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AKADEMİK

TÜRKİYE BİRİNCİLERİ
YİNE GELİŞİM
KOLEJİ’NDEN
25-26 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan
ve Türkiye genelinde yaklaşık 1.283.000
öğrencinin katıldığı TEOG Sınavı’nda
öğrencilerimiz bireysel ve kitlesel
anlamda yine büyük başarı gösterdiler.

Yayın Sahibi
Erdal ŞAHBAZ

Her yıl olduğu gibi şehrimizi merkezi sınavlarda
üstün başarı ile temsil eden Eskişehir Gelişim Koleji
öğrencileri, bu yıl da TEOG Sınavı’nda 4 Türkiye
birincisiyle Eskişehirimizin gururu oldular.

Yayın Kurulu
Sinem BEKEN
Özgür AKTAŞ

Öğrencilerimizden Begüm ÇALLI, Deniz
SARIASLAN, Mediha Selin GÜNDOĞDU ve Mete
Barış KARTAL
120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye
birincisi oldular.

Grafik Tasarım ve Dizgi
Diyar BİNGÖLBALI

120 soruluk TEOG Sınavı’nda;
Abdullah Emir ARDIÇ, Berke GÜNDÜZ, Gamze
KANTAŞ, İrem ARMAĞAN
119 soruyu

Yönetim Adresi
Zinzirlikuyu Mh. Çiftlikyolu
Sk. No:36 ESKİŞEHİR
E-mail
info@gelisimkoleji.k12.tr

Duygu KARAKAŞ, Efe Berkan SİVRİCAN, Furkan ERTEN, Tuğberk GÜRPINAR, Zeynep Damla
BAYKAN, Özgün ÖZÇELİK, Zeynep OKUMUŞ
118 soruyu
Damla Su AÇIKER, Defne ÇELİK, Kerem ER, Berkay SAYER
117 soruyu
Deniz Barış ÇATAL, Zeynep Sezin APAYDIN, Fatma İlayda ÖKSÜZ, Nisa GÖK
116 soruyu
Arif Emir AKYOL, İdil İĞDE, Arda ATİK, Ceren KOŞANSU, Ceren Melek İYİLİK, Ünal
BÜYÜKKÖROĞLU, Bilge İrem BAYIR, Yiğit Emir IŞIKÇI
115 soruyu doğru yanıtladılar.
Öğrencilerimizin bireysel ve kitlesel olarak elde ettikleri bu başarıyı tebrik ediyor, bu başarıda emeği
geçen tüm öğretmen, yönetici ve velilerimize teşekkür ediyoruz.

120 Doğru

119 Doğru

AKADEMİK
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ORYANTASYANLARLA OKULA MERHABA

9.Sınıflarımız da Liseye Merhaba Dedi!

Gelişim ailesine katılan 9. Sınıf öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz
eşliğinde liselerini, öğretmenlerini ve okul mekanlarını detaylarıyla
hazırlanmış olan programla tanıdılar.
Birinci gün okul işleyişini, öğretmenlerini ve fiziki mekanları
oryantiring etkinliğiyle öğrenen öğrencilerimiz, ikinci günde müzik,
görsel sanatlar ve sportif etkinliklerle okul uyumlarını mutlak bir
şekilde tamamladılar ve artık okula hazırlar. Programda emeği geçen
öğretmenlerimize, çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyor,
2015-2016 Eğitim Yılında aramıza katılan 9. Sınıf öğrencilerimize
başarılar diliyoruz.

Gelişim Koleji Ortaokuluna başlayan 5. Sınıf öğrencilerimize yönelik okula
uyum ve tanışma programı başarıyla gerçekleşti. Öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte sanatsal ve sportif çalışmalarla okullarını, öğretmenlerini
ve ders mekanlarını tanıdılar. Programda emeği geçen öğretmenlerimize,
çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, 2015-2016 Eğitim Yılında ailemize katılan 5. Sınıf öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Ara Sınıflara Yeni Kayıt Olan Öğrencilerimiz
Öğretmenleri İle Buluştu
İlkokulda ve Ortaokulda
boş
olan
kontenjanları
dolduran ara sınıf (2, 3, 4,
6, 7) öğrencilerimize yönelik
bir günlük öğretmenlerle ve
okuluyla tanışma programı
başarıyla sonuçlanmıştır.
Öğrencilerimize 2015-2016
Eğitim Yılında başarılar
diliyoruz.

1.sınıfların
Okulu
Keşfetme
Heyecanı
‘Bu haftayı aramıza yeni katılan öğrencilerimizin okula uyum ve okulla tanışma etkinlikleriyle geçiren okulumuzda,
bugün de anne ve babalarının biricikleri ve okulumuzun da geleceği
olan 1. Sınıf öğrencilerimizi ağırladık.
Saat 09:00‘dan itibaren okullarına gelmeye başlayan öğrencilerimiz,
velileriyle birlikte sınıflarını ve öğretmenlerini öğrendikten sonra
öğretmenlerinin liderliğinde sınıflarına alınıp, anne ve babalarıyla birlikte
7
istasyonda
gerçekleştirilen
etkinliklerle
aramıza katıldılar.
A k a d e m i k ,
İngilizce,
Görsel
Sanatlar,
Beden
Eğitimi, Müzik, Drama ve Dans etkinliklerine katılan öğrenci
ve velilerimiz keyifli geçirilen bu zaman dilimini, tüm sınıfların
birlikte okul bahçesinde oluşturdukları “Sevgi Çemberi”
etkinliğiyle uçan beyaz balonları gökyüzüne bırakarak
tamamladılar. Okula Uyum ve Tanışma Programı’nda emeği
geçen tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize, idari ve destek
hizmeti veren kadromuza teşekkür ediyoruz.

AKADEMİK

5.Sınıflarımızın Ortaokula Hazırlık Süreci

ÖZ-DE-BİR
ESKİŞEHİR
1.Sİ
Okulumuz Fen Lisesi öğrencilerinden
Esra ARMAĞAN, Türkiye geneli yapılan
ÖZ-DE-BİR Sınavı'nda Eskişehir 1.si
Türkiye 184.sü olmuştur. Bu gururu
bize yaşatan öğrencimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

Cambridge Sınavları Sonuç
Belgeleri Verildi

AKADEMİK
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Geçtiğimiz Mayıs ayında okulumuzda gerçekleştirdiğimiz Cambridge sınavına giren öğrencilerimiz
sonuç belgelerini aldılar. Üçüncü sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar yaklaşık 90 öğrencimizin katıldığı
sınavlar; konuşma, okuma, yazma, dinleme, dil bilgisi ve kelime bilgisi gibi alanlarda değerlendirme
yapıyor. Sınavlarda gösterdikleri performanstan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

GELİŞİM KOLEJİ’NİN
AÇILIŞ TÖRENİ

Gelişim Koleji, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılına coşkulu bir açılış töreni ile başladı.
Eğitim kadrosunun yerlerini almasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerimizden oluşan orkestranın sunmuş olduğu resital hayranlıkla izlendi. Hep birlikte
söylenen Gelişim Marşı sonrasında eğitim öğretim için tüm öğrenci ve öğretmenler sınıflarına
geçti.

AKADEMİK
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YGS - LYS Hazırlıkları Devam
Eden Öğrencilerimiz Süleyman
Beledioğlu İle Buluştu

Lise Öğrencilerimiz Meslekleri
Tanımaya Devam Ediyor
28 Aralık Pazartesi günü okulumuz lise kademesinde 9. Bölge Eskişehir Eczacı
Odası Öğrenci Komisyonu’ndan Ece Küçükerden ve Özge Ökdem’i konuk ettik.
Misafirlerimiz 12. sınıf öğrencilerine ‘Eczacılık’ mesleğini tanıtarak meslek seçimi
konusunda rehberlik çalışmasında bulundular.
Sunumu yapan konuklarımıza faydalı bilgileri ile öğrencilerimizi aydınlattıkları için
teşekkür ediyoruz.

AKADEMİK

Bonus Hoca olarak bilinen Süleyman BELEDİOĞLU öğrencilerimize sınav sistemi, sınav stratejisi ve sınav sorularının içeriği ile ilgili bilgiler verdi. Öğrenme - tekrar ilişkisi
ve beynin bilgiyi işleme süreçlerine de değinen Süleyman BELEDİOĞLU’na öğrencilerimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

PROJELER
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Kağıt Helva
Projesiyle
Minikleri Mutlu
Etmeye Devam
Ediyoruz

Gelenekselleşen “Kağıt Helva Kitap Bağışı Projesi”yle
bu sefer Çorum’daki Atatürk İlkokulu’ndaki miniklere
elimizi uzattık. Öğrencilerimiz, proje kapsamında
bağışladıkları kitapları paketleyip bir diğer ildeki
kardeşleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Yepyeni kitaplarını güle güle
kullanmaları dileğiyle…

‘Bir Kitap da Sen Koy’
Dediler, Başardılar.
3-B sınıf başkanı Duru Baysan’ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi ‘Bir Kitap da Sen Koy’ a kısa sürede 550 kitap
toplayan 3. sınıflar, kitapları İsmet Paşa
İlkokulu’na teslim ettiler.
Projeyi gerçekleştiren öğrencilerimize
ve destek veren öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

PROJELER

Öğrencimiz Zeynep
Duman YGA Liderler
Zirvesi’nde

Okulumuz
Lisesi
öğrencisi
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Anadolu

10.

Sınıf
Zeynep

Duman her yıl binlerce
gencin

başvurduğu

YGA liderlik okuluna
seçilerek 21 Kasım’da

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşecek YGA zirvesine katılmaya hak kazandı. Öğrencimizi
tebrik ediyor ve okulumuzu başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.
KISACA YGA NEDİR?
YGA; 2000 yılında Türkiye’de kurulan uluslararası bir
YGA Liderlik Okulu’na, her yıl lise öğrencilerinin yanı sıra
200 üniversiteden 50 binin üzerinde üniversite öğrencisi
başvurur. Seçilen 4 bin kişi Güler Sabancı, Muhtar Kent,
Hüsnü Özyeğin, Cem Kozlu gibi değerli isimlerin konuşmacı
olarak yer aldığı YGA Zirvesi’ne katılır. Zirve sonrası 5 aşamalı
mülakatla seçilen 50 kişi YGA Liderlik Okulu’na kabul edilir.
Akademisyen, üst düzey yönetici, bilim insanlarından oluşan,
aralarında Doğan Cüceloğlu, Ahmet Bozer, Mehmet Toner
gibi isimlerin yer aldığı YGA Danışma kurulu üyeleri tarafından seçilen ve yetiştirilen YGA’lılar 1000
saatin üzerinde eğitim alırlar.
YGA’lılar liderlik kabiliyetlerini, YGA Atölyelerinde geleceğin liderlerini yetiştirirken geliştirirler
ve 5 bin saatin üzerinde gönüllü çalışırlar. Liderlik Atölyesi’ni üstün başarı ile tamamlayan YGA’lılar
Londra, New York, Boston ve Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilen YGA Liderlik Kampı’na katılma hakkı
kazanır..

Öğretmenlerimiz Avrupa’da Meslektaşlarıyla
Erasmus+ Okul Eğitimi Programı kapsamında
Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) projemiz kabul
edilmiştir. Proje kapsamında okulumuz öğretmenlerine yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulacaktır. Bu çerçevede 1 yıl boyunca, öğretmenlerimiz Avrupa’da Finlandiya (2 kez), Portekiz, Fransa,
Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, İtalya ve
Slovenya’da farklı branşlarda meslektaşlarıyla bir
araya gelip bilgi ve eğitim uygulamaları paylaşımı gerçekleştireceklerdir.
Projemizin hazırlanması ve kabulü aşamasında emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

PROJELER

Liderlik Okulu, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.

PROJELER
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Gelisim High School Is Getting
Ready For Mun Conference
Eskişehir Gelişim Koleji 9. Sınıf öğrencilerimiz MUN
Konferansına gidiyor. 18-19-20 Aralık 2015 tarihinde
Yeditepe Üniversitesinde hayata geçirilecek olan konferansa
41 kişilik harika ekibimizle katılacağız. Öğrencilerimiz yoğun
çalışmalarına aralıksız devam etmektedirler.
Peki Mun-Model United Nations Nedir?
MUN - Model United Nations, Birleşmiş Milletler toplantılarının
içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı
konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı
öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini
tartışmaktadır.
Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN Konferanslarında öğrenciler,
kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal
Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev almaktadır.
MUN Konferanslarına katılan
öğrenciler,
kendi
ülkeleri
adına değil, başka bir ülke
delegesi olarak konferanslara
katılmak zorundadır. Böylece
öğrenciler, dünya meselelerine
başka ulusların bakış açısı ile
bakabilmeyi öğrenmekte ve
farklı ülkelerin coğrafi, sosyal,
ekonomik, siyasi ve idari yönleri
hakkında derinlemesine bilgi
sahibi olmaktadır.

RoboGelişim Geri Dönüşüm Tesisi’nde
Okulumuz Lego etkinliği öğrencileri, bu yıl katılacakları “First Lego Leuge”
turnuvasındaki proje konuları “Çöpe Çözüm Çöple Çözüm” ile ilgili bilgi almak için
bir gezi düzenlediler.
Odunpazarı Belediyesi ve Benli Şirketinin ortaklaşa işlettiği Benli Geri Dönüşüm
Tesisi’ni ziyaret eden öğrencilerimiz, geri dönüşüm süreci ile ilgili eğitim aldılar.
Eğitim sonrasında tesisin işleyişini gözlemleyen öğrencilerimiz, çevre mühendislerine
yönelttikleri yaratıcı sorularla meraklarını giderdiler.

PROJELER

Öğrencilerimiz
Tübitak Proje
Yarışmalarına
Hazırlanıyor
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Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel
bilimlerde ve sosyal bilimlerde çalışma yapmaya teşvik
etmek; öğrencilerin araştırma ve geliştirme odaklı
bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak
amacıyla Tübitak tarafından 47.si düzenlenen
Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına
katılmak için okulumuzda çalışmalar büyük bir hızla
devam etmektedir.

Okulumuz laboratuvarı ve üniversite laboratuvarlarında çalışma
ve deneylerini sürdüren öğrencilerimiz projelerini özenli bir
şekilde hazırlamaya devam ediyorlar.
Bilgisayar
alanında
Özge
Göktaş; Psikoloji alanında Sıla
Yaşar, Hilal Vardar, Zeynep Eröksüz, Selin Töre; Sosyoloji
alanında Can Tonus; Matematik alanında Tarık Akçay; Fizik
alanında Özge Dikmen, Deniz İçden; Kimya alanında Yiğit
Uzun, Arda Harzadın;
Biyoloji alanında Damla
Ada, Zeynep Duman,
Ayşenaz Özabacı ve Doğa
Önaçan isimli öğrencilerimiz okulumuzu en iyi şekilde temsil
edeceklerdir. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının
devamını diliyoruz.

7. Sınıflar “Ülkemizde Nüfus”
Ünitesini Grafik ve Tablolar Projesiyle Tamamladı
Eğitim ve öğretimin sadece okullarda değil, yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu gerçeğinden
yola çıkarak geliştirdiğimiz projelerle öğrencileri hayata hazırlamaya devam ediyoruz.
7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kapsamında ‘’Ülkemizde Nüfus’’ ünitesi “Grafik ve Tablolar” adlı proje
ile öğrencilerimiz tablo ve grafiklerden yararlanarak ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri
yorumlamayı kendi oluşturdukları ürünler ile kalıcı hale getirdiler.
Çalışmada emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

PROJELER

Öğrencilerimiz önceki
senelerde
olduğu
gibi bu sene de aktif
katılım ile Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji,
Bilgisayar ve Sosyoloji olmak üzere 7 daldan, branş öğretmenleri
rehberliğinde çalışmalarına devam etmektedirler.

PROJELER
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Kimya Projemiz ile Amerika’da
Türkiye’yi Temsil Ediyoruz
Tübitak tarafından düzenlenen 46. Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması’nda
Eskişehir Bölge Birincisi olan Kimya projemiz, ilimizi ve ülkemizi temsil etmek üzere,
INTEL - ISEF Proje Yarışması’na katılmaya hak kazanmıştır. 8 - 13 Mayıs 2016
tarihleri arasında Phoenix, Arizona’da düzenlenecek olan yarışmaya katılacak olan
öğrencilerimiz Cemre Su Züberi, Orhun Arda Özcan ve danışman öğretmenimiz
Dr. Arzu Harzadın’a başarılar diliyoruz.

Projemiz Vali Bey Tarafından
Ödüllendirildi
Amerika’da düzenlenen INTEL - ISEF Proje
Yarışması’na katılacak olan öğrencilerimiz
ve TÜBİTAK Eskişehir Bölge Koordinatörü
Doç. Dr. Eyüp Artvinli, Eskişehir Gelişim
Koleji Lise Yöneticisi Sinem Beken, Kimya
Öğretmeni
Dr. Arzu Harzadın Eskişehir Valisi Güngör Azim
TUNA tarafından makamında kabul edildi. Proje
hakkında bilgiler alan Vali Bey, öğrencilerimize
başarılar diledi ve öğrencilerimizi ödüllendirdi.
İlgisinden ve desteklerinden dolayı Sayın Tuna’ya
çok teşekkür ediyoruz.

ETKİNLİKLER
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KARNAVAL LİSE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ
ENGELLERİ AŞIYORUZ
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarını bir an bile olsa anlayabilmeleri
amacıyla lise öğrencilerimiz, gözleri ve ayakları bağlı şekilde ayrıca tekerlekli sandalyede dolaşarak simgesel
engelli vatandaşlarımızın davranışlarını sergiledirler. Bunun yanında bedensel engelli öğrencilerimizden Arman
Saraç’la yaşadığı zorluklara ilişkin söyleşide bulundular.
SENİN DE 5’TE YERİN OLSUN!
“Okuyoruz, okumayı önemsiyoruz ve herkes okusun” diyerek yola çıkan lise
öğrencileri, Hidayet Türkoğlu Basketbol Okulları ile ortaklaşa “Kitap Toplama
Kampanyası” başlattı. Eskişehir, Konya, Mardin ve Ağrı’daki 5 okula kütüphane
oluşturulması konusunda destek olmak amacıyla okulumuzda Kitap Kumbarası
oluşturan öğrencilerimiz, kitap okumaya gösterdikleri özen ve paylaşıma verdikleri
değerle bir kez daha gururlanmamızı sağladılar.

BEYAZ BASTON’a 1
DESTEKDE SİZDEN

Etkinlik sonrasında “Beyaz Baston Derneği”ne bağışlamak
üzere “Beyaz Baston” alınacağı ve gönüllü öğrencilerin bağış
yapabilecekleri duyuruldu. Toplanan bağışları ilerleyen günlerde
derneğe yapacağımız ziyaretle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.
Öğrencilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.

GELİŞİM ZEYTİN ÇEVRE PROJESİ “ATIK PİL TOPLAMA” ve “PLASTİK KAPAK TOPLAMA”
KAMPANYALARI İLE BU YILKİ FAALİYETLERİNE BAŞLADI.
Gelişim Koleji öğrencileri tarafından geçen yıl faaliyetlerini başlatan
“Gelişim Zeytin Çevre Projesi” kapsamında lise öğrencilerimiz “Atık
Pil Toplama Kampanyası” başlatarak geri dönüşüm konusunda
öğrencileri bilgilendirdi.
Aylık planlanan çalışmalar doğrultusunda, Aralık ayından itibaren
Gelişim Koleji öğrencileri Kamuya Yararlı Derneklerden sayılan
“Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği” görme engellilerin
kullanmış olduğu “Beyaz Bastonlar” için okulda “Plastik Kapak
Toplama Kampanyası” başlatarak hem dernek için faydalı bir
davranış sergilediler hem de geri dönüşüm konusunda çevre bilinci
kazandılar.
Öğrencilerimizi gösterdikleri duyarlı davranışlarından ötürü
kutluyoruz.

PROJELER

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme
Engelliler Haftası kapsamında
öğrencilerimizde farkındalık yaratabilmek için “Dedemin İnsanları”
filmi izletildi. Önce görüntü olmadan sadece sesli betimleme
yapılmış haliyle öğrencilerimize sunulan film, sonrasında hem
görüntülü hem de sesli olarak öğrencilerimize izletildi. İki sunum
sonrasında da öğrencilerimizden hissettiklerini ve sunumlar
arasındaki farklılıkları yazılı olarak anlatmaları istendi.

ETKİNLİKLER
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Gelişim Koleji
Trekking’de
Her yıl 9. sınıflarımız için geleneksel
olarak düzenlenen trekking etkinliğimizi
10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdik.
Beşik Deresi’nde yapılan etkinlikte
öğrencilerimiz şehrin gürültüsünden
uzak, bol oksijenli bir gün geçirdiler.
1 saat süren yürüyüşün ardından, hep
birlikte oyunlar oynadık, mangal partisi
yaptık, sonbaharın tadını çıkardık ve
unutulmaz anılar biriktirdik.

ÇOCUKLARIMIZA
ATLI KARINCA
HEDİYESİ

Çocuklarımız atlı karıncanın gelmesinin
mutluluğunu yaşayarak, öğretmenleri
refakatinde atlı karıncaya binerek
keyifli dakikalar yaşadılar. Evlere
bilgisayarların girmesiyle unutulmaya
yüz tutan atlı karınca, çocuklarımızın
akınına uğradı. Çocuklar, özellikle atlı karıncaya binebilmek için uzun kuyruklar
oluşturdu. Okulumuz olarak çocuklarımıza, eski eğlence mekanları ile tanışma
fırsatı sağlayarak mutluluklarını arttırmayı hedefledik.

ETKİNLİKLER
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Demokrasi kültürünü okul atmosferinde yaymak
için her yıl yürütülen öğrenci meclisi seçim süreci,
başkan adaylarının ve ekiplerinin propaganda
konuşmaları ile başladı. İlkokulda 11, ortaokulda
7, lisede 3 grubun katıldığı seçim oldukça
çekişmeli geçti. Oylama sonucunda aşağıdaki
sonuçlar elde edildi: İlkokulda 27 Ekim Salı günü
yapılan seçimde Üzüm Naz SEVİNÇ, Ortaokulda
3 Kasım Salı günü yapılan seçimde Doğukan
Hikmet ALTAÇ, Lisede 3 Kasım Salı günü yapılan
seçimde Ant ÖZTEKİN okul başkanı seçildi.
Seçimlerde
emeği
geçen
öğrenci
ve
öğretmenlerimize teşekkür eder, öğrencilerimize ve ekiplerine yapacakları çalışmalarda
başarılar dileriz.

HEDEFİMİ
BELİRLİYORUM
Meslek seçimi, bireyin hayatında verdiği en önemli
kararlardan biridir, çünkü bireyin hayatının büyük bir
bölümünü mesleki etkinlikler içermektedir. Meslek,
sadece bir para kazanma, hayatı idame değil, belki
bunlardan da önemlisi bireyin kendini ifade etme,
kendini kabul ve gerçekleştirme yoludur.
Meslekî rehberlik hizmetlerinin ilk basamağı, gencin özelliklerini tanıma; ikinci basamak ise meslekleri
inceleme ve tanıma, sonra da bu bilgileri eşleştirerek uygun bir karara gitmeyi kapsar. O halde ikinci
aşamada gencin çeşitli meslekleri tanıması için yardım etmek gerekir. Çünkü birey kendini ne kadar
iyi tanırsa tanısın, meslekler hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip değilse uygun bir meslekî seçim
yapamaz.
Rehber Öğretmen Seda Özdemir liderliğinde 11. Sınıf öğrencilerimiz 11 Kasım - 3 Aralık tarihleri
arasında hedeflerini belirlemeleri ve lisans programları hakkında detaylı bilgi edinmeleri için hayal
ettikleri bölümlerde üniversite öğrencileriyle birlikte derse katıldılar ve bölüm hakkında bilgi aldılar.

Gidilen Bölümlerde
Tıp, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Pilotaj, Hukuk, İşletme,
Rehberlik
Psikolojik
Danışmanlık,
Mimarlık, Radyo Sinema Televizyon
lisans programları tanıtıldı.
Desteklerinden
dolayı
Anadolu
Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’ne teşekkür ederiz.
“Eğer sevdiğin işi yaparsan, hayatın
boyunca bir kez bile çalışmış
olmazsın”
Konfüçyus

ETKİNLİKLER

Öğrenci Meclisi Seçimlerimiz
Sonuçlandı

ETKİNLİKLER
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Erol Büyükmeriç 6. Sınıflarla
Buluştu
Yazar Erol Büyükmeriç okulumuz da 6. sınıf öğrencileriyle buluştu.
6. sınıf öğrencilerinin birinci dönem okuduğu kitaplardan biri olan “Midas’ın Serçeparmağı”
adlı kitabın yazarı Erol Büyükmeriç, okul
kütüphanesinde öğrencilerle buluşarak
onlardan gelen soruları cevapladı.
Yazarımız, öğrencilerden gelen sorular
dışında kitaplara, araştırmaya, yazmaya olan
ilgisinin çocukluk dönemlerinde başladığını
ve bu nedenle bu dönemlerin çok önemli
olduğunu belirterek öğrencilere bol bol kitap
okumaları, araştırma yapmaları yönünde
öğütlerde de bulundu.

Yazarımız her şube ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Bu sayede her öğrencinin etkinliğe bire bir
katılımı ve soru sorabilmesi sağlandı.
Bu etkinlikle birlikte öğrencilerimizin dinleme,
dinlediklerinden not alabilme ve soru sorabilme
becerileri de pekiştirilmiş oldu.

Sedat Örsel Okulumuzda
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sedat Örsel 4 Ocak Pazartesi günü lise öğrencilerimiz
ile buluştu. Okul için değil yaşam için öğrenmenin önemine değinen saygıdeğer
hocamız meslek seçiminde doğru tercihin nasıl yapılacağı ve meslek seçiminin önemi
konusunda birikimlerini öğrencilerimize mizahi bir dil ile aktardı. Bu keyifli söyleşi için
kendilerine teşekkür ediyoruz.

ETKİNLİKLER
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Birinci dönem boyunca cumartesi günleri spor dalında yüzme, kort tenisi, badminton, eskrim,
binicilik; müzik dalında gitar, keman;
görsel sanatlar dalında ahşap boyama,
ebru, fotoğrafçılık ve deneyle fizik
branşlarında düzenlediğimiz etkinliklerimiz
öğrencilerimize dağıtılan sertifikalarla
başarılı bir şekilde tamamlandı. Cumartesi
etkinliklerine
katılan
öğrencilerimiz
düşünmeyi, farklı çözümler üretmeyi,
dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırmayı,
verilen direktiflere uymayı, iş birliği içinde
çalışmayı öğrenerek; hayal gücü, el-göz
koordinasyonu ve becerileri geliştirdiler.
İkinci dönem etkinliklerimizde buluşmak
dileğiyle, öğrencilerimizi tebrik ederiz.

Resitalli Kutlama Süprizi
Okulumuzun öğrencileri,
10 Ocak “Çalışan Gazeteciler
Günü”nü kutlamak için 2 Eylül, Sakarya, İstikbal ve Anadolu
gibi kentimizdeki yerel gazeteleri ziyaret ederek, gazete
sahiplerinden habercilikle ilgili bilgi aldı. Uygulamalı Dersler
Yöneticisi Özgür Aktaş ve Müzik öğretmeni Şenay Sunel
ile okul orkestrasında görev alan öğrencilerimiz çaldıkları
parçalarla gazete çalışanlarına güzel bir sürpriz yaptı.
Öğrencilerimiz, gazetecilikle ilgili sorular sorarak çalışmalar
hakkında
bilgiler
aldılar.
Gazete müdürleri; ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, gazeteciliğin zorlu
bir meslek olduğuna dikkati
çekti.
Gazetecilik mesleğini icra
ederken
zaman
zaman
zorlandıklarını anlatan yayın müdürleri , “Her şeyden önce
toplum yararına haberler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikli
hedefimiz kamuoyunu bilgilendirmektir. Bunun için ekip
olarak çalışıyoruz.” dedi. Okul yöneticisi Özgür AKTAŞ ise:
“Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir. Bu kapsamda yerel
yayın yapan gazeteleri ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi
alıyoruz.” dedi.

ETKİNLİKLER

Cumartesi Etkinlikleri
Başarıyla Tamamlandı
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Gelişim’de Renkli Öğretmenler
Günü
Öğretmenler
günü
etkinliklerimiz
öğrencilerimizin
çalışmaları
ve
okul
kurucumuz Erdal Şahbaz’ın öğretmenleri
tek tek ziyaret ederek kutlamasıyla başladı.
Anaokulundan liseye kadar öğrencilerimizin
tümü 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çeşitli
etkinliklerle
kutlayarak
öğretmenlerini
onurlandırdılar. Anaokulu öğrencilerimiz minik
elleriyle yaptıkları çalışmaları öğretmenlerini
hediye ederken, ilkokul öğrencilerimiz müzik
resitaliyle, lise öğrencilerimiz ise her yıl
geleneksel olarak öğrenci başkanlığının
düzenlediği Öğretmen Oscarları töreniyle
öğretmenlerini
gururlandırdılar.
Törende
öğrencilerimizin solo konserleri, yaratıcı
öğretmen ve öğrenci röportajları ile
öğretmenler gününe renk kattılar. Daha sonra
lise öğrencilerinin oylarıyla seçilen öğretmen
oscarları sahiplerine dağıtıldı. Okulumuz
öğretmenler günü etkinliğini gerçekleştiren
tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

Geleneksel Öğretmenler
Günü Gezimiz
Biliyoruz ki okulun temeli öğrenci ve öğretmenlerdir. Öğrencileri
için çalışan ve çaba sarf eden öğretmenlerimizin mutluluğu Gelişim
Koleji’nin önceliğidir. Her yıl geleneksel olarak Öğretmenler Günü’nü
öğretmenlik mesleğinin akademik, sosyal, kültürel ve entelektüel
değerlerini dikkate alarak kutluyoruz. Bu yıl da bu özel günü
Selçuk, Efes Antik Kenti, Kuşadası, Şirince ve Nesin Matematik
Köyü gezilerini gerçekleştirerek tamamladık.
Geziye emeği geçen okul yönetimine ve katılımları için tüm
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

ETKİNLİKLER
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öğretmenlerimiz, öğlen yemeğini de köyde
yediler. Mesleki açıdan verimli bir buluşma
gerçekleştiren
öğretmenlerimiz
dönüş
yoluna çıkmak üzere köyden ayrıldılar.
Matematik Köyü’nde öğretmenlerimize
vakit ayıran Ali Nesin’e ve köydeki gönüllü
arkadaşlara, ayrıca içimizdeki köy gönüllüsü
öğretmenlerimiz Esra Çelik ve Gülten
Balaban’a da ev sahiplikleri için teşekkür
ederiz.

GEZİLER

İzmir’in Şirince köyünü gezen Gelişim
Koleji öğretmenleri, köyün 1 km
uzağındaki Nesin Matematik Köyü’nü
ziyaret ettiler.
Matematik Köyü’nü gezen ve köy
hakkında bilgi edinen öğretmenlerimiz, Ali
Nesin ile köy kütüphanesinde öğretmenlik
ve matematik üzerine bir sohbet
gerçekleştirdiler. Keyifli ve verimli geçen
sohbetten sonra kitaplarını imzalayan Ali
Nesin’le bireysel görüşme fırsatı bulan

GEZİLER
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4. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersini
İnönü’de İşledi
Gelişim Koleji 4. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersi “Geçmişimi
Öğreniyorum” ünitesi kapsamında Metristepe, İnönü Şehitliği, Karargah
Evi ve Müzesi’ne gittiler. Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı sayılan İnönü
Savaşları’nın yapıldığı yeri görüp bölgenin İnönü Savaşı içindeki yeri ve önemine
vurgu yaparak ders işlediler. Duygusal anların yaşandığı gezimizde, Türk Hava
Kurumu’na yapılan ziyaret ile eğlenceli dakikalar yaşandı.

5. Sınıflarımız
Gökçekaya
Barajı’nda

Öğrencilerimiz şehrimizin beşeri ve ekonomik özelliklerini yerinde öğrenmek için Gökçekaya Barajını
ve Hidroelektrik Santrali’ni gezdi. Yol üzerinde lületaşı ocaklarını, şeker pancarı tarlalarını, küçükbaş
ve büyükbaş hayvan otlaklarını gördüler. Ardından
baraj havzasına ulaşan öğrencilerimiz Gökçekaya
Barajı’nın teknik özelliklerini, su gücünün enerjiye
dönüştürülmesi sürecini, yenilenebilir enerjinin ve
hidroelektrik enerjinin Türkiye ekonomisindeki önemini öğrendiler.
Öğrencilerimiz, yetkililere elektrik üretimi süreci
hakkında merak ettikleri soruları sorarak doyurucu
yanıtlar aldılar. Aldıkları yanıtları not edip bol bol fotoğraf çektiler.

MİNİKLERE TRAFİK DERSİ
Eskişehir trafik şube müdürlüğü; trafik kurallarında
farkındalık yaratmak amacıyla çocuklarımızı ziyaret
ettiler. Çocuklarımız trafik kuralları, okula gelip
giderken dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda
büro amirleri tarafından bilgilendirildiler. Eğitimde
çocuklara yolun karşısına geçme, servis araçlarına
inip binme, trafik ışıkları gibi konular anlatıldı. Boyu 1
metre 35 santimetreden kısa ve kilosu 36 kilogramdan
düşük çocukların araçların ön koltuğuna oturmaması
gerektiği uyarısını yapan polisler, mutlaka emniyet
kemeri takmaları gerektiğini hatırlattı. Şube Müdürleri;
“Eğitimin çocuktan başlaması gerektiğini düşündük.
Bunun için okullarımızı ziyaret ederek öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendiriyoruz. Onlar da evlerine
gittiklerinde anne ve babalarının kurallara uymaları konusunda uyaracaklardır.

GELİŞİM GEZİLERİ
YERİNDE ÖĞRENME
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Gelişim Pınar Süt
Tesislerini ziyaret etti

5. Sınıflar Diyaliz
Merkezinde
Okulumuz 5. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri dersi
kapsamında “Vücudumuzda Boşaltım” konusunu
öğrendiler. Boşaltımda görevli yapı ve organlarımızın
sağlığının önemini öğrenen öğrencilerimiz, konuyla
ilgili daha fazla bilgi edinmek adına Anadolu Diyaliz
Merkezi’ne giderek böbrek sağlığını korumak için
dikkat edilmesi gerekenleri Dr. Serpil Olgun’dan
dinlediler.
Öğrencilerimiz ‘Günlük almamız gereken tuz miktarı
ne kadardır?’, ‘Günde en az 2 litre su içmeliyiz diye
kendimizi sınırlandırmalı mıyız?’, ‘Çok ilaç içmemizin
böbreklere ne gibi zararları vardır?’, ‘Diyaliz
makinesinde kandaki atık maddelerin
süzülmesi ortalama ne kadar sürüyor?’,
‘Hastalar diyaliz makinesine haftada en az
kaç kere bağlanmalı?’ gibi merak ettikleri tüm
soruların yanıtlarını aldılar.
Böbrekleri çalışmayan hastaların kanlarında
biriken atıkların uzaklaştırılması için diyaliz
makinesine bağlandıklarını gözlemlediler.
Diyaliz makinesine bağlanan hastalarla
böbrek sağlığını korumakla ilgili tavsiyeler alıp
sohbet ettiler. Özellikle tuzun vücudumuza
verdiği zararları öğrenen öğrencilerimiz okula
döndüklerinde bu konuda diğer öğretmenleri

GEZİLER

İlkokul öğrencilerimiz Pınar Süt Üretim Tesislerini
gezerek, sütün ve yoğurdun yapım aşamalarını
yakından görme fırsatı bularak, pınar ürünleri
hakkında bilgi aldılar. Yedikleri yiyeceklerin
nasıl üretildiğini ve hangi aşamalardan
geçtiğini öğrenen çocuklara,
güvenilir gıda
bilinci aşılanmaya çalışıldı. Ayrıca Pınar Süt´e
çocuklarımıza verdikleri hediye için teşekkür
ederiz.

GEZİLER
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7. Sınıf
Öğrencilerimiz
Derslerini
Çanakkale’de
İşledi
7. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler ve sınıf
öğretmenleriyle 23 Ekim Cuma günü Çanakkale’ye
gittiler.
1. gün sabah Havran ilçesindeki Koca Seyit’in köyünü
ziyaret eden öğrencilerimiz, öğleden sonra Assos Antik
Kenti’ni gezerek bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini öğrendiler. Kadırga
Koyu’nda konaklayan öğrencilerimiz 2. gün Çanakkale merkezdeki Çimenlik
Kalesi’ni gezdikten sonra Gelibolu Yarımadası’na geçtiler. Ada’da Akbaş
Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Namazgah ve Hamidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı,
Mecidiye Tabyası, Havuzlar Şehitliği, Alçıtepe Köyü, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni
ziyaret eden öğrencilerimiz geziden memnuniyetlerini ‘Keşke herkes bizim gibi
Çanakkale’yi anlam ve önemiyle ziyaret edebilse.’ sözleriyle ifade ettiler.

4. Sınıf Öğrencilerimiz Sazova Bilim
Merkezi’nde
4. sınıf öğrencilerimiz için düzenlenen
Sazova
Bilim Merkezi gezimiz,
öğrencilerimizin ve 4. sınıf öğretmenlerimizin katılımıyla 23 Ekim Cuma günü
gerçekleşti. Sadece okuyarak değil , deneyerek ve gözlemleyerek öğrenmenin
eğitimde daha etkili olduğunu düşüncesinden yola çıkarak düzenlediğimiz gezide
öğrencilerimiz keyifli vakit geçirdiler. Kalp atışlarını dinlediler.Bisiklet çevirirken
iskeletlerini seyrettiler. Deprem simülasyonunda deprem öncesi hazırlığı ,deprem
anında yapılacaklar ve deprem sonrası neler yapılması gerektiğini gözlemleyerek
öğrendiler. Van De Graaff jeneratöründe keyiflerine diyecek yoktu. Son olarak Uzay
Evi’nde ‘Nasıl astronot olunur?’ sorusunun cevabını aradılar ve aldıkları birbirinden
faydalı bilgilerle geziyi tamamladılar.

GELİŞİM GEZİLERİ
YERİNDE ÖĞRENME
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Antik Çağ Yolculuğundayız

Gordion’dan ayrıldıktan sonraki durağımız Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ydi. Öğrencilerimiz
Paleolitik Devir, Neolitik Devir, Bakır (Kalkolitik) Devri,
Tunç Devri, Demir Devri, Hititler, Frigler, Urartular
medeniyetlerinden çıkarılan arkeolojik buluntuları
incelediler.
Tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkan, bu yolculuk
esnasındaki incelemelerinde bol bol not alan ve
fotoğraf çeken öğrencilerimiz Paleolitik Çağ’dan
itibaren gezinin değerlendirmesini yapacaklar.
Gezinin
düzenlenmesinde
emeği
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

geçen

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde her şeyin bir anlamı vardı. Mesela vazonun üzerinde bir düğün hikayesi
vardı. Eski insanlar ölülerini eşyaları ile gömüyormuş. Öldükten sonra dirilişe inandıkları için eşyalarını da
kullanacaklarına inanıyorlarmış. Çatalhöyük’te ise ölüler evlerin altına gömülürmüş. Duvarlarda boğa başları varmış. Boğa kutsal bir hayvanmış. Orda bir Çatalhöyük evinin örneği vardı. Çatalhöyük’teki an tanrıça
figürlerini ve Frigler’in Ana Tanrıçası Kibele’nin heykelini gördük. Güzel ve bilgilendirici bir geziydi.

Elif Gocuklu 6/C

Öğrencilerimiz Ankara
Üniversitelerini Ziyarette
18 Aralık Cuma günü 10 ve 11. Sınıf öğrencilerimiz Ankara’nın seçkin üniversitelerini tanımak için yola çıktılar. Bilkent Üniversitesini, TOBB ETÜ ve ODTÜ’yü ziyaret
eden öğrencilerimiz üniversitelerin giriş koşullarını, akademik, fiziki, sosyal olanaklarını keşfettiler.

GEZİLER

6.sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinin ‘İlkçağ
Anadolu Uygarlıkları’ konusu kapsamında Gordion
ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisine katıldılar.
İlk önce Gordion’da efsanevi Frig Kralı Midas’ın anıt
mezarı olan tümülüsü gezen öğrencilerimiz ardından
Gordion Müzesi’nde antik kentten ve tümülüslerden
çıkarılan tarihi eserleri incelediler. Günümüzden 2500
yıl önce yüksek bir medeniyet inşa eden Frigler’in
antik yaşam tarzlarını öğrenen öğrencilerimiz Frig
uygarlığının tarihsel önemini ve günümüze etkilerini
kavradılar.

GEZİLER
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T ü rk E ğit im G ö n ü l l ü l e ri
Vakf ı Ziy aret i
Öğrencilerimiz Türk Eğitim Gönüllüleri
Vakfı’na (TEGV) anlamlı bir gezi
düzenlediler. Türkiye’nin 30 ilinde faaliyet
gösteren vakfın kuruluş amacını, yaptıkları
çalışmaları yerinde görerek Türkiye’deki
çalışmalarını da hazırlanışlarını izleyerek
öğrendiler.
Vakfın gönüllülük esası üzerine kurulduğu,
vakıfta kimlerin çalışabildiği ve buradan
kimlerin faydalanabildiği bilgisini aldılar.
Öğrencilerimiz, eğitime gönül vermiş
maddi ve manevi desteği herkesin
gerçekleştirebileceğini bu anlamlı gezide
öğrendiler; TEGV’ e destek olmak dileği
ile oradan ayrıldılar.

Anasınıflarımız Bilim ve
Deney Merkezi
Gezisinde

Çocukların hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları bilim sevgisi ve merak duygusunu ancak doğru kurgulanmış, yaparak, yaşayarak,
eğlenerek öğrenme modeli sayesinde geliştirilebilir. Bilim ve deney merkezine yapmış
olduğumuz gezide çocuklarımız bilimin olağanüstü dünyasını birebir uygulamalı etkinliklerle yaşadılar.

ANAOKULU

Anasınıfı okula başladı
Bu haftayı aramıza yeni katılan öğrencilerimizin okula
uyum ve okulla tanışma etkinlikleriyle geçiren okulumuzda,
bugün de anne ve babalarının biricikleri ve okulumuzun da
geleceği olan Anaokulu öğrencilerimizi ağırladık.

Bu haftayı aramıza yeni katılan öğrencilerimizin okula uyum
ve okulla tanışma etkinlikleriyle geçiren okulumuzda, bugün
de anne ve babalarının biricikleri ve okulumuzun da geleceği olan Anaokulu öğrencilerimizi ağırladık. Saat 09:00‘dan
itibaren okullarına gelmeye başlayan öğrencilerimiz, sınıflarını ve öğretmenlerini öğrendikten sonra öğretmenlerinin
liderliğinde anne ve
babalarıyla birlikte
7 istasyonda gerçekleştirilen etkinliklerle aramıza katıldılar. İngilizce,
Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Müzik, Drama ve Dans etkinliklerine
katılan öğrenci ve velilerimiz keyifli zaman geçirdiler. Okula Uyum ve
Tanışma Programı’nda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize, idari ve destek hizmeti veren kadromuza teşekkür ediyoruz.

Ekmeğin Hikayesi
Ekmek fabrikasına yapmış olduğumuz ziyaretimizde, çocuklarımız ekmeğin üretim
aşamalarını gözlemlediler. Çocuklar, son
teknolojiyle donatılmış fabrikada hijyenik
bir ortamda üretilen ekmekler hakkında
bilgi edindiler. Hamurun karıştırılması, mayalanması, eşit parçalara ayrılması, üzerine çizik atılması ve ardından yürüyen
bantlı fırınlarda pişirilmesini izleyen çocuklarımız, fırından çıkan sıcacık ekmekleri tatma keyfini yaşadılar. Ekmeğin un,
su, tuz ve mayadan oluşan bir hamurdan,
sofralara gelene kadar geçirdiği süreçlere
tanık olan çocuklarımız, son derece titizlikle sürdürülen üretim çalışmalarını ilgiyle
takip ettiler.
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ANAOKULU
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ANAOKULU

Merhaba 2016
Okulumuzda yeni yıl çeşitli etkinliklerle
kutlandı. Anasınıfı öğrencilerimiz yılbaşı
kutlaması
etkinliklerinde,
sınıflarını
süslediler ve ailelerine sürpriz hediyeler
hazırladılar. Noel Babanın verdiği hediyeler
onları çok mutlu etti. Oyunlar oynayıp,
müzik
eşliğinde
dans ettikten sonra
yemeklerini afiyetle
yediler.
İlkokul öğrencilerimiz sınıflarında düzenlenen etkinliklerle
yeni yıla merhaba dediler.
Ortaokul çocuklarımız müzik ve dans yarışmaları etkinlikleriyle
yeni yıl kutlamalarına sosyal bir boyut kazandırdılar.
Lise öğrencilerimiz müzik grubumuzun şarkıları, dans
yarışmaları, piyango çekilişleri, karoeke yarışmaları gibi
etkinlikler eşliğinde yeni yılı büyük bir coşku ile kutladılar.

Anaokulu Tepebaşı Belediyesi Ağız
ve Diş Sağlığı Merkezi Gezisinde
Tepebaşı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezine yapmış olduğumuz gezide
çocuklarımıza çürük oluştuktan sonra
çürüğü tedavi etmek yerine, çürük
oluşmadan sağlıklı dişe nasıl ulaşılır? ve “Diş

hekimleri çürük sayısını en aza nasıl
indirebilir” hakkında bir tanıtım filmi
izletildi.
Eğitici ve keyifli vakit geçirdiğimiz
ağız ve diş sağlığı merkezine teşekkür
ediyoruz.
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Gelenek Bozulmadı
2015-2016 Eğitim yılı ilk şampiyonluğumuz Kız Voleybol (B)
takımımızdan geldi. Oyuncularımız düzenlenen okullararası
turnuvada Eskişehir şampiyonu olarak bu branşta, 17 senede 16. şampiyonluğunu aldı ve inanılmaz bir rekora imza
attı. Antrenörümüz Kazım Tokat ve öğrencilerimizi kutluyor,
desteklerinden ötürü tüm Gelişim Koleji ailesine teşekkür
ediyoruz.

Çifte Şampiyonluk
Okullararası Genç Kız ve Genç
Erkekler Basketbol İl Birinciliği mücadeleleri sona ererken,
okulumuz her iki kategoride de
şampiyonluk ipini göğüsleyip
önemli bir başarıya imza attı.
Genç Kız Takımımız tek devreli lig
usulüne göre oynanan karşılaşmalarda çıktığı tüm maçları kazanarak daha önce şampiyonluğunu ilan etmişti. Genç Erkek
Takımımız ise çıktığı final karşılaşmasında Atayurt Koleji’ni
54-53 mağlup ederek şampiyonluklarına bir yerinisini daha
ekledi.
Oynanan muhteşem karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kız ve erkek takımlarımıza
kupa ve madalyaları verildi.
Basketbol antrenörlerimiz Can Corcor, Tezcan Yeşilçayırlı ve oyuncularımızı tebrik
eder, turnuva boyunca bizi yalnız bırakmayan Gelişim Ailesi’ne teşekkürlerimizi sunarız.

SPOR
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Hidayet Türkoğlu
Gelişim “Koleji”nde
Hido Gelişim Kolleji’nde
Basketbol A Milli Takımımızın eski kaptanı ve NBA oyuncusu Hidayet
TÜRKOĞLU, Eskişehir Gelişim Koleji’nde basketbol okulu açtı.
Basketbol A Milli Takımımızın eski kaptanı ve NBA oyuncusu Hidayet
TÜRKOĞLU, Eskişehir Gelişim Koleji’nde basketbol okulu açtı.
Hidayet TÜRKOĞLU tarafından Türkiye Basketbol Federasyonu
ve NBA takımlarına yönelik açılan basketbol okulunda,geleceğin
yıldız basketbolcuları yetiştirilecek. Uzman antrenörler, beslenme
uzmanları, sporcuların pedagojik ve fizyolojik gelişimlerini kontrol
edecek ekiplerle çalışacak basketbol okulunda, çocuklar tümüyle bilimsel tekniklerle
yetiştirilecek. Şu ana kadar çeşitli yaş guruplarında kayıt alan basketbol okulu, faaliyetlerine
Eskişehir’de de başlayarak Hidayet Türkoğlu’nun da katılımıyla Gelişim Koleji’nde görkemli
açılışını yaptı.

Basketbol ve Masa Tenisinde
Milli Takım Heyecanı
8. Sınıf öğrencimiz Yiğit Can Basketbol Milli
Takımı son etap kampına çağrılarak Milli Takım kapısını araladı. Öğrencimize Milli Takım yolunda başarılar diler, basketbol eğitim öğretmenlerimiz Can Corcor ve Tezcan
Yeşilçayırlı’yı tebrik ederiz.
11. Sınıf öğrencimiz Kerim Özay 10 -22 Ocak
tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Milli Takım kampı kadrosuna seçilerek bizleri onurlandırdı. Öğrencimizi ve masa tenisi antrenörümüz Ziya Öner’i tebrik eder, başarılar dileriz.

Eskirimde İl Birinciliği
Eskrimde ortaokul ve liseler arası düzenlenen
Erkekler Flöre İl Yarışmaları’nda ortaokul düzeyinde Ali Öktem Kaçar il birincisi, Berke Özenç
il üçüncüsü olurken, lise düzeyinde Doğukan
Balkan il birincisi, Yusuf Bora Yıldırım il ikincisi
olarak bizleri onurlandırdılar. Sporcumuz Beril
Uslular ise Genç Bayanlar kategorisinde üçüncülük alarak başarılarına bir yenisini ekledi.
Antrenörümüz Çiğdem Abaza ve çocuklarımızı
tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
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Yıldız Basketbol Takımımız
ŞAMPİYON

Masa Tenisinde İl ve
Türkiye Şampiyonluğu
13-15 Kasım tarihleri arasında Adapazarı’nda gerçekleşen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında öğrencimiz Kerim Özay çiftlerde Türkiye Şampiyonu,
teklerde ise Türkiye Üçüncüsü olarak bizleri onurlandırdı. Hocamız Ziya ÖNER ve öğrencimizi üstün
başarı ve gayretinden dolayı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Eskişehir Basket SK
Gelişim Koleji’nde
Eskişehir Basket takımı menajeri ve oyuncularının, Gelişim Koleji basketbol takımı oyuncularıyla buluştuğu panelde keyifli dakikalar
yaşandı. Öğrencilerimizin sorularını yanıtlayan
oyuncular, basketbola nasıl başladıklarını, kimi
örnek aldıklarını ve ilerleyen yıllardaki hedeflerinden bahsettiler.

Ortaokul
Futbol
Turnuvası Sona Erdi
2015-2016 Eğitim yılında düzenlenen Ortaokul
Futbol Turnuvası oynanan final maçıyla sona
erdi. Namağlup bir şekilde finale kadar gelen
Çanakspor, rakibi Gelişim United’ı 2-0 yenerek
şampiyonluğunu ilan etti.
Öğrencilerimizi kutluyor başarılarının devamını
diliyoruz.

SPOR

Gelişim Koleji Yıldızlar Basketbol Takımımız okullararası final maçında İki Eylül
Ortaokulu’nu 36-32 yenerek şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Emeklerinden dolayı hocalarımız Can Corcor ve Tezcan Yeşilçayırlı’ya teşekkür eder, şampiyon
öğrencilerimizi kutlar başarılarının devamını
dileriz.

S A N AT
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GELİŞİM ÖĞRENCİLERİ SANAT
GEZİSİNDE
Görsel sanatlar kültürü ve müze bilinci
öğrenme alanlarıyla ilgili Ankara’ya
düzenlemiş olduğumuz gezide , modern
ve çağdaş sanatın izlerini deneyimleme
fırsatı bulduk.İlk olarak “II. TÜSGAD
Ankara Sanat Buluşmasına katıldık.
TÜSGAD Başkanı Kürşat Yılmaz ile
tanıştık.Yılmaz ile 18 sanat galerisinden
100’den fazla sanatçının 500 yapıtının
sergilendiği etkinliği gezdik. Kürşat
Yılmaz öğrencilerimizin ilgisinden çok
memnun oldu ve her sorularını içtenlikle
yanıtlayıp onlarla yakından ilgilendi.İlk
durağımızda topladığımız sanat aurası ile
ikinci durağımız olan Ankara Devlet Resim
ve Heykel Müzesine ulaştık.Öğrenciler
müzede Çağdaş Türk Ressamlarını ve eski
Türk ressamlarının eserlerini ilgiyle izlediler.
İzlenimlerimiz sonucunda Dünyaca ünlü
ressamlar ile Türk ressamları arasında
nasıl farklar olduğuna dair öğrencilerin
zihinlerinde sorular belirdi;örneğin “Neden Türk ressamlar dünyada çok fazla
tanınmıyorlar?”Sanat gezimize bu soruların yanıtlarını arayarak devam ettik.
Eskişehir’e gelene kadar ,bu sanatsal yoğunlukla beyin fırtınası gerçekleştirdik ve
dönünce okulumuzda Çağdaş Türk Ressamları sergisini açtık.
Görsel Sanatlar Öğretmeni

OKUL DUVARLARI RENGARENK
“Okul Duvarlarımız Hayat Bulsun” projesiyle
birlikte TEOG sınavının stresini üzerlerinden
attıklarını belirten 8.sınıf öğrencilerimiz:
“Bu projeyi okul idarecilerimiz ve öğrenci
arkadaşlarımızla birlikte hayata geçirdik.
Bununla birlikte el becerilerimiz ve göz
zevkimiz arttı. TEOG sınav stresimiz
vardı. Bu proje sayesinde sınav stresimizi
yendik ve bu da sınav başarımızı
doğrudan etkiledi. Eskiden tenefüslerde
okul bahçesinde keyifli vakit
geçiriyorduk, şimdi havalar soğuduğu
için artık okulun içinde durmak istiyoruz.
Burada bizi etkileyen güzel şeyler yaptık.
Hem kültür hem de bilgi açısından çok
güzel şeyler öğreniyoruz” ifadelerini
kullandılar”.
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Gelişim Kolejinden “Bir Bebek
Hikayesi” Sergisine Anlamlı Ziyaret
Gelişim Koleji Görsel Sanatlar dersi
öğrencileri, Öğretmenleri Nuray
ÇAKAR ve Sinem YILMAZ ile
birlikte 16 Aralık Çarşamba günü
Çağdaş Cam Sanatları Müzesi Sergi
Salonunda de açılışı yapılan “Bir
Bebek Hikaye” sergisine gittiler.

Öğrencilerimizle Sınıf Gazetesi Yaptık
5. sınıf öğrencilerimize paylaşmayı öğretmek, grup çalışması yapabilmek ve ekip ruhunu kazandırmak amacıyla
öğrencilermizle birlikte sınıf gazeteleri tasarladık.
Ortaokul Rehberlik Birimimizin liderliğindeki çalışmada öncelikle öğrencilerimizi küçük gruplara ayırdık. Kolaj tekniği
ile öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak gazete oluşturmalarını istedik. Yapılan çalışma sırasında her gruba sınırlı sayıda malzeme verdik, bu sayede grup içerisinde yardım ve
dayanışmayı sağladık. Yirmi dakikalık periyotlarda yapmış
oldukları çalışmaları istasyon yöntemi ile bir sonraki gruba
devretmelerine yardımcı olduk. Böylece herkes bir önceki
grubun yarım bıraktığı işi devam ettirerek bir bütünlük oluşturdu. Ayrıca motivasyonu artırmak amacıyla öğrencilerimizin ortak isteği doğrultusunda sevdikleri
müzikleri çalıp çalışma sonunda kutlama dansları yaptık.
Çalışmalar bittikten sonra oluşturulan gazeteler okulumuz koridorlarında sergilendi. Öğrencilerimiz
çalışma sonunda duygu ve düşüncelerini ‘Çok eğlendik, çok zevkliydi,güzel bir çalışma çıkardık.’ ,
‘Çok eğlenceli takım ruhunu yaşadığım bir çalışmaydı.’ , ‘Hoşgörülü davranarak grup çalışması yapmak çok güzeldi.’ , ‘Kendimi gazeteci gibi hissettim, takımla iş yapmak çok keyifliydi.’ , ’Birlikte olunca her şey daha
güzel oluyor.’ , ‘Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. İşbirliği
ve dayanışma iyi bir iş yapmamızı sağladı.’ cümleleriyle ifade ettiler.
Çalışmada emeği geçen öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.

S A N AT

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Beceri ve Hobi Geliştirme Eğitim
Kurslarına katılan bayanların eserleri ve turistik bez bebeklerden
oluşan sergi 10 Aralık Perşembe günü Cam Sanatları Müzesi’nde
halkın ziyaretine açıldı. Birbirinden güzel ve esprili el yapımı 273
bebekten oluşan sergi, öğrenciler tarafından hayranlıkla izlendi.
Serginin 27 Aralık tarihine kadar gezilebileceği belirtildi.

S A N AT

30
Muhteşem Yılbaşı Resitali
Espark Alışveriş Merkezi’nde düzenlemiş olduğumuz “Yılbaşı Resitali” dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Resitale katılan öğrencilerimiz piyano, keman, çello,
gitar, akordeon, saksafon gibi müzik enstrümanları ile dinleyicilere grup ve solo
halinde keyifli dakikalar yaşattılar. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik
eder, başarılarının daim olmasını dileriz.

MÜZİK
GELENEKSEL SALI RESİTALLERİ
Geleneksel Salı Resitallerinde farklı müzik enstrümanlarıyla performanslarını sergileyen öğrencilerimizin sayısı güz döneminde oldukça fazlaydı. Okul fuayesinde; arkadaşlarına, velilerimize ve gelişim ailesine birbirinden güzel eserler sunan
öğrencilerimiz:
2.SINIFLAR: Tuna GÜREL(piyano), Cem SİVRİ(piyano), Dila
SAYGIÇ (Piyano), Öykü ÖZÇİMEN (Piyano), Zeynep Neda
ÇAMURLU (piyano), Ali Tuğberk YILDIRIMER (piyano),
Damla MENGÜÇ (Piyano), Elif Naz ÖZDEMİR (Piyano),
Hürel KOÇ (Piyano), Deniz ÜNAL (Piyano), Su Gubse
BAŞARAN (Piyano), Nur CANARSLANLAR (Piyano), Ece
Asya KURT (Piyano),
3.SINIFLAR: Ceren GENÇ(gitar), Elif Naz KARTAL (gitar),
Ece Ceylin ERSOY (piyano), Aslı TUZCUOĞLU (piyano),
Seray SAYER (piyano), Berna YURTSEVEN (piyano), Duygu
Buket BAĞ (piyano), Seden İzgü ESER (piyano), Yağmur Ekin KOL (piyano), Duru BAYSAN (gitar), Ada
AKTÜREL (Piyano, Tuanna TÜZÜN (Piyano), Nehir ULUPINAR(Piyano),
4.SINIFLAR: Bahar KARAKAŞ (Gitar),
5.SINIFLAR: İlkim Bilge İDEM (piyano),
6.SINIFLAR: Melis ÖZDEN (piyano), İdil BAĞUBEK
(Piyano), Berke Kaan İPEK (piyano),
7.SINIFLAR: ), Bahar Seray OLGUN (piyano), Hüseyin
AKKUŞOĞLU (gitar), Canberk YILDIZ (gitar), Bilge ÜNAL
(piyano), Ezgi KAYNAK
(Piyano), Zeynep ALHAN
(Keman),
8.SINIFLAR: Dilan
ÇALIŞKAN (Piyano), Açe
ARSLAN (Piyano), Duygu
KARAKAŞ (Keman),
9.SINIFLAR: Melih
GÜR (Saksofon), Ceren
ÖZER (Piyano), Batuhan
PİREN(Piyano), Yağmur
ZUBAROĞLU (Piyano),
10.SINIFLAR: Fatmagül IŞIN (Keman), Sadife MUMCU (Keman),
Furkan UĞURLUBİLEK(Gitar),
11.SINIFLAR: Ayşenur YİĞİTEL (Piyano), Uygar Barış KAYTAKOĞLU
(Piyano)
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Gelişim Koleji öğrencileri
Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla
kutladılar. 6. sınıf öğrencilerimizin
sunduğu program, 4. sınıf
öğrencilerimizin şiir korosu ile
başlayıp şiir, hikaye ve spor
yarışmalarında
derece
alan
öğrencilerin ödüllerini almalarıyla
devam etti. Sosyal Bilgiler
öğretmenimizin konuşması ve 5.
sınıf öğrencilerimizin koro gösterisi
büyük alkış aldı. Törenin
sonunda barışın simgesi beyaz
güvercinler gökyüzüne salındı.
Emeği geçen tüm öğrenci ve
öğretmenlerimize
teşekkür
ediyoruz.

Atamızı
Saygıyla
Andık

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
ölümünün

77.

yıldönümünde

saygıyla anıldı.
09:05’de iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı
ile başlayan anma töreni, 9.sınıf öğrencilerinin oratoryosu
ve çeşitli etkinliklerinden sonra
öğrencilerimizin Atatürk büstüne çiçek koymaları ile son buldu.
Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin
katkılarıyla hazırlanan ve Emekli Öğretmen Mehmet

Zeybek’in arşiviyle destek verdiği Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası Sergisi açılışı yapılarak öğrencilerimizin beğenisine sunuldu.

TÖ RENLER

Cumhuriyetimizin
92. Yılı Kutlu Olsun
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TÖRENLER

Sıcak Simit

SİMYACILAR GİBİ

Ortaokuldan sonra lise hayatına
başladığımızda, bir önceki senelerden
farklı olarak yepyeni derslerle
karşılaşacağımızı biliyorduk. Zorluklara
karşı hazırlıklıydık. Kimya dersinde
gerçekleştirdiğimiz “kök boya” deneyi
ile bu dersin gözlem yaparak daha akılda kalıcı olacağını anlamış olduk. Eski çağlarda insanlar
bazı bitkileri giysilerin boyanmasında kullanmışlar. Hayvan
yünlerinden yaptıkları malzemeleri renklendirmek için de safran,
roka, zerdeçal, nar çiçeği ve soğan kabuğundan faydalanmışlar.
Biz de bu deneyde bitkileri kullanarak eski zamanlardaki
gibi boya elde edip tuvale resim çizmeyi hedefledik. Soğan
kabuğunu, nar çiçeğini ve safranı suya, zerdeçalı ise metil
alkole atıp ispirto ocağında bir süre kaynattık, renklerini
bırakmalarını gözlemledik.
Rokayı da havanda döverek
suyunu bırakmasını sağladık.
Böylece rokadan yeşil, zerdeçaldan sarı, nar çiçeğinden
mor, soğan kabuğundan açık sarı, safrandan turuncu rengi
elde ettik. Daha sonra tuvale dilediğimiz resmi asetat kalemi
ile çizdik ve elde ettiğimiz boyalarla grup arkadaşlarımızla
birlikte resmimizi renklendirdik. Deneyi yaparken simyacılar
dönemine geri dönüş yaptığımızı hissettik ve bunun
sonucunda aslında günümüzdeki teknoloji ile elde edilen boyaların hammaddesinin bitkiler
olduğunu anladık. Hayatımıza da bir o kadar doğal ve farklı renkleri kattık.
Can GÜVEN 9FEN/B - Tarık AKÇAY 9FEN/A

RENKLENDİRİYORUZ
HAYATIMIZI

ÖĞRENCİ İŞİ
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Satranç ve doğa konulu
resim yarışması
Satranç öğretmenimiz Deniz Yüce ve Görsel sanatlar
öğretmenlerimiz Nuray Çakar , Dilara selek köktaş,
Sinem Yılmaz işbirliği ile okulumuzda düzenlenen
“Satranç ve doğa “konulu resim yarışması sonuçları
yeni yıl partisinde açıklandı. 4 ayrı kademede
düzenlenen yarışmada derece ve ödüllerini alan
öğrencilerimiz
1.2.3. Sınıflarda 1. Mustafa Yiğit Döken 1-B 2.Duru
Baysan 3-B 3. Melek Ada 2-C. 4.5.6. Sınıflarda 1.Naz
DOĞA VE
Bulca 5-C 2. Su Eda Kum 5-A 3. Kaan Baykan 4-C.
SATRANÇ
7.8. Sınıflarda 1.Defne Çelik 8-C 2.İrem Armağan 8-D
TEMALI
3. İlayda Öksüz 8-D. 9.10 sınıflarda. 11 Fen A Özlem
Sena Özden. Satranç öğretmenimizin düzenlediği
Deniz Yüce, bir merak ve keşif alanı olarak Satranç ve
Katılım İlkokul
Resim sanatının buluşması, yaratıcılıklarınızın ipuçlarını
AÇIKLAMALAR
- Kağıt Boyutları 25cm X 35cm
verebilmesi adına derin ve köklü bir birliktelik. Hayal
- 14 ARALIK BAŞLANGIÇ - 28 ARALIK SON
dünyalarınızın sınır tanımayan dokularında çıktığınız
- İrtibat: Deniz YÜCE
Nuray ÇAKAR
yolculuklar yağmur sonrası gökyüzünde beliren
gökkuşağının varlığı gibi. Bu çalışmalar yıllar sonra
anımsandığında dokunaklı bir şiir tadı verecektir.
İnsanlığın doğaya olan özlemleri bitmek bilmeyen bir
şiir. Biz bunu nerede görüyoruz? Tiyatroda, müzikte,
heykelde, resim sanatında, şiirde, sinemada. Satranç oyununda gerçekleşen taşların gerilimli
hareketleri, oyuncuların zihinlerinde yarattıkları bilme süreci, sorularla dolu bir diyarın kapılarını
aralar. Aslında bu gerilim uçsuz bucaksız bir arayıştır. Daha güzel ve doğru olanın arayışı.
Hayranlık uyandıran hamlelerin çok öncesinden ince hesaplamalarla öngörülmesi milyonlarca
satranç severin dünyalarında derin izler bırakır. Bu, evrendeki kütle çekim yasasının bilgisinden
yararlanarak Güneş sisteminin en ücrâ köşesine, Plüton’a uzay aracı göndermeye benzer.
Resim sanatı da bütün uygarlıkların beslendiği bir pınar gibidir. O aktıkça izlerinin biriktirdiği
kültür, insan toplumlarının yeşerip, güzellik arayışlarının kök saldığı bir çınar ağacına benzer.
Çocuklarımızın kendi varoluşlarına katkıda bulunan bütün insan etkinlikleri güzeldir. Teorik
satranç, resim sanatı ve onların gizemli yanları sizlerin dünyalarına birer güzelleme ve hayranlık
duygusu olarak yansıyabilir. Kar taneleri misali hepsi yanındaki arkadaşının varlığıyla ısınabilir.
Yıldızlar kadar güzel dünyalarınızın sevinçleri, hayalleri, umutları zamanın tanıklık ettiği tatlı bir
gülümseme olsun. En içten, sıcak sevgilerimle.
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HAYAT
ÜZERİNE…
Bu akşam “Dedemin İnsanları” adında bir film izledim. O kadar şairane ve hoştu ki… Düşünüyorum da zamanı
gelince benim de böyle eserlerim olabilecek mi? Yazmayı seviyorum, konuşmayı ve düşünmeyi de…Her boş
cümleyi dolu varsaymayı da…Belki biraz edebiyatı , biraz da seni başka zamanlara çeken kitapları…Her
kitabın farklı bir dünya olmasını ve biz elimizde aslında hiç var olmayacak o dünyayı okumayı seviyoruz.Ben
yaşım gereği bilim kurgu romanları seviyorum. Okuduğum kitapların edebi nitelik taşımadığını söyleyen bir sürü
insanla tanıştım.Oysaki neler taşıdıklarını onlarda bilmiyorlar. Hani “kapağına göre yargılama deriz” ya ,aynı o
hesap bizimkisi de.Başlıkta değişik cümleler geçiyor diye , siyah ve gotik bir cildi var diye niye bu ön yargı?İşte
buradan yola çıkarak da sözlerimizi kendimiz çiğniyoruz aslında.Çiğnediğimiz tek şey kendimiz değil aslında
karakterimiz de…Zamanla öğrendiğimiz iki yüzlülüğümüz ve yalancılığımız…Ben öğrenme çağındaki biri olarak
karşıyım böyle sahtekarlıklara , sözümü tükürüp de geri yalamaya.Ama riyakarlık bazı insanların kanına işlemiş
,sökülmüyor damarlardan.Ne kadar istesek de “tek” başımıza engelleri aşamayacak durumdayız bizler .İşte bu
yüzden çift yazıyorum : hem evetli hem hayırlı , hem gerçekli hem yalanlı…Gerçeği dinleyeceğim dürüstler kadar
gerçek, yalanı uygulayacağım kadar yalancılarla yazıyorum bunları.Yani kafamda bin tilki dolaşıyor ,yarısı dürüst
yarısı yalancı…
11/C SINIFI CEMRE BAHAR KAPUCU

ÖĞRENCİ İŞİ

Ödüllü
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GEL İŞİMU N & Y- M UN
WHERE THE JOURNEY
BEGINS

ÖĞRENCİ İŞİ

This year we started a journey that will
never come to an end. Eskişehir Gelişim
High School 9th Grade students started
a MUN CLUB at our school and got
fully ready for the most prestigious and
sophisticated MUN Conference of all
time.
We attended the conference with 40
students which mean 40 different
delegates. We can comfortably say
that this is some kind of a record that is
difficult to break.
As Gelişim College; we felt the honor
this year, confidently, to attend an
organization which goes beyond an
ordinary Model United Nations experience.

OUR TEACHERS WILL JOIN THEIR
COLLEAGUES IN EUROPE
Our project was accepted by Erasmus School Education Program, School of Education Learning Mobility of
Staff main action (Key Action 1, KA1). Within the project, our
school teachers will be presented to an opportunity where they
can receive professional development.
Allocated time for this project will be over 1 year. In this context,
our teachers will visit European Countries such as Finland (2
times), Portugal, France, United Kingdom, Czech Republic,
Ireland, Italy and Slovenia.
During the visits; the teachers will come together with their
colleagues in variety of majors. They will be sharing and training
applications.

BE COM E Y O U R S E L F , B E C O M E CHANGE
A ND B E C O M E G L O B A L
As the world becomes increasingly interconnected, we are challenged more than ever before to expand
our knowledge and attitudes in order to successfully participate in the emerging global community.
AFS is an educational organization dedicated to providing enriched learning experiences that promote
intercultural awareness, tolerance and communication.
By providing immersive learning experiences in new environments
combined with regular reflection and coaching opportunities, AFS helps
participants build solid foundations for the future—whether in their
academic careers, entry into the workforce or simply as responsible
and tolerant members of the larger community.
Gelişim High School 12th Grade students fully aware that they need to
expand their knowledge and they are eager to be the part of the AFS
Program.
In order to get into this program,
the students have to go through
several stages. At first, they have
to pass several examinations and
face to face interviews. So far; they had completed these stages
successfully.
We wish our students a great success and we are fully in support &
collaboration during these stages.
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Ornaments By Lovely Students
2nd Grade students prepared colorful ornaments for
their new year trees at home. They all worked hard
on their projects. They cut the pape r, drew pictures,
colored and used some glitter on them.Then they all
described their ornaments to the rest of the class.

New Year Cards

Super Heros
1st Grade students
had a body diagram activity with their English
teacher. First,students drew their body diagrams
and then decorated them as super heros. At the
end of their project, they all presented heros and
their super powers by using “can/can’t”.

ÖĞRENCİ İŞİ

Primary school students prepared new year cards during
their English classes.They expressed their wishes and
expectations from 2016. 2nd Grade students had a
chance to go to Anadolu University post office to mail
their cards. 1st, 3rd and 4th Grade students put their
postcards in a mail box which was placed in our school
lobby.
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HEADLINES
WE ARE THE REPRESENTATIVES OF TURKEY AT UNITED STATES WITH OUR
CHEMISTRY PROJECT
46th TUBITAK Secondary Education Research Projects
Competition Results are in. We can proudly announce
our Chemistry Project had received the honor to
represent our province, region and country at INTELISEF.
The competition will be held between 8th and 13th of
May, 2016 at Phoenix, Arizona. We congratulate our
students, Cemre Su ZÜBERİ, Orhun Arda ÖZCAN. We
also give our special thanks to our Chemistry / Project
Advisor teacher.

MAGNIFICENT NEW YEAR RECITAL
Our students presented a ‘Magnificent New Year Recital’ at Espark
Shopping Mall.
The students attended the recital with their unique talents and
instruments. They gave out a solo musical dream to the audience using
their musical instruments such as piano, violin, guitar, cello, accordion
and saxophone. The music lovers and our students had wonderful
moments.
We congratulate our teachers and our students.

DOUBLE CHAMPIONSHIP AT GELISIM
Inter - School Girls and Young Men’s Basketball
Provincial Championship had come to an end,
our school has scored a major success in the
championship in both categories.
Girls’ Team had declared before the championship
by winning all the matches that come in a match by a
single round robin circuit. Our Young Men Basketball
Team won the cup by beating Atayurt College. From
the beginning of the exciting match, the fans of our
school took their seats and supported their friends.
After the match both teams had a trophy ceremony
and received their trophy and medals.
We congratulate our basketball coaches Can CORCOR and Tezcan YEŞİLÇAYIRLI. We also give our dearest
thanks to Gelişim Family. They were with us throughout the whole tournament and gave the best support.

CESOL – CAMBRIDGE EXAM
CERTIFICATES CEREMONY

Eskişehir Gelişim College held CESOL certificate ceremony.
From 3rd grade 9th grade; our students took variety of exams.
More than 90 students who took the CESOL, YLE, KET, PET
and FCE exams last May got their certificates.
The exams are taken by more than 27 million people every
year that aims at measuring the four skills of the language.
The students and the English teachers of Gelişim College
were happy with the successful results. Congratulations to the
teachers and the students.

