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Türkiye Zeka Vakfının düzenlemiş olduğu Okullar Ara-
sı Zeka Oyunları Şampiyonası’nın tüm aşamalarında 
başarılı olan öğrencilerimiz Türkiye Finalleri’nde ya-
rışacak. Göstermiş oldukları takım çalışması ve iş bir-
liğinden dolayı  3. sınıf öğrencilerimizden Doruk Kü-
çüksakarya ve Işık Sarıkaya’yı tebrik eder, danışman 
öğretmenlerine de teşekkür ederiz. 

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli “Kangourou Sans Fron-
tieres” Derneğine bağlı olarak 80’den fazla ülkede uygulanan bir 
Matematik yarışmasıdır. Özellikle yaratıcı ve günlük hayattan seçilen 
problemler ile öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin artırılması ve 
matematik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Farklı etkinlikler ve uluslararası yarışmalarla matematiğin evrensel 
dilini yaşatmaya çalıştığımız okulumuzda oluşan matematik kültü-
rünün bir parçası da Kanguru Matematik Yarışması...

Gelişim Okulları olarak 6 yıldır aksatmadan katıldığımız Kanguru 
Matematik Yarışması’na bu yıl 1. ve 2. sınıflarımız da dahil oldu. Öğ-
rencilerimiz yeni bir heyecan, farklı bir tecrübe ve eğlenceli oyun-
cakları ile yarışmadan çıktılar. 

ZEKA OYUNLARI 
ŞAMPİYONASI 
TÜRKİYE 
FİNALLERİ’NDEYİZ

2021 yılı Tübitak 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Anadolu ve Fen Li-
sesi öğrencilerimiz bu yıl Kimya alanında, “Kağıt Endüstrisi Atık Sularından Elektroagü-
lasyon Yöntemi ile Hidrojen Gazı Eldesi” konusu ile; Biyoloji alanında ise , “Doğa Yeni-
den Yüklendi! Geleceğin Gıda ve Enerji Kaynağı Mikroalgler” konusu ile katılmışlardır. 
 
Ön değerlendirme sonuçlarına göre Biyoloji alanında Bölge Sergisi’ne çıkmaya hak ka-
zanan 9.sınıf öğrencimiz Kerem Ün ve Danışman Öğretmenimiz Tuğba Akkaya Doğan’ı 
ve bu aşamaya kadar Kimya alanında azimle çalışan 9.sınıf öğrencilerimiz Efe Çağan 
Berber, Mert Kasçı ve Danışman Öğretmenimiz Aslı Günaydın’ı tebrik ediyor; başarıla-
rının devamını diliyoruz.

  

 

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI
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İKSINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

“Sınav kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri” konulu online semi-
nerimizi Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık Bölümü Ar. Gör. Aşkın Kutlu ile gerçekleştirdik.

Türkiye çapında düzenlenen ve gençleri yazın 
hayatına hazırlayan “Özgür Pencere Çocuk ve 
Genç Kalem Öykü Yarışması 2021” sonuçları 
açıklandı.

Sema Tuncel yönetiminde gerçekleşen ve ünlü 
yazarların jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 
okulumuz 12. sınıf öğrencisi Ezgi Kaynak “Köşe-
başındaki Sandalye” öyküsü ile lise kategorisinde 
“ İkincilik Ödülü “ kazanırken 11.sınıf öğrencimiz 
Ömer Aydın “Günlük” adlı öyküsü ile “Jüri Özel 
Ödülü” almaya hak kazandı.

Geliri köy okullarında öğrenim gören çocuklar 
için kullanılacak “Penceremde Öykü Var” kitabın-
da eserleri yayınlanacak öğrencilerimize başarılar 
diler, öğrencilerimize danışmanlık eden destek 
veren Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenimiz Ayşe-
gül Benli’ye teşekkürlerimizi iletiriz.

ÖDÜLLÜ ÖYKÜLER

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI
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Eskişehir Gelişim Okulları’nın geleneksellerinden biri olan Mezun-
lar Buluşması’nın bu yıl 9.su online olarak gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Lise Rehber Öğretmenimiz Nihan Ka-
rakaş, 9. Mezunlar Buluşmasına katılan 29 mezunumuzu tanıttı. 
Ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Şahbaz  günün anlam 
ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi ve  Lise Yönetici-
miz Sinem Beken katılan tüm mezunlarımıza teşekkürlerini iletti. 
 
Mezunlarımız, 3 ayrı oturumda Gelişim Lise Öğrencilerimiz ile 
bir araya gelerek okudukları bölümleri, mesleklerini ve tec-
rübelerini paylaştılar. Öğrencilerimizin merak ettikleri sorula-
rı da yanıtlayan mezunlarımıza oturumlarda bulunan rehber 
öğretmenlerimizin teşekkür etmesi ile oturumlar son buldu. 
 
Bizlere her geçen gün büyüyen bir aile olduğumuzu gösteren tüm 
mezunlarımıza Eskişehir Gelişim Okulları olarak teşekkür ediyoruz.
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Gelişim International, öğrencilerin dünyanın yüksek öğretim 
kurumları arasında yüksek düzeyde saygı ve tanınırlık kazanma-
larını sağlar. Bu amaçla, üniversite eğitimine ve ötesindeki hayata 
en iyi hazırlığı sunduğumuzdan emin olmak için programlarımızı 
inceliyor ve daha da geliştiriyoruz.
 
Önceliğimiz, öğrencilerimizin üniversite başarısı için temel be-
cerileri geliştirmesi için motive etmektir. Hazırlık programlarımız 
aracılığıyla öğrenciler; 
• Sunum ve iletişim becerileri 
• Eleştirel düşünme becerileri 
• Araştırma anlayışı 
• Uluslararası fikirlilik ve kültürel anlayış duygusu 
• Zaman yönetimi becerileri 
gibi becerileri geliştirirler.
 
Gelişim International olarak öğrencilerimize bu zorlu yolda 
yukarıda belirtilen becerileri içeren programlar sunarak rehberlik 
ediyoruz: 
• Pre-IB Dersleri 
• Pre-AP Dersleri 
• SAT-ACT Sınav Hazırlığı 
• Akademik İngilizce 
• TOEFL-IELTS Sınav Hazırlığı 
• Essay Yazımı 
• CV Yazımı 
• Motivasyon Mektubu Yazımı 
• Üniversite Başvuru Danışmanlığı 
• Kanada Çift Diploma (online/yüz yüze) 
• Kanada-Amerika Devlet Değişim Programları

Gelişim International enables students to have a high level of 
respect and recognition among the world’s higher education 
institutions. For his purpose, we examine and further develop 
our programmes to make sure we offer the best preparation 
for university studies and life beyond.

With this objective, we motivate students to develop core 
skills for success at university. Through our preparation pro-
grammes, students develop;
• Presentation and communication skills
• Critical thinking skills
• An understanding of research
• A sense of international mindedness and cultural under-
standing
•  Time management skills

As Gelişim International, we guide our students through this 
challenging road by providing programmes including;
• Pre-IB Classes
• Pre-AP Classes
• SAT-ACT Exam Preparation
• Academic English
• TOEFL-IELTS Exam Preparation
• Essay Writing
• CV/Resume Writing 
• Writing Personal Statement
• Consultancy for University Admissions 
• Canada Dual Degree Programmes (online/face-to-face)
• Canada-the USA Exchange Programmes

GELİŞİM INTERNATIONAL EDUCATION OFFICE

GELİŞİMDEN YURTDIŞINA GİDEN ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR
Yurt Dışı Eğitim 
Deneyimlerini 
öğrencilerimizle 
paylaşmaları adına 
ilk oturumda mezun 
öğrencilerimiz Beliz 
Yılmaz ve Yağmur 
Zubaroğlu, ikinci 
oturumda mezun 
öğrencilerimiz Meh-
met Tarık Akçay ve 
Ece Pars ile Zoom’da 
buluştuk. 
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24-27 Nisan tarihleri arasında çevirmiçi olarak düzenlenen ANKA-
MUN’21 konferansına okulumuzun MUN kulübü öğrencileri de katı-
lım sağlamıştır. Konferansta DISEC’te (Silahsızlanma ve Uluslararası 
Güvenlik Komitesi)  Zeynep Naz Boylu Hindistan’I, Mert Taşkın Kuzey 
Kore’yi ve Ceyla Azcan Almanya’yı; SOCHUM’da (Sosyal, Insani ve Kül-
türel Komitesi) Alya Su Bakkalcı İtalya’yı, Barış Yaşıt Amerika Birleşik 
Devletleri’ni; Council of EU’da (Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi) Asya 
Dağlı İsveç’i ve HCC’de (Tarihi Kriz Komitesi) Aslı Erdoğan James Tho-
mas’ı temsil ederek uluslararası sorunlar üzerinde İngilizce tartışmalar 
yürüterek bu sorunlara çözümler sunmuşlardır.  

 

4 günlük konferansta göstermiş oldukları 
üstün performanslarıyla öğrencilerimiz Aslı 
Erdoğan ve Asya Dağlı Honorable Mention 
(Onur Ödülü), Zeynep Naz Boylu Verbal Men-
tion (Sözlü Takdir Ödülü) ve Mert Taşkın Outs-
tanding Delegate (Önde Gelen Delege Ödülü) 
ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Konferansa 
katılan tüm öğrencilerimizi kutlar başarılarının 
devamını dileriz.
 
MUN (Model Birleşmiş Milletler), eğitim ku-
rumlarının öğrenci delegeler oluşturarak belirli 
ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını tem-
sil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. Genelde 
konferans, panel, çalıştay ya da forum usulüyle 
yürütülen toplantıları içerir. Konferans çeşitli 
dillerde yapılacağı gibi ülkemizde yabancı dil 
çalışmalarını desteklemek amacıyla genellikle 
İngilizce olarak gerçekleşmektedir.

 

Farklı şehirlerden 5577 öğrencinin takım-
lar halinde katıldığı Türkiye’nin en büyük 
online robotik kodlama turnuvası ROOT 
2021’e katılarak 9 takımımız ile yarı finale 
kaldık. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada 
öğrencilerimiz robotik kodlama, Scratch, 
Tinkercad, ürün oluşturma, Arduino, bilişim 
teknolojileri ve yazılım ağırlıklı yapay zeka 
alanında bilgi ve becerilerini geliştirdi.
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To develop 21st-century skills and enhance speaking abilities, our se-
condary school students present their ideas about the different sub-
jects during English lessons. Congratulations to all of our students for 
their interests.

 

21. Yüzyıl becerilerini geliştirebilmek ve öğ-
rencilerin konuşma yetilerini zenginleştire-
bilmek için ortaokul öğrencilerimiz İngilizce 
derslerinde farklı konulardaki fikirlerini su-
nuyor. Göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

 

Eskişehir Gelişim Okulları 9.sınıf öğrencileri-
mizden oluşan “ETÜGEN” ekibi, GENÇBİZZ Lise 
Girişimcilik Programı kapsamında çıkmış ol-
dukları girişimcilik deneyim yolculuğunu bir 
adım daha ileriye taşıyarak yarı finali başarıyla 
geçmiş ve finallere katılma başarısı göstermiş-
tir.

Öğrencilerimiz Emre Er, Deniz Murat Saral, Efe 
Çağan Berber, Turhan Can Sevinçli, Enes Batu 
Kaya, Eda Bayrakdar, Ceyla Azcan,Kerem Kayra 
Gül, Mert Kasçı’yı ve danışman öğretmenleri-
mizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

GENÇBİZZ GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI FİNALLERİNDEYİZ

PRESENTATION TIME

SUNUM ZAMANI
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Okul servisleri tarafından karne dosyaları öğrencileri-
mize evlerinde elden teslim edildi. Öğrencilerimize gü-
zel bir tatil diliyoruz.

 

KARNELER EVLERE

Black Cat Publishing tarafından düzenlenen 
“Readasaurs” yarışmasında üçüncü olan 7. 
sınıf öğrencimiz Çağla Üstündağ’ı tebrik edi-
yor, proje danışmanı öğretmenimiz Beyza 
Kahraman’a teşekkür ediyoruz.

 

READASAURS

 

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

Ortaokul rehber öğretmenlerimiz ta-
rafından 7. sınıf öğrencilerimize sınava 
yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.  
Öğrencilerimize sınav süreci ve 8. sınıf uy-
gulamaları hakkında bilgi verip öğrencileri-
mizin sorularını cevaplandırdılar.

 

Beden Eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde 5, 6 ve 7. sınıflar “Kamp ve 
Doğada Yaşam” konusunu deyimlediler. Gerçekleşen etkinlikte yaşam 
becerilerini geliştirme, kamp malzemelerini tanıma, çadır kurma ve top-
lama becerisini ekip çalışmasıyla kazandılar. Etkinliklere keyifle katılan 
öğrencilerimiz oldukça eğlenceli vakit geçirdiler.

 

SINAVA ADIM ADIM

KAMP VE DOĞADA YAŞAM
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Büyük yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar 
vefatının 59. yıl dönümünde anıldı. Öğrenci, 
öğretmen ve velilerimizin katılımıyla online 
platformda yapılan söyleşi okulumuz Türk Dili 
ve Edebiyatı Öğretmeni Tuğçe Soyat modera-
törlüğünde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İbrahim Şahin’in katılımı ile gerçekleş-
ti. Prof. Dr. İbrahim Şahin, Ahmet Hamdi Tan-
pınar’ın bilinmeyen yönlerini anlattı, Ahmet 
Hamdi Tanpınar üzerinden edebiyata ve sanata 
yönelik bakış açılarına değindi. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın şairlik, yazarlık ve araştırmacılık 
yönleri anlatan Şahin, öğrencilerimizin Türk ve 
Dünya klasiklerini kesinlikle okumaları gerekli-
liğine değindi. Söyleşi velilerimizin ve öğrenci-
lerimizin soruları ile son buldu. Başta Prof. Dr. 
İbrahim Şahin’e, söyleşiye katılan veli, öğrenci 
ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

KARNELER EVLERE

Gelişim Okulları Anadolu ve Fen Lisesi Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin editörlüğün-
de lise öğrencilerimizin en seçkin yazılarını 
“Gelişim Rüzgarı” isimli dergiyle sizlerle bu-
luşturmaya devam ediyoruz. 9, 10 ve 11. sınıf 
öğrencilerimizin birbirinden güzel mektup, 
deneme ve şiirlerini okuma fırsatı bulduk. Öğ-
rencilerimizin kendini yazıyla anlatma imkanı 
buldukları güzel bir platform olan dergimiz 
etrafında toplanan öğrencilerimizden yaratı-
cı yazılar okumak bizleri gururlandırdı. Emeği 
geçen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

 

GELİŞİM RÜZGARI ESMEYE DEVAM EDİYOR

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

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

BİLİNEN VE BİLİNMEYEN
YÖNLERİYLE AHMET HAMDİ TANPINAR

Okulumuz Covid-19 tedbirleri kapsamında, ge-
rekli tüm hijyen kurallarına titizlikle uyarak sahip 
olduğu kendi servis araçlarını  günlük olarak de-
zenfeksiyon işlemlerine tabi tutmuştur. Bu sayede 
öğrencilerimizin ev ve okulları arasındaki yolcu-
lukları sağlıklı, güvenli bir şekilde tamamlanmıştır.

PANDEMİDE KENDİ
SERVİSLERİMİZİN AVANTAJI

KAMP VE DOĞADA YAŞAM
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YÜZYÜZE GELMEK KEYİFLİYDİ... İYİ Kİ VARSINIZ!

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ

Uzaktan Eğitim süresince hareketsiz kalan ve 
arkadaşlarıyla aktivite yapmayı özleyen 9 ve 
10.sınıf öğrencilerimizin kaygı ve stres du-
rumlarını azaltmak ve motivasyonlarını arttır-
malarına yardımcı olmak amacıyla lise beden 
eğitimi öğretmenlerimiz okul bahçesinde öğ-
rencilerimizle sosyal mesafeye dikkat ederek 
fiziksel aktiviteler gerçekleştirdiler.

Fiziksel aktiviteler ile keyifli anlar yaşayan öğ-
rencilerimize ve bu çalışmayı her hafta ger-
çekleştirecek olan beden eğitimi öğretmen-
lerimize teşekkür ediyoruz.

Dünya Tiyatro Günü kapsamında tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Devrim Özder Akın ile okulu-
muz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dilek Yaşar moderatörlüğünde öğrencilerimiz, öğretmen-
lerimiz, velilerimiz ve tiyatroseverlerle buluştuk. Katılımın oldukça yüksek olduğu söyleşimize Ti-
yatro, Diksiyon, Genç Yazarlar ve Kısa Film Kulüplerindeki öğrencilerimizin ilgisi de çok yoğundu. 
Öğrencilerimiz, böylesi nitelikli bir dinleyici kitlesiyle nadiren karşılaştığını belirten konuğumuza 
tiyatro ve sinemayla ilgili merak ettikleri pek çok soruyu da sorabilme fırsatı yakaladılar. Söyleşi-
nin sonunda 27 Mart alternatif bildirisini de paylaşan sanatçı, tiyatro alanına yönelmek isteyen 
öğrencilerimize önerilerde bulundu. Söyleşiye katılan herkese ve öğrencilerimizin sorularını hiç 
bitmeyen enerjisiyle cevaplayan Sayın Devrim Özder Akın’a çok teşekkür ederiz.
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DÜNYA TİYATRO GÜNÜ

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretim Görevlisi 
Doc. Dr. Hıdır Karaduman hocamızın hazırladığı ‘3D 
Yazdırılabilir Eserler Müzesi’ okulumuzda sergilendi. 
Öğrencilerimizin ilgiyle gezdiği sergide Tarih öncesi 
ve İlk Çağ Uygarlıklarına ait 3 boyutlu eserler, hem 
görsel hem de işitsel olararak yapılan etkinliklerle 
eğitsel oyunlarla tanıtılmıştır.

Eskişehir Gelişim Okulları olarak pande-
mi döneminde tüm faaliyet kollarında 
göstermiş olduğumuz titizliği yemekha-
nemizde de göstererek, yemek masaları 
en az birer metre iki kişi çapraz şeklide 
oturacak şekilde   pleksiglas seperatörler 
ile ayrılmakla birlikte  tüm yemek argü-
manları paketlenerek çoçuklarımıza sağ-
lıklı bir ortam oluşturulmuştur.

3D YAZDIRILABİLİR ESERLER SERGİSİ

SEPERATÖRLÜ YEMEK ALANLARIMIZ
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Anaokulu öğrencilerimiz Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan 
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nın 101. Yılını hazırladıkları ülke kostümle-
riyle coşkuyla kutladılar.

    

Gelişim Okulları anaokulu ve ilkokul 
öğrencileri ekranların başında öğret-
menleriyle bir araya gelerek 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramını 
coşkulu bir şekilde kutladılar. Yaşasın 
23 Nisan! 
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Bakmak ile görmek arasındaki farkı vizör yardımıyla çerçeve içerisinde 
ön plana çıkartmak, gidilen fotoğraf gezilerinde yakalanan detayları 
gözler önüne sermek, özgünlük ve emek gerektirir. 9. sınıf öğrencile-
rimiz Ceylin Metin,  Ecrin Tosuner; 10. sınıf öğrencilerimiz Aylin Akyol, 
Nilsu Sofuoğlu ve Cemre Acar, kadrajlarına yansıyan görüntüleri 11 Ha-
ziran Cuma günü saat 16.30’da okulumuz lise sergi alanında izleyicileriy-
le paylaştılar. Açılışı yapan Okul Kurucumuz Erdal Şahbaz, Lise Yönetici-
miz Sinem Beken ve Ortaokul Yöneticimiz Hulusi Karslı’ya teşekkür eder, 
emekleri için öğrencilerimiz ve fotoğraf öğretmenimiz Nuray Çakar’ı 
tebrik ederiz.

 

 

    

ONLINE FOTOĞRAF SERGİMİZ AÇILDI

............................................................................
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Görsel Sanatlar dersinde, öğrencilerimizin el beceri-
lerini kullanarak keyifli zaman geçirmeleri bizler için 
önemli.

Eğitimi sanata dönüştürme çabamız, öğrencileri-
mizin sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel açılardan 
çok yönlü olarak gelişebilmesini sağlamaktır. Üreten 
ve tasarlayan bireyler yetiştirmek, sürekli gelişen bir 
dünyada bizim sunacaklarımızın ötesinde farklılıklar 
yaratabilmek en büyük kazancımızdır.

Dokuma ve Örgü işlevleri öğrenciler için oldukça 
önemli bir öğrenme aracıdır.

Çocukların, örgü örerken ya da başka el işleriyle 
uğraşırken birçok temel gelişimsel beceriyi kul-
lanmaları gerekir.

Bu beceriler arasında küçük motor becerilerini 
harekete geçirme, göz takibi yapma, el ve göz 
koordinasyonu sağlama, ve mekansal düşünme 
yer alır.

Üç boyutlu çalışmalar her yaştan insanın zihinsel ve bedensel sağlığı-
na birçok faydası olduğu kesin olarak bilinmektedir.

Kültürel değerlerimizi koruyabilen çocuklar yetiştirip öğrendiklerini 
yeni değişimlerle sentezleyip dünyada yer alabilmeleri önemli. Bunu 
mümkün kılacak olan sanatsal etkinliklerine önem veren ve bu doğ-
rultuda yetişebilen, birey olmaları ile mümkündür.

Filografi denince, yaratıcı düşüncenin sınırı olmadığı gibi, kullanı-
lacak malzemelerde de hiç bir sınır yoktur. Çivi ve teli tek başına 
düşündüğümüzde hiç bir estetiği olmayan bu malzemeler bir ara-
ya geldiğinde sanat eserini oluşturur.

4. Sınıf öğrencilerimizden İpek Günaydın 
Türkiye’nin Uzman Markası Dalin’in 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’na özel düzenlediği resim yarışmasın-
da yaptığı serbest konulu özgün resmi ile 
başarılı bir sonuç elde ederek Türkiye ge-
nelinde dereceye girdi. Öğrencimizi teb-
rik eder, başarılarının devamını dileriz.

“PUNCH”

Çivi ve Telin Dansı
FİLOGRAFİ

CAMIN BÜYÜSÜ
VİTRAY

MİNYATÜR HALI DOKUMA
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  RENKLERİ

Gelişim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahbaz, 
Gençlik ve Spor Eski İl Müdürü Erdoğan Yeşilcan, ünlü 
sanatçı Mithat Körler, Eskişehir Basket A Takım eski Kap-
tanı Şerafettin Birgen, Gelişim Okulları Lise Müdürü Si-
nem Beken, Lise Müdür Yardımcısı Gürbüz Çam ve eski 
öğrencimiz BOTAŞ Kulübü Sporcusu Işılay Eğin sporcu-
lara ödül veren isimler arasındaydı.

10-17 Mart tarihlerinde Istanbul’da düzenlenen 8. Ulus-
lararası Türkiye Açık Taekwondo (8. Turkish Open) Mü-
sabakaları’nda okulumuz öğrencilerinden Biriçim Azra 
Akçael 2 kategoride Avrupa Şampiyonu olmuştur. Öğ-
rencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Gelişim Okulları Kampüsünde gerçekleştirilen faaliyetlerde okul 
adına Beden Eğitimi Can Corcor da katılan tüm öğrencilere oku-
lun hediyelerini verdi. Tören ardından dönemi değerlendirdi. 
Kampüste çok sıkı önlemler alarak zorlu süreçte öğrencilerin 
yanlarında olmaya çalıştıklarını ve uzun süredir Hidayet Türkoğlu 
Basketbol Okulları ile beraber sürdürdükleri işbirliğinin başarısına 
vurgu yaptı.

Çivi ve Telin Dansı
FİLOGRAFİ

Kampüsümüzde çalışmalarını gerçekleştiren Hidayet Türkoğlu Basketbol 
Okulları’nda Bahar Dönemi, gerçekleştirilen dönem sonu etkinlikleri ile tamamlandı.

Pandemi sebebiyle tüm gruplar için ayrı yapılan törenler ile başarılı sporcular sertifikalarını ve madalyalarını aldı.

SPORA KATKI VEREN İSİMLER KATILDI OKULUMUZDAN HEDİYELER

GELİŞİM’DE BASKETBOL COŞKUSUGELİŞİM’DE BASKETBOL COŞKUSU

BİRİÇİM AZRA AKÇAEL
AVRUPA ŞAMPİYONU

ESKİŞEHİR EN’LERİ

“Eskişehir’in Enleri Atletizm Yarışı”nda 60 metre küçük 
erkekler kategorisinde ortaokul 5. sınıf öğrencimiz Arda 
Deniz Varoglu ve 4. sınıf öğrencimiz Aras Göker müca-
dele etmiştir. Büyük heyecan yaşanan yarışta Arda De-
niz Varoğlu 3. olarak kürsüde yerini almıştır. Elde ettikleri 
derecelerle bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik 
ederiz.

Eskişehir’de lise düzeyinde ilk defa gerçekleştirilen ve oldukça 
popüler olan E-SPOR Ligi, 9.sınıf öğrencilerimizin önderliğin-
de Sosyal Kulüp Etkinliklerimiz kapsamında başlatılmıştır. İlk 
aşamada lise öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen E-Spor 
müsabakalarında öğrencilerimizin ikinci hedefi ilerleyen sü-
reçte liseler arası E-Spor Ligini düzenleyebilmektir.

E-Spor Sosyal Etkinlik Kulübümüzün kurulmasında rol alan 
öğrencilerimiz Bahar Karakaş, Canalp Bektöre, Batuhan Erzin-
canlı, Arda Biçer ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyor ve 
hedefleri doğrultusunda başarılarının devamını diliyoruz.
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İnteraktif özelliğe sahip akıllı tahtanın öğrencilerimizin motivasyonunun 
artmasında ve performanslarının yükselmesinde çok büyük bir etkiye sa-
hip olduğu gözlemlenmektedir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, dersle-
rini monotonlaşmaktan kurtarmakta ve interneti bilime, dünyaya açılan bir 
pencere şeklinde kullanarak dersi interaktif bir ortama taşıyabilmektedirler. 
 
Projeksiyon cihazı, akıllı tahta uygulamaları, dizüstü bilgisayar vb. teknolo-
jik araçların sınıf içinde kullanılması sayesinde öğrencilerimiz, stressiz, gö-
rerek, dokunarak daha hızlı ve aktif öğrenimin içerisinde yer alacaklardır.  
 
İnteraktif sınıflar sayesinde ders içerikleri, müzik, resim, video ve animasyonlarla 
çok daha öğretici ve eğlenceli hale gelmekte ve öğrenciye sunulabilmektedir. 
Farkında olmadan öğrenmenin yolu bu sayede sonuna kadar açılmıştır.

MICROSOFT İLE 
GELECEĞE HAZIR SINIFLAR

Öğrencilerimizin uzaktan ve yüz yüze eğitim süreçlerinde 
kullandığı farklı dijital kaynakları bir araya toplamak, öğ-
renci ve öğretmenlerimizin iletişim kurarak canlı derslerine 
katılmasına kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan Gelişim 
Microsoft Platformu ortaokul ve lise öğrencilerimizin kulla-
nımına açıldı.

 
Gelişim Okulları ve Microsoft işbirliğiyle hazırlanmış bir 
eğitim yazılımı olan Gelişim Microsoft Platformu, üye olan 
herkesin tek bir kullanıcı adı ve şifre ile yüz yüze ve uzaktan 
eğitim sürecinde kullanacağı tüm uygulamalara hızlıca ve 
kolaylıkla ulaşmasına olanak sağlıyor.

 
Web tarayıcıları üzerinden kullanılabilecek platform tam 
web donanımı sayesinde, işletim sistemine bakılmaksızın 
tüm cihazlarda web üzerinden bağlanılabilecek yapısıyla 
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

 
Öğrencinin her türlü eğitsel kazanımını merkeze alarak, 
sade ve kullanışlı bir ara yüzle hazırlanan bu yazılım üzerin-
den okulumuzun kullandığı tüm dijital kaynaklara ve eği-
tim araçlarına kolaylıkla ve hızlıca ulaşılabiliyor.
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Gelişim Okulları lise kademesinin en aktif öğrenci kulüplerinden 
biri olan Kalsedon FRC takımımız,pandemi döneminde de sos-
yal mesafe kurallarına uyarak atölye çalışmalarına devam ediyor. 
Online platformda katıldıkları ve süreci devam eden Infinite Rec-
hange ve At-Home Challenges yarışmalarında öğrencilerimize ve 
danışman öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. 

Türkiye’den 99 okulun katıldığı Online STEM 
Olimpiyatları’nda 10.sınıf öğrencimiz Ekin 
BALTACI, Matematik-Geometri-Teknoloji ala-
nında Türkiye birinciliğini elde ederek, 23 
Mayıs’ta düzenlenecek olan 50 ülkenin dahil 
olacağı Dünya Olimpiyatları’na katılmaya hak 
kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik ediyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz.

KALSEDON FRC ÇALIŞMALARINA
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

ONLINE STEM
OLİMPİYATLARINDA
TÜRKİYE 1.LİĞİ

Dünyanın en büyük bilişim firması Microsoft, dünya 
üzerinde çeşitli okullarla işbirliği ve projeler yapmak-
tadır. Gelişim Okulları yapılan görüşmeler ve varılan 
anlaşmalar sonucu Microsoft Proje Okulu olmasına 
uygun görülmüş ve bu alanda Türkiye’deki az sayıda 
okuldan biri olmuştur.
 
Projenin başlangıcından bu yana, Gelişim Okulları’nın 
tüm öğretmenleri canlı derslerde niteliği artırmaktan, 
Teams, Onenote, Stream gibi çeşitli Microsoft ürünle-
rini kullanmak, dijital eğitim araçlarını daha üretken 
kullanmaya varan pek çok konuda eğitim almış ve 
uluslararası kabul edilirliği olan sertifikalar almaya hak 
kazanmıştır.
 
Microsoft ile varılan bu işbirliği sürecinde okulumuzda, 
Microsoft ürünleri hem yüz yüze hem uzaktan eğitim 
süreçlerinde kullanılacak ve geliştirilecektir. Gelişim 
Microsoft Platformu bu işbirliğinin sonucunda ortaya 
çıkan öğrencinin tüm dijital eğitim ihtiyaçlarını kolay-
lıkla karşılamasını sağlayan bir eğitim yazılımıdır.
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Okullar çocuk sesleri olduğunda neşeyle dolar.
Gelişim Okulları Anaokulu minik öğrencilerine 
kapılarını açtı. Öğrencilerimiz sınıf öğretmenle-
ri, ingilizce öğretmenleri ve uygulamalı dersler 
öğretmenleriyle oyunlar oynayarak ve maske 
mesafe hijyen kurallarını tanıyarak dönemi ta-
mamladılar.

SUNUM GÜNLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL HİKAYE 
ANLATIM ZAMANI GERÇEKLEŞTİ

SAĞ-SOL KAVRAMI İLE 
İLGİLİ ÇALIŞMA KAĞIDI 

YAPTIK

PARKURDA
DENGE ÇALIŞMASI

BASKI ÇALISMASI
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BAHÇESİNDE
SU OYUNLARI

TUZ SERAMİĞİNDEN
ÖZGÜN ŞEKİLLER

YER ÇEKİMİ DENEYİ 

JUNGLE ESCAPE OYUNU
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Uzaktan eğitimde bizim okulumuzun hem derslerin devamlılığı, hem öğ-
retmenlerin ilgisi hem de anlatım şekli bence çok iyiydi. Uzaktan eğitimde, 
okula gidip gelme süresi ya da toplanma süresi değerlendirildi. Yüzyüze 
eğitimden sonra uzaktan eğitim biraz garip gelse de, hem bizim hem öğ-
retmenlerin çabaları sayesinde neredeyse yüzyüze kadar verimli geçti.

Dünya olarak bir salgın geçirdik. Birçok alan gibi eğitim 
de bu salgından etkilendi. Hem öğretmenler hem öğ-
renciler olarak zor bir dönemdi. Okula gidemedik, online 
eğitime geçtik. 

Birçok farklı platform üzerinden derslere girdik. Bu 
dönemi en iyi şekilde atlatmaya çalıştık. Ama ne yazık ki 
bütün öğrenciler bizim kadar şanslı değildi. Bilgisayarı, 
telefonu olmayan öğrenciler veya internete erişemeyen 
öğrenciler vardı ve onlar için daha zordu. Yavaş yavaş bu 
salgını atlatıyoruz. Ve umarım her şey daha iyi olur. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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OKULDAN
      UZAKTA...

OKULDAN
      UZAKTA...

Duru Lal Züberi
6/A 

Ecrin DOĞRUYOL 
                                                                                                       5-D

Eylül KAPAN 
                                                                                                      9/4.Grup

Elif  Eylül  EREN
                                                                                                               5-E

Bu dönem hepimiz için çok zordu. Derslerimizi ekran karşısında yapmak biz-
lere yan etkileri oldu. Bel tutulması, baş ağrısı, göz bozuklukları, boyun tutul-
ması gibi… Uzaktan eğitim sürecinde evde derslerimizi işlememiz ve hiçbir 
arkadaşımla görüşememem beni çok üzdü. Arkadaşlarımı ve öğretmenleri-
mi ekran karşısında görmek yetmiyordu onları çok özlüyordum.

Artık okullar açıldı özlenen günler geri geldi. Yüz yüze eğitimde daha çok eğ-
leniyorum ve daha kolay odaklanabiliyorum. Eğer herkes maskesini çıkarma-
yıp el hijyenine dikkat edip aşılarını olursa virüs biter ve eski güzel günlerde 
olduğu gibi yaşamaya devam ederiz.

Benim için de öğretmenler için de zor bir süreç olduğunu düşünü-
yorum. Her şeye rağmen bu süreci başarıyla bitirdik. Ben ödevle-
rimi ve kitap okumalarımı düzenli bir şekilde yaptım. Fazla kayıp 
yaşamadan bu süreci güzel bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum.

Şimdi okullar açıldı. Tabii ki eski maskesiz günlerin yerini tutmuyor 
ama internet sıkıntısı, sürekli ekrana bakmak, bel ağrısı gibi sıkıntı-
lardan kurtulduk. Artık arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle maske-
siz daha güzel günlerde derslerimi işlemeyi iple çekiyorum.
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Corona başladığından beri evlerdeyiz ve 
online eğitime başladık ama bilgisayardan 
eğitimin bazı sıkıntıları vardı. Mesela bil-
gisayar başından sınav olmak çok kötü bir 
şey. Hiç ekranın üzerine yazamıyorsun. Eğer 
yüzyüze eğitim olsaydı arkadaşlarımızla 
daha çok sosyalleşebilirdik...

İyi geçti ama bazen zor geçti yine de güzeldi...

Online derslerde biraz sıkıldım biraz eğlendim. Öğret-
menimle ders yaptık, eğlendik. Ama sonunda okullar 
açıldı. Bu dönemi de hep birlikte atlatacağız. Sevgile-
rimle...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Defne BAŞARGAN 
                                                                                                      5-E

İpek ÖZTÜRK
                                                                                                      2-C

Çınar Bayrakçı
                                                                                                      1-B

CEYLİN BİÇER 
                                                                                                               5-E

Azra ACAR
                                                                                                      6-A

                                                                                             
Pandemi döneminde  uzaktan eğitim süreci öğrenci ve öğret-
menlerin sağlığı açısından hastalıktan korunmak adına iyi bir 
yöntemdi. Ancak uzaktan eğitim yapılırken dikkat dağınıklığı, 
motivasyon kaybı ve internet bağlantılarının kötü olmasından 
kaynaklı olumsuz gelişmeler yaşandı. Mesela ders saatinde 
odamın kapısı açılınca derse olan dikkatim dağıldı ya da elekt-
rik kesintileri yüzünden derslerime giremedim. 

Bu süreçte okula gidemesek de uzaktan eğitim veren tüm öğ-
retmenlerimizin özverili çalışmalarıyla  bu süreci en iyi şekilde 
atlattığımızı düşünüyorum.

Herkes için çok zor bir yıl oldu. Artık ekran üzerinden derslerimizi yapıyorduk ama benim için kolay bir dö-
nem olduğunu söyleyebilirim. Her şeye rağmen biricik okuluma gitmek isterdim. İki hafta gittik ama mas-
keyle gerçekten nefes almak biraz zor oluyordu. Yine de çok eğlendik. Ekran karşısında dersleri takip etmek 
biraz yorsa da derslerimde bir sıkıntı olmadı. Şu an için okullar açık, umarım bu virüs en kısa zamanda biter 
okulumuza kavuşuruz. 

Ayrıca sadece okul değil akrabalarımızdan da uzak kaldık. Neşemizi, sevincimizi telefondan paylaştık. Tek-
rardan bir arada olacağımız günleri iple çekiyorum. Bayramlarımızı hep birlikte, doğum günlerimizi neşe ile 
paylaşabileceğimiz günleri bekliyorum. 

Şu an okula gidiyorum. Açıkçası çok eğleniyorum. Okullarımız tamamen açıldığı zaman güzel vakitler geçire-
rek eğleneceğimiz günlerin sonsuz olduğunu söylemek isterim. Lütfen pandemiden dolayı üzülüp moralimi-
zi bozmayalım. Güzel günler yakında herkese hediye olacak. Büyüyünce bu günleri hatırlayıp güzel yaşamayı 
daha iyi bileceğiz. Belki de bu olayları bizden sonrakilere anlatıp onların daha güzel şartlarda yaşamalarına 
katkıda bulunacağız. Her şeyin bir çözümü vardır. Önemli olan gülümseyip ardımızda bıraktıklarımızdan ders 
çıkarmaktır. 

Bunu sakın unutmayın! 
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Gelişim International enables students to have a 
high level of respect and recognition among the 
world’s higher education institutions. For his pur-
pose, we examine and further develop our pro-
grammes to make sure we offer the best prepara-
tion for university studies and life beyond.

With this objective, we motivate students to develop core 
skills for success at university. Through our preparation 
programmes, students develop;
•  Presentation and communication skills
•  Critical thinking skills
•  An understanding of research
•  A sense of international mindedness and cultural 
   understanding
•  Time management skills

As Gelişim International, we guide our students through this 
challenging road by providing programmes including;
• Pre-IB Classes
• Pre-AP Classes
• SAT-ACT Exam Preparation
• Academic English
• TOEFL-IELTS Exam Preparation
• Essay Writing
• CV/Resume Writing 
• Writing Personal Statement
• Consultancy for University Admissions 
• Canada Dual Degree Programmes (online/face-to-face)
• Canada-the USA Exchange Programmes
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