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Koç Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi işbirliği ile 3 – 13 Temmuz tarihleri arasında Koç Üniversitesi kampüsünde düzenle-
necek olan “Programlamaya Giriş (Introduction to Computer Science Course)”  yaz kursuna okulumuzdan 6 öğrenci seçilerek 

programa katılmaya hak kazanmıştır. Stanford akademisyenleriyle birlikte yürütülecek bu iki haftalık yoğunlaştırılmış prog-
ram sayesinde öğrenciler, Stanford Üniversitesi’nin oldukça popüler olan CS106A kodlu dersini Stanford akademisyenlerinden 
alma imkanına sahip olacaklardır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.
 
Programlamaya Giriş (Introduction to Computer Science Course) kursuna seçilen öğrencilerimiz; Murat Ekin Çiçek, Başak Oğraş, 
Emre Edeer, Oğuzhan Bayar, Yağmur Tunca, Sabutay Soycan.

2017 ÜYEP Tanılama Sınavı Sonuçları açıklandı. 28 
öğrencinin başarılı olduğu sınavda Okulumuz-

dan 4 öğrenci performansları ile bizleri gururlandır-
dı. Öğrencilerimizi başarılarından, öğretmenlerimizi 
emeklerinden dolayı kutluyoruz.

Öğrencinin sınav karşısında yaşadığı düşünce 
ve duygular sonucu, gerçek performansını yan-
sıtamadığı anlarda meydana gelen sınav kaygısı, 
gerçek başarıyı gösterebilmesi için çözümlen-
mesi gereken bir durumdur. Bu amaçla gerçek-
leştirdiğimiz grup rehberliği çalışmalarımızda 
öncelikle öğrencilerin sınav kaygısını tanımaları, 
birbirlerinde olan benzerlikleri görmeleri sağ-
lanmış; sonrasında ise bir bilinçaltı dışa vurum 
tekniği olan “Terapötik Kartlar” ile süreci nasıl yö-
netmeleri gerektiğini öğrenerek Grup Rehberliği 
çalışmaları sona ermiştir. 

Öğrencilerimiz Programlamaya Giriş
Eğitimine Seçildiler

Öğrenci                                 Toplam Puan
Mert AYDEMİR                           140.11
Yaprak TUNCA                            131.37
Zeynep ATAKAN                        126.93
İbrahim Göktuğ ALHAN          125.68
 

Sınav Kaygısı Grup Rehberliği Çalışmaları Sona Erdi

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİMİZ SEÇİLDİ

12.sınıf öğrencilerimiz ile yapılan Sınav Kaygısı Grup Rehberliği Çalışmalarımız tamamlandı.
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Benzer özellikleri olan kişilerin birbirlerine bilgi, 
deneyim, duygusal ve sosyal yardım sağlayabile-

ceği gerçeğinden hareketle 10,11 ve 12. Sınıf öğren-
cilerimizle 07.02.2017 tarihinde Akran Danışmanlığı 
gerçekleştirildi.
 
2015 yılında Gelişim Okullarından mezun olan ve şu 
an Türkiye’nin seçkin üniversitelerinde eğitimlerine 
devam eden Ahmet Berker Bal, Ömer Barış Bayır, Ci-
hangir Demir, Berker Yönet ve İbrahim Kaya öğrenci-
lerimizle bir araya geldi.
 
Tüm 11 ve 12.sınıfları ziyaret eden öğrencilerimiz, sı-
nav öncesi ve sonrasında neler hissettiklerini, sınav 
hazırlık sürecinde neler yaptıklarını ve üniversiteli 
olmayı anlatarak öğrencilerimizin motivasyonlarını 
yükseltmelerine yardımcı oldular. 10.sınıflarda Mi-
marlık bölümü seçmeyi planlayan öğrencilerimize 
ise İbrahim Kaya ile sohbet etme şansını yakaladı.
 

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”nın on ön-
dördüncüsü bu yıl 13 Mayıs 2017 Cumarte-

si günü Sabancı Vakfı‘nın desteğiyle Sabancı 
Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekleşti.
 
Konferans Erken Çocukluk Eğitimi, Eğitimde 
Ayrımcılıkla Mücadele, Eğitimde Sosyal Duy-
gusal Becerilerin Desteklenmesi, Köy Okulla-
rında Eğitim, Göçmen ve Mülteci Çocukların 
Eğitimi ve Spor Eğitimi alanlarında 80 sözlü 
 

sunum ve 17 poster sunum ile iyi örnek ve 
materyalleri ağırlandı. Konferansta sunumla-
rın yanı sıra Ashoka işbirliğiyle gerçekleşecek 
özel oturum ve yaklaşık 30 atölye gerçekleşti.
 
Konferansa fark yaratan öğretmen Kiran Bir 
Sethi’nin sunumunu izleyerek başlayan öğ-
retmenlerimiz, atölye çalışmaları ve konfe-
ranslara katılarak bilgi ve bakış açılarını zen-
ginleştirerek okullarına döndüler.

 

Yağmur Zubaroğlu United World College’a Kabul Edildi

Öğrencimiz Yağmur Zubaroğlu United World College (UWC) programı tarafından düzenlenen sınava katılarak İngilte-
re’de UWC Atlantic College’de eğitim almaya hak kazanmıştır. Türkiye’den her yıl iki öğrencinin seçildiği programa ka-

bul görerek bizleri gururlandıran öğrencimiz ayrıca tüm dünyada geçerli olan, ülkemizde de eğitim olarak verilen ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir diploma olan IB (International Baccalaureate) eğitimi almaya 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 eğitimine devam eden GELİŞİM’ilere katılarak dünyaya açıla-
cak olan öğrencimize Gelişim Ailesi olarak başarılar diliyoruz.

Öğrencilerimiz Programlamaya Giriş
Eğitimine Seçildiler

Öğrenci                                 Toplam Puan
Mert AYDEMİR                           140.11
Yaprak TUNCA                            131.37
Zeynep ATAKAN                        126.93
İbrahim Göktuğ ALHAN          125.68
 

Gelişim’de Akran Danışmanlığı
Devam Ediyor

Okulumuz Öğretmenleri
    Eğitimde İyi Örnekler Konferansına Katıldı
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Kariyer Planlama Dersleri için Sonsuz 

Gelişim Psikolojik Danışmanlıkta 
idik. Alana yönelmek isteyen öğrenci-
lerimiz için mesleki bilgilendirme ya-
pan ve katkı sağlayan Klinik Psikolog 
Ayşe Dönerce’ ye ve bizler için organi-
zasyonu planlayan Sayın Esra Kır Din-
cel’ e teşekkür ediyoruz.

Okulumuz Rehber Öğretmenleri Esin ÖZGEN, Perihan 
BOZBAY ve Nihan TEZGEÇ Rehberlik Sempozyumu 

için hafta sonu SEV Üsküdar Amerikan Koleji’ndelerdi. Bu 
yıl 19.’su düzenlenen “Akran Zorbalığı” temalı sempozyum-
da özellikle Facebook Kamu Politikaları Türkiye Sorumlusu 
Nilay ERDEM’in “Siber Zorbalık”, Uzm. Psk. Feride YILDIRIM 
GÜNERİ’nin “Fiziksel, Duygusal ve Flört İlişkilerinde Zorba-
lık”, Yrd. Doç. Dr. Murat DOKUR’un “Aile Yaşantılarının Zor-
ba/Kurban Davranışlarına Katkıları”, klinik psikolog Dr. 

Carlos CARONA’nın “ Akran Baskısı ve Zorbalık Kavramla-
rı Hakkında Düşünmek” ile “Akran Baskısına ve Zorbalığa 
Müdahale Stratejileri” sunumları oldukça verimliydi. Or-
taokul ve lise kademeleri için farklı oturumlarda düzenle-
nen vaka paylaşımlarında meslektaşları ile bir araya gelen 
rehber öğretmenlerimiz için oldukça keyifli ve faydalı olan 
sempozyumda emeği geçen herkese teşekkürler.

24 Şubat Cuma günü 11. Sınıf öğren-
ci velilerimiz için sene başından beri 
uygulanmakta olan YGS-LYS progra-
mımızın hatırlatması yapıldıktan son-
ra; 18 Mart 2017 itibariyle başlayacak 
“Cumartesi YGS Hazırlık Programı”
/”Haziran 2017 Hızlandırma Progra-
mı” / “Ağustos 2017 Hızlandırma Prog-
ramı”/ “Alanlara Dönük Ders Dağılım-
ları ve Kadro Tanıtımı” ve “2017-2018 
Sınav Takvimi” bilgilendirmelerinin 
yer aldığı kitapçık velilerimizle payla-
şıldı. Katılan tüm velilerimize teşekkür 
ediyoruz.

Kariyer Planlama Dersleri 

Rehber Öğretmenlerimiz Rehberlik Sempozyumundaydı

2017-2018 YGS-LYS Bilgilendirme Toplantısı
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Eskişehir Gelişim Okulları 5.Geleneksel Mezunlar Bu-
luşması 12 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi. Oku-

lumuz 2016 yılı mezunlarından LYS’de Türkiye 231.si 
olan ve şu an Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bölümü 1.sınıf öğrencisi Andaç ÜNAL’ın 
yaptığı açılış konuşmasının ardından 10 ve 11. Sınıf 
öğrencilerimizle bir araya gelen çeşitli meslek dalların-
da olan yirmi altı mezunumuz iki oturumda söyleşide 
bulundular. Oturumların ardından kapanış töreninde 
Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal ŞAHBAZ’ın günün 
anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra katı-
lan tüm mezunlarımıza teşekkürlerini sunduğu “Plaket 
Töreni” gerçekleştirildi. 

Söyleşide bulunan yirmi altı mezunumuz ve “Bahçe Partisi”ne davet 
edilen diğer mezunlarımızla birlikte Okul Orkestramızın canlı perfor-
mansı eşliğinde okulumuz bahçesinde unutulmayacak keyifli anlar 
yaşandı ve anılarını tazeledi. Mezunlarımızın “Anı Defteri”ne duygu ve 
düşüncelerini yazmaları ile birlikte bahçe partimiz son buldu. Bizlere 
her geçen gün büyüyen bir aile olduğumuzu gösteren tüm mezunla-
rımıza Gelişim Okulları olarak teşekkür ediyoruz.

10. sınıf öğrencilerimiz Biyoloji dersinde 
kendi kan gruplarını öğretmenlerimiz 
yardımıyla belirlediler. Kalıtım konusu-
nun bir ayağı olan çok alellikle ilgili ya-
pılan bu deneyde hangi kan gruplarının 
antijen hangilerinin antikor barındırdığı-
nı deneyimlemiş oldular.

KUŞAKTAN KUŞAĞA GELİŞİM 

Öğrencilerimiz Kan Grubu Testi Yaptı
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Eskişehir Gelişim Okulları 
Uluslararası Başarılarını
Artırmaya Devam Ediyor

Uluslararası bir matematik organizasyonu olan “Kan-
guru Matematik Yarışması”nın amacı; öğrencilerin 

matematiğe olan ilgisini çekmek ve öğrencileri ma-
tematiksel düşünmeye dair daha da motive etmektir. 
Okulumuzun matematik eğitimi hedefleriyle örtüşen 
bu düşünceden dolayı yoğun katılımlarla “Kanguru 
Matematik Yarışması”nı uygulamaktayız. Her geçen yıl 
artan başarımızı görmek de bizleri gururlandırıyor.

Hedefimiz “Tıp Fakültesi”

Kariyer Planlama dersle-
ri kapsamında 14 Nisan 

Cuma Osmangazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesindeydik. 
Önce Yard. Doç. Dr. Zeynep 
Kiraz’ın Biyokimya dersini 
izleyen öğrencilerimiz ardın-
dan Tıp Fakültesi uygulamalı 
eğitiminde kullanılan labo-
ratuvarları ziyaret ederek 
fakültede okuyan öğrencile-
re merak ettikleri soruların 
sordular.

Yabancı dilde öğrencilerin dili etkin bir şekil-
de, dört dil alanında da kullanmasına yönelik 

yoğun bir program uyguladığımız okulumuzda 
İngilizce eğitim programı her dönem ikişer defa 
olmak üzere dört genel değerlendirmeden ge-
çer. Bu değerlendirmelerde, anaokulundan liseye 
öğrencilerin dili anlam, yorumlama ve kullanma 
becerileri, motivasyonları ve seviyeleri gözlem-
lenir. Her bir çeyrek dönemde yapılan değerlen-
dirmelerde, kullanılan İngilizce programı gözden 
geçirilip geliştirmek için neler yapılabileceği ka-
rarlaştırılır. Mart ayı sonunda üçüncü çeyrek dö-
nem değerlendirmelerini yapan yabancı diller 
öğretmenleri her sınıf seviyesinde, öğrencileri-
mizin dilin dört temel alanında da etkin ve istekli 
olduklarını, çok okuyup çok dinlediklerini dolayı-
sıyla yazılı ve sözlü ifade becerilerinin beklenen 
düzeyde geliştiklerini gözlemlediler.

10. sınıf öğrencilerimiz, biyoloji laboratuarında ger-
çekleştirdiğimiz deneyde muz DNA’sını gördüler. 
Evlerimizde kullandığımız tuzlu su, bulaşık deterjanı 
gibi malzemelerle kısa bir süre içerisinde gerçekleş-
tirdiğimiz deneyimizde deney tüpü yüzeyine çıkan 
DNA parçalarını cam bir çubuk yardımı ile sararak 
çıplak gözle görünebilir hale getirdik. Böylece öğren-
cilerimiz rekombinant DNA teknolojisinin ilk aşaması 
olan DNA izolasyonunu görerek Biyoteknoloji ve Gen 
Mühendisliği konusunu daha iyi kavramış oldular.

İngilizce Derslerinde Üçüncü Çeyrek Dönem 
Değerlendirmesi Yapıldı

Muzun DNA’sını Gördük
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Ülkemizde 01.04.2017 tari-
hinde uygulanan 12.308 

öğrencinin katılmış olduğu 
Türkiye Geneli LYS-5 Deneme 
Sınavında Öğrencimiz Yiğit Da-
vutoğlu “Türkiye 1.si” olmuştur. 
Öğrencimizi tebrik ediyor, ba-
şarılarının devamını diliyoruz. 
Emeği geçen tüm öğretmenle-
rimize teşekkürler.

“Uçucu Kül ve Kırmızı Çamur 
Atıklarından Deneme Tuğla Ör-
neklerinin Üretimi ve Kullanıl-
ma Olanaklarının Araştırılması” 
projesiyle 2015-2016 öğretim 
yılında “Tübitak Eskişehir Bölge 
Birinciliği”, “Doesef Türkiye Birin-
ciliği”, “Asu Woltan Sustainability 
Solutions” ödüllerini alan 12.sınıf 
öğrencimiz Deniz İÇDEN ve oyun 
tasarımı üzerine proje geliştiren 
12.sınıf öğrencimiz Melike ÇETİN; 
bu başarılarını ve gelecek ile ilgili 
hayallerini Uluslar arası Üniversi-
telerin incelemesini sağlayan Go-
odwall öğrenci ağına girerek bir-
çok üniversiteden burs ve eğitim 
hakkı kazanmıştır. Biyomedikal 
Mühendisliği, Moleküler Biyoloji 
ve Genetik bölümleri için %100 
eğitim bursu kazanan Deniz İÇ-
DEN’i ve Dijital Oyun Tasarımı bö-
lümü için %75 eğitim bursu kaza-
nan Melike ÇETİN’i tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

2017 YGS’nin açıklanması ile birlikte LYS hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden 12. 
sınıf öğrencilerimiz “LYS KORK BİZDEN” sloganıyla YGS sonuçlarını kutlayıp, moti-
vasyon yükseltmek amacıyla pasta kestiler. Tüm öğrencilerimize LYS’de başarılar 
diliyoruz.

8. sınıf öğrencilerimize her yıl TEOG ön-
cesi düzenlediğimiz kahvaltı 24.04.2017 
tarihinde gerçekleşti. Öğrencilerimizin 
rahat ve neşeli oldukları kahvaltıda Okul 
Müdürümüz Hulusi Karslı’nın öğrencile-
rimize ve öğretmenlerimize TEOG süre-
cinde gösterdikleri gayretlerden dolayı 
teşekkür etti. Rehber Öğretmenimiz Tun-
cay Dur’un öğrencilerimize sınav strate-
jileriyle ilgili açıklamalarda bulunmasıyla 
kahvaltı sona erdi. 

2017 YGS Başarılarımızı Kutladık

Başarı

Matematikte Uluslararası
Bir Başarı

Ortaokul etkinliği olan Matematik 
Kulübü’nün çalışmalarından biri de 

Uluslararası Gauss Matematik Sınavı’na 
hazırlanmaktı. Kanada’nın Waterloo 
Üniversitesi tarafından organize edilen 
Gauss Matematik Sınavı’na 11 Mayıs ta-
rihinde 18 öğrenci ile katıldık. Öğrenci-
lerimizin hepsi başarı belgesi almaya hak 
kazanırken, 5 öğrencimiz %25’lik dilime 
girdi. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarı-
larının devamını dileriz.

Geleneksel TEOG Kahvaltısında Buluştuk
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Akademik ve bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan Eskişehir Gelişim Okulla-
rı’nın robotik takımı Kalsedon, ABD’de düzenlenen First Robotics Com-

petition (FRC)’dan iki ödül alarak dünya şampiyonasına katılmaya hak ka-
zandı.
 
1-4 Mart tarihleri arasında ABD’nin Texas Eyaleti Lubbock Kenti’nde düzen-
lenen ve amacı lise öğrencilerine mekanik, elektronik ve yazılımı sevdirmek 
olan robotik yarışmadan, öğrencileri bilim ve teknoloji alanında en çok il-
hamlandıran takım ve karşılaşmalar sonucunda en yüksek puanı alan takım 
ödülleriyle dönen Kalsedon Robotik Takım, adını binlerce yıldır Eskişehir 
Bölgesi’ndeki madenlerden alıyor.
 

Başarıyı Yükseltmek İstiyorlar
Daha önce de ulusal ödüllerin sahibi olan Eskişehir Gelişim Okulları robotik 
takımı Kalsedon, 11 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşuyor. 
 
Takım mentoru ve matematik öğretmeni Mustafa Tanrıdiler, “Aldığımız 
ödüllerle 19-24 Nisan tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasına katıl-
maya hak kazandık.  Yaptığımız robotla her sene belirlenen belli görevleri 
yerine getirebilecek bir robot inşa ettik ve yarışmaya hazırlandık. Lubbock 
kentinde ülkemizi temsil ettik ve güzel bir başarı elde ettik ve şimdi bunu 
bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz” dedi.

Ulusal Ödüllerden Sonra Sıra Dünya Şampiyonasında
Eskişehir’in ilk, Türkiye’nin sayılı robotik takımlarından olan Eskişehir Geli-
şim Okulları robotik takımı Kalsedon, FRC’nin ilk etabı olan, geçtiğimiz Ka-
sım ayında İstanbul’da düzenlenen aşamasında sponsorluk özel ödülünü 
kazanıp ABD etabına katılma hakkı kazanmıştı. Şimdi ABD etabında elde 
ettiği başarıyla dünya şampiyonası yolcusu oldu.
 
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kurulan Gelişim Okulları robotik takımı Kalse-
don, bugüne kadarki en büyük başarısını bu yarışmada elde etti.

Bu harika bir şey değil mi? Dünyanın her ye-
rinden mektuplar alıyoruz. Dünya Gelişim’e 

yazıyor!!! Okulumuzun 5.sınıf öğrencileri Dün-
ya çapında ünlü kişilere ve şirket yöneticilerine 
mektuplar yazdılar ve heyecanla cevap bekle-
meye başladılar. Sabırla bekleyişleri karşılığını 
buldu ve mektuplarına cevaplar gelmeye baş-
ladı. Mektupların kimlerden geldiğini duyma-
ya hazır mısınız?Rolls Royce , Nike ,ünlü yazar 
Vladimir Tumanov, youtuber Jacksepticeye ve 
Harry Potter serilerinin yazarı J.K. Rowling bun-
lardan sadece bir kaçı. Öğrencilerimizin mutlu-
luğu ve heyacını görülmeye değerdi

MUHTEŞEM

MEKTUPLAR
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Eskişehir Gelişim Okulları RoboGelişim takımı, Bilim Kahramanla-
rı’nın düzenlediği 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen 13. First 

Lego League Ankara Yerel Turnuvasından yine ödül kazanarak 
döndü.
 
Türkiye’nin en iyi okullarının katıldığı turnuvada, RoboGelişim ta-
kımı geliştirdikleri “HaberArı” isimli proje ile Proje Jürisi Ödülü’nün 
sahibi oldu. Tarım ilaçları sebebiyle arıların ölmesini engellemek 
için geliştirdikleri proje, jürilerin büyük beğenisini topladı.
 
4 yıldır katıldıkları turnuvalarda aldıkları ödüllere bir yenisini daha 
ekleyen takımımız 4-5 Mart 2017 tarihinde İzmir’de gerçekleştirile-
cek olan Türkiye Ulusal Turnuvasına katılmaya hak kazandı.
 
Öğrencilerimizin yaptığı kostümler ve maskelerle turnuvada ilgi 
odağı olan RoboGelişim takımımız ODTÜ Kongre ve Kültür Merke-
zini renklendirdi.

48. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Yarışması’nda Fizik dalında 
2 projeyle ilimizi temsil edecek olmanın 
gururunu yaşıyoruz.
 
Öğrencilerimizden Tan Deniz ve Çağın 
Emre ‘’Dökümhane Cürufu ve Uçucu Kül 
Atıklarından Elde Edilen Yapı Malzemele-
rinin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin 
Araştırılması’’, Öktem Erkara ve Berkay Ay-
rancı ‘’Fiziksel Yöntemler Kullanarak Nano-
teknolojik Medikal Ürün Geliştirme’’ adlı 
projeleriyle 27-30 Mart tarihleri arasında 
okulumuzu Bursa Bölge Yarı Finallerinde 
temsil edecektir.

Dünyada ve ülkemizde her yıl düzenlenen 2 
Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için 

öğrencilerimiz OÇEM’i ziyaret ettiler. Resim Ta-
mamlama Etkinliği yapan bir grup gönüllü öğ-
rencimiz, ilimizin önde gelen firmalarında ilk 
iş deneyimlerini kazanarak, gün sonunda elde 
ettikleri geliri “Yardım Sevenler Derneği Özel 
Eğitim Uygulama Merkezi (OÇEM)’ ne” bağışla-
yarak bizleri gururlandırdılar.

Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız
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HER YERDE

Robert Koleji Uluslararası Model Birleşmiş Milletler 
Konferansına 8 kişilik delegasyonuyla katılan Gelişim 

MUN takımı Kenya ve Bosna Hersek’i dört farklı komite-
de temsil etti. Sonrasında İsviçre/Zürih Üniversitesinde 
düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (ZUMUN) Konfe-
ransına katıldılar. 

27-30 Nisan günleri arasında da MUN için Bilgi Üniver-
sitesi’ndeydiler. Öğrencilerimiz temsil ettikleri ülkelerle 
ilgili oturumlarda gösterdikleri üstün performansla göz 
doldurdu. Komitelerde üniversite ve lise öğrencileri bir 
aradaydı.

8 komitenin bulunduğu konferansta, delegeler temsil 
ettikleri ülkeler adına, komitelere göre yasa tasarısı ha-
zırladılar. Komitelerde yer alan Gelişim öğrencileri İngi-
lizceleri ve uluslararası meselelere olan yaklaşımlarıyla 
kendilerini gösterdiler. Gösterdikleri başarılar için öğ-
rencilerimizi tebrik ediyoruz.

Okulumuzda gerçekleşen Can Yılmaz ve Zafer 
Algöz söyleşisinde öğrencilerimiz oldukça 

keyifli dakikalar geçirdi. Günümüz gençliğinin 
edebiyat ve sanata bakışı üzerine konuşan sanat-
çılar espirileriyle söyleşiye renk kattı. Öğrencileri-
mizin söyleşiye ilgisi yoğundu. Öğrencilerimizin 
sorularını büyük bir ilgiyle karşılayan ve cevapla-
yan ikili daha sonra kitaplarını imzaladılar. Bu gü-
zel söyleşi için sevgili Zafer Algöz ve Can Yılmaz’a 
çok teşekkür ediyoruz.

LİSELER ARASI TİYATRO ŞENLİĞİ
“EN İYİ IŞIK ÖDÜLÜ”

Eskişehir Kent Konseyi 7. Liseler Arası Tiyatro Şenliği’ne Öz-
gün Can Karaburun’un yönettiği, Işık tasarımında Orçun Er-

taman’ın, Ses tasarımında Gökhan Aksoy’un yer aldığı Nikolay 
Gogola’a ait “Burun”  Okuma Tiyatrosuyla katılan öğrencilerimiz 
Ayşegül Akköprü, Defne Çelik, Ece Pars, Doğu Ulaş Çakan, Kı-
vanç Gerek ve Yaprak Türk sergiledikleri performans sonucu “En 
İyi Işık Ödülü”nü alarak bizleri gururlandırdılar. Emeği geçen 
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

   Kostüm Tasarımı: Ekip
   Işık Tasarımı: Orçun Ertaman
   Ses Tasarımı: Gökhan Aksoy

Yöneten: Özgün Can Karaburun

O y n a y a n l a r :
Ayşegül Akköprü
Defne Çelik
Ece Pars
Doğu Ulaş Çakan
Kıvanç Gerek
Yaprak Türk

Zafer ALGÖZ

Can YILMAZ

Çok Amaçlı Salon
24 Mart 2017 Cuma 11.40

.................................................................................................

ZAFER ALGÖZ VE CAN YILMAZ
OKULUMUZDAYDI
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Okulumuzda 13-17 Mart tarihleri arasında 
“Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanak-

kale Zaferi”ni kutlama etkinlikleri düzenlendi. 
Bir hafta boyunca her gün farklı bir etkinlikle 
karşılaşan öğrencilerimiz, milli duygularımızı 
yoğun bir şekilde hissettiler. Okulun her ka-
demesine yayılan etkinlikler sayesinde farkın-
dalıkları yüksek bireyler olmanın gururunu 
yaşayan öğrencilerimiz, duygularını anı defter-
lerinde paylaştılar. Öğle aralarında ve teneffüs-
lerde Çanakkale türkülerini dinleyerek okulun 
çeşitli mekanlarında sergilenen şehitler anıtı 
ve savaş cephesi canlandırmalarını inceleyip 
tarihi yaşayarak öğrenme fırsatı buldular.
 
17 Mart Cuma günü “DERSİMİZ ÇANAKKALE” 
diyen ilkokul öğrencilerimiz lisedeki büyükle-
rine; lise öğrencilerimiz de kardeşlerine Çanak-
kale’de yaşanan hikayeleri anlatarak Çanakka-
le Haftası için özel tasarlanan kitap ayraçlarını 
dağıttılar.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı, Gelişim Okulları’nda coşkuyla kutlandı. 
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 
Türkiye şampiyonu yüzücümüz Cansu Şenyüz-
lü yaparken ulusal ve uluslar arası turnuvalarda 
üstün başarılar elde eden sporcularımız törenin 
coşkusunu artırdı. Törenin sonunda okul kurucu-
muz Erdal Şahbaz sporcularımızı gönülden teb-
rik etti. Atatürk’ün izinde yürüyen Gelişim Okul-
ları öğrencileri her alanda olduğu gibi sporda da 
bizi gururlandırarak bayram sevincimizi artırdı. 
Bayramımız kutlu olsun.

GELİŞİM OKULLARI’nda 19 Mayıs Coşkusu



GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN14TÖRENLER

TÖ
R

E
N

LE
R 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-

mı okulumuzda büyük bir coşkuyla kutlan-
dı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çocuklara armağan ettiği bu özel günde, 
öğrencilerimiz, günün anlam ve önemini 

kavrayarak Atatürk’ün sanat, spor ve bilimle 
ilgili düşüncelerini hayata geçirmenin öne-
mini kavradılar. 23 Nisan Gelecek Biziz Ço-

cuk Şenliği’nde öğrencilerimiz Fen Bilimleri, 
İngilizce, Dans, Drama, Beden Eğitimi ve 

Görsel Sanatlar etkinliklerine katıldılar  ve 
23 Nisan’ı bayram atmosferinde kutladılar.

23 Ni SAN
 ÇOCUK BAYRAM I

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine, okulumuz il-
kokul öğrenci temsilcisi Tuana Tüzün İl Milli Eğitim Müdürü olmuştur. 
Öğrencimiz Milli Eğitim müdürü olarak konuşmasında şu cümlelere yer 
vermiştir. “Maddi manevi zenginliğe ulaşmanın yolu kuşkusuz bilgiden 
geçiyor. Bilgiyi üreten ve kullanan bilge insanların yetiştirilmesi bakan-
lığımızın hedefi olmalıdır. Okuma yazma becerisinden, sanatın ve spo-
run her alanından keyif alan ve ilgilenen bireyler yetiştirmeliyiz. Musta-
fa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi “Eğitim konusunda feda edilebilecek 
tek bir kişi bile yoktur.” cümleleri ile konuşmasını tamamlamıştır.

İl Milli Eğitim Müdürü Öğrencimiz
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Yeni Bir Başlangıç İçin Tatlı Bir Veda

8. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin Mezuniyet Baloları 
GAGA’da gerçekleştirildi. “GK” harfleri ve “Mezun 
Oluyoruz” standı içinde yer alan tüm öğrencile-
rin fotoğrafları balonun ince detaylarıydı. Birbir-
lerinden şık olan ve pistten hiç inmeyen öğren-
cilerimiz, gecenin sonunda Mezuniyet Pastası 
ile Gelişim Koleji marşı eşliğinde duygulu anlar 
yaşadı. 
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Okulumuz 6. Sınıf öğrencileri 13-14 Mayıs tarihlerinde Ali 
NESİN ile buluştu. Öğrencilerimiz matematiğin doğa ile 

iç içe olan Nesin Matematik Köyü’nde nefis bir köy kahvaltı-
sının ardından Ali Nesin’in dersiyle güne başladı. Ali NESİN’ 
in öğrencilerimize düşündürücü sorular sormasıyla ders ta-
mamlandı. Aynı gün Aydın’da bulunan Tales Matematik Mü-
zesini ziyaret eden öğrencilerimiz ikili saymadan pi sayısına, 
imkansız üçgenden Leonardo Da Vinci’nin Köprüsü’ne, dört 
renk problemden topolojik düğümlere, alan-yarıçap, açılar, 
simetrinin yanı sıra Pisagor teoreminden ünlü matematikçi 
John Nash’ın oyun teorisi ve Mimar Sinan’ın yapılarındaki 
sırları öğrendiler. Tales Matematik Müzesinde, matematik 
soyut olmaktan çıkarıp elle dokunulur, gözle görülür bir 
hale getirildi. Gezimizin ikinci gününe öğrencilerimiz Salih 
Durhan’ın dersiyle başladı. Araştırma soruları üzerine ant-
renmanlar yapıldı.

Gelişim 
Okullarında 
Matematik

Artık Çok
Eğlenceli

 

14 Mart 
Dünya 

Pi Günü 
Kutlamaları 

APRIL
FOOLS’

DAY

4th graders celebrated April Fools’ Day with a spe-
cial activity called “April Fools’ Day is coming!” by 

wearing different and funny masks, hats and glas-
ses. In this entertaining activity, students visited 
different grades in their classrooms and told English 
jokes to them. As Gelişim Schools primary school, 
we welcomed the following spring days with lots of 
laughter and fun.

The Nature we born in it and we live together with it. With this 
principle, our sixth grade students celebrated a “Green Day” 

in our school. On that day they wore green clothes to emphasise 
that we belong the nature. Moreover, they prepared their placard 
and decorated them. Also they chose a song and compose a cho-
reography for celebrating the day with other students. During the 
day, apart from these activities, a group of students asked other 
students questions in breaks and they gave them stickers when 
they taught that these survey takers were environmentalist. Anot-
her group observed and evaluated all the places in the school and 
at the end of the day, they visited the places that they chose as a 
green place and give them certificates. Furthermore, they planted 
trees in school garden for the memory of the day.   By the help of 
the events, our students found a chance to work for charity and 
experience what they learned in classroom.
 

Be Part Of The 
Solution Not
The Pollution

 



GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN 17

E
T

K
İN

Lİ
K

LE
R

ETKİNLİKLER

Bonus Hoca
ile YGS
Hakkında 

14 Mart 
Dünya 

Pi Günü 
Kutlamaları 

Have Fun Together, 

Laugh Together,
Get Sad Together...

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğ-
lu tüm lise öğrencilerimizle buluştu.

 
Konuğumuz hem 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için, hem de 9 ve 
10. sınıf öğrencilerimiz için iki ayrı etkinliğe katıldı. 9 ve 10. sınıf-
lara düzenlediği ‘Verimli Çalışma, Etkin Dinlenme’ seminerinde 
YGS’ye hazırlanmaya başlayanlar için yol göstericilik yaptı.
 
“YGS ‘ye nasıl çalışılır? YGS Motivasyonu” adlı söyleşisi ile 11 ve 12. 
sınıf öğrencilerimizle de buluşan Beledioğlu, artık YGS’ye daha 
yaklaşmış olan lise öğrencilerimizin çalışma temposunu düzenle-
mek, motivasyonunu artırmak için önderlik etti.

Trust your English but first your friend! 
Our 5th grade students proved their 

strong friendship with their English.First 
they chose their partners by looking at 
their palm prints. Mean while the English 
teachers set a track for them.On this track 
students followed their partners’ orders 
to pass all obstacles.But there was a big 
challenge !!! Their partners’ eyes were 
blindfolded.

2017-2018 Eğitim öğretim yılında 9. sınıfta okuyacak öğ-
renciler için kampüsümüzde bursluluk sınavı gerçekleş-

tirildi.
 
Akademik başarılarına göre okulumuz imkanlarından yarar-
lanacak ve Gelişim Ailesinin bir ferdi olabilecek öğrencileri-
mize global dünyada başarılar kazandırmayı hedefliyoruz.

Yaptığımız bursluluk sınavına gösterilen yoğun ilgi ve katı-
lım okulumuza duyulan güvenin açık bir göstergesi oldu.

Sınavımıza katılan tüm öğrencilere başarılar diliyor ve onları 
destekleyen ailelerine de teşekkür ediyoruz.

“14 Mart Dünya Pi Günü” her yıl olduğu gibi bu yıl da 
okulumuzda coşkuyla kutlandı.
 
İlkokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerinin yapmış ol-
duğu Pi kurabiyeleri ve sınıf listesinde 14. sırada olan öğ-
rencilere Ortaokul Matematik Öğretmenleri tarafından Pi 
tişörtleri dağıtıldı. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kulla-
narak hazırladıkları Pi görselleri sergi alanında sunuldu.  
Gün boyu sergi alanında ‘’Pİ SONG‘’ eşliğinde hem eğlen-
diler hem de öğrendiler. Pi sergisi okulumuzda büyük ilgi 
ve farkındalık uyandırdı.

Bursluluk 
Sınavımıza

Yoğun İlgi
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“Benim babam bir astronot” kitabının yazarı Deniz Tar-
sus’u okulumuzda ağırladık. Öğrencilerimizle söyleşi 
yapan yazarımıza öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi.  
Tarsus’a kitabı, yazarlık mesleği, şuan yapmakta ol-
duğu yönetmenlik mesleği ile ilgili sorular sordular. 
Sabırla öğrencilerimizin sorularını cevaplayan Tar-
sus iyi bir yazar olmak için; ilk olarak bol bol kitap 
okumaları gerektiği, küçük küçük öykü yazma ça-
lışmaları yapmaları ve asla hayal dünyalarını sınırlı 
tutmamaları gibi tavsiyelerde bulundu. Öğren-
cilerimiz çiçeği burnunda yazarımızla edebiyat 
dolu bir gün geçirdiler.

Deniz Tarsus
Okulumuzdaydı

Cassini Scientist for a day projesinde öğrencilerimiz Cassini 
uzay aracının çektiği görüntüler üzerine en fazla bilimsel so-

nuç alınabileceklerini düşündüğü konu hakkında İngilizce ma-
kale yazdılar. Birçok makale arasından seçilen toplam 6 makale 
Nasa‘ya gönderilmiştir. Kurumumuzda 10 Mart 2017 tarihinde 
düzenlemiş olduğumuz etkinlikte Osmangazi Üniversitesi Fizik 
Bölümünden Sayın Prof. Dr. Celalettin Baykul‘un jüri olarak ka-
tılımı ile makalelerini başarılı bir şekilde arkadaşlarına sundu-
lar. Jürimizin sunumlarının daha etkili olduğunu düşündüğü 
öğrencilerimiz Bilim Teknik dergisi yıllık üyeliği kazanmıştır.
 
Bu etkinlikte desteklerini esirgemeyen lise İngilizce öğret-
menlerimize teşekkür eder, öğrencilerimizi tebrik eder başa-
rılarının devamını dileriz.

Öğrencilerimizden Cassini Sunumu

Berkin Uğuz 

Dilara Solmaz

Danışman Öğretmen

Alev Çelik

Tarih: 23 Mart Perşembe
Saat: 13.00

Yer: Coğrafya Atölyesi 

Öğrencilerimizden  Berkin Uğuz ve Dilara Sol-
maz, Coğrafya Öğretmenimiz Alev Çelik’in 

rehberliğinde Coğrafya Atölyesinde Kayıp Kıta 
MU ve Atatürk konulu sunumlarını gerçekleştir-
diler.
 
Atatürk, Türk Tarih Tezi kapsamında birçok araş-
tırma yapmıştır. Fakat bunlardan en önemlisi 
Güneş Dil Teorisi’nin temelini oluşturan Kayıp 
MU Uygarlığı’dır. Sunumumuzda bu kadim me-
deniyetin bilinmeyen yönlerini inceledik.

Gelişim Schools 7C and 7D  students have portrayed some 
world wide known celebrities that they have choosen to. 

The cues and role plays that all have been prepared by our 
students’ imagination and ideas were really gripping. This 
show, which has been set out to show how to be productive 
in English as a foreign language, has been watched by some 
other class students admiringly.

ATATÜRK ve

7th Graders and
World Wide Known Celebrities
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Güvenli İnternet
  Kullanımı Semineri

5. sınıf öğrencilerimizden muhteşem 1. dönem finali. Öğrencile-
rimiz tüm dönem yoğun çalışmalar sonundaki yorgunluklarını 
hazırladıkları İngilizce şarkılar ve dans gösterileriyle attılar. Tatlı 
bir rekabet ile gerçekleşen gösterimizde, öğrencilerimiz keyifli 
vakit geçirdiler. 1. olan grubumuzu tebrik ediyor, emeği geçen 
İngilizce Öğretmenlerimiz Dilek Yaman ve Berna Akman’a te-
şekkür ediyoruz.

                   Öykücü, romancı, pek çok edebiyat ödü-
lünün sahibi, Can Yayınları’nın editörü Faruk Duman; Genç Ya-
zarlar Kulübü’ndeydi. Öğrencilerimizin yazdığı öyküleri teknik 
açıdan değerlendirdi. Her öğrencinin metnini tek tek inceleye-
rek aksayan yönlerle ilgili tavsiyelerde bulundu. Pek çok okula 
gittiğini ancak ilk defa bu kadar güçlü bir ekiple karşılaştığını 
söyledi. Öğrencileri, katettikleri yol dolayısıyla kutladı. Bize ka-
zandırdığı tecrübe için Faruk Duman’a teşekkür ederiz.

EĞLENCELİ FİNAL

9 ve 10. Sınıf öğrencilerimiz için Eskişehir Siber Suçlarla Mü-
cadele Daire Başkanlığı tarafından “Güvenli İnternet Kullanı-
mı & Siber Suçlar” semineri verildi.
 
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Osman Keleş güvenli 
ve bilinçli internet kullanımı için yapılması gerekenler, inter-
nette karşılaşılabilecek tehlikeler, siber suçlar, siber suçlara 
maruz kalınmaması için alınabilecek önlemler, siber suçların 
cezai yaptırımları, doğru sosyal medya kullanımı hakkında 
öğrencilere bilgi verdi. Seminer öğrencilerin güvenli internet 
kullanımı ve siber suçlarla ilgili sorduğu sorularla son buldu.

5. ve 7. sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersi “Kitap Okuma” etkinlikleri kap-
samında “KİTABINI OYNA” projesi gerçekleştirdiler. Çeşitli aksesuarlar 
ve kostümler kullanılarak kitap karakterlerinin taklit edildiği kostüm ve 
performans sanatı olan ve tüm dünyada “Cosplay” diye anılan bu et-
kinlikte öğrencilerimiz, hem kitap okumaya vurgu yaptılar hem okuma 
zevkini aşıladılar hem de çok eğlendiler. Öğrencilerimiz kendi yaptık-
ları kostüm, aksesuar, afiş, broşür ve kitap oyunlarıyla ne kadar yaratıcı 
olduklarını da ortaya koydular.

ATATÜRK ve

Faruk Duman
Genç Yazarlar Kulübü’nün
Konuğu Oldu

KİTABINI OYNA
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Lise Öğrencilerimizin İngilizce 
Web Sitesi Proje Tanıtımı

Hayatın İçinde Gelişim’de Mahir 
Düzerdik’i Konuk Ettik

Gelişim Okulları 9 ve 10. Sınıf öğrencileri bir 
ilke imza atarak, Eskişehir’de yaşayan ya-

bancılar için web sitesi hazırladılar. 

www.gelisimforeigners.com

bağlantısı ile sosyal haberler,kültür sanat 
haberleri ve Eskişehir’le ilgili önemli bilgileri 
yabancılarla paylaşacak olan öğrenciler web 
sitesini A’ dan Z’ye her şeyiyle kendileri yazıp 
aylık olarak güncelleyecekler. Bu proje ile Es-
kişehir’e iş yada eğitim amaçlı gelen yaban-
cılar kendilerini yalnız hissetmeyecek aynı 
zamanda öğrencilerimiz İngilizceyi sınıf dışın-
da da gerçek ortamında pratik yapma imkanı 
bulacak. Bu çalışmamızı duyurabilmek ve ta-
nıtabilmek amacıyla şehrimizde yaşayan ya-
bancıların, basın ve belediyelerimizin davetli 
olduğu bir lansman toplantısı gerçekleştirdik. 
Ufak bir konserle başlayan toplantımızda, tıp-
kı web sayfamızın oluşumunda olduğu gibi 
her türlü sorumluluk yine öğrencilerimizdey-
di. Sayfamızda yazar olan öğrenciler sayfala-
rında kendi hazırladıkları bölümleri İngilizce 
olarak sundular ve ardından sohbet ortamın-
da yabancı konuklarımızla fikir alışverişi yap-
tılar. 

Edebiyat öğretmenlerimiz önderliğinde 
düzenlenen “Hayatın İçinde Gelişim” et-

kinliğimizin bu ayki konuğu Türkkep Başvu-
ru Merkezi kurucusu Mahir Düzerdik oldu. 
Öğrencilerimize öğrencilik yıllarından ve iş 
yaşamındaki yolcuğundan bahseden Düzer-
dik, başarı hikayesindeki detayları da içten-
likle paylaştı. Edebiyat öğretmenimiz Dilek 
Yaşar rehberliğinde öğrencilerimiz Efe Güler, 
Hayrettin Efe Alkaya, Mahide Ezgi Öz ve Ah-
met Eren Özel’in düzenlediği etkinlik öğren-
cilerimizin geleceğe yazdığı mektupla sona 
erdi. Etkinlikte görev alan öğrencilerimize ve 
konuşmacı Mahir Düzerdik’e teşekkür ederiz.

Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri Büş-
ra Yazaydın ve Sude Naz Angılı 12 Ni-

san 2017 tarihinde Coğrafya Atölyesi’n-
de Kalsedon taşı ile ilgili sunum yaptılar.
 
Kalsedon taşının tarihsel özelliklerini 
araştıran öğrencilerimiz, Coğrafya öğ-
retmenleri Şeref Şentürk ve Alev Çelik ile 
birlikte Eskişehir Sarıcakaya İlçesi Mayıs-
lar Köyü’nde bulunan Kalsedon maden 
ocaklarını ziyaret edip taşın çıkarıldığı 
yerde yetkililerden bilgi aldılar.
 
Öğrencilerimiz daha sonra Kadıköy taşı 
da denilen Kalsedon hakkında Tarih 
zümresi öğretmenleri ve okulumuzu 
ABD’de temsil eden Kalsedon Robotik 
Takımı ile röportaj yaptılar.

Mayıslar Köyü’nde Kalsedon
Maden Ocaklarını İnceledik

Öğrencilerimizden
Muzeffer İzgü’ye Mektuplar

Okulumuz 4.sınıf öğrencileri sınıf kitap-
lıklarında bulunan eserlerini zevkle 

okudukları yazar Muzaffer İzgü’ye duygu 
ve düşüncelerini anlatan birer mektup yaz-
dılar.
 
Muzaffer İzgü,   29 Ekim 1933 Adana doğum-
lu olan öğretmen yazarımız, gülmece öykü-
leri ile tanınmıştır. Türkiye’nin en çok okunan 
gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarların-
dandır. 107 kitap, 200’e yakın radyo oyunu 
yazmıştır. Öykülerinin çoğu, radyoda ve ti-
yatrolarda oyunlaştırılmıştır. Muzaffer İzgü, 
şimdilerde bütün zamanını yazarak geçir-
mektedir.
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Yağan yağmura rağmen yüksek katılımla gerçekle-
şen Gelişim Panayırı eğlencenin, bilimin, sanatın ve 

sporun buluşma noktası oldu. Velilerimizin oluşturduğu 
standlara harcanan emek büyük takdir toplarken yapı-
lan çekilişlerde birbirinden güzel hediyeler dağıtıldı.
 

Gelişim Panayırı’nda Bilim,
Sanat, Spor ve Yağmur

Gelişim Okulları Coğrafya Zümesinin Tabiat ve Kültür Varlık-
larını Tanıtma Derneği ile yaptığı işbirliği sonucunda oku-

lumuzun ortaokul ve lise öğrencileri milyonlarca yıllık geçmişe 
sahip canlı fosil örneklerini inceleme fırsatı buldu. Getirilen çok 
sayıda fosili inceleyen öğrencilerimiz uzmanların aktardığı bil-
gilerle fosilleri jeolojik geçmişlerini, çeşit ve şekillerini, yaşam 
ortamlarını, geçirdikleri değişimler ile ortaya çıkış ve yok oluş-
larını dinleme imkanı yakaladılar.

28 Şubat Salı günü öğrencileri-
miz ile YGS öncesi motivasyon 
kahvaltısı gerçekleştirildi. Keyif-
li geçen kahvaltı sonrası Rehber 
Öğretmenimiz Nihan Tezgeç, 
öğrencilerimizi ÖSYM Sınav Ku-
ralları hakkında bilgilendirdi.

Paleontoloji Örnekleri Okulumuzda

12.Sınıf Öğrencilerimizle
YGS Öncesi
Motivasyon
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9 ve 10. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı 
“Şiir Gecesi” 11 Mayıs Perşembe akşam 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz okuduk-
ları şiirlerle izleyenler duygusal anlar 
yaşattı. Bestelenmiş şiirlerin de yer aldı-
ğı gecemiz dans ve müzik sunumlarıyla 
sona erdi. 

16 Şubat 2017 Perşembe günü, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tanı-
tım Direktörü Murat Saydam, 
“Profesyonel Öğrenci Olmak” 
adlı söyleşisi ile okulumuz 11 ve 
12. sınıf öğrencileri ile buluştu.

TOBB Üniversitesi Dekan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Selçuk Tunalı 
11.05.2017 tarihinde mesleki 
yönelimlerinde Tıp hedefleyen 
öğrencilerimizle bir araya geldi. 
Katkıları için Sayın Tunalı’ya te-
şekkür ediyoruz.

Profesyonel Öğrenci Olmak

Doç. Dr. Selçuk Tunalı
Okulumuzdaydı

Okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz 
trafik  eğitiminde, okul servis araçlarında 
davranışlar ve emniyet kemerinin önemi, 
trafik işaret ve levhaları, trafik ışıklarına uy-
maları, okula giriş ve çıkışlar gibi konularda 
bilgi verildi. Trafik bilincinin küçük yaşta 
oluşturulması gerektiğini belirten Destek 
Birimler Yöneticisi Özgür AKTAŞ “Öğrencile-
re küçük yaştan itibaren verdiğimiz eğitim 
sayesinde trafik kuralları alışkanlık haline 
gelecek ve insandan kaynaklanan kazala-
rın azalmasına katkı yapacaktır.” dedi.

ETKİNLİKLER
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Öğrencilerimiz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç’ı ziyaret ederek Eskişehir’de yaşayan yaban-
cılar için hazırladıkları web sitesi projelerinden bahsetti. 
Bu proje sayesinde Eskişehir’e herhangi bir nedenden 
dolayı gelen yabancı misafirler, www.gelisimforeigners.
com sitesi sayesinde hissettikleri yabancılığı bir ölçü-
de azaltabilecekler. Yayımlanan site, İngilizce dilinde 
yabancı misafirlere hizmet verecek. 9. ve 10. sınıf öğ-
rencilerinden oluşan ekip, 36 kişiden oluşuyor. Ekip, 
okuldaki İngilizce öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle 
çalışmalarını sürdürüyor. Belediye başkanları, öğrenci-
lerimizi tebrik ettiler.

Öğrencilerimizin kitaplarını severek okuduğu 
yazarımız Sayın Erol Büyükmeriç, okulumuzda 

öğrencilerimizle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Öğrencilerimize Türk ve Dünya klasiklerini mutlaka 
okumalarını önerdi. Öğrencilerimizin kitaplarla ilgili 
sorularını cevaplayan Erol Bey şiir ve tekerlemelerle 
söyleşiyi renklendirdi. Çok keyifli anların yaşandığı 
söyleşi de öğrencilerimiz yazarla tanışmaktan çok 
mutlu oldu. 

Our 2nd Grade sutudents flew their kites as an 
activity of their book “The Kite”. The activity is 

accompanied by their teachers. In this way our stu-
dents are fullfilled with energy and happiness with 
the coming of spring. English lesoons have never 
been so much fun!
 

Put a Nose On It!
Accepted as an important day all over the world, Red Nose 
Day was celebrated in Gelisim Schools by 5th grade stu-
dents with various activities.
 
That day, the students wore red nose and clothes then  
sang  Red Nose Day song. After their outstanding dance 
performances,5th grade students sold red noses which 
is the symbol of this day to primary school students and 
collected some money. English story books will be bought 
and donated to a school in need. Our students took re-
sponsibilities in this event and did a great job! 

Yazar Erol Büyükmeriç 
Okulumuzdaydı

ÖĞRENCİLERİMİZ KURDUKLARI 
WEB SAYFASINI TANITTILAR

The Kite  

Satranç kitabı yazarı, Karşıyaka Satranç İlçe 
Temsilcisi Ilgaz Gümüstaş ile IM (Uluslarası 

Usta) Mert Yılmazyerli okulumuzdaydı. Satranç 
Semineri’nde konuşan Ilgaz Gümüştaş bu oyu-
nun sıradışı yönlerine dair kendi deneyimlerini 
İlkokul-Ortaokul ve Lise öğrencilerimizle pay-
laştı. Mert Yılmazyerli’de bu oyunda gelişme-
nin itici gücünün merak ve çalısmaktan geç-
tiğini söyledi. Soru-cevap şeklinde ilerleyen 
seminer etkinliğimiz sonrasında Ilgaz Gümüş-
taş satranç kitaplarını çocuklar için imzalarken, 
IM Mert Yılmazyerli’de İlkokul ve Ortaokul’dan 
en güçlü 20 öğrencimize karşı Simultane Gös-
terisi sundu. Eskişehir Satranç İl Temsilcimiz 
sayın Alihan KARACAN’ın da katıldığı etkinlik-
lerimiz renkli görüntülere sahne oldu.

Satranç Semineri,
Simultane Gösteri
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Havacılık eğitiminde öncü bir kuruluş olan Anadolu Üniversite-
si Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini pilotaj hedefleyen bir 

grup öğrencimizle 30.03.2017 tarihinde ziyaret ettik.
 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Pilot Ergün Al-
tuğ ve Pilot Ertan Uzun öğrencilerimize okula giriş koşulları, çalışma 
alanları ve eğitim programları hakkında detaylı bilgi verdiler. Ardın-
dan simülatör kullanarak uçuş deneyimi yaşayan öğrencilerimiz ol-
dukça etkilendiler. Katkılarından dolayı Anadolu Üniversitesi Hava-
cılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

Traditional treasure hunt
activity was held in Adalar.
 
Once again we proved that life should be beyond school. Our 
5th graders gave a novel touch to Adalar venue through the 
treasure hunt activity. They put a new face on learning and ex-
periencing English by reading, speaking, singing and having a 
conversation with people with the clues they traced.They had 
fun by using their English. 

Oyuncak bebekler geçmişten günümüze var olmuş ve yalnız çocuk-
ların değil, aynı zamanda biz büyüklerin de hayatında farklı anılara 

neden olmuştur. Her dönemde kendine özgü yeni biçimler, yeni an-
lamlar, yeni özellikler kazanmış olan bez bebekler ona dokunan ellerde 
yeni bir hikâyeye sahip olur. Görsel sanatlar dersinde uygulanan atölye 
7. sınıf öğrencilerimiz ile yürütülmektedir. Planlanan “Bez Bebek Atöl-
yesi”nde yaratılan her bebeğin, ona hayat veren ellerde  bir hikâyesi 
olacak. Şehrimizde “Cam Sanatları Müzesi”nde açılan Arzu Özer ve öğ-
rencilerinin, bebeklerinin yer aldığı “Bir Bebek Hikâyesi” sergisine katıl-
dık. Sergide öğrencilerimiz ile  yakından ilgilenen ve uygulamalı olarak 
workshop yapan Özgen Çakar, sergideki bebeklerin ne tür malzemeler 
ve uygulamalardan yaratıldığını gösterdi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi’ni Ziyaret Ettik

Mesleki yönelimlerinde hukuk tercihi yapmayı düşünen 10 ve 
11. sınıf öğrencilerimizle Eskişehir Adliye’sindeydik. İlk olarak 

Cumhuriyet Savcıları İsmail Karteper ve Metin Kurt ile buluşup soh-
bet eden öğrencilerimiz; ardından Ağır Ceza, Asli Ticaret, Aile, Asli 
Ceza, Asli Hukuk, İcra Mahkemesi alanlarında duruşmalar izlediler. 
Sonrasında mahkemelerdeki görevli hakim, savcı ve avukatlara 
akıllarındaki soruları sorma şansı yakaladılar. Öğrencilerimizin alan 
hakkındaki bakış açılarına geniş bir perspektif sağlayan bu özel gün 
için Değerli Velimiz Avukat Ayşe Fert Dökmeci’ ye ve katkı sağlayan 
Eskişehir Barosu çalışanlarına teşekkür ediyoruz

Geleceğin Hukukçuları ile 

Adliye’deydik
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Bez Bebek
Atölyesi

Adalar is Colorfu
l
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Gelişimliler, İzmir
Üniversitelerindeydi

ÖĞRENCİLERİMİZ,
AHMET ATAÇ’LA BULUŞTU

4. sınıf öğrencilerimiz, insanlar ve yönetim temasında kamu hiz-
metlerinin yürütülmesinde yerel yöneticilerinin görev ve sorum-
luluklarını öğrenmek için Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet 
Ataç’la buluştular. Belediye çalışmalarının da bir meclis ortamın-
da görüşülerek karar alındığını öğrenen öğrencilerimiz, meclis 
koltuklarına oturarak geçici belediye meclis üyesi oldular. Sayın 
Ahmet Ataç belediye çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verdikten 
sonra öğrencilerimizin sorularına tek tek cevap verdi.

Rehberlik Servisi tarafından her yıl 10 ve 
11. sınıf öğrencilerinin üniversite hedef-

lerini netleştirmelerinde yardımcı olabil-
mek, motivasyonlarını arttırmak amacıyla 
düzenlenen; mesleki rehberlik çalışmaları 
içinde önemli bir yere sahip olan üniversi-
te gezilerinden “İstanbul Üniversite Tanıtım 
Ziyareti” gerçekleştirildi. Boğaziçi, Koç, Sa-
bancı ve Yeditepe Üniversitelerinin kam-
püslerini ziyaret ederek tanıtım programla-
rına katılan öğrencilerimiz; üniversitelerin 
eğitim olanakları, kampüs hayatı ve sos-
yal-kültürel olanaklarını doğrudan tanıma 
ve gözlemleme olanağı buldular.

11. sınıf öğrencilerimizle Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesinde Dekan Yardımcısı Hakan Ga-
şan’ın dersine konuk olduk. Mesleki yöne-
limlerine Makine, Malzeme ve Metalurji 
Mühendisliği gibi alanları seçmeyi düşünen 
öğrencilerimiz için rehberlik servisi önderli-
ğinde düzenlenen etkinlik için Sayın Hakan 
Gaşan’a katkılarından dolayı teşekkür edi-
yoruz.

Rehberlik Servisi tarafından her yıl 10 ve 11.sınıf öğ-
rencilerinin üniversite  hedeflerini netleştirmelerin-
de yardımcı olabilmek,  motivasyonlarını arttırmayı 
sağlamak amacıyla düzenlenen; mesleki rehberlik 
çalışmaları içinde önemli bir yere sahip olan üniversi-
te gezilerinden “İzmir Üniversite Tanıtım Ziyateri” 26-
27 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Lise 
Yöneticimiz Sinem Beken ve Rehber Öğretmenimiz 
Perihan Bozbay önderliğinde Dokuz Eylül, Ege, Yaşar 
ve Ekonomi Üniversitelerinin eğitim programları ve 
kampüs hayatı, sosyal-kültürel olanaklarını doğru-
dan tanıma ve gözlemleme olanağı sunan gezi prog-
ramımız 22. İzmir Kitap Fuarı ziyareti ile sonlandırıldı.

Üniversite Tanıtımları İçin 
İstanbul’daydık

Kariyer Planlama Dersleri İçin 
Mühendislik Fakültesindeydik
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9. ve 10.sınıf öğrencilerimiz Vialand Eğlence Mer-
kezindeydi. Öncelikle İstanbul Boğaz Tur’una 
katılan öğrencilerimiz ardından Vialand Eğlen-
ce Merkezinde, dönem sonunun yaklaşmasıyla 
birlikte yıl içindeki yoğun temponun yorgunlu-
ğunu ve stresini atıp; doyasıya eğlencenin tadını 
çıkararak keyifli bir gün geçirdiler.

8. sınıf öğrencilerimiz Bursa Gezisi gerçekleştir-
diler. Bursa Hayvanat Bahçesi turunun ardından 
öğrencilerimiz, Soğanlı Botanik Parkı’nda bisiklet 
turları ve oyunlarla geçtiğimiz hafta gerçekleşen 
TEOG Sınavı’nın stresini doyasıya eğlenerek attılar. 
Zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı’nın müta-
rekeyle taçlandırıldığı yer olan Mudanya Mütareke 
Evi’ni ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz, tarihten kesit 
sunan bu geziden sonra Tirilye Sahili’ni gezerek 
birçok hatıra fotoğrafı çektiler.
 

Gelişim Okulları Baharın Gelişini
Piknik İle Kutladı

Yoğun bir yılın ardından havaların ısınmasını fırsat bilen Gelişim Ailesi Bahar 
Pikniğinde stres attı. 6 Mayıs Cumartesi günü Beşikderesi’nde düzenlenen 
piknikte; baharın gelişini kutlayan tüm öğretmen ve öğrencilerimiz ders sa-
atleri dışında arkadaşları ve öğretmenleri ile vakit geçirme imkanı buldular. 
Okul orkestrasının mini konseri, çeşitli sportif aktivite ve oyunlarla renklenen 
günün ardından keyifli anılar biriktirerek etkinliğimiz son buldu.

 

Ogrencilerimiz Vialand
Eglence Merkezindeydi

8. Sınıf Öğrencilerimiz 
TEOG Stresini Attı

.................................................................................................
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Gelişim Anaokulu İngilizce Drama Gün-
leri tüm hızıyla başladı.  Öğrencilerimizin 
gerçekleştirdiği gösteriler velilerinmizden 
büyük alkış topladı. Öğrencilerimizin İngi-
lizcelerini sergiledikleri drama gösterileri, 
giydikleri renkli kostümlerle, eşsiz müzik 
ve dans etkinlikleriyle sihirli bir rüyaya dö-
nüştü. Öğrencilerimizi özgüvenli perfor-
manslarından dolayı tebrik ediyoruz.

THE MAGICAL
DREAM 

Anaokulu öğrencilerimizin birinci sınıfa hazır olup 
olmadıklarını öğrenmek için metropalitan testi uy-

gulanmıştır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime 
Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya 
Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Tes-
tin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgun-
luğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı 
veriler elde etmiştir. Metropolitan okul olgunluğu testi, 
okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri 
anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri 
ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Her alt test 
uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye 
göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimler-
den meydana gelmiştir. 

Öğrencilerimiz 1. Sınıfa Hazır mı?
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Gelişim Okulları Anaokulu öğrencileri birinci dönem başlattıkları 100 
gün süren yaratıcı çizgi ve simetri çalışmalarını hayallerindeki yaşlı 

oldukları büyük bir partiyle kutladılar. Kendi tasarladıkları kostümleri 
anaokuluna kurulan podyumda arkadaşlarına tanıtan öğrencilerimiz, 
partiyi balon patlatıp dans ederek tamamladılar. 

Anaokulumuzda rehber öğretmenimiz Rengin 
Yavuz çocuklarımıza parmak kas ölçümü 

yapmıştır. Parmak Kas ölçümü ile,  kavrama 
noktasının, tutuş şeklinin ve ön kol pozisyonunun 
yazmayı kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi, kaleme 
uygulanan baskının normal değerlere taşınması 
hedeflenir. Bu ölçümlerin başında günlük yaşam 
becerilerinin pek çoğunda kullanılan kavrama 
kuvveti ile baş parmak, parmak uzunluk ve 
ağırlıklarının tespit edildiği sıkıştırma kuvvetler-
inin analiz edilmesi gelir. Bu ölçüm sonuçları 
doğrultusunda yazma sürecinde kas gücü 
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak bireysel 
öneri ve önlemler geliştirilir. Çocuklarımızın 
yazmaya hazırlık sürecinde doğru bir başlangıç 
yapması için bize bu kas ölçümü yol göstermek-
tedir. 

 

Anaokulu
Parmak-Kas Ölçümü
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Basketbolun
Yenilgisiz

Gelişim Okulları Lise Basketbol Takımı, U-18’de adım adım ilerledi.
Eskişehir Turnuvası’nda toplam 12 genç erkek basketnol takımıyla mücadeleye gi-

rip katıldığı her maçı galibiyetle tamamladıktan sonra Bölge Turnuvası’na katılmaya hak 
kazandı.

Gelişim Okulları Basketbol Takımı, Denizli’de düzenlenen bölge yarı finallerinden birinci 
çıkarak adını Türkiye A Türkiye Şampiyonası’na yazdırdı. Finallerde büyük başarı göste-
ren sporcularımız Türkiye 10.su olarak gurur duymamızı sağladı.

Türkiye okul sporları faaliyet programı içerisinde 
yer alan Ortaokullar Basketbol Şampiyonası’nda 

Türkiye basketbol şampiyonu Banvit Basketbol Kulü-
bü oyuncularının oluşturduğu Vecihibey Ortaokulu 
Basketbol Takımı’nı geride bırakan Ortaokul Basketbol 
Takımımız, böylelikle Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına 
ismini yazdırdı.

Fen Lisesi Lise B Kız Basketbol takı-
mımız Türkiye’de ilk 16 takım arası-

na girdi. Bu büyük başarıya imza atan 
sporcularımızı kutluyoruz.

Basketbol Böyle Oynanır

KIZLAR İLK 16’DA
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ESKRİM’de
GELİŞİM

Öğrencilerimiz Tecrübe
Kazanmaya Devam Ediyor

Fransa’nın Paris kentinde 39 ülkenin katılımı ile düzenlenen C.E.P Marathon 
turnuvasına öğrencilerimizden Yusuf Bora Yıldırım, Ali Öktem Kaçar ve Berke 

Özenç katılarak ülkemizi temsil etme ve tecrübe kazanma şansı yakaladılar.
 
Antrenörlerimiz Çiğdem Abaza ve Mustafa Uslular uluslar arası turnuvaların 
sporcunun gelişimine katkı sağladığını, farklı ülkelerdeki sporcuların eskrimini 
gözlemleyerek başarıyı desteklediklerini söylediler.

Sporcularımız 28-29 Nisan’da 
Antalya’da yapılan uluslararası 

eskrim çocuk kupasına 
katıldılar. Hem ferdi hem takım 
müsabakalarında göstermiş 
oldukları mücadele ile hem 
tecrübe kazandılar hem ülkemizi 
ve kulübümüzü temsil ederek 
bizleri gururlandırdılar.

Şubat ayında Okullararası Eskrim 
Müsabakaları’na katılan sporcu-
larımızdan Gençler Erkek Flöre 
birincisi Ali Öktem Kaçar, üçüncü-
sü Y. Bora Yıldırım; Yıldız Erkekler 
flöre ikincisi Yiğit Gezen; Yıldız 
Erkekler Epe birincisi Berk Karaa-
ğaç, ikincisi M. Ali Biçer, üçüncüsü 
Engin Armağan olurken, sporcu-
larımız Türkiye Şampiyonası’nda 
Eskişehir’i ve okulumuzu temsil 
ettiler.

Eskrim Çocuk Kupası’nda Gelişim

18-19 Şubat tarihlerinde Mersin’ de yapılan “Atmalar Türki-
ye Şampiyonası”nda 10. sınıf öğrencimiz Münevver Hancı 
cirit atma branşında 50.19 metre ile Türkiye Şampiyonu 
olmuştur. Aynı zamanda 49.00 metre olan Dünya Yıldızlar 
Şampiyonası barajını geçerek; Temmuz ayında Kenya’da 
yapılacak yarışmada okulumuzu ve Türkiye’ yi temsil 
etme hakkı kazanmıştır.

Münevver Hancı Türkiye Şampiyonu
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Eskişehir Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen Okullararası 
Satranç Takım Turnuvası Gençler Kategorisi’nde okulu-

muzu temsil eden 1 numaralı seri başı Fen Lisesi Takımımız, 
7 oyunda 6 galibiyet, 1 beraberlikle İl Birincisi oldu. 

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda 
gerçekleştirilen Okul Sporları Minik-

ler Takım Satranç Turnuvası’nda Gelişim 
Okulları takımımız 6 oyunda 4 galibiyet 
2 beraberlikle ve eş puanla İl Üçüncüsü 
oldu. 

Okulumuzda düzenlenen hızlı sat-
ranç turnuvasına liseden 36, orta-

okuldan 33 sporcu turnuvaya katıldı. 
Swiss Perfect eşlendirme programının 
kullanıldığı, 5 Tur İsviçre Sistemi formatı 
ile oynanan turnuvalar  çekişmeli, heye-
canlı oyunlara sahne oldu. 

Okullar arası minikler yüzme müsabakalarında; Ada 
Ertuğrul 100 m. serbest ikincisi, Ece Korkut 50 m. 

serbest dördüncüsü, Çağla Su Sakarya 100 m. serbest 
dördüncüsü olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

                      Öğrencimiz Cansu Şenyüzlü Niğ-

de de yapılan Okul Sporları Türki-

ye Şampiyonasında girdiği 50 ve 

100m. Serbest, 50 m. Kelebek ya-

rışlarında 1. olarak Okulumuzu bir 

kez daha gururlandırdı. Kutluyor 

ve başarılarının devamını diliyoruz. 

Satrançta Yenilgisiz
İL BİRİNCİLİĞİ

Satrançta Yenilgisiz
İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Hızlı Satranç
Turnuvası

Öğrencilerimizin Yüzme Dereceleri

CansuŞenyüzlü Yine Birinci
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GELİŞİM OKULLARI SENFONİ Orkestrası’ndan

Muhteşem Konser

Kanatlı AVM önünde gerçekleştirilen açık hava konserinde yoğun il-
giyle karşılanan Gelişim Okulları Senfoni Orkestrası harika bir perfor-

mans sergileyerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Konserimiz ritim şov grubu ile başladı, lise pop müzik orkestramız ve 
Senfoni orkestramızla devam etti. Konserimizin sonunda okulumuz 3. 4. 
ve 5. sınıflarımızdan oluşan 200 kişilik öğrenci koromuz ve 70 kişilik or-
kestra grubumuzla konserimiz tamamlandı.

Grup Son
Klibiyle
Yarışmalarda
Fizy’nin sponsorluğunda düzenlenen 
Fizy 20’nci Liseler Arası Müzik Yarışma-
sı için bir araya gelen, Gelişim Okulları 
lise müzik grubu, Grup Son İngiliz rock 
grubu Queen’in unutulmazı olan The 
Show Must Go On şarkısını seslendirdi. 
Grup Son,  Eskişehir liseleri arasında en 
yüksek oyu alarak birinci oldu. İlimizi 
en iyi şekilde temsil eden orkestramız 
Türkiye çapında ise puanlamada 38. sı-
rada yer aldı.

Gelişim’de Müzik Eğitimi
Gelişim Okulları, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 
lise düzeyinde her yaştan öğrenciye sağladığı 
müzik eğitimiyle öğrencilerin müziğe olan ilgi 
ve yeteneklerini ortaya çıkarıyor, keşfediyor ve 
geliştiriyor. Gelişim Okulları’nda müzik üreten 
öğrencilerimiz, Cuma günleri Geleneksel Karma 
Resitaller, Çarşamba günleri lise pop orkestrası-
nın yerli ve yabancı bestelerden oluşan konser-
leri ve karma orkestra çalışmalarında bir araya 
geliyor. Senfoni Orkestrası 40’ın üzerinde keman 
ve gitar, 6 çello, 4 akordeon, 5 yan flüt, 1 bateri, 1 
korno çalan öğrenciyi içeriyor.
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GELİŞİM OKULLARI SENFONİ Orkestrası’ndan

Muhteşem Konser

22ŞUBAT
2017
Ç a r ş a m b a

Saat: 13.00

Umut Çağan İdem
Enes Çalışkan
Tuana Tüzün
Ada Aktürel
Nurselin Ateş
Seray Sayer

Duygu Buket Bağ
Elif Taşçı

gÖRSEL sANATLAR ÖGRETMENi
Dilara Selek Köktas

HAYATIMDAN
RENKLER

Ayca Gülfem USTA
Ata Sarp AVŞAR
Ceylin MİNNET

Ceylin ÇETİNTAŞ
Defne Duru DİMİTOKA

Dila ERTAŞ
Emre ER

Ecre YILDIZ
Ece TANER

Mert AYDEMİR
Hacer ŞEN

Danışman Öğretmen

Nuray Çakar
Açılış Saat: 12.30  16 Mayıs 2017 Salı

5. Sınıflar Karma Resim Sergisi

Danışman Öğretmen

Nuray Çakar
Açılış Saat: 12:30  12 Mayıs 2017 Cuma

HAYATIMDAN
RENKLER
6. Sınıflar Karma Resim Sergisi

Deniz Işıldı
Ece IŞILDI 
Defne ÖĞÜÇ
Ecem KÜÇÜK

Hakan TEMEL
Ekin BALTACI
Naz GÜRGÜR

Kerem ÇETİNTAŞ

GELİŞİMİN RENKLERİ

Sanat eğitimi, yaratıcılık eğitiminin 
ön planda tutulduğu, ıraksak dü-

şünmenin geliştirildiği, her öğrenci-
nin kişisel gelişimi ve eğilimleri para-
lelinde yönlendirilmeye çalışıldığı en 
güvenilir ortamlardan biridir. Temel 
amaçları, öğrenciyi görmeye, aramaya, 
sormaya, deneme yapmaya, sonuç-
landırmaya yönelik olan sanat eğitimi, 
eğitimin her kademesinde kesintiye 
uğramadan devam etmelidir.

Okulumuzda ikinci dönem boyunca 
farklı kademelerdeki öğrencilerimizin 
eserleri koridorlarımızı süsledi.
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26MAYIS

C u m a
2017 Saat: 18.00

Saat: 18.30
Kokteyl ve Sergi Açılışı

Gelişim Okulları Senfoni Orkestrası KonseriYer: Kanatlı AVM Giriş Katı

Emek Bensu TEKİN
Umay Tansı TEKİN

Danışman Öğretmen

Nuray Çakar

Açılış Saat: 12:30
 10 Mayıs 2017 Çarşamba

OBJEKTİFİMDEN 

RENKLER
Kişisel Fotoğraf ve Resim Sergisi

RESIM

SERGISI
1/D

Saat: 13.3029 MAYIS
Pazar tes i

2017
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‘Genç Yazarlar’ bir okuma-yazma atölyesinin ismi as-
lında. Çeşitli tohumların ekileceği bir bahçe aynı 

zamanda. Ekilen tohumların türleri bile bilinmiyor. Biri 
menekşedir belki biri güldür. Biri papatyayken biri de 
kaktüstür. Bahçıvan ne olacağını bilmeden, güzel umut-
larla işe başlar. Ve gerçekten hepsi birbirinden ayrı tür-
lerdir. Bahçe de bu yüzden çok güzeldir. Söylenen her 
harf bizim için bir su damlasıydı. Herkesin açtığı çiçek 
farklıydı, rengi de öyle. Moru, pembesi, mavisi, yeşili ve 
hatta biz ‘mopemsimaye’ydik...

GENÇ YAZARLARIN
FANZİNİ ÇIKTI

Utku Çaysever - 10 Fen/B
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İ Vitray - Mina Su Dindar - 10 Fen/A

Vitray - Ayşe Sude Dayan - 10 Fen/A

Vitray - Utku Çaysever - 10 Fen/B

Sulu Boya - Aslı Yılmaz

Pastel - Duygu Karakaş

ÖĞRENCİ İŞİ
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BEZDEN HAYALLER DİKTİK

Kaan Kıncal - 7/D

Ece Aslankaya - 7/D Seren Nur Yılmaz - 7/D

Irmak Balkandere - 7/D Elif Gocuklu - 7/D

MATEMATİK
VE

DOĞA

Matematik, insanlardan bağımsız ola-
rak vardır. Pisagor dik üçgenleri ya-

ratmamıştır, keşfetmiştir. Harezmi, sıfı-
rı yaratmamıştır, keşfetmiştir. Tales, ünlü 
teoremini yaratmamıştır, keşfetmiştir. Ba-
billiler, Pi sayısını yaratmamıştır, keşfet-
miştir. Kısacası matematik doğada vardır.  
 
Bu fikirlerle yola çıkan ortaokul 7. ve 8. sınıf 
öğrencilerimiz ‘’Matematik ve Doğa‘’ konulu 
projelerinde Arıların altıgenle olan ilişkisi, Pi 
Sayısı, Fibonacci Sayısı, Altın Oran, Fraktallar, 
Gezegenlerle ilgili birçok poster ve sunu ha-
zırladılar. Yapmış oldukları çalışmalarla doğa-
daki her şeyin birbirleriyle ilişkisi olduğunu 
gördüler. 

ÖĞRENCİ İŞİ
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GELİŞİM’DE
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

3DLAB

Öğrencilerimiz 3D Lab’da okuya-
rak, dinleyerek, duyarak, görerek, 
eğlenerek ve en önemlisi hisse-
derek öğreniyorlar. Bazen insan 
vücudunun içindeki damarlarda 
dolaşıyor, bazen yıldızlara, gü-
neşe, gezegenlere dokunacak 
kadar yakın oluyor, öğrendikleri 
konunun içinde yaşıyorlar.

RoboLab’da öğrencilerimiz, öz-
gün tasarımlar oluşturup, basit 
makine mekanizmaları ve mo-
torlar kullanıp robotlar yaratır-
ken, özgün düşünebilme, hede-
fe yönelik modeller üretebilme, 
sistematik gözlem ve ölçüm 
yapabilme, yeni olasılıklar hayal 
edebilme becerilerini geliştiri-
yorlar. 

Lego Lab’da çocuklarımız hayal 
gücü ve yaratıcılıklarını kullana-
rak basit makineler tasarlıyorlar. 
Hipotez kurma, teori geliştirme 
ve tasarlamayı öğrenirken, bir 
yandan da grup çalışmasıyla ile-
tişim becerilerini geliştiriyorlar.

LEGOLAB ROBOLAB

Kodlama çalışmaları ile öğrencilerimizde 
yazılımın temellerini atıyoruz. Öğrencileri-
mize analitik düşünme becerisi kazandır-
mak, problem çözme yeteneğini artırmak, 
sistematik düşünmeyi sağlamak, makine-
lerin çalışma mantığını kavramaya yardım-
cı olmak başlıca hedefimiz. 

En iyi öğrenme deneyimleri, bireyler eğlence içinde, kendilerini bir şeyleri 
tasarlayarak, yaratarak ya da icat ederek ifade ettiklerinde gerçekleşir. Bu 
yüzden eğitim alanı, eğlenceli deneyleri kucakladığında verimli olabilen 

yerlerdir.

KODLAB
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Taşınabilir kablosuz laboratuarlar ile öğ-
rencilerimiz okul içinde istedikleri her 
an ve her yerde bilim laboratuarına ula-
şabiliyor. Laboratuar araçlarının tümünü 
bünyesinde barındıran teknolojisiyle ta-
şınabilir bilim kartları, biyoloji, kimya, fi-
zik, çevre bilimi ve coğrafya dahil olmak 
üzere çeşitli bilim alanlarında araştırma 
tabanlı öğrenmeye olanak sağlıyor. Öğ-
rencilerimiz avuç içlerine sığacak bü-
yüklükte olan Labdisk’lerle grup halinde 
ya da bireysel bilimsel çalışma imkanına 
erişiyorlar.

LABDISK

WIZEFLOOR
(TAVANDAN YANSITMA)

“Eğitimde En İyinin de İyisi” ödülünü alan WizeFloor 
teknolojisi, özellikle 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklara yö-
nelik tasarlanmış zemin üzerinde çalıştırılan ödüllü bir 
interaktif sistemdir. Tavanda bulunan projeksiyondan 
yansıtılarak oluşturulan alanda, sistemin içine beden-
leriyle dahil olan çocuklarımız fiziksel hareket ve oyun 
yoluyla öğrenme imkanına sahip oluyorlar. 

ÇOCUKLARIN İLK
ROBOT ARKADAŞI

İsimleri Dash ve Dot olan iki robottan oluşan teknoloji, 
5 yaş ve üzerindeki öğrencilerimizin yaratıcı problem 
çözme ve analitik düşünme becerileri için gerekli olan 
temel süreçleri kolayca öğrenmesini sağlıyor.
Etrafında neler olduğunu anlayabilen, cevap verebilen, 
şarkı söyleyip dans edebilen, sesleri duyabilen ve nes-
neleri algılayan bu robotlara yeni davranış becerileri 
sağlama yoluyla kodlama alanında kendilerini geliştiri-
yorlar.

Okulumuzda yıllardır var olan eğitim teknolojileri, öğrenci-lerimizin eğitimi hem daha verimli hale getiriyor hem de bir eğlenceye dönüştü-rüyor. Sınıflarımızda yer alan dokunmatik ekranlar, pro-jeksiyon ve perdeler eğitim-de görsel desteği sağlarken, metro-fiber internet altyapı-sı teknolojilerin daha verimli kullanılabilmesini sağlıyor.
Robotik Kodlama Kulübü öğren-
cilerinin ürettiği, küp çözebilen 
lego robot

TEKNOLOJİ
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