizisinden, altın orana; fraktallardan, “Neden 
matematik öğrenmeliyiz?” sorusunun yanıtına kadar bir-
çok önemli konuda düşündürücü görsellerle keyifli bir 
sunum yapıldı. Günlük hayatımızda farkına varmadan in-
san doğasının matematiği nasıl kullandığı birçok somut 
örnekle gösterildi. Özellikle bilinçli tüketici olma hedefiyle 
mağazaların yaptığı reklamlarda matematik ile insanları 
nasıl etkiledikleri doğru ve yanlış örneklerle aktarıldı.

Okulumuzun “Hayatın İçinde Gelişim” programının 
ekim ayı konukları Gymfit spor eğitmenlerinden 
Birkan Dönmez ve Hakan Yağcı’ydı. Edebiyat atöl-
yesinde gerçekleşen etkinlikte öğrencilerimiz spor, 
beslenme ve body – fitness hakkında merak ettik-
lerini ilk ağızdan öğrenme imkanı buldular.

14 Kasım Salı günü 12. sınıf öğrencilerimiz, İstanbul Bil-
gi Üniversitesi Ankara Bölge Sorumlusu Ozan Budak ile 
“Lise Sıralarından Kariyerini Yönet”seminerinde buluştu.  

Kariyer planlamalarında mesleki ve kişisel gelişimin öne-
mine vurgu yapan Sayın Ozan Budak’a teşekkür ediyoruz.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerimizin rehberliğin-
de gerçekleştirilen ‘’Hayatın İçinde Gelişim’’ etkinliği-
ne 1. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 111. Filo’da gö-
revli olan Yzb. Serdar Çadırcı konuk oldu.

Öğrencilerimize Harp Okullarına giriş, okullardaki eği-
tim programları, bir askeri pilotun yaşam şekli, uçak 
modelleri, pilotluk yeterliliği gibi konularda oldukça 
doyurucu bilgiler veren konuğumuz öğrencilerimizin 
Pilotajla ilgili tüm sorularını yanıtladı. Konuğumuz 
Yzb. Serdar Çadırcı’ya, etkinliğin düzenlenmesinde 
görevli olan öğrencilerimiz Efe Güler, Utku Çaysever, 
Pelin Şan, Işılay Yeğin, Ozan Yüzer ve Türk Dili ve Ede-
biyatı Öğretmenimiz Emel Adıgüzel’e teşekkür ederiz.

4. Sınıflar İngilizce ders-
lerinde fiillerin 2.halini 
eğlenceli etkinliklerle 
öğrendiler.

1. Sınıflarımız İngilizce derslerinde “Goldilocks And 
The Three Bear” hikayesini öğrendikten sonra hikaye-
ye ait karakter şapkalarıyla hikayeyi canlandırdılar. 

GELİŞİM
SPORLA BAŞLAR

Goldilocks And The Three Bear

Lise Sıralarından
Kariyerini Yönet Semineri

Hayatın İçinde Gelişim’de Gelişim’in
Gelecekteki Pilotları
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Gelişim Okulları Anaokulu öğrencileri 
ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen 
oryantasyon programı oldukça renkli 
etkinliklerle tamamlandı. Sınıf ve uy-
gulamalı ders öğretmenleriyle tanışan 
miniklerimiz, bahçe etkinlikleri ve sınıf 
etkinliklerine katılarak okula başlamaya 
hazır hale geldiler.

Hazırlanan uyum-oryantasyon progra-
mında öğrencilerimiz, öğretmenleriyle 
tanışıp kendileri için hazırlanan etkinlik-
leri keyifle tamamladılar. Aynı zamanda 
da okul yönetimimiz tarafından velileri-
miz okulumuzdaki eğitim öğretim süre-
ci, servis kullanımı, yemekhane, yerleşke 
planı vb. konularda bilgilendirildiler.

Eskişehir Gelişim Okulları olarak eğitim 
öğretim hayatlarına adım attıkları bu 
özel günde tüm birinci sınıf öğrencileri-
mize başarılarla dolu bir yıl geçirmeleri-
ni diliyoruz.

Sabah rehber öğretmenlerimiz tarafından okul kapı-
sında karşılanan öğrenciler sınıflarına yönlendirilerek 
tüm ders öğretmenleri ile tanıştılar. 5. sınıf öğrencileri-
miz oryantring oyunu ile öğretmenler odası, kodlama 
sınıfı, yemekhane, görsel sanatlar ve müzik atölyesi, 
çok amaçlı salon, kantin, revir, danışma, sergi alanı, 
rehberlik birimi ve spor salonu gibi okulun birimlerinin 
yerlerini öğrendiler.

Daha sonra açık alana geçen öğrenciler su taşıma oyu-
nu oynadılar. Su taşıma oyununda çok eğlendiler ve 
hatta bazı öğrenciler ıslanmaya doyamadılar. Hedef 
vurma oyununda nişancılık becerilerini sergilediler ve 
oldukça iyiydiler. Daha sonra çemberden geçme oyu-
nu ve zumba kids ile kıvrak figürler sergileyerek oryan-
tasyon programını tamamladılar.

Programın sonunda öğrencilerimiz oldukça neşeli ve 
mutlu bir şekilde okuldan ayrıldılar, yeni öğretim yılına 
başlamayı hevesle beklediklerini belirttiler.Bu sene 20. yılını kutlayacak olan Gelişim Ailesi aramıza 

yeni katılan 9. Sınıf öğrencilerimizi ağırladı.

Yapılan oryantasyon çalışmasının ilk kısmında lise Mü-
dürümüz Sinem Beken, öğrencilerimize okulumuz 
hakkında detaylı bilgi verdi. Sınıflarını ve sınıf öğret-
menlerini öğrenen öğrencilerimize daha sonra okulda 
kullanacakları alanları keşfetmeye yönelik oryantring 
yapıldı. Birlikte yenen öğle yemeğinin ardından öğren-
cilerimiz, açık havada kendileri için hazırlanan parkurlar-
da yarışarak eğlenceli vakit geçirdiler. Günün sonunda 
rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleriyle birlikte 
“Gelişimde İlk Anım” etkinliğine katılıp ilk izlenim ve dü-
şüncelerini paylaşarak günü sonlandırdılar. Programda 
emeği geçen yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve ça-
lışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Okulumuzun 20. Kuruluş yıldönümü olan 2017-2018 
eğitim öğretim yılında aramıza katılan 9. sınıf öğrenci-
lerimize hoş geldiniz diyor, lise hayatlarının başarılarla 
dolu geçmesini temenni ediyoruz.

GELİŞİM
SPORLA BAŞLAR

Hayatın İçinde Gelişim’de Gelişim’in
Gelecekteki Pilotları

ORYANTASYONLARIMIZ

ANAOKULU

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE
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“Gelişim Masal Haftası” kapsamında ilkokul ser-
gi alanında öğrencilerimiz teneffüslerde ve öğle 
aralarında dünya klasiklerinden masalları hem 
Türkçe hem İngilizce olarak dinleme ve izleme 
fırsatı buldular.

Okulumuzun 5 ve 6. sınıf öğrencileri İngiliz-
ce dersinde masal haftası kapsamında birer 

masal kahramanı oldular. Kırmızı Başlıklı Kız’dan 
Alice’e, Hansel ile Gretel’den Pamuk Prenses’e bir 
çok kahramanı canlandırdılar. Öğrencilerimiz bu 
masalları canlandırırken tamamen kendi yaratı-
cılıklarını kullanarak masallara yeni bir bakış açısı 
kazandırdılar. Bu etkinlikte öğrencilerimizi des-
tekleyen İngilizce öğretmenlerimizi ve yetenek-
lerinden dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. 

Seiba Hikaye Anlatıcılığı Merkezi kuru-
cularından hikaye anlatıcısı Senem Do-

natan öğrencilerimize masal anlattı. Daha 
sonra büyüklere masallar temasıyla, sözlü 
anlatı geleneğindeki masallardan birini 
velilerimizle paylaştı.

İngilizce dersinde anasınıfı ve 2. Sınıf öğrencile-
rimiz birlikte “Gingerbread man” masal dinletisi 

ve drama etkinliği yaptılar. Önce Anasınıfı öğren-
cilerimiz sınıflarında bu hikayeyi İngilizce olarak 
izlediler ve sonra da Gingerbread man kolyeleri 
yaptılar. 2. sınıf öğrencilerimiz ise anasınıfı öğren-
cilerimize bu hikayeyi sahnede İngilizce kitapla-
rından okudular ve canlandırdılar. Oldukça eğ-
lenceli ve keyifli geçen aktiviteden öğrencilerimiz 
çok mutlu ayrıldılar.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAALLLLLLLL BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMASAL BASLIYOR

Dünya Klasiklerinden Masallar

Senem Donatan’dan Masallar

 “Gingerbread Man”

Masal Kahramanlarımız
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Okulumuzun “nitelikli okur yazarlık etkinlikleri” kapsamında günümüz 
önemli çocuk yazarlarından Melek Özlem Sezer’i konuk ettik.

5.sınıflar Türkçe dersliğinde gerçekleştirilen söyleşide “Büyüklerle Dalga 
Geçme Dersleri” adlı kitap üzerinden öğrencilerimiz yazma süreçleri ve 
yaratıcılık konularında bilgi edindiler.Yazarımız kitabın konusu olan an-
ne-baba ilişkileri ve çocuklara saygı üzerine kendi yaşamından örnekler 
sundu. Aynı zamanda öğrencilerimizin sorularını büyük bir içtenlikle ya-
nıtlayarak yaşamın temel kavramları üzerine büyük bir farkındalık sağladı.

Gelecek yılların başarılı yazarları olmaları için öğrencilerimizden söz aldı 
ve bu durum öğrencilerimize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Daha 
sonra öğrencilerimiz almış oldukları kitaplarını yazarımıza imzalattılar.
 

Gelişim Ortaokul Tiyatro Kulübü öğrencileri, “Gelişim 
Masal Haftası” etkinliklerinin ilk gününde ‘Cosplay’ et-

kinliği düzenlediler. Öğrencilerimiz masal karakterlerini 
canlandırmakla kalmadı, masalları anlatarak ve onlarla il-
gili etkinlikler düzenleyerek hem eğlendiler hem öğrettiler 
hem de “Söz Sende” ile kazandıkları sunu becerilerini ser-
gileme fırsatı buldular. Tiyatro Kulübü öğretmenleri Uğur 
Balaban ve Bedri Adar rehberliğindeki etkinlik çarşamba 
günü de devam edecek.

Seiba Hikaye Anlatıcılığı Merkezi’nden anlatıcı Roza Erdem 
anaokulu öğrencilerine Gelişim Masal Haftası kapsamında 

masal anlatımı gerçekleştirdi. Dağlarda ovalarda esip duran 
rüzgâra kafa tutan bir çocuğu anlatan masalda, dinleyici çocuk-
larımız masalların büyülü dünyasına konuk oldular.

İngilizce Zümremiz, Sınıf Öğretmenlerimiz ve Rehberlik Birimi 
Snow White isimli oyunu sergilediler. İngilizce olan tiyatro-

muzda öğrencilerimiz masal kahramanlarını izlerken çok keyif 
aldılar. En sonunda bütün öğrenciler ve öğretmenler dans et-
tiler.

Çocuklarımız Masalların Büyülü 
Dünyasına Konuk Oldular

Öğretmenim Masal Kahramanı

Gelişim Masal Haftası’nda İlk Gün

Melek Özlem Sezer Okulumuzda

20. yıl etkinliklerimiz kapsamında okulumu-
za davet ettiğimiz Gelişim Marşı yazarı, kuru-
mumuzun eski Edebiyat Öğretmeni, Bilgen 
Ertekin, yönetim kurulu başkanımız Erdal 
Şahbaz ve yöneticilerimiz tarafından ağır-
landı. Her zaman gururla söylediğimiz “Geli-
şim Marşı”mıza verdiği emek ve katkılardan 
dolayı teşekkürlerimizi sunduk.

Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma 
Grubu gönüllüleri ortaokul öğrencilerimiz 
ile buluştu. Okul bahçesinde 5, 6 ve 7. sınıf 
öğrencilerimiz ile gerçekleştirilen etkinlikte 
gönüllüler öğrencilerimize 300 meşe pala-
mudunu tanıttı. Pet şişelere meşe palamudu 
tohumu eken öğrencilerimiz, bunu evlerine 
götürerek yetiştirecekler. Mart ayında okul 
çapında gerçekleştirilecek fidan dikim etkin-
liğinde, meşe palamudu tohumlarını toprak-
la buluşturacaklar.

“Gelişim Marşı” Yazarı Okulumuzda Meşe Palamudunu Tanıdık
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    ATÖLYE
SUNUMLARI

ETKİNLİKLER

9. ve 10. Sınıf öğrencilerimizin eğlenceli ve bir o kadar da öğretici atölye ça-
lışmaları dönem boyunca devam etti. Öğrencilerimizin ilgi duydukları konu-
larda ve yetenekli oldukları alanlarda hazırladıkları çalışmaları arkadaşları ile 
paylaşabilecekleri; aynı zamanda sorumluluk sahibi olmalarını ve özgüven 
kazanmalarını da sağlayan atölye çalışmalarımız ekim ayında başlamıştır. 
Dönem boyunca birçok öğrencimizin çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalarda 
desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize ve aynı zamanda proje ve su-
numlarını hayata geçiren öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz.
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Gelişim Ortaokulu olarak 8 yıldır sürdürdüğümüz “Söz 
Sende” eğitim programı, öğrencilerin topluluk önün-
de etkili konuşabilmeleri ve sunu yapabilmeleri amacı 
güdüyor. Projemizde, öğrencilerimiz kendi seçtikleri 
konularla ilgili sunu yapıyorlar ve yapılan sunumları 
değerlendirerek geribildirim veriyorlar. Ortaokul Türk-
çe Öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen projede 
öğrencilerin gelişimlerini de adım adım izliyoruz.

SOZ
 SEN DE
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Federal Film Akademi ve Gelişim Okulları işbirliğiyle 
gerçekleşecek olan yaratıcı drama ile seslendirme ve 
dublaj eğitimi tanıtımı okulumuz  Çok Amaçlı Salo-
nunda yapıldı. Dublaj sanatçıları Kadir Özübek ve 
Meltem Özlevent, öğrencilerimize dublaj örnekleri 
sunarak, eğitimin içeriği hakkında detaylı bilgilen-
dirme yaptılar. Tanıtım programını ilgiyle izleyen 
öğrencilerimizin sorularını cevapladılar.

Federal Film Akademi,
Yaratıcı Drama ile Dublaj Eğitimi İçin
Gelişim Okulları’nda

Öğrencilerimizin yazma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla faa-
liyet veren “Genç Yazarlar Kulübü” bu hafta “Sevgili Yalnızlık, So-
kak Düşleri, Sen Buralarda Yokken, Şiir ve Kız, Sanki Sonsuz” adlı 
kitapların yazarı Nilüfer Altunkaya’ya ev sahipliği yaptı.
Yazı faaliyetlerini farklı kılmak amacıyla öğrencilerimize teorik 
bilgiler sunan yazarımız ,hikaye unsurlarını geliştirme ve ger-
çekçi kılma için yapılabilecek çalışmalar ile ilgili deneyimleri-
ni paylaştı.

Başarılı bir yazar olabilmek için öncelikle nitelikli okumalar 
yapmanın önemini vurgulayan Nilüfer Altunkaya’ya ede-
biyat atölyemizde gerçekleştirdiği söyleşi için teşekkür 
ederiz.

Gelişimin Genç Yazarlarının              
Konuğu Nilüfer Altunkaya

ATATÜRK ve

Yeni yıla sayılı günler kala düzenlenen Gelişim 
Okulları Yeni Yıl Şenliği’ne çok sayıda öğrenci ve 
velimiz katıldı. Eğlence ve coşkunun bir arada 
olduğu etkinlikte yiyecek, içecek ve hediyelik 
eşya stantlarının yanı sıra Genç Başarı Eğitim 
Vakfı’nın projesi kapsamında Gelişimli lise öğ-
rencilerimizin kurduğu Genç Başarı şirketlerinin 
satış yaptıkları ürün stantları da yer aldı. Şenlik 
boyunca öğrencilerimiz atlıkarıncanın keyfini 
çıkarırken, velilerimiz de müzik eşliğinde alış-
verişlerini yaptılar. Lise öğrencilerimizin konseri 
ve ilkokul, ortaokul öğrencilerimizin hep birlikte 
söyledikleri yeni yıl şarkılarına tüm velilerimiz ve 
öğretmenlerimiz büyük bir coşkuyla eşlik ettiler. 
Hem eğlencenin hem de paylaşmanın keyfinin 
bir arada yaşandığı Gelişim Yılbaşı Şenliği, yeni 
yıl dileklerinin paylaşılmasıyla sona erdi.

Gelişim
Yılbaşı
Şenliği
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“Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.’’
                                                         

Öğrencilerimizin kitap sevgisini pekiştirmek, 
zevklerine uygun kitap seçmelerini sağlamak 
amacıyla 12 ve 13 Ekim tarihlerinde Eskişehir Ki-
tap Fuarı´na gezi düzenledik. Okulumuz 7. sınıf 
öğrencilerimizin, Türkçe Öğretmenlerimiz Uğur 
Balaban ve Semih Sever’in rehberliğinde katıldığı 
gezide öğrencilerimiz yazarlar ve kitaplarla dolu 
güzel bir gün geçirdiler. Okulumuzun “Okuyan 
Okul” temasıyla örtüştüğü bu etkinlikten öğrenci-
lerimiz çok mutlu ayrıldılar.

Her yıl 9. Sınıf öğrencilerimize düzenlenen gele-
neksel “Gelişimli Olmak” gezimizi, bu yıl 30.09.2017 
tarihinde gerçekleştirdik. W&D Airsoft Arena’da 
düzenlenen etkinliğin ilk etabında öğrencilerimiz 
arasında oluşturulan takımlar, hazırlanan Survivor 
parkurlarında yarıştılar. Birlikte yenen öğle yeme-
ğinin ardından öğrencilerimiz kendi takımlarıyla 
Airsoft etabında birbirleriyle mücadele ederek bu 
keyifli günü sonlandırdılar. Etkinliğe katılan tüm 
öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.
 

9. Sınıflarla Airsoft ve 
Survivor Heyecanı

“Kitap Fuarı”nda ‘Gelişim’
 Mustafa Kemal ATATÜRK

Geleneksel Kapadokya
ve Hacı Bektaş-ı Veli

Eğitsel Gezimiz

Lise öğrencilerimizle Edebiyat ve Coğrafya dersimizi Nevşehir’de işle-
dik. Anadolu İslamı’nın oluşumunda büyük etkisi olan, Tekke-Tasavvuf 
Edebiyatı temsilcilerinden Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesini ve külliyesini 
ziyaret ederek başladık eğitsel gezimize, Edebiyat öğretmenimiz Dilek 
YAŞAR Hacı Bektaş-ı Veli’nin edebi şahsiyetini ve edebiyatımıza katkı-
larını paylaşmasıyla başladık. Daha sonra yedi ulu ozanın heykelinin 
bulunduğu ozanlar yolunda dersimize devam ederek bu ozanların 
edebiyatımıza etkisini öğrendik. Günümüz ozanlarından Aşık Mahsu-
ni Şerif’in kabrini, günümüz yazarlarından İlhan ve Turhan Selçuk’un 
kabirlerini ziyaret ederek dersimizi sonlandırdık. Sonrasında Coğrafya 
öğretmenimiz Şeref ŞENTÜRK Anadolu’nun düş gördüğü bu inanılmaz 
coğrafyada peribacalarının oluşum süreci ve Kapadokya Bölgesi’ne şe-
kil veren iç kuvvet, volkanizma ile dış kuvvet olan akarsu ve rüzgarın 
yarattığı bu enteresan arazi yapısını “ Güzel Atlar Ülkesi “nde tam da 
yerinde öğrencilerimize sundu. Paşabağlarında başlayan dersimiz, Ür-
güp-Göreme Açık Hava Müzesinde ve Derbent Vadisinde devam etti. 
Gezimizin son durağında Aksaray’da yer alan 14 km uzunluğunda yük-
sekliği yer yer 110 metreye ulaşan kanyon Ihlara’daydık Hasan Dağın-
dan çıkan volklanik malzemelerin Nelendiz Irmağı tarafından araziyi 
nasıl şekillendirdiğini öğrendik. Dönüş yolunda Tuz Gölü kapalı havzası 
ve özelliklerini dinleyerek Eskişehir’e döndük.
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2. sınıf öğrencileri “Tiyatro Makinesi” adlı çocuk ti-
yatrosunu izlemeye gittiler. Günümüzdeki robotları 
ele alan oyunda çocuklar oldukça eğlendi.

5.sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinin “Kültür ve Miras ünite-
sindeki Tarihe Yolculuk” başlığı altındaki İlkçağ Anadolu Uygarlıkları 

konusu kapsamında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerimiz rehberliğinde, 
5.sınıfların sınıf öğretmenleri eşliğinde Frig Vadisi - Yazılıkaya gezisi 
yaptılar. Öğrencilerimiz ilk önce Ayvalı Köyü yakınlarındaki Şücaddin 
Veli Türbesi’ni gezdiler ve 850 yıllık dut ağacını inceleme fırsatı buldu-
lar. Sonraki durağımızda Seyyid Battal Gazi Türbesi’ni gezip türbenin 
tarihini dinlediler. Sonraki durağımızda Frig Vadisi- Yazılıkaya’ya gide-
rek Frig Uygarlığı’nın kültürel özelliklerini ve Yazılıkaya’nın önemini 
gözlemleme şansı yakaladılar. Son durağımızda Han Yer altı Şehri’ni 
gezerek oradaki Kaya Mezarları’nı incelediler.

6. Sınıf Öğrencilerimiz An-
tik Çağ Yolculuğunda

Okuyarak değil, deneyerek ve gözlemleyerek öğrenmenin eği-
timde daha etkili olduğunu düşüncesinden yola çıkarak dü-

zenlediğimiz Uzay Evi gezimizde öğrencilerimiz keyifli vakit geçirdi-
ler. Albert Einstein ve Stephen Hawking‘in balmumu heykellerinin 
karşıladığı gezide, uzay ve evren hakkında bilgi edindiler. Toplam 
40 dakika süren gösteri boyunca gerçekten de Dünyanın ne kadar 
ufak olduğunu anlayan öğrencilerimiz, son olarak Uzay Evi’nde ‘Na-
sıl astronot olunur?’ sorusunun cevabını aradılar ve aldıkları birbi-
rinden faydalı bilgilerle geziyi tamamladılar.

4. Sınıf Öğrencilerimiz
Sabancı Uzay Evi’nde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. SINIFLAR TIYATRODA

6. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinin “İlkçağ Anadolu Uy-
garlıkları” konusu kapsamında “Gordion” ve “Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi” gezisine katıldılar. İlk önce “Metin Yurdanur Sivrihisar Açık 
Hava Heykel Müzesi”ne gidip oradaki heykelleri ve “Kızıl Kilise”yi 
incelediler. Daha sonra Gordion’da efsanevi Frig kralı Midas’ın anıt 
mezarı olan tümülüsü gezen öğrencilerimiz, ardından Gordion mü-
zesinde antik kentten ve tümülüslerden çıkarılan tarihi eserleri ince-
lediler. Günümüzden 2500 yıl önce yüksek bir medeniyet inşa eden 
Friglerin antik yaşam tarzlarını öğrenen öğrencilerimiz Frig uygarlı-
ğının tarihsel önemini ve günümüze etkilerini kavradılar.

Gelişim ile 
Tarihe Yolculuk
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Ankara Üniversite Gezisi

ODTÜ, Bilkent, TOBB Üniversitelerini ziyaret eden öğrencilerimiz, 
üniversite yetkililerinden okulların akademik ve sosyal yaşamı, 
yurt dışı çalışmaları, burs imkânları gibi birçok konuda detaylı 
bilgi alırken aynı zamanda eğitim ortamlarını, spor ve sosyal te-
sislerini görme şansı yakaladı. Mesleki rehberlik çalışmaları kapsa-
mında öğrencilerimiz açısından oldukça verimli geçen gezimizde 
öğrencilerimiz üniversite havasını doyasıya yaşamış oldular. Ziya-
ret edilen üniversitelerde öğrenim gören mezunlarımız tarafın-
dan karşılanmakta ayrıca bizleri gururlandırdı.

“Kariyer Planlama Dersleri” kapsamında 
mesleki yönelimlerinde Tıp Fakültesi bölü-
münü tercih etmeyi düşünen 10.sınıf öğ-
rencilerimiz ile Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi Tıp Fakültesindeydik. 

Yard. Doç. Dr. Zeynep Kiraz’ın Biyokimya 
dersini izleyen öğrencilerimiz ardından 
Biyokimya- Fizyoloji Laboratuvarını ziyaret 
ettiler.

Kariyer Planlama Dersleri 
için Tıp Fakültesindeydik

2. SINIFLAR TIYATRODA

Gelişim Okulları
Türkiye Kayak Şampiyonası’nda

Ortaokul öğrencimiz Haktan Efe Kah-
ya Okullararası Türkiye Kayak Şam-
piyonası’nda. 6-7 Ocak 2018 tarihle-
rinde Erzurum ilindeki düzenlenen 
yarışmalarda Eskişehir birincisi olarak 
okulumuzu temsil eden öğrencimize 
başarılar diliyoruz.
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rimiz “Vücudumuzun bölümleri” konu-
su hakkında yaptıkları grup çalışmasıyla 
kendi sınıflarının canavarını tasarladılar. 
Oldukça eğlenceli geçen aktivite de öğ-
rencilerimiz renkleri, sayıları ve vücudun 
bölümlerini hem görerek ve dokunarak 
bilgilerini pekiştirdiler hem de grup olarak 
çalışmanın tadına vardılar.

Preschool students learned and practiced 
“Body parts” topic in the English lessons. 
Students designed and created their own 
classroom monsters as a group. Thanks to 
this fun activity, students not only turned 
their knowledge into a colorful monster 
picture but also enjoyed working as a 
group.

Anaokulu Rehber Öğretmenimiz Rengin 
Yavuz, öğrencilerimizle çevreci bireyler 
yetiştirmek adına çalışmalar yaptı. Bu ça-
lışmada denizler, hayvanlar, ormanlar üze-
rine görsel çalışmalar yaparken aynı anda 
dikkat egzersizleri de yaptılar.

Body Parts 

Denizler, Hayvanlar,
Ormanlar

Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşma-
ya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede 

oynatılan gölge oyunudur. Bu oyun kültürümüzde 
yer etmiş kadim geleneklerdendir.

Drama Öğretmenimiz Bedri ADAR’ın hazırlamış ol-
duğu Karagöz – Hacivat oyunu Anaokulu öğrenci-
lerimize sergilendi.Drama Öğretmenimiz Karagöz 
ve Hacivat tasvirlerinin nasıl oynatıldığını öğrenci-
lerimize anlattı. İnteraktif olan oyun anaokulu öğ-
rencilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle seyredildi.

Anaokulunda Hacivat - Karagöz Gösterisi

Üçgen Sey
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Anasınıfı öğrencilerimizle İngilizce dersinde “Trafik Güvenliği ve Kuralları” 
konusu işlendi. Adeta gerçek bir trafik ortamı oluşturan öğretmenlerimiz, 

öğrencilerimize çeşitli roller vererek sadece onların trafik kurallarıyla ilgili 
farkındalıklarını arttırmayı değil aynı zamanda bu konu ile ilgili İngilizce kelime 
ve kalıpları da öğrenmelerini ve kullanmalarını amaçladılar. Şarkılar eşliğinde 
trafik kurallarını öğrenen minik öğrencilerimiz oldukça neşeli ve heyecanlıydılar.

Our pre-schoolers learned about “Road safety and traffic rules” in the English 
lesson. English teachers created an authentic atmosphere to be able to 
prepare our students for the real life. In this way, students not only became 
aware of traffic rules and road safety but also had a chance to practice these 
two important topics in English with fun songs and games. During the whole 
activity, our students were very excited and happy.  

Üçgen Sey

Food, Fun, Rhythm

Traffic Rules And
Road Safety

Ön hazırlık sınıfı öğrencilerimizle 
“Food-Yiyecekler” konusunu işledik. 

Öğrencilerin dikkatini konuya 
yoğunlaştırma bunun yanı sıra 

öğrenmeyi etkin, kalıcı ve eğlenceli 
kılma amacıyla şarkılarımızı ritimler 

eşlinde söyledik.

Balıkların, göçmen kuşların, kıyılara özgü can-
lıların, biricik dünyamızın sayısız çeşitliliğine 
olan hayranlık ve keşfetme arzusu uzayıp gi-
den bir türkü gibidir. Kanadalı gökbilimci, ast-
rofizikçi Hubert Reeves tuttuğu günlüklerde 
doğanın zarafetini edebi bir bilgelikle dile ge-
tirir:
‘’Kış mevsiminin sonunda günler uzar. Güneş 
ışığı, çıplak ağaç dalları arasından kayarak sar-
maşıklar ve ölü yapraklarla kaplı nemli topra-
ğı örter. Şubat, mayıs arası, orman toprağın-
da bayram olur. Birbiri ardına çiçekler açar ve 
göçmenler dönüşlerini müjdeler. Dağlaleleri, 
yıldızçiçekleri, ketenler aciliyetin farkındaymış 
gibi, birbiri ardına büyük ağaç diplerini kaplar. 
Her hafta sonu, yeni bir renk ve ezgi paleti vaat 
eder. Tatlı renklerden oluşan bu manzaraların 
dönüşünü, yüreğimde cömert doğa anaya 
duyduğum minnettarlıkla karışık bir sıcaklıklar 
karşılarım.’’

Bir yelkenli misali, çocukların duygu dünyala-
rının güzellik öğeleriyle buluşarak geleceğe 
uzanmasını umuyoruz. 
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11-12 Kasım 2017 Avusturya Mödling de 
yapılan Yıldızlar Avrupa Circuit Şampiyona-
sında Okulumuz Öğrencisi ve Gelişim Okul-

ları Spor Kulübü Sporcusu Yusuf Bora Yıldırım 
Erkekler flöre branşında ülkemizi milli takımda 
temsil etmiş müsabakalarda başarılı perfor-
mans göstererek Avrupa klasmanında üst sıra-
larda yer alarak bizleri gururlandırmıştır.

9 -10 Aralık 2017 tarihinde Fransa Cabries’de 
yapılacak olan Avrupa kupasına katılmaya hak 
kazanmıştır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayı-
sıyla Türkiye Yardım Sevenler Derneği 
Suzan Gürcanlı Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi öğrencileri Eskişehir Gelişim 
Okullarının misafiri oldu. Misafir öğren-
ciler ile Gelişim Okulları öğrencileri ara-
sında oynanan Futsal müsabakası renkli 
görüntülere sahne oldu. Maç sonrasında 
hep birlikte yemek yeme imkanı buldu-
ğumuz Türkiye Yardım Sevenler Derneği 
Suzan Gürcanlı Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi öğrencilerine, ailelerine ve kut-
sal öğretmenlik mesleğinin fedakar öğ-
retmenlerine böylesine anlamlı bir gün 
için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Eskrim Avrupa Circuit Şampiyonası

Cansu Şenyüzlü’den Büyük Başarı

Başarılarıyla bizleri sık sık gururlandı-

ran öğrencimiz Cansu Şenyüzlü, Türki-

ye Kulüplerarası Genç ve Açıkyaş Yüz-

me Şampiyonası’nda 25 metre ve 50 

metrede yarıştı. 

Katıldığı mesafe ve yaş grubunda Tür-

kiye rekorunun sahibi olan sporcumuz, 

3 yaş büyükler ile yarıştığı gençler ka-

tegorisinde 2. ve finade 5. olan sporcu-

muzu tebrik ediyor, başarılarının deva-

mını diliyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler
              Gününde Anlamlı Etkinlik
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ROkullararası gerçekleşen turnuvada final maçına çıkan kız 

takımımız Gaffar Okkan Ortaokulu’nu 50-37 yenerken, bir 
diğer finalist erkek takımımız ise Özel Çağdaş Ortaokulunu 
91-77 ile geçti ve şampiyonluğu elde etti.

Maç sonu her iki takımımıza da ödüllerini Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Erdal Şahbaz verdi. Şampiyonluk yolunda 
takımlarımızı desteklemeye gelen taraftarımız ile sporcula-
rımızın sevinci görülmeye değerdi.

Eskrim Avrupa Circuit Şampiyonası

Gelişim Okulları Eskişehir basketbo-
luna damgasını vurmaya devam 

ediyor. Ortaokul kız ve erkek takımları-
mız şampiyonluğa ulaştıktan sonra lise 
kız takımımızda şampiyonluk kupasını 
kazandı.

Gelişim Okulları 2017-2018 sezonunda 
kalan Lise B Kız-Erkek ve Ortaokul Kü-
çük Erkekler turnuvalarında şampiyon-
luğun favorisi olduğunu gösterdi.

Öğrencilerimizi ve Gelişim Basketbol 
Ailesini kutluyor, tüm takımlarımıza 
Türkiye Şampiyonalarında başarılar di-
liyoruz.

Gelişim’den Çifte Şampiyonluk
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14 Ekim tarihinde Adalar Migros önünde gerçekleşen Sokakta Sat-
ranç Var etkinliğimiz görülmeye değerdi. Öğrencilerimiz meraklı 
bakışlar arasında özgürce satranç oynadı. Müzik dinletisinin de 
olduğu etkinliğimize Eskişehir halkı yoğun ilgi gösterdi. Sokakta 
Satranç Var etkinliği fikrinin ülkemizin her yerinde yediden yetmi-
şe satranç severler tarafından sahiplenilmesi ve bu oyunun büyük 
mirasının gelecek kuşaklara aktarılması, satranç kültürünün daha 
geniş bir yelpazede tanınmasını sağlayacaktır. Okulumuz her yıl 
bu etkinliğe evrensel dünya değerlerini taşıması adına gereken 
desteği verecektir.

16-17 Aralık tarihlerinde Yeni Atatürk Stadyu-
mu’nda gerçekleştirilen Yıldızlar İl Birinciliği Sat-
ranç Turnuvası’nda iki öğrencimizi il birincisi, iki 
öğrencimiz de il üçüncüsü oldu.

17 Yaş Genelde Kaan ERGUT 4.5 puan toplaya-
rak İl Birincisi, 15 Yaş Genelde Bora BAŞMAK 4.5 
puan toplayarak il birincisi, 15 Yaş Genelde Yiğit-
can TÜRKOĞLU 3.5 puan toplayarak il üçüncüsü 
ve yine 13 Yaş Genelde Deniz YURDAKUL 3.5 
puan toplayarak il üçüncüsü oldu. Öğrencileri-
mizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

SOKAKTA SATRANÇ VAR

Satrançta İl Birincilikleri
ve İl Üçüncülükleri

Nisa Olgun
Eskişehir İkincisi

11-12 Kasım tarihinde Eskişehir Yeni Atatürk 
Stadyumu’nda gerçekleştirilen 7 Yaş Kategorisi İl 
Birinciliği Satranç Turnuvası Kızlar sıralamasında 
öğrencimiz Nisa OLGUN il ikincisi oldu. Öğren-
cimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bö-

lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naime 
Arslan öğrencilerimiz için lise sergi 
alanımızda kendi çektiği fotoğraflar-
dan oluşan bir sergi açtı. Görülmeyen 
ve bilinmeyen biyolojik zenginlikleri 
öğrencilerimize sunma fırsatı sunan 
bu değerli sergi için Sayın Naime Ars-
lan’a teşekkür ediyoruz.
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GELİŞİMİN RENKLERİ

Doğa için Sanat Projesi Sanatçılarından olan Görsel Sanat-
lar Öğretmenimiz Gözde Yurdunmalı, Kuş Araştırmacısı Tora 
Benzeyen ve İngiliz Kuş Araştırmacısı Adam Murpy tarafından 
gerçekleştirilen etkinlik, aile ve çocuklara Kuş Gözlemi ve Es-
kişehir’de yaşayan kuşlar hakkında bilgiler içeren bir sunum 
ile okulumuzda başladı. Daha sonra araçlarla Keskin Barajı’na 
gidilerek dürbün ve teleskopla arazideki kuşlar gözlemlendi ve 
araziye götürülen boya ve kalemlerle, gözlenen kuşların resim-
leri yapıldı.

Birçok kuş türü gözlemleme şansı yakaladığımız bu etkinlik-
te hem kuşların yaşam özellikleri hakkında bilgi sahibi olduk 
hem de onları doğal ortamında ilk kez inceleme şansı elde et-
tik. Çocuklar ve aileler için oldukça farklı olan bu etkinlik doğa 
ve sanat hakkında bize çok şey öğretti. Sanatın sadece atöl-
yede değil de doğada da gerçekleşebileceğinin farkında olan 
öğrencilerimiz ve ailelerimiz, doğadan ilham aldılar ve bunu 
eserlerine yansıttılar.

Kuş Gözlemi ve Sanat Etkinliği

Prof. Dr. Naime Arslan
Omurgasız Canlılar Fotoğraf Sergisi

SOKAKTA SATRANÇ VAR
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GELİŞİM OKULLARI 

Geleneksel Müzik Resitali

Okulumuzda her cuma ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 
tarafından müzik resitalleri düzenlendi. Resitallere pek çok 
veli, müzisyen katılırken dinletiyi gerçekleştiren öğrencilere 
katılım belgeleri verildi.
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 Paramparçaydı içi, yüzlerce kişiyi saklıyordu da bir türlü birleşti-
remiyordu hepsini. Biri bu uçtan diğer uca gidiyor, diğeri öteki uçtan şu 
uca geliyordu. Çok uğraşmıştı barışsınlar, bir bütün olsunlar diye ama 
nafile. Hepsi inatla birbirine giriyordu, ayrılmıyorlardı asla. karmakarışık 
görünüyorlardı. halbuki anlaşsalar, hepsi aynı yöne baksalar ne güzel 
olacaktı. Gel de anlat onlara tüm bu olanları!
 O da yorulmuştu bu durumdan. İçi parçalanmaktan harap ol-
muştu ama sürekli tek parça gözükmesi gerekiyordu. Çünkü dışı parça-
landığı an ölümle karşı karşıya…
 Kimi yerleri kirlenmiş biraz, hayat yorgunluğu… Kim neden 
yaptı asla bilinmez, o da bilmez ya gerçekte. Engellerin karşısında tek 
parça duruyor, her ne kadar içi parça parça olsa da...

DUVAR
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GELİŞİM OKULLARI 

Geleneksel Müzik Resitali

SAAT
             Her zaman çalışır, hiçbir zaman karıştırmaz yapacağı işi. Her an, her sani-
ye, her salise onun için çok önemlidir. Çünkü yapacağı yanlış sadece onun için 
değil, kullananlar için de önemlidir. Belki pek çok farklı rengi, türü olsa da hep-
sinin tek amacı aynı işi yapmaktır. Hiç ara vermeden, yorulmadan çalışırdı o.
 Sanki hastanın yatağında ansızın vefat etmesi gibi, zamanı geldiğinde 
o da durur.
 Bir hayvanın insanlar tarafından ansızın avlanması ve ölmesi gibi o da 
bir anda durur. Ama onu yeni doğmuş bebek gibi çalışır hale getirmek, nefes 
almak kadar olmasa da bir yazıyı yazmak kadar kolaydır. Hayat kaynağı yeni-
lenip tekrar yerleştirildiğinde azimle çalışmaya devam eder. Ta ki içerisinde bir 
parça onu terk edip bozulmasına yol açana kadar...

 

EYLÜL YILMAZ
10 FEN A

MELİH DİNÇAY
9 ANADOLU A

Ortaokul öğrencilerimiz,
Fen Bilimleri alanında öğrendik-
lerini pekiştirmek ve birbirleriyle 

paylaşmak için okul koridoruna Fen 
Bilimleri Paylaşım Panosu kurdular. 

Böylelikle daha fazla öğrenmeye 
hevesleniyor ve bilime olan 

meraklarını artırıyorlar.

HAYDİ SEN DE
BİLGİNİ PAYLAŞ
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Lise öğrencilerimizin kolektif çalışma yönte-
miyle hazırladığı seramik sergisi “Parçadan 
Bütüne” yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin, her 
birinin bir parçasını yaptığı ve sonunda her 
parçanın bir araya gelerek anlamlı bir bütü-

nü oluşturduğu eserler okulumuzun
koridorlarında sergilendi.

PARÇADAN BÜTÜNE

ATATÜRK 
GÜLLE DONATILDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası Geli-
şim Okulları’nda coşkuyla kutlandı.  Orta-
okul öğrencilerimiz kolektif bir çalışmayla 
çizdikleri Mustafa Kemal Atatürk portresi 
okulda sergiledi. 29 Ekim Bayramı kutlaması 
töreninde ise, tüm öğrencilerimiz el işi ka-
ğıtlarından hazırladıkları güllerle portreyi 
kapladılar.
 

KORİDORLARDA

Öğrencilerimiz okul koridorlarını Mond-
rian çalışmasıyla gökkuşağına çevirdi. 
Ana ve Ara Renkler ile Alan çalışmasın-
da Mondrian, Sıcak ve Soğuk Renkler ile 
Mondrian, Guaj Boya Tekniğiyle Mondri-
an konseptleriyle ürettikleri çalışmaları 
tüm okulun beğenisine sundular.
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ATATÜRK 
GÜLLE DONATILDI

Teknoloji bizi geleceğe hızla yaklaştırırken çocuklarımız bunun bilinciyle ge-
lecekleri için kodluyorlar. Hayal ettiklerini kodlamak için onların ileri bilgisayar 
bilgisine ihtiyaçları yok. Okulumuzda kullandığımız “Block Coding” yöntemiy-
le, öğrencilerimiz önce, görsel olarak kod dizilerini tıpkı bir puzzle gibi bir ara-
ya getiriyor, daha sonra bu kodları çalıştırarak yaptıklarını somut olarak görme 
imkânı yakalıyorlar. Kodlama, çocuklarımızın algoritmik düşünme ve problem 
çözme becerilerini geliştirerek onları 21. Yüzyıl ihtiyaçlarına hazırlıyor.  

Gelişim Okulları Lise kademesi öğrencileri klasik yöntemlerle 
uygulanan değerlendirmeler yerine; öğrencilerin motivasyo-

nunu ve katılımını arttıran eğlenceli değerlendirmeleri Plickers 
Web uygulaması ile gerçekleştiriyor. 

Zamanı etkili kullanma ve eğitimi farklı unsurlarla destekleyerek 
kalıcı öğrenmeyi sağlama yöntemlerimizden biri olan Pilckers 
Web uygulamasını öğrencilerimiz çok sevdi.

Eğlenerek öğrenmenin yanı sıra sonuçları da anında değerlendi-
rip dönüt verdiği için öğrenmeyi pozitif destekleyen ortamlar ko-
nusunda fark yaratmaya devam edeceğiz.

21. Yüzyıl dünyamızı hızlıca şekillendirirken, zamanı yakalaya-
cak bireylerin yetişmesini öne çıkarıyor. Bu bireylerin başarı-
ları temel becerilerin yanında algoritmik düşünme, problem 
çözme ve kuramları gerçek hayatta üretimlerle buluşturma 
becerilerinde gizleniyor. Bu beceriler “Erken STEM” ile anao-
kulu ve ilkokul öğrencilerimiz için hayat buluyor.

Bu kapsamda Bilişim Garaj Akademisi okulumuz Anaokulu 
ve İlkokul öğretmenleriyle STEM eğitiminde buluştu. Eğitim 
süresince problemlere algoritmik bakış açısı kazandırma ve 
basit devreler ile kuramları pratiğe aktarma konularında çalış-
malarda bulunuldu.
 

Erken STEM İçin Buluştular

Eğitim Teknolojilerinde Gelişim Farkı       
  “Eğlenerek Öğreniyoruz”
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Çözümler Peşinde

Öğrencimiz Can Güven
Bizleri Gururlandırdı

Erken STEM etkinliklerimiz kapsamında öğrencilerimiz algo-
ritmalar ile buluştu. Algoritma matematikte ve bilgisayar bili-

minde bir işi yapmak için tanımlanan belirli işlemlerin bulundu-
ğu yoldur. Çocuklarımız eğlenceli sorunlara kendi düşünceleriyle 
belirledikleri bu yollar ile çözümler arıyorlar. Bunu yaparken adım 
adım algoritmik düşünme becerisi kazanıyor ve bilişim dünyasına 
ilk adımlarını atıyorlar. Öğrencilerin yaşlarına ve ilgililerine uygun 
yaklaşımlarla işlenen Erken STEM ve Kodlama derslerinde öğrenci-
lerimiz bugünden kopmadan geleceği yakalıyorlar.

11. sınıf öğrencimiz Can Güven Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yılmaz Büyükerşen tarafından verilen belge ile onur-
landırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde düzenle-
nen “Bilim Deney Merkezinde Yaz Atölye Çalışmaları”nda 
gönüllü eğitmenlik yapan öğrencimiz; 10-12 yaş grubu 
öğrencilere “Görevimiz Robot” atölye çalışmasına liderlik 
yaptı. Algoritma ve robot programlama teknikleriyle, di-
ledikleri komutları mini robotlara yaptırmanın keyfini ço-
cuklara da yaşattı. Kendisine teşekkür ediyor başarılarının 
devamını diliyoruz.

Gelişim öğrencileri sadece oyunlar oynamıyor, önce kendi oyunla-
rını hayal ediyor ve sonra kodlayarak kendi oyunlarını üretiyorlar.

Oyunlar çocuklarımızın gelişimi için olmazsa olmaz eğlenceli ak-
tivite türlerinden biri. Oyunlar sayesinde çocuklarımız hem eğ-
lenerek öğreniyor hem de hayal güçlerini geliştiriyor. Günümüz 
çocukları ise bu güçlerini daha çok teknoloji ile birleştiriyor. Bu 
birlikten Endüstri 4.0’a hazır ve geleceği bugünden yakalayan bi-
reyler yetişiyor.

Gelişim Okulları olarak STEM ve Kodlama derslerimizde öğrenci-
lerimiz kendi oyunlarını önce tasarlıyor ve sonra görsel program-
lama tekniğiyle kodluyorlar. Bu kapsamda sadece oynamıyoruz, 
daha çok teknolojiyle üretiyoruz.

Eğitim
Teknolojileriyle
Kendi Oyunlarını 
Üreten Çocuklar

Wizefloor ve
Dash & Dot Robotları
Gelişim Okullarında
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Öğrencimiz Can Güven
Bizleri Gururlandırdı

KalsedonFRC
        İstanbul’daki Yarışmadan Ödülle Döndü

İlkokul kademesinde STEM ve Kodlama dersleri tüm hızıyla devam ediyor. 
Öğrencilerimiz Microsoft’un yaşlarına ve ilgilerine özel geliştirdiği KODU 
Oyun Laboratuvar yazılımıyla hayallerini ekrana aktarmaya başladılar. 
Öğrencilerim bu yazılım sayesinde kendi oyun dünyalarını tasarlarken bir 
yandan karakterlerin kodlayarak oyun tasarımı ve programlama konula-
rında becerilerini artırıyor.

Wizefloor ve
Dash & Dot Robotları
Gelişim Okullarında

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler çocuklarımızın gelecekleri-
ni şekillendiriyor. Endüstri 4.0 ile geleceğimizi inşa ederken buna uygun 
eğitim teknolojilerini derslere entegre etmek önem kazanıyor. Bu doğrul-
tuda Gelişim Okulları olarak günümüzün eğitim teknolojilerini çocukları-
mızla buluşturuyoruz.

Danimarka’da geliştirilen ve Avrupa’da okullarda yaygın olarak kullanılan 
Wizefloor ders içeriklerini çocuklarımız için daha eğlenceli hale getiriyor. 
Öğretmenlerin oluşturduğu derse özgü içerikler sayesinde çocuklarımız 
dersin kazanımlarını keyifle edinebiliyorlar.

Erken STEM, STEM+A ve Kodlama uygulamalarını bünyesinde buluşturan 
DASH & DOT robotları çocuklarımızı bilişimin somut dünyasını deneyim-
leme fırsatı sunuyor. Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz bu eğlenceli iki 
robotu kontrol ederek ve görevler yerine getirerek öğrendikleri kodlama 
bilgisini uygulama fırsatı buluyor.

Elmalarını
       Yemeye Başladı

2-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da Fikret Yüksel 
Vakfının düzenlediği “2017 Turkish Robotics Off-Se-
ason” yarışmasına katılan Gelişim Okulları Kalsedon 
takımımız, üç gün süren yarışmada üstün performans 
göstermiştir. 15 farklı şehirden 55 takımın katıldığı ya-
rışmada 35 öğrenci ve 2 mentorden oluşan Kalsedon 
ekibi “Team Spirit Award” ödülüne layık görülmüştür.

Eskişehir’in ilk ve tek FRC takımı olan “Kalsedon” 28-30 
Mart tarihleri arasında Amerika’da düzenlenecek FRC 
turnuvasında şehrimizi ve ülkemizi temsil edecektir.

FRC ; “Akıl için spor!” sloganı ile yola çıkan “First Vakfı”-
nın katı kurallar, sınırlı kaynaklar ve zaman kullanarak, 
profesyonel mühendisler tarafından rehberlik edilen 
öğrencilerin, gelişmiş yazılım ve donanım kullandıkla-
rı ve kendilerinin tasarladıkları, inşa ettikleri ve prog-
ramladıkları robotlarıyla katıldıkları bir yarışmadır.
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Gelişim Schools and The Stay Campus London held a protocol ceremony on Monday (De-
cember 11th) at the conference hall. In this way, Gelişim Schools announced that they ope-
ned the new London Campus.

Erdal Şahbaz, the founder of Gelişim Schools, made a speech in the ceremony. He emphasi-
zed the importance of learning by living and also he pointed out that they had been prepa-
ring for the new campus about one year. Mr. Şahbaz expressed that in this globalizing world 
we shouldn’t be restricted by being local only. He informed us by saying  the new school in 
London  will not only for  language education but also academic education as well.

Between the days of December 2nd and 4th, Geli-
şim Schools Team Kalsedon participating in  ‘’ Tur-
kish Robotics Off-Season 2017 ‘’ competition whi-
ch was held by Fikret Yüksel Foundation in Istanbul 
put an outstanding performance.  The competiti-
on lasted three days. Fifty five teams from fifteen 
different cities participated in the competition. 
Team Kalsedon which consists of 35 students and 
2 mentors were awarded  “Team Spirit Award”.

During the Fairy Tale Week, fun events were held at all levels of 
our school. Activities like storytelling, teacher theatre, drama 
of Gingerbread man, cosplay were held by the teachers and 
students.  At the same time, we had guests from outside  the 
school. Seiba Storytelling Center held  storytelling activities for 
the students,teachers and parents. 

As Gelişim Schools, we celebrated the Re-
public’s 94th year with great enthusiasm in 
our 20th year. During this week,  we orga-
nized events shaping  the future of our chil-
dren in the light of republic, freedom and 
democracy.

GELİŞİM SCHOOLS
IN THE HEART OF LONDON

ENTHUSIASM FOR 
REPUBLIC DAY

KALSEDON
FRC WINS AWARD

From The Competition In Istanbul

A WEEK LIKE A TALE IN GELİŞİM 


