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Açılış toplantısında Okul Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Sönmez ve Okul Yö-
netim Kurulu Başkanımız Erdal Şahbaz açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. 
Sayın Erdal Şahbaz açılış konuşmasında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılın-
daki tüm hazırlıklarımız ile birlikte “Yüz yüze ve Uzaktan Eğitim Modeli”ne 
yapılan yatırımlar ve öğretmenlerimizin seminer döneminde Uzaktan Eği-
tim Modeli ile ilgili alacakları eğitimler hakkında bilgi verdi.
 
Seminer dönemimizde öğretmenlerimize Pandemi Eğitimi, Yüz yüze ve 
Uzaktan Eğitim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
 
Geçtiğimiz yıllarda elde edilen başarılarımızı daha da ileriye taşımayı he-
deflediğimiz yeni dönemimizin “GELİŞİM AİLESİ” ne mutluluk ve başarılar 
getirmesini diliyoruz.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele, hijyen ve sanitasyonla ilgili oku-
lumuza gelen Eskişehir TSE yetkilileri incelemelerde bulundu. “Hijyen şartla-
rının geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nda istenilen tüm 
kriterler doğrultusunda yapılan inceleme ve denetim sonucunda “Benim 
Okulum Temiz Belgesi”ni okulumuz almaya hak kazanmıştır. Okulumuz tara-
fından alınan tedbirlerin sürdürülebilirliğinin bilincinde olup kurumumuzda 
olması gereken ihtiyaçların ve tedbirlerin alınmasında emeği geçen kurucu-
muza, yöneticilerimize, idareci arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşek-
kür ederiz.

GELİŞİM OKULLARI TSE TESCİLLİ 
TEMİZ OKUL BELGESİNİ ALDI

GELİŞİM OKULLARI 2020-2021 EĞİTİM YILINA HAZIR

“Milli Eğitim Bakanlığı”nın açıklaması doğrul-
tusunda 8. sınıf velilerine LGS bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
 
Ortaokul Müdürümüz Hulusi Karslı velilerimi-
ze pandemi süreci ile ilgili bilgilendirmeler ya-
parak okulumuzu pandemi kurallarına uygun 
hale getirdiğimizi ifade etti.  8. sınıf öğrencile-
rimiz, 21 Ağustos Cuma günü yüz yüze eğiti-
me başladı.

8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ
YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
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ANADOLU VE FEN LİSEMİZDE ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞMELERİ
BİREYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eskişehir Gelişim Okulları lise kademesi sınıf öğretmenleri, akademik takip 
öğretmenleri ve rehberlik biriminin ortaklığıyla öğrenci ve velilerle bireysel 
görüşmeler gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle gerekli önlemler alınarak 
yapılan görüşmelerde 9 ve 10.sınıf öğrencilerimizin defterleri ve ilgili kay-
nakları da sınıf öğretmenleri tarafından kontrol edildi. Akademik takip öğ-
retmenlerimizle bir araya gelen 11 ve 12.sınıf öğrencilerimiz, belirli bir he-
def doğrultusunda akademik çalışma defterleri üzerinde planlama yaptılar. 
Rehber öğretmenlerimizin akademik ve sosyal süreç hakkında bilgilendir-
me yapıp değerlendirmelerde bulunduğu görüşmelere gelen velilerimize 
teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarı dolu bir dönem diliyoruz. 

Öğrencilerimizin yüz yüze ve online 
eğitim sürecinde kullanacakları ki-
tap, defter, kırtasiye malzemesi gibi 
eğitim materyalleri okul servisleri-
miz ile öğrencilerimizin evlerine tes-
lim edildi. Öğrencilerimize iyi günler-
de kullanmalarını ve güzel bir eğitim 
dönemi geçirmelerini dileriz.

1. sınıfların öğretmen belirleme programı okulumuzda gerçek-
leşti. Birinci sınıf öğretmenlerinin şubelerinin belirlendiği top-
lantı velilerimizin katılımıyla gerçekleşti. Velilerimiz yüz yüze ve 
uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili bilgilendirildi.  

GELİŞİM’DE YENİ DÖNEM HEYECANI

1. SINIF ÖĞRETMEN BELİRLEME
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

4. sınıf öğretmen belirleme kurası velilerimi-
zin ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçek-
leşti. Program sonrası öğretmenlerimiz veli ve 
öğrencileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleş-
tirmek üzere programlamalarına başladılar.

4. SINIF ÖĞRETMEN BELİRLEME KURASI
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Özyeğin Üniversitesi ile bir araya gelen 10, 11 ve 
12.sınıf öğrencilerimiz, üniversitenin akademik ve 
sosyal imkanları hakkında bilgi aldı.Tanıtım filmiy-
le devam eden sunum sonrası Özyeğin Üniversite-
si mühendislik, mimarlık, sosyal bilimler, havacılık 
ve uzay bilimleri fakültelerinde öğrenim gören 
öğrenciler; kendi bölüm içeriklerine yönelik kısa 
bilgilendirmeler yapıp öğrencilerimizin sorularını 
yanıtladılar.

Gelişim Okulları lise rehberlik birimi tarafından 
Mesleki Yönlendirme ve Kariyer Planlama kapsa-
mında gerçekleştirilen üniversite ve bölüm tanıtım 
sunumlarına bu dönem pandemi nedeniyle çevri-
miçi ortamda devam ediliyor.  Koç Üniversitesi ile 
bir araya gelen 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerimize 
yapılan sunumda Koç Üniversitesinin eğitim prog-
ramı, yurtdışı olanakları, burs ve yurt imkanları, aktif 
öğrenci kulüpleri ile ilgili bilgi verildi. Üniversite öğ-
rencileri tarafından gerçekleştirilen sunum sonrası 
soru-cevap bölümü ile üniversiteli olma yolunda 
adım adım ilerleyen öğrencilerimiz, merak ettikleri 
konularda da bilgi sahibi oldu.

Gelişim Okulları Ortaokul Matematik Kulübü olarak üç yıldır devam et-
tiğimiz CSI Education, öğrencilerimizin problem çözme becerilerini çok 
yönlü olarak desteklemektedir.    Esra Çelik danışmanlığında 2019-2020 
öğretim yılında eğitimini tamamlayan kulüp takımımız 10 Ekim’de   on-
line olarak gerçekleşen turnuvaya katıldı. Turnuva sonucunda Eskişe-
hir’de birinci, Türkiye’de üçüncülük ödülünü aldı. Bunun yanı sıra “En 
İyi Sorgu, Analiz Uzmanı” ödülünü de alan öğrencilerimizi ve danışman 
öğretmenlerini kutluyoruz.

 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için  “Gelişim Microsoft Platfor-
mu” üzerinden Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Av. 
Dr. Barış Günaydın tarafından Rehberlik Servisimiz önderliğinde 
“Güvenli İnternet Kullanımı ve Bilişim Hukuku” semineri verildi. Bi-
lişim Hukuku kapsamında özel hayatın gizliliği, güvenli ve bilinçli 
internet kullanımı için yapılması gerekenler, internette karşılaşı-
labilecek tehlikeler, siber suçlar, siber suçlara maruz kalınmaması 
için alınabilecek önlemler, siber suçların cezai yaptırımları, doğru 
sosyal medya kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verildi. Öğren-
cilerimizin sorularını da yanıtlayan Sayın Av. Dr. Barış Günaydın’a 
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 
TANITIM SUNUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MATEMATİK KULÜBÜ YİNE ÖDÜLLENDİ

MESLEKİ YÖNLENDİRME VE KARİYER PLANLAMA KAPSAMINDA
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İLE BULUŞTUK

“Eskişehir Birincisi, Türkiye Üçüncüsü”
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We want to congratulate you for reading the most books 
in the first term of this year. Thank you for being a part of 
this amazing reading journey. Keep motivated.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ve lise hayatına pandemi süreci sebebi ile On-
line olarak başlayan 9.sınıf öğrencilerimiz, 4 Kasım Çarşamba günü yüz yüze 
eğitim ile okullarına kavuştular.

Liseli olmanın getirdiği büyük bir heyecanla okula gelen öğrencilerimiz, sosyal 
mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak okulda bir arada yaşamanın nasıl 
gerçekleşeceği ile ilgili Lise Yöneticimiz Sinem Beken, Lise Yönetici Yardımcı-
mız Gürbüz Çam ve 9. sınıf Rehber Öğretmenimiz Nihan Karakaş tarafından 
bilgilendirildiler. Online ve yüz yüze eğitim sürecinde olacak öğrencilerimize 
başarılar diliyor, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için sağlıklı bir 
yıl geçirmelerini diliyoruz.

Gelişim Okulları 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi öğrencileri ile çevrimiçi ortamda bir araya geldi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi 
bünyesinde öğrenimini sürdüren öğrenciler, üniversitenin eğitim standart-
ları, akademik kadro, özel burs ve imkanları, akredite programları hakkında 
bilgi verdi. Ankara’da öğrenci olmak, öğrenci kulüpleri, kampüs hayatı ve 
olanakları tanıtım sunumunun en dikkat çekici bölümleri arasındaydı. Su-
num sonunda öğrencilerimiz ile üniversite ve bölümler hakkında soru-ce-
vap etkinliği gerçekleştirildi.

9.SINIFLARIMIZ İLE YÜZ YÜZE EĞİTİM

MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA ADIM ADIM

KEEP CALM BECAUSE
   I AM THE BEST READER

MATEMATİK KULÜBÜ YİNE ÖDÜLLENDİ

MESLEKİ YÖNLENDİRME VE KARİYER PLANLAMA KAPSAMINDA
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İLE BULUŞTUK
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Türkiye Matematik Yarışması Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve 
okullarından matematikçilerin birlikte organize ettiği, Türkiye’deki ma-
tematik müfredatına dayalı bir matematiksel bilgi yarışmasıdır.
 
Türkiye Matematik Yarışması’na, Gelişim Okulları olarak 5, 6 ve 7. sınıf 
öğrencilerimizle katıldık. İçinde bulunduğumuz bu süreçte açıklanan 
sonuçlar bizleri çok mutlu etti.
 
Her seviyeden ilk üçte olan öğrencilerimiz sırayla;
Eylül Çetin, Muhammed Eyüp Yılmaz, Cansu Koşay
Serhat Çetintaş, Ceren İlgün, Fırat Bağçecik
Enes Çalışkan, Berna Yurtseven, Tuna Tanrıdiler
 
Ayrıca öğrencilerimizden Eylül Çetin ve Serhat Çetintaş % 1’lik dilime 
girerek final sınavına katılmaya hak kazanmışlardır.
 
Emeği geçen matematik öğretmenlerimizi ve yarışmayı deneyimleyen 
tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz. 
  

 

9. ve 10. sınıflarımızla Sosyal Etkinlik kapsamında öğrencilerimizin 
ilgi alanları ve yeteneklerine göre seçtikleri kulüp çalışmalarımız 
online olarak başladı.

Spor, sanat, sosyal, girişimcilik, kişisel gelişim üzerine çeşitli dal-
larda açılan kulüplerimizde yapılan çalışmalarda bulunan tüm öğ-
retmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

  

 

Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem 
çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve 
takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak ama-
cıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Türkiye 
Zekâ Vakfı tarafından düzenlenen “Zeka Oyunları 
Yarışması- İl Finalleri”, 28 Kasım tarihinde gerçek-
leşti.  Okulumuz  3. Sınıf öğrencilerinden Doruk 
Küçüksakarya ve Işık Sarıkaya ilde üçüncülük 
derecesiyle Bölge Finallerine katılmaya hak ka-
zandılar. Danışman öğretmenleri Esra Çelik ile 
online çalışmalarına devam eden öğrencilerimi-
ze, 23 Ocak’ta gerçekleşecek Bölge Finallerinde 
başarılar dileriz.

 

MM Publishing tarafından düzenlenen Read And Design yarışma-
sında dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, proje danışmanı 
öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

 

TÜRKİYE MATEMATİK YARIŞMASINDA
GURURLANDIRAN SONUÇLAR

“ONLINE LİSE SOSYAL KULÜP” ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI

READ AND DESIGN
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Gençbizz - Citibank ortaklığı ile yürütülen 
FINTECH GENÇBİZZ E- CHALLENGE; 7 - 8 Ka-
sım tarihlerinde Citibank Gönüllüleri men-
torluğunda Türkiye genelinde seçilen 50 öğ-
rencinin katılımı ile gerçekleştirildi. FINTECH 
ekosistemi için dünyada ve ülkemizde yaşa-
nan herhangi bir sorun üzerinden finansal 
çözüm bulmaları istenen öğrenciler, takım-
lar halinde çalışmalarını gerçekleştirdiler. 
Jüriye sunulan çalışmaların değerlendiril-
mesi sonucunda 9.sınıf öğrencilerimizden 
Turhan Can Sevinçli ve Eylül Kapan  bulun-
dukları takım ile birlikte birinci oldular. 

Ödül olarak Citibank Yönetim Kurulu ile ta-
nışma fırsatı yakalayan ve bizleri gururlandı-
ran öğrencilerimizi tebrik ediyor; başarıları-
nın devamını diliyoruz.

 

“Eskişehir Gelişim Okulları”nda anaokulun-
dan beri öğrenim gören 7. Sınıf  öğrencimiz 
Batuhan Kayatepe’nin kaleme aldığı “Uyum 
Elementleri” kitabı “Dorlion Yayınları” tarafın-
dan basılmaya uygun görülerek bugün satışa 
sunuldu. Batuhan Kayatepe ve ona rehberlik 
eden Türkçe Öğretmenimiz Uğur Balaban 
tarafından özenle hazırlanan kitap, fantastik 
roman türünde. Okul kurucumuz Erdal Şah-
baz’ın da büyük desteğiyle çıkan “Uyum Ele-
mentleri”ni internet  üzerinden satın alabilir-
siniz.

“UYUM ELEMENTLERİ” 
SATIŞTA

9. sınıf öğrencilerimize GENCBİZZ hakkında bil-
gilendirme yapmak ve şirket çalışmalarımıza 
başlamak için rehber öğretmenimiz tarafından 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.  

GENCBİZZ Lise Şirket Programı ile geleceğe 
finansal okuryazarlık, girişimcilik, ekonomi, 
işletme, iktisat gibi alanlarda farkındalık kaza-
nıp; takım çalışması, şirket yönetimi, satış ve 
pazarlama becerileri gibi pek çok yetkinlikler 
ile ilerleyecek olan öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz.

 

GELİŞİM LİSE’DE “GENCBİZZ”

GELİŞİM, FINTECH
E-CHALLENGE’DA
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2-8 Kasım Lösev Haftası’nda, öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak 
için Rehberlik Birimi tarafından okulumuzda etkinlik düzenlendi. Lö-
semili çocuklarımıza, LÖSEV tarafından hazırlanan takvimlerin satışa 
sunulduğu stanttan elde edilen gelirler ve öğrencilerimizle birlikte LÖ-
SEV’in “ Hayatta mutlu ol sen her zaman unutma, her çocuk bir kahra-
man“ sloganını söylediğimiz bir motivasyon videosu ile destek verdik.

Bu anlamlı projede yer almamızı sağlayan Lösev Aktif iletişim sorum-
lusu Fatmanur Ağdacı ile Lösev Aktif iletişim personeli Aslıhan Kirlot’a 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

 

ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ
THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD

ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ GÜMÜŞ KATEGORİYİ TAMAMLADIK

Uluslararası Gençlik Ödülü Programı kapsa-
mında 20-22 Ağustos tarihleri arasında Gümüş 
Kategoride Macera ve Keşif yolculuğumuzu ta-
mamladık. 3 gün süren yolculuğumuz esnasında 
öğrencilerimiz amaçlı aktiviteleri doğrultusunda 
çalışmalar yaparken, işbirliği ve dayanışma içe-
risinde 36 km&apos;lik parkuru da başarıyla ta-
mamlamışlardır. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Okulumuzda yürütülmekte olan The Duke Of 
Edinburgh’s International Award Programı 6 
Kasım Cuma günü 9.sınıf öğrencilerimize yüz 
yüze ve online; 7 Kasım Cumartesi günü ise 
9.sınıf öğrencilerimizin velilerine Onlıne ola-
rak Ödül Koordinatörümüz Nihan Karakaş ve 
Supervisorumuz Eftal Üleş’in sunumu ile tanı-
tılmıştır.

GELİŞİM’DE LÖSEV
HAFTASI
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Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık 
ve bu soruna bağlı olarak gelişen; küresel su prob-
lemi, ekosistemlerin bozulması, klimatolojik-mete-
orolojik kökenli doğal afetlerin artışı ve kümülatif 
olarak Dünyayı bekleyen gıda sorunu üzerine Bo-
ğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr MURAT TÜRKEŞ ile okulumuz coğraf-
ya öğretmeni Alev Duman’ın moderarörlüğünde 23 
Aralık 2020 saat 20.00 de biraraya geldik. Tüm öğ-
retmen, öğrenci, velilerimiz ve duyarlı olan herkesi 
toplantımıza bekliyoruz.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KONU”SU”

ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ
THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD

Gelişim Okulları Anadolu ve Fen Lisesi Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretmenlerinin editörlüğünde 
lise öğrencilerimizin en seçkin yazılarını “Ge-
lişim Rüzgarı” isimli dergiyle sizlerle buluştur-
maya başladık. Derginin 1. Sayısında 9, 10 ve 
11. sınıf öğrencilerimizin birbirinden güzel 
mektup, deneme ve şiirlerini okuma fırsatı bul-
duk. Öğrencilerimizin kendini yazıyla anlatma 
imkanı buldukları güzel bir platform olan der-
gimiz etrafında toplanan öğrencilerimizden 
yaratıcı yazılar okumak bizleri gururlandırdı. 
Emeği geçen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen-
lerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

 

GELİŞİM RÜZGARI ESMEYE BAŞLADI

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

Okulumuz 12. sınıf öğrencilerinden Ceyda Bayur, 06-07 Ağustos 2020 
tarihleri arasında Ankara’da yapılan U-18 Yıldızlar Kızlar 1500 metre-
de Genel Klasman Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandırmış-
tır. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ATLETİZMDE YILDIZ KIZLAR KATEGORİSİ

TÜRKİYE ŞAMPİYONU GELİŞİM OKULLARINDAN
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“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek 
değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı 
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.” diyen 
Ata’mızı görmeden ama onu anlayarak geçirdiği-
miz bir 10 Kasım daha yaşadık.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 09.05’i gösterdiğinde 
saygı ve özlemle Ata’mızı andık. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı`nın ardından 10. sınıf öğrencilerimizden Yağmur 
Çetin, Nazlı Eylül Diler ve Can Kaan Yazgan’ın okulumuz 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin önderliğinde 
gerçekleştirilen ‘’Ata’ma Mektup’’ etkinliğinde yazdık-
ları mektup ve şiirlerini okumasının sonrasında 9. sınıf 
öğrencilerimiz tarafından sergilenen oratoryo gösteri-
si izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Törende görev 
alan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

    

ATAMIZI SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK
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Cumhuriyet, sonsuza kadar devam edecek uzun bir yol hikayesidir. 97 
yıldır devam eden bu hikâyeye ne kadar bağlı olduğumuzu, kalplerimi-
zin Atatürk ilke ve devrimleriyle nasıl heyecanla attığını duyurduk bu-
gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize armağan ettiği 
Cumhuriyet’imizin 97. yaşını kutladık.
 
Birlik, beraberlik duygusu ve Cumhuriyet’e her zaman sahip çıkma ilke-
siyle gerçekleştirdiğimiz tören Türkçe Öğretmeni Gülser Özgür rehberli-
ğinde devam etti.  Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Ahmet Hıdımoğlu’nun 
konuşmasının ardından 8/C sınıfından Tuana Karaca “Cumhuriyet Seni 
Çok Seviyorum” adlı şiirini okudu.
 
Atatürk’ün “Cumhuriyet”i emanet ettiği gençlerimiz, coşkuyla söyledik-
leri marşlarla yılmadan, korkmadan yollarına devam edeceklerine bir 
kez daha söz verdiler. 

 

    

Odunpazarı Belediyesinin düzenlemiş olduğu , “29 Ekim Sonsuza Kadar 
Cumhuriyet” temalı öykü ve resim yarışmasında okulumuz 5. sınıf öğ-
rencisi Melisa Gönen 1. lik, 6. Sınıf öğrencisi Defne Çakır 3.lük ödülü ka-
zandı. Ödüllerini Odunpazarı Belediye Meclis Salonunda, Belediye Baş-
kanı Kazım Kurt’tan alan öğrencilerimizin heyecanına tanık olduk. Her 
iki öğrencimizi ve onlara öncülük eden Görsel Sanatlar öğretmenimiz 
Nuray Çakar’ı tebrik ederiz.

 

 

    

ATAMIZI SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK

SONSUZA KADAR CUMHURİYET

CUMHURİYET ÖZGÜRLÜKTÜR!
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GELİŞİM OKULLARI MICROSOFT PROJE OKULU

GELİŞİM MICROSOFT PLATFORMU NEDİR?

Dünyanın en büyük bilişim firması Microsoft, dünya üzerinde çeşitli okullarla 
işbirliği ve projeler yapmaktadır. Gelişim Okulları yapılan görüşmeler ve va-
rılan 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 can-
lı derslerde niteliği artırmaktan Teams, Onenote, Stream gibi çeşitli Microsoft 
ürünlerini 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 iş birliği sürecinde okulumuzda, Microsoft ürünleri 
hem yüz yüze hem uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılacak ve geliştirilecek-
tir. Gelişim Microsoft Platformu bu işbirliğinin sonucunda ortaya çıkan öğ-
rencinin tüm dijital eğitim ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasını sağlayan bir 
eğitim yazılımıdır.

Gelişim Microsoft Platformu, öğrencilerimizin 
uzaktan ve yüz yüze eğitim süreçlerinde kul-
landığı farklı dijital kaynakları bir araya top-
layan, öğrenci ve öğretmenlerimizin iletişim 
kurarak canlı derslerine katılmasına kolaylık 
sağlayan Gelişim Okulları ve Microsoft işbirli-
ğiyle hazırlanmış bir eğitim yazılımıdır.
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GELİŞİM OKULLARI MICROSOFT PROJE OKULU

PLATFORMUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Chrome, Edge, Safari gibi tüm web tarayıcıları üzerinden kullanılabilecek 
platform tam web donanımı sayesinde, işletim sistemine bakılmaksızın tüm 
cihazlarda web üzerinden bağlanılabilecek yapısıyla Türkiye’de bir ilktir. 

Ödevler, dosyalar, ders programı, öğretmen listesi, sınav takvimi gibi çeşit-
lendirilmiş alanlarla öğrencilerimizin, sadece Gelişim Microsoft Platformunu 
kullanarak tek bir kanal üzerinden, tüm akademik süreçlerine uzaktan ve is-
tedikleri zaman ulaşabilmeleri sağlanmıştır.

Sade ve kullanışlı bir ara yüzle hazırlanan bu yazı-
lım üzerinden okulumuzun kullandığı tüm dijital 
kaynaklara ve eğitim araçlarına kolaylıkla ve hızlıca 
ulaşılabilir.

Hazırlanan yazılım ile Gelişim Okulları, Chrome, 
Microsoft Edge ve Safari tarayıcılarının dijital ma-
ğazalarında eğitsel bir eklentisi olan ilk Türk okulu 
olmuştur. Yoğun bir emek harcayıp, öğrencinin her 
türlü eğitsel kazanımını merkeze alarak tasarlanan 
ve yüksek bir yatırım yapılan Gelişim Microsoft Plat-
formu, Gelişim Okulları’nın tüm öğrenci ve öğret-
menlerinin kullanımına açıktır.
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EVDE KAL YARIŞMASINDA
ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARISIYLA ONURLANDIK

Eskişehir Gelişim Okulları İlkokul kademesi sınıf 
öğretmenleri ve rehberlik biriminin ortaklığıyla  
öğrenci ve velilerle bireysel görüşmeler gerçek-
leştirildi. Pandemi nedeniyle gerekli önlemler alı-
narak yapılan görüşmelerde öğretmenlerimizin 
akademik ve sosyal süreç hakkında bilgilendirme 
yapıp, değerlendirmelerde bulunduğu görüşme-
lere gelen velilerimize teşekkür ediyor, öğrencile-
rimize başarı ve sağlık dolu bir dönem diliyoruz.

 

Okulumuz Covid-19 tedbirleri kapsamında, gerekli tüm hijyen ku-
rallarına titizlikle uyarak sahip olduğu kendi servis araçlarını  günlük 
olarak dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutmuştur. Bu sayede öğren-
cilerimizin ev ve okulları arasındaki yolculukları sağlıklı, güvenli bir 
şekilde tamamlanmıştır.

İLKOKULUMUZDA  ÖĞRENCİ VE VELİ
GÖRÜŞMELERİ BİREYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TUBİTAK Bilin İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nın 2202-Bilim 
Olimpiyatları Programında 2018 yılında öğrencimiz Özgür Deniz 
Akyol ulusal düzeyde madalya almaya hak kazanmıştır. Öğretme-
nimiz Ayşenur Akgün’e danışman olarak yaptığı katkıdan dolayı 
TÜBİTAK tarafından “Teşekkür Belgesi” verilmiştir. Öğretmenimize 
bizler de teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. 

TÜBİTAK’TAN ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ

SERVİS DEZENFEKSİYON

.......................................
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GELİŞİMİN RENKLERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, 
Covid-19 pandemisi sürecinde evde kalan çocuklar 
için resim, karikatür ve öykü yarışması düzenledi. 

7. sınıf öğrencimiz Batuhan Kayatepe resim dalın-
da birinci, öykü dalında ise üçüncü olurken 5. sınıf 
öğrencimiz Kerem Atik karikatür dalında üçüncü 
olmuştur. Büyükşehir Belediye binasında ödüllerini 
alan öğrencilerimiz Batuhan Kayatepe ve Kerem Atik 
başta olmak üzere katılım sağlayan tüm öğrencileri 
tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

“KEÇEDEN İŞLER ATÖLYESİ
ONLINE SERGİ”

Her dönemde kendine özgü yeni biçimler, yeni 
anlamlar, yeni özellikler kazanmış olan oyuncak-
lar ona dokunan ellerde yeni bir hikayeye sahip 
olur. Online görsel sanatlar dersinde uygulanan 
atölye, 6. sınıf öğrencilerimiz ellerinde hayat bul-
du. Dikiş dikmek, düğüm atmak gibi hayatın için-
de yer alan eylemleri öğrenirken yaratılan her ka-
rakterin ona hayat veren ellerde  yeni bir hikayesi 
olur. Öğrencilerimizin emek ve sunumları ile iyi 
seyirler dileriz.

EVDE KAL YARIŞMASINDA
ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARISIYLA ONURLANDIK

Özel Ümit Hastaneleri tarafından düzenlenen 
geleneksel ödüllü resim yarışmasının bu yılki 
konusu “Pandemiden Neler Öğrendik” olarak 
belirlendi.

Ortaokul öğrencilerimiz; Coronavirüs ile ha-
yatımıza giren pandemi döneminin, rutin 
hayatımızda yarattığı değişiklikleri konu edi-
nerek özgün resim çalışmaları ile yarışmaya 
katıldılar. 8.sınıf öğrencilerimizden Batuhan 
Kayatepe’nin eseri “1.lik” ödülü kazanarak biz-
leri gururlandırdı.

Gelişim Ailesi olarak öğrencimiz Batuhan Ka-
yatepe’yi ve ona öncülük eden görsel sanatlar 
öğretmenimizi tebrik ederiz.

BİR YARIŞMADAN DAHA “BİRİNCİLİK” ALDIK

SERVİS DEZENFEKSİYON
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Okullar çocuk sesleri olduğunda neşeyle dolar.
Gelişim Okulları Anaokulu 31 Ağustos itibariyle 
minik öğrencilerine kapılarını açtı. İkinci hafta-
sına girdiğimiz dönemde öğrencilerimiz sınıf 
öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri ve uygu-
lamalı dersler öğretmenleriyle tanışıp oyunlar 
oynayarak ve maske mesafe hijyen kurallarını 
tanıyarak geçirdiler. 

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ OKULDA!

Ana sınıfları öğretmen belirleme programı oku-
lumuzda gerçekleşti. Ana sınıfı öğretmenlerinin 
şubelerinin belirlendiği toplantı velilerimizin ka-
tılımıyla yapıldı. Velilerimiz yüz yüze ve uzaktan 
eğitim süreçleri ile ilgili bilgilendirildi.

Anaokulu öğrencilerimiz planlamasını yaptıkla-
rı deneylerı öncelikle arkadaşlarıyla paylaştılar. 
Sonrasında gerçekleştirilen deneyler diğer öğ-
rencilerimiz tarafından büyük bir merak ve ilgiy-
le izlendi.

 Our 5 year old kindergarten students created 
farms by using blocks, made their own sun with 
playdough, had pyjama party and made edib-
le crafts by using marshmallows during English 
classes. They learnt new vocabulary such as hot, 
pyjama, blocks, farm, sun, yellow and etc.

ANA SINIFLARI ÖĞRETMEN
BELİRLEME PROGRAMI 

HOORAY! THE FIRST WEEK
WAS WONDERFUL!

HAPPY FACES!

.......................................
REHBER ÖĞRETMENİN
EL ÇANTASINDA NELER OLUR?

Sürpriz çantanın içinden mendil, sil-
gi, ağız ve kulak görselleri, bir de ko-
caman bir kalp çıktı. Acaba bunlarla 
rehber öğretmen ne yapar?

Tanışmak ve oryantasyonu kolaylaş-
tırmak adına anaokulu öğrencileri-
miz ile psikolojik danışmanımız tanış-
ma etkinliği ve ‘Rehber Öğretmenin 
El Çantası’ etkinliği yaptılar.

Marshmallow Olaf
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REHBER ÖĞRETMENİN
EL ÇANTASINDA NELER OLUR?

During the English lesson, 
children had a great snack to 

go with our Winter theme, 
Marshmallow Olaf.

Nesnelerin internete bağlanmaya başladığı ve birbiriyle iletişime geçtiği 
bir zamandayız. Yakın gelecekte şu anda var olmayan bir çok yeni meslek 
ortaya çıkacak. Bu sebeple çocuklarımızın 21.yüzyıl becerileri ile donatıl-
ması oldukça önemli. Biz de bu  etkinlik ile çocuklarımızı geleceğin dili olan 
kodlama ile buluşturduk. Arkadaşlarını bir robot olarak düşünüp onları 
kendi tasarladıkları yollarda yönlendirmeye çalıştılar.

ARKADAŞIM BİR ROBOT

Marshmallow Olaf
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Gelişim Microsoft Platform brings together the different digital resources 
that our students use in the online and face-to-face education process, and 
makes it easier for our students and teachers to communicate and partici-
pate in live lessons; it is an educational software prepared in collaboration 
with Gelişim Schools and Microsoft.

“First of Eskisehir, Third of Turkey“ As Gelişim Schools Second-
ary Mathematics Club, we are continuing with the CSI Education 
which supports our student’s versatile problem-solving skills for 
three years now. Our club team, who completed their education 
in the 2019-2020 academic year under the consultancy of Esra Çe-
lik, participated in the online tournament on October 10th.  As a 
result of the tournament, they got the first prize of Eskişehir and 
they received the third prize in Turkey. In addition, we congratu-
late our students and advisors who received the “Best query, ana-
lyst” award.

Our preparatory class students used their creativity to design their own dolls 
with leftover materials. They introduced their dolls by opening a “Handmade 
Dolls Exhibition” in the kindergarten.

The Duke of Edinburgh’s International Award Pro-
gram, which is carried out at our school, is offered 
to our 9th-grade students Face to Face and Online 
on Friday, November 6th. On Saturday, November 7, 
the award was presented to the parents of our 9th-
grade students online by the teachers with the pre-
sentation of our coordinator Nihan Karakaş and our 
supervisor Eftal Üleş.

MATH CLUB AGAIN REWARDED

Handmade Doll Exhibition

INTERNATIONAL YOUTH AWARD 
THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD

WHAT IS THE GELIŞIM MICROSOFT PLATFORM?


