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CAN GÜVEN UNITED WORLD

COLLEGE’A KABUL EDİLDİ

11. sınıf öğrencimiz Can Güven UWC (Unıted World
Colleges-Birleşik Dünya Kolejleri) okulları arasında
Forbes’in resmi sitesinde yayınlanan listede en iyi
ikinci okul olarak belirlenen UWC Dilijan’a kabul edildi. Ermenistanda olan ve Uluslararası Bakalorya (IB)
sisteminde eğitim veren okula Türkiye’den seçilen üç
öğrenci arasına girmesi bizleri gururlandırdı.
Okulumuz FRC- FLL takımının liderlerinden olan ve
lisemize başladığı dönemden itibaren pek çok farklı
projede yer alan Can’ı tebrik ediyor ve kendisiyle gurur duyuyoruz.

İREM ARMAĞAN

RUSYAMUN’DA
OTURUM BAŞKANLIĞI YAPTI

GELİŞİMLİ ÖĞRENCİLER PARAGRAF
SORULARINI DAHA KOLAY ÇÖZÜYOR

O

kulumuzun 11. ve 12. sınıf öğrencilerine “Paragraf Çözme Stratejileri” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Günümüzde öğrencilerin en çok zorlandıkları alanlardan biri olan paragraf sorusu çözmenin incelikleri, paragraf sorularını daha iyi odaklanarak okumanın
yolları, soru tiplerine göre farklılaşan taktiklerle soru çözüm yolları
vb. konular hakkında bilgiler verildi. Okuduğunu daha iyi anlayan,
daha bilinçli bir şekilde soru çözmenin ayırdına varan öğrencilerimizden olumlu dönütler alındı.

Öğrencimiz İrem Armağan Cambridge Üniversitesinde hukuk okuyan partneri Ekaterina Kasyasnova’yla Rus Devriminin konu
alındığı özel komitedeki oturum başkanlığı
görevini başarıyla yürüterek, Saint Petersburg’da gerçekleştirilen SPIMUN 2018’i tamamlamış bulunmaktadır. Öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

ULUSLARARASI KANGURU
MATEMATİK SINAVI

F

ransa merkezli “Kangourou Sans Frontieres” Derneğine bağlı olarak 74
ülkede uygulanan ve amacı eğlenceli sorular ve yaratıcı oyuncaklar aracılığıyla matematiği daha çok sevdirmek olan Uluslararası Kanguru Matematik
Sınavı 17 Mart tarihinde uygulandı. Her yıl ekim ayında, 74 ülkeden temsilci öğretmen/akademisyenlerin katılımıyla belirlenen sorularla hazırlanan
sınav, tüm ülkelerde uygulanır ve bu sınava 3. sınıftan 12. sınıfa kadar her
seviyedeki öğrenci katılabilir. Eskişehir Gelişim Okulları olarak 3 yıldır yoğun
ilgiyle uyguladığımız sınavda bu yıl da sınav merkeziyiz.

KANGURU’DA KİTLESEL BAŞARI
Uluslararası Kanguru Matematik Sınavı, sınav merkezi olan Eskişehir Gelişim
Okulları’nda 17 Mart tarihinde uygulandı. Yoğun katılımla sorunsuz uygulanan
sınavda, 18 öğrenci %5 lik dilimde yer alarak 5 Mayıs’ta uygulanacak olan final
sınavına katılmaya hak kazandı.
4.sınıf öğrencilerimizden; Ömer Akgün, Irmak Tanrıverdi, Tuna Gürel, Serdar Yılmaz, Kerem Ata Çalışkan, Leyla Aktürk’ü, 6. sınıf öğrencilerimizden; Zeynep İphar,
Mert Kasçı, Emre Er, Mert Aydemir’i, 8. sınıf öğrencilerimizden; Doğukan Pirli, Özgür Deniz Akyol, Doğukan Altaç, Anıl Deniz Yılmaz’ı ve okulumuzda sınava katılan; Elif Aktaş, Miray Topaloğlu, Nehir Özkara, İnci Lal Dikmen’i tebrik ederiz.
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Ortaokul Öğrencimiz Özgür Deniz Akyol’un

Tübitak Türkiye Birinciliği
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığınca
gerçekleştirilen ve bu yıl 12’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Türkiye finali
Kayseri’de yapıldı. 29 projenin katıldığı finalde “Sıfırsız Basamak Sistemi” adlı proje ile öğrencimiz Özgür Deniz Akyol birinciliği kazandı.
TÜBİTAK’ta Özgür Deniz Akyol’un elde ettiği bu başarı, Gelişim Ailesi olarak bizleri çok gururlandırdı.
Okulda göstermiş olduğu yüksek performansın yanında okul
dışında da başarılarını sürdüren öğrencimizi kutluyor ve
daha nice başarılar elde etmesini diliyoruz.

Gelişim Okulları Ortaokul Matematik Kulübü’nün etkinlik programında bu yıl CSI EDUCATION var. CSI EDUCATION’ın çıkış noktası STEM eğitimleridir. Etkinlik aracılığı ile öğrencilerimizde kazandırmayı ve geliştirmeyi hedeflediğimiz temel beceriler;
-Problemi Anlama ve Çözme
-Odaklanma
-Analitik Düşünme
-Grup Çalışması
-Kriz yönetimi
-Disiplinler arası bağ kurma (STEM)‘dir.
Bu hedef ve becerileri göz önünde bulundurarak 24 haftalık
program hazırlayan CSI EDUCATION, “eğlenerek öğrenme” yi de
öncelik edindi. Eskişehir Gelişim Okulları 6.sınıfındaki 16 öğrencimiz, Matematik öğretmenleri rehberliğinde 3 takım oluşturdu
ve Matematik Kulübü etkinliği bünyesinde çalışmalarına devam
ediyorlar. Birinci dönemin son etkinliği ile öğrencilerimiz, “Problem yazma- çözme, yüz tanıma, parmak izleri, araç izleri, mekanik izler” eğitimlerini tamamladılar.

ORTAOKUL MATEMATİK
KULÜBÜ KUPAYLA DÖNDÜ
“Matematik Kulübü”nün programında bu yıl CSI EDUCATION vardı ve küçük dedektiflerimiz 24 hafta boyunca, öğretmenleri Esra Çelik danışmanlığında “Matematik-Fen bilimleri-Bilgisayar-Sosyoloji” ile örülmüş
problem ağlarını nasıl çözebileceklerini öğrendiler. Türkiye’de onlarla birlikte 98 takım aynı süreci yaşıyordu.
24 haftalık eğitimini tamamlayabilen takımlar 14 Nisan
günü, İstanbul’da Ulusal Turnuva için buluştu. Ortaokul
Matematik Kulübü öğrencilerimiz; takım çalışması, iş
birliği, kazan-kazan ruhu ile katıldıkları turnuvada çok
eğlendiler, çok öğrendiler ve bunlar yetmezmiş gibi
3.lük kupasıyla Eskişehir’e geri döndüler.

UYGULAMALI İNGİLİZCE
İngilizce öğreniminde uygulamalı olarak yapılan derslerimiz dönem boyunca devam etti. Eğlenirken öğrenen
7.sınıf öğrencilerimiz anne baba ve çocuk rolleriyle bu
zamana kadar öğrendikleri İngilizce yapılarını pratik yapabildiler. Rolleri sınıf içerisinde gerçekleştirmek yerine
okulumuzun çok amaçlı salonunda gerçekleştiren öğrencilerimiz ve kullandıkları materyaller ile ingilizce öğreniminin hayat boyu olduğunu tekrar deneyimlediler.

AKADEMİK

MATEMATİK KULÜBÜ - CSI EDUCATION

AKADEMİK

AKADEMİK
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İskeletimi Tanıyorum

ÖĞRENCİMİZ YAPRAK TÜRK
İŞLETME KAMPINA
KATILMAYA HAK KAZANDI
31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Özyeğin
Üniversitesinde düzenlenecek olan İşletme
Kampına katılmak isteyen bir çok başvuru arasından seçilen 11. Sınıf eşit ağırlık öğrencimiz
Yaprak Türk bizleri gururlandırdı. Kamp programı
İşletme Fakültesi’nin öğretim üyeleri ile beraber
Yönetim, Ekonomi, Siyaset, Girişimcilik, Operasyon ve Pazarlama alanlarındaki problemlere çözümler üretip katılımcıların deneyim kazanmaları
hedefleniyor.

6. Sınıf öğrencilerimiz, hazırlanan kemikleri birleştirerek kendi yaratıcılıklarıyla iskeletlerini tasarladılar. Tasarladıkları iskeletlerin üzerine
kemiklerin isimlerini yazarak, destek ve hareket sistemimiz konusunu
eğlenerek öğrenme fırsatı buldular.
Çalışmalarını gruplar halinde gerçekleştiren öğrenciler, destek ve hareket sistemimizi araştırarak sunum hazırladılar. Sunumları sırasında
kendi tasarım iskeletlerini kullandılar.

CERN PROJESİ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZ ODTÜ’DE
Yüksek enerji fiziği uygulama merkezi tarafından düzenlenen CERN DEMET HATTI proje
hazırlıkları için projede yer alan öğrencilerimiz
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nü
ziyaret ettiler. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram
Tekin’den atom ve parçacık fiziği hakkında bilgi
alan öğrencilerimiz hazırlayacakları proje için
ön çalışma yapma fırsatı yakaladılar.

FIRST DRAFTS OF STORY
BOOKS ARE READY!
Gelişim Okulları 7.sınıf öğrencileri önceki senelerde İngilizce derslerinde okumuş
oldukları hikayelerden esinlenerek kendi
hikaye kitaplarını yazdılar. Grup çalışmalarında yaratıcı düşünceyle birlikte İngilizce
dil becerilerini geliştiren öğrenciler bu sene
sonunda 4.sınıf öğrencilerine hediye edilmek üzere bastırılacak İngilizce hikaye kitaplarının ilk taslaklarını oluşturdular.

10.sınıf ögrencilerimiz Yosun Savaroğlu ve İlke Horbay “Ultrasesin
inek sütünde homojenizyon,yağ globüllerinin dağılımı ve boyutu ile
Ph, yoğunluk, ultrases hızı ve kırılma indisi üzerine etkisi` konulu fizik projeleri ile 12-14 Mart tarihlerinde düzenlenecek bölge sergisine katılmaya
hak kazandılar. Öğrencilerimizi ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.
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The Duke of Edinburgh’s International Award 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Programının amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark
yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır.
Ödül Programı süresi arttıkça sorumluluğun da arttığı 3 kategoriden oluşur:
Bronz (6 ayda tamamlanır)
Gümüş (12 ayda tamamlanır)
Altın (18 ayda tamamlanır)
Her kategori 4 temel bölümden oluşur:
Beceri Geliştirme (Haftada 1 saat yapılması gerekir)
Fiziksel Gelişim (Haftada 1 saat yapılması gerekir)
Toplum Hizmeti (Haftada 1 saat yapılması gerekir)
Macera ve Keşif Yolculuğu
Toplumsal Uyum Projesi (Sadece Altın Kategori).

Bu Kategorilerden herhangi birinden başlamak mümkün. Bazı
katılımcılar Bronz’dan başlayıp tüm Kategorileri sırası ile tamamlarken, bazıları Gümüş veya Altın’dan da başlayabiliyorlar.
Başlayıp devam ederseniz ‘süre indirimi’ alabiliyorsunuz. Katılımcılar, her bir kategoriyi tamamlayabilmek için bütün bölümleri
tamamlamakla yükümlüdür. Okulumuz bu yıldan itibaren imzalanan protokolle The Duke of Edinburgh’s Award programına katılım hakkı elde etmiştir. Rehber öğretmenlerimiz Perihan
Bozbay ve Nihan Tezgeç, İstanbul’da aldıkları eğitimlerle programın Ödül Liderliklerini yürütürken; Eftal Üleş, Supervisor olarak
öğrencilere temel kamp eğitimi verecektir. Bu sene okulumuz
öğrencilerinden 25 Bronz katılımcı ve 10 Gümüş katılımcı programa devam etmektedir. Etkinliklerini bitirmek üzere olan öğrencilerimiz, programın son aşaması olan Macera ve Keşif etkinliğini 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde, Eskişehir Yenisofça Mevkiinde
belirlenen, yaklaşık 25-30 km uzunluğundaki parkurda tamamlayacaklar. Şimdiden tüm katılımcılarımıza başarılar diliyoruz.

PROJELER

THE DUKE OF EDINBURGH’S AWARD

PROJELER

PROJELER
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GENIUS OLYMPIAD 2018
Ulusal ve uluslararası proje başarılarıyla adından sıkça söz ettiren okulumuz
dünyanın en büyük olimpiyatlarından Genius Olympiad 2018`e başvurusunu
tamamladı. Genius Olimpiyatları, lise kademesi öğrencilerini, çevre sorunlarının küresel bağlamda anlaşılması ve çözüm politikalarının geliştirilmesinin
yanı sıra tasarım, mühendislik, yaratıcı yazarlık, resim, müzik ve temel bilimlerde sürdürülebilirliğinin sağlanmasına teşvik etmeyi amaçlıyor.
Dünyanın en prestijli olimpiyatlarından olan Genius Olimpiyatlarına bu yıl
yaklaşık 1700 başvuru arasından, okulumuz öğrencilerinden Zeynep Şişman,
Berke Özkır, Adem Berk Yüksel Görsel Sanatlar alanından, Baran Yıldız ise İngilizce-şiir alanından finale katılmaya hak kazanmış ve Amerika`ya davet edilmişlerdir. Dünya çapında olan başvurulardan yalnızca 109 proje Sanat alanından, 76 proje ise İngilizce alanından seçildi.

MUN KULÜBÜMÜZ HOLLANDA’DA
Eskişehir Gelişim Okulları dünyanın en iyi Model Birleşmiş Milletler Konferanslarını gerçekleştiren MUN’un
kalbi Hollanda’daydı. Amersfoort kentinde 6-12 Şubat
tarihleri arasında gerçekleştirilen FAMUN’a katılan okulumuz MUN Kulübü öğrencilerini, advanced komitelerde gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz.
Genel Kurul’da (General Assembly) “Orta Amerika’da Barış, Özgürlük, Demokrasi ve Gelişimin Biçimlenmesi İçin
Önlemler Alma” konusunda yazdığı çözüm önerisi kabul
edilen öğrencimiz Eda Korul’u kutluyoruz.

GELİŞİM MUN KULÜBÜ RUSYA’DA
MUN Kulübü öğrencilerimiz Rusya Saint Petersburg’da
gerçekleştirilen SPIMUN 2018’e katıldılar. Öğrencilerimiz, İngiliz ve Amerikan okullarının da içinde olduğu 10
farklı ülkeden gelen delegelerle dünya sorunlarına çözüm önerisi yazdılar.
Öğrencilerimizden Dervişan Mehmet Savaş ve Ekin Su
Yücel komitelerinde ödüle layık görüldüler. Kendilerini
tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

ÖZGÜR PENCERE
2. si

Özgür Pencere Çocuk Edebiyatı Grubu’nun 2003 yılında başlattığı, ulusal boyutta yaygınlaşan öykü yarışmasında Gelişim
Okulları 10-A sınıfı öğrencisi Deniz Kaya ‘Hapis Hayatım’ adlı
öyküsü ile 1178 eser arasında 2. olarak bizleri gururlandırdı.
Jüri üyeleri arasında Gülten Dayıoğlu’nun da bulunduğu yarışmada ödül alan öyküler ülke çapında satışa sunulacak olan
PENCEREMDE ÖYKÜ VAR adlı kitapta yer alacak.
Yarışmanın ilk yılından itibaren organizasyona destek veren
değerli yazarımız Muzaffer İzgü anısına düzenlenen yarışmaya, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Ayşegül Benli rehberliğinde hazırlanan ve katılan tüm öğrencilerimize yazmaya
olan sevgilerinden, özgüvenlerinden ve emeklerinden dolayı
teşekkür ederiz.

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN
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LİSELİ MÜHENDİSLER DESTINATION IMAGINATION’DA

GELİŞİM SUYU TASARRUFLU KULLANMAKLA BAŞLAR
Ortaokul Fen Bilimleri Zümresi 19-23 Mart haftasında öğrencilerimize
suyun önemi, suyun tasarrufu konusunda bilgilendirme sağlayarak farkındalıklarını artırıcı etkinlikler hazırladı.
Haftanın başında öğrencilerimiz dolap kapaklarına su damlacıkları yaparak
haftanın önemini vurgulayan görsellerle süslediler. Sonrasında sınıf içinde
fen bilimleri öğretmenlerimiz su gününün önemini vurgulayarak sınıfta
bilgilendirme yaptılar. Farkındalıkları artan öğrencilerimiz suyun önemini
vurgulayan sloganlar yazarak afiş hazırladılar. Hazırlamış oldukları afişleri
okulun koridorlarına astılar. Okulun tuvaletlerine de afiş asarak su tasarrufunun önemini belirttiler. Aynı zamanda ortaokul öğrencilerimiz için “Dünya Su Günü Konulu Resim Yarışması” düzenlendi. Öğrencilerimiz son olarak
okulun bahçesinde kendi tasarlamış oldukları su roketlerini fırlatarak haftayı eğlenerek ve öğrenerek tamamladılar.

RENKLİ ELDİVEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
‘Yardımlaşarak büyüyoruz’ sloganından yola çıkan okulumuz, seramik
ve dekupaj etkinliği öğrencileri ile ihtiyaç sahibi bir okulun eğitim-öğretim eksiklerini mümkün olduğunca tamamlamayı amaçlayan ‘Renkli
Eldiven’ sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi. Yardımlaşmanın önemini vurgulayan proje, yıl boyunca okulumuzda düzenlenen etkinlik
ve panayırlara katılıp son olarak bahar panayırının ardından, seçilen bir
okulun eksiklerini alıp, ulaştırmayı amaçlıyor. İlk olarak yılbaşı şenliğinde
stant açan öğrencilerimiz, velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteği ile
yoğun çalışmaları sonucu tasarladıkları ve atölyede tamamını elleri ile
yaptıkları ürünler olan seramik magnetlerin, bardak altlıklarının ve resimlendirdikleri kupaların tamamını sattılar. Ayrıca yeni siparişlerini alıp,
umut olmaya bir adım daha yaklaştılar.

PROJELER

Destination Imagination bu yıl 15-18 Şubat arasında Kuşadası’nda gerçekleşti. Bu yıl ilk kez yarışmaya
katılan öğrencilerimiz, Engineering / Mühendislik
alanında proje üretti. Projede Lise Takımı mühendislik becerilerini göstermek için bir bşina tasarladı. Bu bina üzerine yaklaşık 4 ve 10 kiloluk ağırlıklar atıldığında yıkılmayan, 20 cm uzunluğunda 175
gram ağırlığında yalnızca tahta ve misinadan inşa
edildi. Öğrencilerimiz bu binayı dramatik bir hikayeyle sunmak için projesini üzere bölgesel turnuvaya katıldı. Gençlerin sorunlara çözüm süreçlerini
hızlandırmayı ve daha pratik yollara teşvik etmeyi
amaçlayan yarışma aynı zamanda yaratıcılığı ve el
becerisini de ölçüyor.

PROJELER

PROJELER
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EGİMUN’UN
EV SAHİBİ
GELİŞİM
Yeditepe Model Birleşmiş Milletler Kulübü ve Eskişehir
Gelişim Okulları işbirliği ile 25-28 Mayıs 2018 tarihlerinde
düzenlenen Eskişehir Gelişim Model Birleşmiş Milletler
Konferansı (EGIMUN) başarıyla tamamlandı.
Uzun bir hazırlık süreci ve ardı ardına gerçekleşen eğitim
ve çalışmaların ardından gerçekleşen Eskişehir Gelişim
Model Birleşmiş Milletler Konferansı (EGIMUN) 8 farklı ilden ve 16 farklı okuldan 200 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.
25 Mayıs Cuma günü kültürel tur kapsamında şehir dışından gelen katılımcılar Eskişehir’de ağırlandı. Ardından 26
Mayıs’ta açılış seremonisi ile resmî olarak açılışı başlayan
konferansta Türkiye’nin en köklü ve en büyük camiası olan
Yeditepe Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Camiasının
Başkanı ve Eskişehir Gelişim Model Birleşmiş Milletler Konferansı Genel Direktörü Onuralp Acar Eskişehir içerisinde
bu denli büyük ve başarılı bir konferansı YMUNAnadoluda
Projesi ile gerçekleştirmekten ne kadar mutlu olduğunu
iletti ve Eskişehir Gelişim Okulları’na da katkılarından dolayı teşekkür etti. Diğer bir yandan Genel Sekreter Ege Sürek konferansın resmî açılışını gerçekleştirirken katılımcıların neler yaşayacağını ve bu konferanstaki kazanımlarını
katılımcılara anlattı.
Belli başlı atölyeler ve ardından da komite oturumları ile
devam eden konferans süresince katılımcılar çeşitli aktivitelere de katılma şansı buldu. Yapılan barbekü ve 90’lar
partisi ile keyifli vakit geçiren katılımcılar gerçekleşen 6
farklı komitede de akademik tartışmalarını gerçekleştirdi.
Belli başlı atölyeler ve ardından da komite oturumları ile
devam eden konferans süresince katılımcılar çeşitli aktivitelere de katılma şansı buldu. Yapılan barbekü ve 90’lar
partisi ile keyifli vakit geçiren katılımcılar gerçekleşen 6
farklı komitede de akademik tartışmalarını gerçekleştirdi.
Konferans ayrıca Türkiye’de henüz çok yaygın olmayan Junior MUN Konseptli bir komiteye de ev sahipliği yaparak
bu komite içerisinde de 60’dan fazla öğrenci ağırladı.
Konferansın son günü olan 28 Mayıs Pazartesi günü yapılan kapanış seremonisi ve ödül töreni ile ödüller sahiplerini buldu. Kapanış seremonisinde de konuşmalarını gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler
Camiasının Başkanı ve Eskişehir Gelişim Model Birleşmiş
Milletler Konferansı Genel Direktörü Onuralp Acar katkı
sağlayan herkese teşekkür ederken konferansın Yeditepe Üniversitesi ve Eskişehir Gelişim Okulları’ndan oluşan
karma ekibine teşekkür etti. Yeditepe Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü ile Türkiye’de 17 farklı ilde
100’den fazla okulda 6000’den fazla öğrenciye ulaştıklarını hatırlatan Acar EGIMUN ile de buna bir basamak daha
koyduklarını belirtti. Konferansın son konuşmasını Genel
Sekreter Ege Sürek gerçekleştirirken o da tüm Yeditepe
Üniversitesi ve Eskişehir Gelişim Okulları ekiplerine teşekkür ederek katılımcıları kutladı ve konferansın başarılı bir
şekilde sonlandırdı.
Eskişehir Gelişim Model Birleşmiş Milletler Konferansı kapanış seremonisi, ödül töreni ve yapılan bu konuşmaların
da ardından sonuçlanırken konferansa farklı illerden ve
okullardan gelen katılımcılar da tebriklerini ve memnuniyetlerini bildirirken Yeditepe Üniversitesi ve Eskişehir Gelişim Okulları’na da ayrıca teşekkürlerini ilettiler.

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN
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PROJELER

GELİŞİM OKULLARI OLARAK OTİZMİN
FARKINDAYIZ, ONLARIN YANINDAYIZ
Otizm Farkındalık Haftası’nda 9. sınıf öğrencilerimiz, kendi velilerimize ait işyerlerinde bir günlük çalışma gerçekleştirdiler. 31 Mart Cumartesi günü yaptıkları
çalışmalar sonrası elde ettikleri kazançlarını Eskişehir Otizm Farkındalık Derneğine bağışlayarak bu konuda çevrelerinde ve arkadaşlarında farkındalık yaratmayı
başardılar.

Bu yıl düzenlenen, Fizy 21. Liselerarası Müzik Yarışması`nda lise öğrencilerimiz iki ayrı müzik grubuyla sahne aldı. Fen Lisesi müzik grubumuz
Şebnem Ferah’tan ‘Yalnız’ parçasını seslendirirken, Anadolu Lisesi Müzik
grubumuz Sezen Aksu’dan ‘Yalnızlık Senfonisi’ performansını sergiledi.
Okulumuzu temsil eden Anadolu Lisesi Grubu Murat Erkin Çiçek, Defne
Çelik, Damla Kayan, Ali Öktem Kaçar, Ozan Yüzer, Zeynep Alhan, Dide
Azra Koca, Kaan Duran ve Fen Lisesi Grubu, Ceren Ertuğrul, Ali Öktem
Kaçar, Ezgi Etkin, Elif Yuva, Begüm Çöklü, Ulaş Bala, Yiğit Emir Işıkçı, Doğukan Doğan’ı gösterdikleri emek ve başarıdan dolayı kutluyoruz.

TOHUMLARIMIZI TOPRAK İLE BULUŞTURDUK
5. sınıf öğrencilerimiz ile Odunpazarı Kent Konseyi’nin düzenlemiş olduğu tohum ve fidan dikim etkinliğine katıldık. 1. dönem meşe palamudu tohumlarını tüpleyen ve onları evlerinde
yetiştiren öğrencilerimiz Eskişehir Sultandere Mahallesindeki
bölgeye dikim gerçekleştirdiler. Odunpazarı Belediye Başkanı
Kazım Kurt’un da katıldığı etkinlik sırasında öğrencilerimiz toprak ile haşır neşir olup, yeşil yarınlar için bu yıl da emek verdiler.

“OKUDUĞUN KİTAPLAR EVDE DURMASIN”
Lise öğrencilerimizin hazırladığı kitap toplama sosyal sorumluluk projesinde gençler okudukları ve
evlerinde sakladıkları kitapları bir araya getirdiler.
Öğrenciler, Geleneksel Gelişim Panayır’ında açtıkları sahaf standında bağışlanan bu kitapları satışa
çıkardılar. Gelirini ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar.

PAYLAŞTIKÇA GÜÇLENİRİZ
Gelişim Okulları 9. sınıf öğrencilerimiz Karnaval Sosyal Sorumluluk
Projeleri’ne bir yenisini daha ekledi. Gönüllü öğrencilerin başlattıkları proje ile ihtiyaç sahipleri için
toplanan kıyafetler, yeni sahiplerine ulaştırıldı.

PROJELER

2 Nisan Pazartesi günü de Sporcity Otizm Yaşam Uygulama Merkezi’ni ziyaret
eden öğrencilerimiz Otizm hakkında bilgi edindikten sonra oradaki öğrencilerle birlikte masa tenisi ve tişört boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdiler. Tüm
etkinliklerimiz için bizlere destek veren velilerimize, Sporcity Otizm Yaşam Uygulama Merkezi çalışanlarına ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

PROJELER

PROJELER
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ŞİRKET PROGRAMI TÜRKİYE FİNALLERİNDE

İKİ ŞİRKETİMİZ SEÇİLDİ

16 Nisan’da Osmangazi Üniversitesi Kültür Kongre
Merkezi’nde Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından
düzenlenen Liseli Şirket Programı Eskişehir yarı finalinde il genelinde yarışan 32 şirket arasından seçilen IMPERIUM ve NERO Genç Başarı Şirketlerimiz
12-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen
Türkiye finallerine katıldı.
Ekim ayından beri okulumuzda yürütülen program sayesinde öğrencilerimizin sadece girişimcilik
deneyimi kazanmalarını değil; iş fikri üretebilme,
sorumluluk alabilme, ekip çalışması yapabilme, iş
dünyası profesyonelleri ile mentorlük çalışması yapabilme, finansal okur yazarlık kazanma gibi pek
çok alanda eşsiz deneyimler elde etmeleri sağlandı.
Uluslararası bir kritere sahip olan “Entrepreneurial
Skills Pass” sınavına katılan 100 öğrencimiz, profesyonel gelişim ve iş aramak için dünyada oldukça
önemli olan LİNKED’IN ağında profil oluşturarak
“ESP ROZETİ” almaya hak kazandı.
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TÖRENLER

Öğrenen ve
Öğreten
Atatürk’ü
Keşfediyoruz

Okulumuzda 12-16 Mart tarihleri arasında “Çanakkale Şehitlerini
Anma ve Çanakkale Zaferi”ni kutlama haftası düzenlendi. Öğrencilerimizin Çanakkale Zaferi`nin önemini hissetmeleri için okulumuzun tüm kademelerine yayılan etkinler yapıldı. Öğrencilerimiz
Çanakkale Zaferi ile ilgili duygularını anı defterlerinde paylaştılar.
Öğle aralarında ve teneffüslerde Çanakkale türkülerini dinleyerek
okulun çeşitli mekanlarındaki fotoğraf sergilerini inceleyip tarihi
yakından öğrenme fırsatı buldular. Edebiyat ve tarih atölyelerinde
hafta boyunca görev alan öğrencilerimiz arkadaşlarına sunumlar
yaptılar.
16 Mart Cuma günü ise ilkokul öğrencilerimiz lisedeki büyüklerine; lise öğrencilerimiz de ilkokuldaki kardeşlerine Çanakkale`de
yaşanmış hikayeleri anlatarak Çanakkale Haftası için okulumuz
öğrencileri tarafından tasarlanan kitap ayraçlarını dağıttılar. Sonrasında öğrencilerimiz, okulumuz öğrencilerinin söylediği Çanakkale türküleri ve okulumuz tarih öğretmeni Mustafa Koçak`ın günün anlam ve önemini bildiren konuşmasıyla milli duygularımızı
yoğun bir şekilde yaşadılar.

YAŞASIN 23 NİSAN!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün Türk ve dünya çocuklarına armağanı olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı`nın 98.yılı, okulumuzda öğrencilerimizin
hazırlamış olduğu dans gösterileri, orotoryolar, şiirler ve
çeşitli etkinliklerle, velilerimizin de yoğun katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

TÖRENLER

Atatürk videosu
için kodu okutun.

TÖRENLER
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TÖRENLER

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
OKULUMUZDA COŞKUYLA KUTLANDI
Okul bahçemizde yapılan törende ortaokul ve lise öğrencilerimiz bayram neşesini doyasıya yaşadı. Dans, step
ve eskrim takımlarındaki öğrencilerimizin gösterileri
kutlamaya renk kattı. Okulumuz öğrencileri adına voleybol takımı oyuncumuz Damla Damarsoy`un yaptığı konuşmanın ardından okulumuzu çeşitli spor dallarında,
ulusal ve uluslararası birçok müsabakada temsil eden
öğrencilerimize, Beden Eğitimi öğretmenlerimiz ve spor
antrenörlerimiz tarafından teşekkür belgeleri verildi.
Gençlik Marşı ile son bulan törenimizin ardından Beden
Eğitimi öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan oyunlara
katılan öğrencilerimiz keyifli anlar yaşadılar.

TİYATRO KULÜBÜ
8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ
GÖSTERİSİ

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

8 Mart 1857 tarihinde ABD`nin New York kentinde
40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Polisin işçilere
saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından
da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can
verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000’i aşkın kişi katıldı.
Gelişim Okulları Ortaokul Tiyatro Kulübü 8 Mart Kadınlar
Günü’nde farkındalık yaratmak amacıyla hazırladıkları
gösteri ilgi ve beğeniyle karşılandı.

GELİŞİM OKULLARI ANITKABİR’DE
21 Nisan Cumartesi günü Gelişim Okulları öğretmen ve
yöneticileri Anıtkabir’de tören yaptı. Törende Okul Müdürü Hulusi KARSLI anı defterine “Atam, kuruluşumuzun
20. yılı ve Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla Eskişehir
Gelişim Okulları olarak huzurundayız. Bağımsızlığın,
özgürlüğün, adaletin ve ulusal egemenliğin yaşam bulması için kurmuş olduğun Meclis’in 98. yılında; uygarlık
yolundaki ilke ve devrimlerini yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ruhun şad olsun ATAM.” diyerek duygularını ifade
etti.
Daha sonra rehber eşliğinde Atatürk Müzesi’ni gezen
ekip duygu dolu anlar yaşadı.
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ETKİNLİKLER

JAZZ
Eskişehir Gelişim Okullarının konuğu olarak şehrimize
gelen Boğaziçi Üniversitesi Müzik Korosunun; Klasik
Müzik, Caz ve Rock konseri Gelişim ailesi tarafından izlendi. Salonu tamamen dolduran misafirler koroların
enerji dolu performanslarını alkışlarla ödüllendirdiler.
Türkçe ve yabancı şarkıları çok sesli koroya uyarlayan
Boğaziçi Üniversitesi Korolarından ilk olarak Klasik Müzik Korosu performansını sergiledi. Ardından Caz Korosu
hareketli şarkılarla izleyicileri coşturdu. Son olarak sahne
alan Rock Korosu, sıra dışı yorumları ve hareketleriyle oldukça beğenildi. İzleyicilerin yoğun isteği üzerine üç koronun üyeleri birlikte son şarkıyı bir kez daha söylediler.
Korolar konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

3. SINIFLAR AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ
Ağaç yurdumuzun güzelliği, zenginliği, geleceğidir, aldığımız nefestir düşüncesi ile yola çıkarak ağaç dikme
projemizi hazırladık.
2010 yılında oluşturulmuş olan “GELİŞİM HATIRA ORMANI”mıza 3. sınıflar olarak katkı sağlamak istedik. Mart
ayının ilk haftası öğrencilerimizin kendilerinin tasarladığı ayraçlarını okul öğrencileri ve kendi çevresindeki tanıdıklarına satarak elde ettikleri gelirle fidanlarımız alındı.
3. sınıf öğrencilerimizle gerçekleşen etkinlik çocukları
çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Çevreye ve doğaya
katkı sağlamış olmalarından dolayı büyük bir onur ve
haz duydular.

.................................................................................................
Tarihçi-Yazar Sadık USTA
Öğrencilerimizle Buluştu
9 ve 10. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen konferansa kurgusal bir hikayeyle başlayan Usta, Sibirya’nın
Altay Cumhuriyeti’nde yer alan bir bölgede Şaman kültürlerini devam ettiren Telengirtli Türklere dair bazı ayrıntılı
bilgeler de verdi. Sonrasında anlattıklarının gerçek olmadığını, bunun bir kurgu olduğunu ve kendisinin bununla bir ütopya tasarladığını belirtti. Buradan hareketle de
ütopya kavramına bir açıklık getirdi, ütopya kavramının
kökenini, ütopyanın daha iyi bir toplumun nasıl kurulabileceğini tasarladığını anlatan Usta, sözü Osmanlı döneminde yazılmış Türk Ütopyalarına getirdi. Bazı ütopik
örneklerden bahseden yazar, söz konusu ütopyalarda dile
gelen birçok düzenlemenin Atatürk tarafından Cumhuriyet döneminde hayata geçirildiklerini Sinoplu ve MÖ 5.
yüzyılda yaşamış olan Diojen’in herkesin mutlu olacağı
ideal bir toplum tasarladığını; tüketim toplumunun insanlığı ve doğayı nasıl tükettiğini ve bunun dışına çıkıldığında
da daha mutlu ve huzurlu olunacağını vurguladı. Ama bunun için de sosyal medyayı daha bilinçli bir şekilde kullanmanın öneminden ve zorunluluğundan bahsetti.

ETKİNLİKLER

ROCK
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ETKİNLİKLER
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GELENEKSEL LİSE ŞİİR GECEMİZ

Lise öğrencilerimizin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz önderliğine hazırladığı “Şiir Gecesi” 10
Mayıs Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz okudukları şiirlerle izleyenlere duygusal
anlar yaşattı. Bestelenmiş şiirlerin de yer aldığı
gecemiz dans ve müzik sunumlarıyla sona erdi. Bu
güzel gecenin hazırlanmasında emeği geçen tüm
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür
ederiz.

.................................................................................................
ATILIM ÜNİVERSİTESİ OKULUMUZDAYDI
12 Nisan Perşembe günü, Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Doç. Dr. Şaziye Balku ve Moda
Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Seçim, 10 ve 11.sınıf öğrencilerimiz ile biraraya
geldi. Öğrencilerimizi mühendislik ve moda
tasarım bölümleri, çalışma alanları ve dünya
markaları hakkında bilgilendiren Atılım Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz.

AY TOZU KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

EĞİTİM YAZARI
TURGAY POLAT ile

Eğitim Yazarı ve BAU Rektör Danışmanı Turgay
Polat 12 Mart 2018 tarihinde 12. Sınıf öğrencilerimiz ile bir araya geldi. Keyifli ve ilgi çekici
bilgilerle geçen sunumun ardından öğrencilerimizin bireysel sorularını yanıtlayan Sayın
Polat’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

GELENEKSEL MATEMATİK HAFTAMIZ
BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz okuma saati etkinliğinde öğretmenlerinin sesinden Küçük Prens kitabını
dinlediler. Kitabın yazarı Antoine de Saint Exupéry’nin
kısa yaşam öyküsünü dinlerken, onun çocukluk yıllarının hayallerle dolu oyun kurgularının içinde buldular kendilerini. Yazar Katia Canciani Ay Tozu kitabında,
Exupéry’nin maceralarla dolu yaşantısını, derinlerde
yatan yeteneklerini nasıl da açığa çıkardığını anlatır.

Ortaokul matematik zümresi 12 -17 Mart haftasını
matematik etkinlikleriyle donattı. Pİ (π) sayısının nasıl
keşfedildiği, nerelerde kullanıldığı ve muhteşem bir
irrasyonel sayı olduğu ile ilgili sınıf içi etkinlikler, sınıf
dışında matematik oyunlarıyla devam etti. Ortaokul
öğrencilerimiz matematik öğretmenleriyle etkinlik
alanında “Katamino, Blockbyblock, Take it Easy, Triominos” adlı dünyaca popüler matematik oyunlarını keyifle
oynadılar. Oyunlar aracılığıyla matematiğin büyülü ve
eğlenceli dünyasına dahil oldular. Pİ Günü etkinliklerinin ardından, sınav merkezi olduğumuz “Uluslararası
Kanguru Matematik Sınavını” 16-17 Mart tarihlerinde
okulumuzda uyguladık. Okul içinden ve okul dışından
olmak üzere 500’e yakın öğrenci katılımı ile sınav başarıyla uygulandı.
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ETKİNLİKLER

BİR BAŞARI HİKAYESİ YILMAZ VURAL

YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİMİZ
MEGA HAFIZA SEMİNERİNE
KATILDILAR
Yabancı Dil Bölümü öğrencileri Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller
bölümü Öğretim Görevlisi Muhammet Özgür Yaşar’ın düzenlemiş olduğu Mega Hafıza Kelime Ezberleme Seminerine katıldılar ve bu seminerde “Kelime Kodlama ve Öyküleme Teknikleri”ni öğrendiler.
Seminer sonrası Osmangazi Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Sürekli
Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Şenol Erdoğmuş ile “Hayatı Optimize Etmek” üzerine özel bir söyleşide bulundular.

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ
HIZ KESMEDİ
Okulumuzda 2. dönem cumartesi etkinlikleri
dönem boyunca sürdü. Cumartesi etkinliklerimizde, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda
gerçekleştirdikleri nitelikli ve eğitici faaliyetlerle
okul yaşamlarını destekleme amacı güdülür. Öğrenciler, ilgi ve gelişim alanlarına yönelik olarak
öğretmenleri tarafından bilgilendirilme ve yönlendirilme imkânı da bulurlar. 8 hafta boyunca
devam eden Kort Tenisi, Yüzme, Futbol, Binicilik,
Jimnastik, Modern Dans, Paten, Keman ve Gitar
etkinlikleri çocukların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve eğlenceli bir etkinlik atmosferi içinde
hayal dünyalarını genişletebilmeyi hedefler.

HARRY POTTER WEEK!
Çocuklar tarafından çok sevilen fantastik edebiyatın ünlü kitap serisi ‘Harry Potter’ bu haftanın İngilizce derslerinin teması oldu. Okulumuzun 6.sınıf öğrencileri tüm hafta boyunca temaya uygun olarak
kıyafet ve asa tasarımı, kostüm defilesi, yarışmalar, çeşitli İngilizce
sunumlar ve quiz showlar ile İngilizce becerilerini konuşturdular. Bir
karnaval havasında gerçekleşen etkinlik tüm okulda büyük bir ilgi
gördü. Böylece öğrencilerimiz bir kez daha farklı İngilizce etkinlikleriyle hayal güçlerinin sınırlarını zorladılar.

ETKİNLİKLER

Imperium Genç Başarı Şirketi önderliğinde gerçekleştirilen “Hayatın İçinde Gelişim” etkinliğine 2 Mayıs Çarşamba günü Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz VURAL konuk oldu. Öğrencilerimize spor yaşantısından bahseden konuğumuz, kendi başarı
hikayesini de öğrencilerimizle paylaştı. Kendisini okulumuzda
ağırlamaktan çok büyük onur duyduk. Bizi kırmayıp geldiği
için çok teşekkür ederiz.
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ENGLISH WEEK WITH 3RD GRADERS
3. sınıf öğrencilerimiz English Week haftası boyunca cup game, whispering sentences, picture game,
hangman gibi çeşitli oyunlarla eğlenerek öğrendikleri
yapıları pekiştirdiler.

4TH GRADES COUNTRY CARNAVAL

CULTURE FEAST

4.sınıflar gruplara ayrılarak birer ülke seçtiler ve herkes seçtiği ülkenin belirli özelliklerine çalıştı, poster
hazırladı, ülkenin geleneksel kıyafetlerini giydi ve
yöresel yiyeceklerinden getirdi. English Week kapsamında 5.sınıfları ziyaret ederek sunumlarını yaptılar.
Diğer sınıflara sunum yapmak 4.sınıflar için son derece heyecan verici ve dört temel beceri olan okuma,
dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin hepsinin
kullanıldığı bir deneyim oldu.

5TH GRADERS LOVE ENGLISH!
Okulumuzda her yıl düzenlenen ‘English Week’ kapsamında kültürlerin
buluşması yaşandı. Rengarenk kostümler giyen 5. sınıf öğrencilerimiz
Hindistan, Brezilya ve Kore’yi anlatarak hazırladıkları etkinliklerle ve yöresel danslarıyla okulumuzda görsel
bir şölen sundular. Öğrencilerimizin
açtıkları standlarla ilkokul ve ortaokul
öğrencilerimize sunumlar yapıp, hazırladıkları oyunları oynatarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.

DID YOU KNOW THAT?

Gelişim Okulları English Week etkinlikleri kapsamında 5. sınıf öğrencileri sınıf içi ve dışında gerçekleştirdikleri İngilizce kelime oyunları, resim anlatma, tişört
tasarımı, dans, şarkı ve bunun gibi bir çok etkinliklerle
hem eğlendiler hem öğrendiler.

7TH GRADES TOUR GUIDING ACTIVITY
İngilizce haftası etkinlikleri kapsamında, Eskişehirimizin ve ülkemizin tarihi ve kültürel miraslarını İngilizce
olarak tanıttık. 7.sınıf öğrencilerimizin İngilizce tanıtımlar yapmalarına olanak vermek amacıyla Odunpazarı bölgesinde bulunan Kurşunlu Külliyesi’ni ve
atölyeleri, Cam Sanatları Müzesi’ni ve daha sonra da
Atlıhan Çarşısı’nı ziyaret ederek, Sorkun çömlekçiliği
ve Çeşm-i Bülbül cam üfleme tekniği hakkında İngilizcede tanıtımlar gerçekleştirip, hediyelik eşya dükkânlarını ziyaret ederek, turumuzu tamamladık.

ENGLISH WEEK FIRST GAME
English Week’te 7/A sınıfı öğrencilerimiz ‘Bunları biliyor muydunuz?’
araştırmalarını yaparak bilgilerini
oyun oynayarak paylaştılar. Bu aktivitemizle öğrencilerimiz İngilizce
araştırma yaparak topladıkları bilgileri kendi yorumlarıyla ilettiler.

PICTURE GAME WITH 3RD GRADES
3. sınıflar İngilizce haftasına Picture Game oyunu ile başladılar.
Gruplara ayrıldılar, kendilerine
sunulan görsel hakkında en az 5
cümle yazdılar. Bu cümleleri en
hızlı ve en doğru şekilde teslim
etmeye çalışırken hem eğlendiler
hem öğrendiler.

Gelişim Okulları 6.sınıf öğrencileri English Week için ilk
oyunu oynadılar. Oynarken bilgilerini yenileyen öğrenciler, balonların üzerinde yazılı cevapları bularak sorulan sorulara cevap verdiler. Eğlenirken öğrenen öğrenciler hafta boyunca çeşitli aktivitelerle devam ettiler.

HAND-MADE TOYS!
2. sınıf öğrencilerimiz English Week haftasında atık malzemelerden yapmış oldukları oyuncakları hem İngilizce
olarak tanıttılar hem de sergi alanında sergileme fırsatı
buldular. Sınıf içerisinde kendilerinin hazırladıkları pingpong ball basket oyuncağıyla hem bahçede hem okul
içinde oynayarak keyifli anlar yaşadılar. Bu esnada İngilizcede ‘Sports’ teması kapsamında ‘I like/don’t like basketball. I am good at basketball.’ gibi cümleler kurdular.
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BİR BAŞARI HİKAYESİ EBRU EMRE
Imperium Genç Başarı Şirketi önderliğinde gerçekleştirilen
“Hayatın İçinde Gelişim” etkinliğine 3 Mayıs Perşembe günü
yaşam koçu, köşe yazarı, Kanal 26’da İş ve Yaşam programının yapımcısı ve AZTATEK A.Ş. Genel Müdürü Ebru EMRE’yi
okulumuzda ağırladık. Kendisi bizlere deneyimlerini ve geleceğin yeni iş olanaklarını aktararak aynı zamanda kariyer
koçluğundan ve mentorluktan da bahsetti. Oldukça faydalı
geçen söyleşi için kendisine çok teşekkür ederiz .

“Hayatın İçinde Gelişim” etkinliği kapsamında 3 Mayıs Perşembe günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ konuğumuzdu. Okulumuz
Genç Başarı şirketlerinden Imperium’un sorumluluğunu
üstlendiği etkinlik oldukça keyifli ve yararlı geçti.
Ali ARSLANTAŞ, Türk Beyin Cerrahisi Derneği’nin her yıl verdiği Prof. Dr. Mahir Tevruz Araştırma ve Bilim ödülünü üst
üste iki kez kazanan tek bilim insanıdır. 41 adet uluslararası
makalesi olan konuğumuzu ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Katkıları için kendisine çok teşekkür ederiz.

RED NOSE DAY!
‘Red Nose Day!’ bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. 5. sınıfların İngilizce öğretmenleri eşliğinde yürüttüğü
kampanyada öğrenciler taktıkları kırmızı burun ve giydikleri kırmızı kıyafetleriyle dikkatleri üzerlerine çektiler. Red
Nose Day şarkısıyla bahçede gerçekleşen dans gösterisinden sonra stantlarında okulumuzun ilkokul ve ortaokul
öğrencilerine günün önemini İngilizce olarak anlattılar.
Okulumuzun öğrencileri yardımlaşmanın ve paylaşmanın
önemini bir kez daha kavradılar.

MARŞMELOV KULE ATÖLYESİ
‘Aile Çocuk Etkinlikleri’ kapsamında ‘Marşmelov Kule Atölyesi’ni
ikinci sınıf öğrencilerimiz ve aileleri ile birlikte gerçekleştirdik.
Grup dinamiğini arttırmak adına, duygu çemberi ve oyunlar
eşliğinde atölyemize başladık. Spagettileri kulenin kolonları,
marşmelovları ise onları bir arada tutacak malzeme olarak kullandık. Belirli bir süre içerisinde elimizden geldiği kadar yüksek
kuleler yapmaya çalıştık ve çok iyi işler çıkardık. Mühendislik ve
tasarım becerilerini geliştiren bu atölyede aileler birbirinden
güzel üç boyutlu formlar inşa etti. Kuleyi tasarlarken işbirliği
içinde çalışmanın ve strateji geliştirmenin önemini kavradık.

7. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRK DÜNYASI BİLİM KÜLTÜR SANAT MERKEZİNDE
7.sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinin Türk İslam bilginleri konusu kapsamında Sazova Parkındaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür Sanat Merkezini gezdi. Geziden önce her bir öğrencimiz sunum yapmak üzere bir Türk
İslam bilgini seçti. Kültür merkezinde bulunan bölümlerde
kendilerine verilen Türk İslam bilginin olduğu bölüme giden
öğrencilerimiz televizyonlardan videoları dinleyerek ve panolardaki bilgilerden yararlanarak defterlerine notlar aldılar.
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27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ
27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında okulumuzda gelen birçok oyuncu, yönetmen, akademisyenin
ve aynı zamanda velilerimiz olan bu değerli sanatçıların gerçekleştirdiği atölyeler ve söyleşilerle dolu
dolu geçti. Etkinlikler 27 Mart günü ilkokul öğrencilerimize Ayşe Selen’in kaleme aldığı tiyatro bildirisinin okunması ile başladı. Aynı gün Murat Danacı
lise öğrencilerimiz ile söyleşi gerçekleştirdi. Yine 27
Mart günü Nagihan Orhan 4. ve 5. Sınıf Tiyatro Kulübünde söyleşi ve atölyesiyle devam etti. 28 Mart
günü anaokuluna gelen Ecren Can Serim ve Tulga
Serim “Benim bedenim, benim kararım!” diyerek
çocuklara bedenleri ile ilgili bir kukla tiyatrosu
gerçekleştirdiler. Ercüment Yılmaz 6. ve 7. Sınıf
Ortaokul Tiyatro Külübünde söyleşi ve atölye
düzenledi. Son olarak Enis Yıldız Ortaokul Tiyatro Kulübü ile söyleşi düzenledi ve öğrencilerimizle atölye çalışması yaparak tamamladı.

Tülin Kozikoğlu
İlkokul Öğrencilerimizle Buluştu
ÖĞRENCİLERİMİZ SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARIYLA RÖPORTAJ YAPTILAR

Çocuk edebiyatı yazarı Tülin KOZİKOĞLU 3. ve 4.
Sınıf öğrencilerimizle “Mıstık, Seni Anlamıyoruz!
Noktalama İşaretlerinin Öyküsü” kitabı ile yaratıcı yazma etkinliği yaptı. Yaratıcı yazma kurallarını
eğlenceli uygulamalar ile öğrencilerimize anlatan
Tülin Kozikoğlu öğrencilerimizden “Mıstık, Seni
Anlamıyoruz! Noktalama İşaretlerinin Öyküsü” kitabının karakteri Mıstık ile başlayan “sevgi, özlem,
heyecan, mutluluk, öfke, korku vb gibi “ duyguları
barındıran ve öğrendikleri teknikleri de kullanarak
bir yazı yazmalarını istedi. Yazılan yazılardan bir
kaçını seçerek okudular ve hep birlikte değerlendirdiler.

Okulumuzun 5. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersinde Etkin Vatandaşlık ünitesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilgili proje ödevleri hazırladılar.
Bu proje kapsamında istedikleri ve merak duydukları Sivil Toplum Kuruluşlarını seçip, adreslerini belirleyip onlarla iletişime geçtikten sonra sivil toplum
kuruluşlarına gidip röportaj yaptılar. Röportaj sırasında merak ettikleri soruları sorarak “gönüllülük” kavramını içselleştirmeye çalıştılar. Bu çalışmalarını
sınıfta arkadaşlarıyla paylaştılar bu sayede yaparak ve yaşayarak öğrenme
ilkesini deneyimlediler. Okulumuzun “Hayat Okula Sığmaz” temel prensibini
merkeze alan öğrencilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

“SERAN DEMİRAL” İLE
“FİLOZOF ÇOCUKLAR KULÜBÜ”

Öğrencilerimiz, “Filozof Çocuklar Kulübü” adlı kitabın sevilen
yazarı Seran Demiral ile bir araya gelme şansı yakaladı. Her sınıfta söyleşi ve küçük atölyeler yapan Seran Demiral, öğrencilerimizin kitaplarını da imzaladı. Yazıları 14 yaşında basılmaya
başlanan Demiral, yazma becerisi yüksek öğrencilerimizle de
ayrıca ilgilenip öğrencilerimizden yazılarını isteyerek onları
yazma konusunda cesaretlendirdi.

2.SINIFLAR ŞİİR DİNLETİSİ

Şiir, gökkuşağının yedi rengini çocuk gülüşlerinde aramaktır,
Şiir, insanlara bütün hayatı boyunca eşlik eden bir felsefedir,
Çocukların da küçük yaşlardan itibaren bu felsefeyi kavrayabilmesi, ortak çalışma yeteneğinin gelişmesi, arkadaşlarının çalışmalarına saygı duyabilmeyi, toplum karşısında kendini ifade
etmeyi öğrenmeleri için ikinci sınıf öğrencilerimiz tarafından
şiir dinletisi yapılmıştır.

6.Geleneksel

MEZUNLAR
6. MEZUNLAR
BULUŞMAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
Eskişehir Gelişim Okulları 6.Geleneksel Mezunlar Buluşmasını 4 Mayıs Cuma günü gerçekleştirdik. 2013 yılı mezunlarından şu an Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümünde tam burslu olarak okuyan Onuralp Acar açılış
konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından iki oturum halinde
mezunlarımız öğrencilerimizle buluşup deneyim paylaşımında bulundurlar.
Oturumların ardından kapanış töreninde Lise Yöneticimiz
Sinem Beken’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Şahbaz yurt
dışında olması nedeniyle görüntülü bağlanarak tüm mezunlarımıza sürpriz yaptı ve katılımları için teşekkürlerini iletti.
Sonrasında “Plaket Töreni” gerçekleştirildi ve “Bahçe Partisi”ne davet edilen diğer mezunlarımızla birlikte Okul Orkestramızın canlı performansı eşliğinde okulumuz bahçesinde
unutulmayacak keyifli anlar yaşandı ve anıları tazelendi. Mezunlarımızın “Anı Defteri”ne duygu ve düşüncelerini yazmaları ile birlikte bahçe partimiz son buldu.
Bizlere her geçen gün büyüyen bir aile olduğumuzu gösteren tüm mezunlarımıza Gelişim Okulları olarak
teşekkür ediyoruz.
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Yeni Bir Başlangıç İçin Tatlı Bir Veda
12. Sınıf öğrencilerimizin Mezuniyet Balosu 11
Mayıs Cuma günü GAGA’da gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin okulda çekilmiş fotoğraflarından
hazırlanan sunum geceyi oldukça renklendirdi.
Mezuniyet hatırası olarak bol bol fotoğraf çektiren ve pistten hiç inmeyen öğrencilerimiz, gecenin sonunda mezuniyet pastası ve Gelişim Marşı
eşliğinde duygulu anlar yaşadı.

GELİŞİM’DE MEZUNİYET COŞKUSU
2017-2018 Eğitim yılının sonuna yaklaşırken Gelişim Okulları’nda yılsonu etkinlikleri hız kazandı.
Gelişim Okulları 8. sınıf öğrencileri 11 Mayıs akşamı mezuniyet balosunda bir araya geldi. GAGA’da gerçekleşen mezuniyet balosuna öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.
Fotoğraf çekiminin ardından öğretmenleri eşliğinde salona geçen öğrencilerimiz, dev ekranda
kendileri için hazırlanmış slayt gösterisini izleyerek duygusal anlar yaşadı.
Okul müdürümüz Hulusi Karslı yaptığı konuşmada Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine bağlı,
başarılı, saygılı, geleceğe parlak öğrenciler yetiştirdiğimizi belirterek bu gecenin, mezunlarımız
için unutulmaz bir anı olması temennisinde bulundu.
Mezuniyet pastasının kesiminin ardından orkestranın çaldığı hareketli parçalarla balo boyunca
pistten inmeyen mezunlarımız bol bol dans edip
eğlendi.

GELENEKSEL GELİŞİM PANAYIRI YİNE ÇOK RENKLİ
Gelişim Okulları Panayır’ı; veli, öğrenci ve öğretmenlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Şişme
oyunlardan, turnuvalara, çekilişlerden stantlara,
rengarenk görüntülere ev sahipliği yapan Eskişehir Gelişim Okulları yerleşkesinde, program ara
vermeden devam etti. Eskrim alanında ulusal ve
uluslararası başarı kazanan öğrencilerimiz panayıra konuk oldu ve yaptıkları gösteri ile konukları
eskrimin estetiği ile tanıştırdılar.
Panayır çekilişleri ile birbirinden güzel hediyeler
kazanan katılımcılar, lise öğrencilerinden oluşan
müzik grubumuzun konserini izleme fırsatı yakaladılar.
El sanatları, takı tasarım, resim, satranç ve bilim
şenliği stantlarında katılımcılar becerilerini ortaya koydular. Spor müsabakalarıyla keyifli vakit
geçiren tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmen ve yöneticilerimize bu güzel günde bizimle
birlikte oldukları için teşekkür ederiz.
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1/D

2018

28-29 Nisan tarihlerinde tüm birinci sınıflarımız
okuma bayramı çerçevesinde, çevreye duyarlığı
arttırmak ve bu bilinci kazanmak amaçlı “Çöp Canavarları” adlı drama oyununu canlandırdılar.
Bu oyunla drama, beden eğitimi, müzik, İngilizce, dans derslerinde öğrendikleri kazanımları
dramatizasyon, ritim, jimnastik hareketler ile bir
bütün içerisinde, büyük bir keyif ve heyecan ile
izleyenlere sergilediler.

ÇOK SESLİ MÜZİK ŞÖLENİ
Okulumuzda yapılan müzik şöleninde öğrencilerimiz ve velilerimiz müzik dolu dakikalar geçirdiler.
Konserimiz 3 bölümden oluştu;
1. bölümde 4. Sınıf öğrencilerimiz, Dostluk Şarkısı,
İzindeyiz Yüce Atam, La Isla Bonita eselerini başarıyla seslendirdiler.
2. bölümde okulumuz velilerinden Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim üyelerinden Sayın Doç. Bülent Akdeniz eşi Özlem Akdeniz
kemanlarıyla Sayın Doç. Arman Artaç Piyanosu
ile Klasik ve Halk ezgilerimizden eserler sundular.
Değerli sanatçılarımız Bülent Akdeniz ve Özlem
Akdeniz’in oğlu olan okulumuz 2-D sınıfı öğrencisi Emir Akdeniz kemanıyla iki parça çalarak programımıza renk kattı.
3. bölümde 9. sınıf öğrencilerimiz Gençlik Kanonları, Ali Paşa, Madrigal, Bom Bili Bili Bom ve Eye of
the Tiger gibi çok sesli eserler seslendirdiler.
Konserimizin finalinde 4. ve 9. sınıflarımız ve sanatçılarımız hep birlikte ‘’Memleketim’’ şarkısı ile
şöleni başarıyla tamamlandı.
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8. SINIFLAR BURSA GEZİSİ
Öğrencilerimiz Gölyazı’da Ağlayan Çınar’ı ziyaret ederek
hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ardından Tirilye Sahili’ni gezerek deniz kokusunu içine çeken öğrencilerimiz, zaferle
sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı’nın mütarekeyle taçlandırıldığı yer olan Mudanya Mütareke Evi’ni ziyaret ettiler. Burada Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın büyüsüne kapılan
öğrencilerimiz Bursa Hayvanat Bahçesi turunun ardından
Soğanlı Botanik Parkı’nda bisiklet turları ile keyifli vakit geçirdiler.
Geçirdikleri en güzel gezi olduğunu belirten öğrencilerimiz sınav öncesinde yapılan bu gezinin motivasyonlarını
artırdığını ve sınavda başarılı olmak için ellerinden gelen
her şeyi yapacaklarını belirttiler.

İZMİR ÜNİVERSİTE GEZİSİ

7.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ
ÇANAKKALE’DE
7.sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersi kapsamında sınıf öğretmenleri
eşliğinde Çanakkale gezisi yaptılar. Gezinin ilk gününde 18 Mart 2018’de
açılan Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kilitbahir Kalesi’ni gördüler. Daha sonra Eceabat ve Gelibolu’da Seyit Onbaşı’nın Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliğini gezerek deniz savaşları hakkında bilgi aldılar.
Ardından kara savaşlarının geçtiği 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı
Anıtı, Hastane Müzesi, Alçıtepe Köyü, Anafartalar ve Conkbayırı Savaşları
Bölgesi, Tarihe Saygı Parkı ve Çanakkale Şehitler Abidesi’ni gezen öğrencilerimiz son olarak similasyon gösterilerini izleyerek Çanakkale savaşlarının tarihteki önemini, Mehmetçiğin ve Mustafa Kemal’in savaştaki rolünü
kavradılar ve Çanakkale ruhunu yaşadılar.
Gezinin 2. gününde feribotla Çanakkale’ye dönerek, Çimenlik Kalesi’ndeki Nusrat Mayın Gemisi’nin minyatüründe sinevizyon gösterisi ile Nusrat
Mayın Gemisi’nin Deniz Savaşlarında İngiliz ve Fransız zırhlılarını nasıl
sulara gömdüğünü izleyerek öğrendiler. Ardından panoramik Çanakkale
turu yapan öğrencilerimiz Truva Atı’nın önünde Truva Savaşları hikayesini
dinlediler. Gezinin sonunda Çanakkale Türküsü’ne konu olmuş Aynalıçarşı’yı gezerek anneler günü için annelerine hediye aldılar.

Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi’nde, Diş Hekimliği
Fakültesi 3.Sınıf öğrencisi olan 2015 yılı mezunumuz
Afra Gencer ve Tıp Fakültesi 3.sınıf öğrencisi olan
2015 yılı mezunumuz Kaan Hükmen’den; Dokuz Eylül ve İzmir Ekonomi üniversitelerinde tanıtım yetkililerinden okulların akademik ve sosyal yaşamı, yurt
dışı çalışmaları, burs imkânları gibi birçok konuda
detaylı bilgi alırken aynı zamanda eğitim ortamlarını, spor ve sosyal tesislerini görme şansı yakaladı.
Ziyaret edilen üniversitelerde öğrenim gören mezunlarımız tarafından karşılanmakta ayrıca bizleri
gururlandırdı.

GEZİLER

Kariyer planlama ve mesleki rehberlik çalışmaları
doğrultusunda 10 ve 11.sınıf öğrencilerimiz “İzmir
Üniversiteleri Tanıtım Gezisi” kapsamında Ege ,Dokuz Eylül ve İzmir Ekonomi üniversitelerini ziyaret
etti.
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Havacılık Ve Uzay
Bilimleri Fakültesindeydik
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..............................

K

ariyer Planlama dersleri kapsamında 12 Nisan Perşembe günü
Pilotaj bölümünü hedefleyen 10.sınıf öğrencilerimiz ile Anadolu
Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yard.Doç.Dr. Hakan
Korul ile bir araya geldi.
Pilotaj,hava trafik kontrolörlüğü hakkında bilgilendirilen öğrencilerimiz aynı zamanda bu bölümlerin simülatör eğitim merkezlerinde
interaktif olarak nasıl eğitim alındığını öğrenme fırsatı yakaladılar.
Öğrencilerimizin merak ettiği soruları da yanıtlayan Yard.Doç.Dr. Hakan Korul’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

HUKUK FAKÜLTESİNDEYDİK
Hukuk Fakültesini hedefleyen 10.sınıf öğrencilerimiz, Anadolu
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Aydın ile bir
araya geldi. Anayasa, dava süreçleri,cezai durumlar hakkında
öğrencilerimize bilgiler sunan Prof. Dr. Aydın; öğrencilerimizin
merak ettiği soruları da cevapladı. Duruşma Salonunda gerçekleşen ders izleme programımız ögrencilerimizin hakim ve avukat cübbeleri giymeleri ile son buldu.

İSTANBUL

ÜNİVERSİTE GEZİSİ

..............................
10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz için mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında üniversiteleri daha yakından tanımalarını sağlamak, bölüm ve
meslek tercihlerinde daha bilinçli seçim yapmalarına yardımcı olmak
amacıyla Rehber öğretmenimiz Nihan Tezgeç önderliğinde düzenlenen “İstanbul Üniversiteleri Tanıtım Gezisi” gerçekleştirildi.
Koç, Boğaziçi ve Sabancı üniversitelerini ziyaret eden öğrencilerimiz,
üniversite yetkililerinden okulların akademik ve sosyal yaşamı, yurt
dışı çalışmaları, burs imkânları gibi birçok konuda detaylı bilgi alırken
aynı zamanda eğitim ortamlarını, spor ve sosyal tesislerini görme şansı
yakaladı.Ziyaret edilen üniversitelerde öğrenim gören mezunlarımız
tarafından karşılanmak da bizleri gururlandırdı.

LİSE ÖĞRENCİLERİMİZ

ODUNPAZARI’NDA

..............................
9. Sınıf Anadolu Lisesi öğrencileri Tarih ve Coğrafya dersi kapsamında Odunpazarı’na kültürel bir gezi gerçekleştirdiler.
Odunpazarı’nda bulunan Lületaşı, Cam, Hattat, Ebru ve Seramik
ustaları esnafımızla röportaj yaparak, bu sanatların Eskişehir turizmine katkılarını, lületaşının nasıl çıkarılıp işlendiğini, camın sanata
dönüş yolculuğunu, at ve ebru sanatının inceliğini yerinde görerek,
yaşayarak öğrendiler. Eskişehir Kurşunlu Külliyesi’ni ziyaret ederek
Külliye’nin tarihini, bölümlerini yerinde incelediler. Daha sonra öğrencilerimizle Odunpazarı Tarihi Evleri, Atlıhan Çarşısı gezilip yöresel yemekler yenilerek gezimiz sonlandı.
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİNDEYDİK

Eskişehir Gelişim Okulları 6. Sınıf öğrencileri hafta sonu matematik
yolculuğundaydı. Geleneksel Nesin Matematik Köyü gezimiz 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. 5 Mayıs sabahı Şirince Köyü Kayser Dağı
eteklerinde, doğa ile iç içe ve şehir yorgunluğundan uzak, ÇALIŞMAK
üzerine kurulmuş olan Nesin Matematik Köyü’ndeydik. Öğrencilerimiz; içinde bulundukları yere hızlıca adapte olup köyde sessiz bir
seyre çıktılar çünkü; her derslikte bir çalışma gerçekleşmekteydi.
Saat 11’de ise köydeki en büyük amfi olan Tosun Terzioğlu Amfisi’nde ALİ NESİN ile derse başladılar. 2 saat süren dersleri, M.Ö. 3000 yıllarından gelen Riyad Papirüs’ündeki matematikten kesitlerle ve Ali
Hoca’nın muhteşem şovlarıyla su gibi geçti. Dört duvarsız, yeşilin
içinde ve kuş sesleriyle biten dersin ardından öğle yemeğini yiyen
öğrenciler Matematik Köyü’nde serbest zaman geçirdi.
Öğleden sonra Şirince’nin tarihi dokusunda gezintiye çıkıp akşamüzeri otele yerleşen öğrencilerimiz pazar sabahı erkenden uyanıp matematik gezimizin son durağı olan Aydın Tales Matematik Müzesi’ne
gitti. Müzede de M.Ö. 3000 yıllarından günümüze kadar süregelen
bilimsel keşifleri harika bir animasyonla izleyip matematiği somut
olarak gördüler ve hissettiler. Yoğun ve dolu dolu geçen programın
ardından pazar akşamı Eskişehir’e geri döndüler.

YAŞLILAR HAFTASINDA
HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİK

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

9. Sınıf öğrencileri ile Safiye Gönül Bayar
Huzur Evini ziyaret ettik. Öğrencilerimiz
hazırlayıp sundukları müzik dinletisinin ardından yaptığımız keyifli sohbetlerle ziyaretimizi tamamladık. Bizi konuk eden değerli
huzurevi sakinleri ve Sosyal Hizmet Uzmanı
Bülent Yaban’a teşekkür ederiz.

Engelliler Haftası’nda Özel
Eğitim İş Uygulama
Merkezi’ni Ziyaret Ettik
10-16 mayıs Engelliler Haftası kapsamında okulumuz 9. ve 10. sınıf öğrencileri ile Tepebaşı Türkiye
Yardım Sevenler Derneği Suzan Gürcanlı Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettik. Okul Müdürü Yücel BERAL ve Müdür Yardımcısı Sami YILMAZ’ın okullarını
tanıtmaları ve yaptıkları faaliyetleri anlatmalarının
ardından, engelli öğrencilerin becerilerini sergiledikleri seramik, dokuma, takı tasarımı ve müzik
atölyelerinde etkinliklere katılıp, ürettikleri ürünleri inceleme fırsatı yakaladık. Bizi okullarında ağırlayan Okul Müdürü Sayın Yücel Beral’a çok teşekkür
ediyoruz.

GEZİLER

5 BİN YILLIK
MATEMATİK YOLCULUĞU

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

İşletme,İktisat,Kamu Yönetimi,Maliye,Uluslararası İlişkiler bölümlerinde okumayı hedefleyen 10.sınıf öğrencilerimiz ile Anadolu
Üniversitesi Öğretim üyesi Prof.Dr.Figen Ersoy bir araya geldi. Pazarlama Yönetimi dersine katılan öğrencilerimiz ticaretin nasıl yapılacağı, ürün pazarlaması ve global pazar hakkında bilgi sahibi
olurken merak ettikleri soruları da sorma fırsatı yakaladılar.

GEZİLER
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KALSEDON FRC AMERİKA’DA
TÜRK TOPRAKLARINDA
FRC Yarışması için Los Angeles`ta bulunan Gelişim Okulları
Kalsedon FRC robot takımımız yarışma öncesi Türkiye’nin
Los Angeles Başkonsolosu Sayın Can Oğuz tarafından konsolosluk rezidansında kabul edildi. Takım üyeleri ile sohbet
eden Başkonsolumuz takım ve yarışma hakkında bilgi aldı.
Kendisine konukseverliği için teşekkür ederiz.

10.SINIFLARIMIZ PSİKOLOJİ
ENSTİTÜSÜNDEYDİ

Kariyer Planlama dersleri kapsamında öğrencilerimiz 19 Mart Pazartesi günü Eskişehir Psikoloji Enstitüsündeydi.
Psikoloji/PDR alanına ilgisi olan öğrencilerimizi mesleki anlamda psikolojinin alt dalları, hangi alanlarda çalışılabileceği konuları hakkında bilgilendiren ve öğrencilerimizin merak ettikleri psikoloji, PDR ve
psikiyatri ile ilgili sorularını yanıtlayan Uzman Psikolog Gizem Çeviker’e teşekkür ediyoruz.

10. SINIFLARIMIZ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİNDEYDİ

Kariyer Planlama Dersleri kapsamında öğrencilerimiz 20 Şubat Salı
günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeydi.
Makine II dersine katılan öğrencilerimize, mühendisliğin insanların
hayatının her alanında olduğunu, hayatı kolaylaştırmak adına üretmek, tasarlamak ve imal etmek olduğunu aktaran ve öğrencilerimizi
merak ettikleri mühendislik konuları hakkında bilgilendiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Nuri Çelik’e teşekkür ediyoruz.

GELİŞİM 4. SINIFLARI ATA’LARININ HUZURUNDA
Sosyal Bilgiler dersi kapsamında geleneksel olarak her yıl düzenlenen 4. sınıf öğrencileri ile Ankara gezimiz, bu senede gerçekleştirildi.
Erken saatlerde yola çıkan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz
kahvaltılarından sonra Duatepe’ye gittiler. Duatepe’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki stratejik önemini, Başkomutan Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde 10 Eylül 1921 tarihinde başlayan karşı
taarruzda, düşmandan geri alınan ilk tepe olması, ayrıca Duatepe ‘nin düşmanın Ege Denizi’ne dökülünceye kadar kovalandığı,
sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktası olması yönündeki
önemini yerinde gözlemleyerek öğrendiler.
Doğanın ve insanlığın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği
yapan MTA Tabiat Tarihi Müzesi gezildikten sonra, 2. Meclisimize gidildi. Öğrencilerimiz, II. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin,
1924-1960 yılları arasında Atatürk ilke ve inkılâplarının gerçekleştirildiği; Cumhuriyetimizin gelişmesi için çok önemli çağdaş
kararların alındığı; çağdaş yasaların çıkarıldığı uluslararası alanda Türkiye`nin etkinliğini ve saygınlığını arttıran antlaşmaların
yapıldığı; çok partili sisteme geçişin sağlandığı önemli bir yapı
olduğunu öğrendiler. Anıtkabir’de yapılan törenle, Türk Kurtuluş
Savaşı’nın ve Türk İnkılâplarının Büyük Önder’i, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün huzuruna çıkan öğrencilerimiz, heyecanlı ve bir o kadar da duygulu
anlar yaşadılar.
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SPOR

ALINACAK
BASKETBOL

KALDI MI?
Gelişim Okulları basketbol takımları 2017-2018 sezonuna
damgasını vurdu. Eskişehir ilinde düzenlenen basketbol
branşında tüm kategorilerde şampiyonluk kupasını kazanan
öğrencilerimizi ve antrenörlerimizi kutluyoruz.

O SENE BU SENE HER SENE ŞAMPİYON
Gurur Tablosu;

1. Genç Erkek Basketbol Takımımız
2. Lise A Kız Basketbol Takımımız
3. Lise B Kız Basketbol Takımımız
4. Lise Erkek B Basketbol Takımımız
5. Ortaokul Erkek Basketbol Takımımız
6. Ortaokul Kız Basketbol Takımımız
7. Ortaokul Küçük Erkek Basketbol Takımımız
8. U11 Erkek Basketbol Takımımız
9. U12 Erkek Basketbol Takımımız
10. U13 Erkek Basketbol Takımımız
11. U14 Erkek Basketbol Takımımız
12. Büyük Erkekler Eskişehir Şampiyonu

Eskişehir Yenikent Spor Salonu’nda 10.02.2018 Cumartesi günü
düzenlenen “Okullar Arası Cimnastik Yarışması”na Gelişim
Okulları ilkokul 2. , 3. ve 4.sınıf öğrencilerimizden oluşan 38 kişilik takımımızla Eskişehir’den en fazla sporcu katılımı sağlayan
okul olduk. Yarışma sonucunda Minikler B Kategorisi’nde takım
1.liği kupasını, Minikler A Kategorisi’nde takım 3.lüğü kupasını
kazanarak Gelişim Okullarının spor branşlarında başarılarına
yenisini eklemiştir. Tüm sporcularımıza ve bizi destekleyen tüm
velilerimize teşekkür ederiz.

OKÇULUKTA ESKİŞEHİR İKİNCİLİĞİ
Eskişehir Yenikent Spor Salonu’nda 10.02.2018 Cumartesi
günü düzenlenen “Okullar Arası Cimnastik Yarışması”na Gelişim Okulları ilkokul 2 , 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizden oluşan
38 kişilik takımımızla Eskişehir’den en fazla sporcu katılımı
sağlayan okul olduk. Yarışma sonucunda Minikler B Kategorisi’nde takım 1.liği kupasını, Minikler A Kategorisi’nde takım
3.lüğü kupasını kazanarak Gelişim Okullarının spor branşlarında başarılarına yenisini eklemiştir. Tüm sporcularımıza ve
bizi destekleyen tüm velilerimize teşekkür ederiz.

SPOR

ESKİŞEHİR’İN EN BÜYÜK CİMNASTİK KULÜBÜ

SPOR
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GELİŞİM’DE DÜNYA İKİNCİSİ
Eskişehir Gelişim Okulları öğrencisi
Münevver Hancı 2-9 Mayıs tarihleri
arasında FAS/Marekeş’te yapılan ISF
GYMNASIADE yarışmalarında Cirit
Atma Branşında dünya 2.si olarak
ülkemizi ve okulumuzu başarıyla
temsil etti. Öğrencimizi ve antrenörü
Gürbüz Çam’ı tebrik eder, başarılarının daim olmasını dileriz.

ESKRİMDE ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ

SPOR

Eskrim takımımız hem ortaokullar kız-erkek hem de lise
kız-erkek takımlarıyla birincilik alarak bizleri gururlandırdı.
Müsabakaya katılan tüm sporcularımızın derecelerini kutlar antrenörlerimizi tebrik ederiz.

Cansu Şenyüzlü Yine Birinci

Öğrencimiz Cansu Şenyüzlü’nün de içinde olduğu Multinational Milli Takım
Kafilesi 24-25 Mart’ta Slovenya’nın Kranj kentinde düzenlenen şampiyonadan döndü. Cansu Slovenya’da kazandığı 10 madalya ile bizleri gururlandırdı.
4x100 Serbest Bayrak Türkiye Şampiyonu
4x100 Karışık Bayrak Türkiye Şampiyonu 50 metre Serbest Sabah
Yıldızlar Seçmesi Şampiyonu
100 metre Serbest Sabah Yıldılar Seçmesi Şampiyonu
100 metre Kelebek Akşam Açıkyaş Finalleri Şampiyonu
100 metre Serbest Akşam Açıkyaş Finalleri 2.si
50 metre Kelebek Sabah Yıldızlar Seçmesi 2.si
50 metre Kelebek Akşam Açıkyaş Finalleri 2.si
50 metre Akşam Açıkyaş Finalleri 3.sü
100 metre Kelebek Sabah Yıldızlar Seçmesi 3.sü

TÜRKİYE’DE İLK 8’DEYİZ
Kayseri ilinde düzenlenen okullar arası yüzme yarışlarında toplam puan ile okulumuz Türkiye 8.si oldu. Tüm takım
üyelerimizi tebrik ediyoruz.

SATRANÇTA DÖNEM
BOYU DERECELERİ ALDIK

12-17 Şubat tarihlerinde Yeni Atatürk Stadyumu’nda Küçükler, Yıldızlar ve Gençler
Kategorileri’nde Okullararası Satranç Turnuvası düzenlendi. 12-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Küçükler Kategorisi’nde
Gelişim 1 Takımımız il ikincisi, Gelişim 2 Takımımız il dördüncüsü, 15-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Yıldızlar Kategorisi’nde
Gelişim Takımımız il dördüncüsü, Gençler
Kategorisi’nde 1 numaralı seri başı Gelişim 1
Takımımız oynadığı tüm oyunları kazanarak il
birincisi ve aynı Kategori’de Gelişim 2 Takımımız da il ikincisi oldu. Turnuvaya katılan tüm
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

03-04 Mart tarihlerinde Eskişehir
Atatürk Stadyumu’’’nda İscehisar
Çakmak Satranç Turnuvası düzenlendi.

..........................................................
23-24 Mart tarihlerinde Kütahya
Yeni Spor Salonu Satranç Merkezi`nde gerçekleştirilen 18 Mart
Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma
Satranç Turnuvası Küçükler Kategorisi`nde öğrencimiz Ömer Efe
TOPÇU 5 galibiyet 1 beraberlik
alarak ikinci oldu. Öğrencimizi
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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SANAT

GELİŞİMİN RENKLERİ
1.SINIFLAR RESİM SERGİSİ AÇILIŞ TÖRENİ
Gelişim Okulları olarak, her çocuk için resmin
bir ifade dili olduğunu biliyor ve bu süreçte
her çocuğun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayış ışığında, Görsel Sanatlar
dersi kapsamında 1. sınıf öğrencileriyle birlikte eserlerimizi izleyiciyle paylaşıyoruz.
Velilerin de yüksek katılım gösterdiği sergi
açılışında çocuklar giymiş olduğu ressam kostümleriyle açılış törenine renkli bir hava kattılar ve sergi heyecanlarını bizimle paylaştılar.
Tüm minik ressamları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

4. SINIFLAR “PORTRE” SERGİLERİ

RÖNESANS DÖNEMİNİN
..........................................................
EN BÜYÜK DAHİSİ LEONARDO
DA
VINCI
Görsel sanatlar dersi kapsamında düzenlediğimiz gezimizin amacı, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinden yola
çıkarak derslerimize birçok kez derslerimize konuk olmuş
Leonardo Da Vinci’nin eserlerini, kalıcı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.
Sergide; Michelangelo, Albrecht Dürer, Giorgio Vasari, Donatello, Verrocchio, Giambologna, Raphael, Francesco Guardi ve Canaletto gibi Rönesans’ın diğer önemli sanatçıları
ile Da Vinci’nin çağdaşlarının; Da Vinci eserlerinden ilham
alarak sunduğu örneklere ve orijinal belgelere tanık olduk.

Uluslararası Lions Ödülü
Lions Kulüpleri Derneğinin uluslararası bir
organizasyonu olan ve her yıl dünya birincisine Birleşmiş Milletlerin şubat ayı özel
oturumunda BM Genel Sekreteri tarafından ödülü takdim edilen 2017-18 dönemi için “FUTURE OF THE PEACE / BARIŞ’IN
YARINI” konulu “Barış Afişi” yarışmasına
katılan öğrencilerimizin Eskişehir değerlendirmesinde derece kazandılar. Çocuklarımızın çalışmaları Kanatlı Alışveriş Merkezi’nde sergilendi.

SANAT

Görsel Sanatlar dersi ‘’Arkadaşımı Tanıyorum’’
etkinliği kapsamında 4. sınıf öğrencilerinin
hazırladığı portreler sergilendi. Öğrencilerimiz, eğlenerek ğreniyoruz anlayışı ışığında,
4 hafta boyunca emek harcadıkları portre çalışmalarını sundular. Bir yandan arkadaşlığın
mutlu edici ve güçlü yanlarını arkadaşları ile
paylaşırken bir yandan da tuval resmi tekniğini öğrendiler. Veli katılımları ile gerçekleşen
sergimiz renkli anlara sahne oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

SANAT

SANAT
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Tüm çocuklar yaratıcıdır. Yapılması gereken en temel şey,
onlara bunu kanıtlayabilecek ortamları yaratmaktır.

25 Mayıs Cuma Kanatlı AVM de saat 18’de açılışını yaptığımız, Sanat Bienalimizde 7. Sınıf öğrencilerimizin, akrilik resimleri sergilenirken Ortaokul
Tiyatro grubu öğrencileri de ünlü tablo ve ressamları canlandırıp bienale
renk kattılar.

GELİŞİM OKULLARI
GELENEKSEL MÜZİK RESİTALLERİ HİÇ DURMADI
Her hafta Cuma günleri öğrle arasında düzenlenen
müzik resitallerimiz ara vermeksizin devam etti. Velilerimizin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen resitallerde öğrencilerimiz piyano, gitar, bağlama ve kemanlarıyla performanslarını sergilediler.
Resitallerde ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerden öğrencilerimiz her hafta döneüşümlü bir şekilde yer aldı. Ayrıca katılan her öğrencimiz sertifikayla
ödüllendirildi.

ÖĞRENCİMİZ DURU TIKIZ ARNAVUTLUK’TA
7-D sınıfından öğrencimiz Duru Tıkız Tepebaşı
Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kapsamında Arnavutluk’un başkenti
Tiran’da konser verdi. Orkestrada keman çalan
öğrencimizi, hem okulumuzu hem de şehrimizi
uluslararası alanda başarıyla temsil etmesinden
dolayı tebrik ediyoruz.

DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİSTİMİZ İDİL BİRET GELİŞİM OKULLARI’NDA
Çağımızın en önde gelen piyanistlerinden, sayısız ödülleri ve nişanları olan
İdil BİRET, “70. Sanat Yılı’’nı kutlamak amacıyla geldiği Eskişehir Konseri öncesi
okulumuzu ziyaret ederek bizleri onurlandırdı.
Öğrencilerimizle söyleşide bulunan İdil BİRET, öğrencilerimizin sorularını içten bir şekilde yanıtladı. Hayatından kesitler anlatan İdil BİRET, daha sonra piyano dalında başarılı olan öğrencilerimizi dinleyerek görüşlerini belirtti. Okulumuzun Türkiye derecesi yapan öğrencileriyle tanıştı ve söyleşide bulundu.
Okulumuzu ve müzik atölyesini gezen İdil BİRET, sanata verdiğimiz önem ve
değeri takdir etti. Kurulduğu günden beri sanata çok önem veren okulumuzda, çağımızın en önemli sanatçılarından biri olan İdil BİRET’i ağırlamak bizi
onurlandırdı.
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ANAOKULU

ANAOKULU

..............
Mezuniyeti bir son değil yeni bir başlangıç olarak gören Eskişehir Gelişim Okulları’nda Anasınıfı Kişisel Gelişim Sunum Günleri düzenlendi. Kişisel Gelişim
Sunum Günlerinde öğrencilerimiz, yıl boyunca emek vererek hazırladıkları
sanat çalışmalarını ailelerinin beğenisine sunmak için anaokulunu sergi alanına
çevirdi. Miniklerimiz, tüm etkinlik boyunca ev sahipliğini üstlendiği gibi ailelerine sergi gezdirme ve yapılan çalışmaların detaylarını aktarma konusunda
da sorumluluk aldı. Gelişimin bireysel bir süreç olduğu ve kıyaslamanın kabul
edilemeyeceği gerçeğinden yola çıkılarak öğrencilerimizin aileleriyle ne paylaşmak istediği esas alınarak hazırlanan kişisel gelişim sunum dosyalarını her
öğrencimiz bireysel olarak ailesine sundu. Anasınıfında aldıkları eğitim ile her
alanda olduğu gibi özgüven gelişimleriyle ilgili ciddi ilerleme kaydeden öğrencilerimiz kişisel gelişim sunum günlerini İngilizce, müzik ve dans gösterileriyle
tamamladılar, başarı belgelerini almaya hak kazandılar.

ANAOKULU

2018

ANAOKULU

ANAOKULU
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27 Mart Dünya Tiyatro Gününde
Anaokulunda Kukla Tiyatro
Ecren serim ve Tulga Serim’in 27 Mart Dünya Tiyatro
Günü kapsamında anaokulunda gerçekleştirdikleri
kukla tiyatrosu çocuklara çok keyifli anlar yaşattı.
‘Benim bedenim, benim kararım’ diyerek çocuklarda bedenleriyle ilgili farkındalık yarattılar.

ANAOKULU
ÇANTA
KARDEŞLİĞİ
PROJESİ
Görsel Sanatlar dersi kapsamında anasınıfı çocuklarıyla birlikte çok eğlenceli olan
bir Proje başlattık. Projenin adı, ‘Çanta
Kardeşliği’ Bu proje, alışverişlerimizde
plastik poşet tüketmek yerine bez çanta
kullanarak doğaya zarar vermeden alışveriş yapabileceğimizi fark ettiğimiz bir
projedir. İlk olarak proje için birbirinden
güzel bez çantalar tasarladık. Sıra bu çantaları kullanmaya geldi! Doğayı koruma
fikrini pekiştirmek ve plastik poşet kullanmamak adına manava giderek meyve
alışverişi yaptık. Satın aldığımız meyveleri
bez çantalarımıza doldurduk. Manavdaki
amca bile bu habere çok sevindi. Artık o
da müşterilerine bez çanta kullanmaları
öneriyor. Daha güzel bir dünya için siz de
çanta kardeşimiz olun, Plastik poşetlerden
kurtulun!

35

ÖĞRENCİ İŞİ

ÖĞRENCİ İŞİ

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN

ÖĞRENCİ İŞİ

ÖĞRENCİ İŞİ

36

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN

37

ÖĞRENCİ İŞİ

ÖĞRENCİ İŞİ

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN

TEKNOLOJİ

38

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Kodlama Robotik Takımı Robogelişim
Fll Turnuvasını Başarıyla Tamamladı
24 Şubat tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleşen 14. Türkiye First Lego League turnuvasının bu seneki konusu olan “Hydrodinamics/Suyun Döngüsü” temasına hazırlanan takımımız geliştirdikleri projeleriyle jürilerden büyük beğeni topladı. Tasarladıkları robot ile yaptıkları
görevlerden yüksek puan toplayan RoboGelişim takımı üyelerine ve takım koçlarına teşekkür ederiz. Takım koçlarımızın arasında bulunan 11.
Sınıf öğrencimiz Can Güven iki yıl bu takımın üyesi ve pilotu olduktan
sonra bu sene koç olarak RoboGelişim takımına destek verdi.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
ZİRVESİNE GELİŞİM ÇIKARMASI
Eğitimi teknolojileri alanında Türkiye’de en önemli etkinlik olarak görülen #ETZ18‘e Gelişim Okulları`nın FLL Mentör öğretmenimiz Aykut Onrat, STEM ve Kodlama Lider öğretmenimiz Mesut Üstün ve FRC Mentör
öğretmenimiz Mustafa Tanrıdiler ile katıldık.
Öğretmenlerimiz zirve boyunca konusunda uzman farklı panelistlerle
bir araya gelerek eğitim teknolojileri geleceğinin nabzını tuttu. Tüm bu
panellerin yanında katıldıkları farklı atölye çalışmalarıyla da yeni uygulama alanlarını deneyimleme fırsatı elde ettiler. İstanbul’da gerçekleşen
ve tüm gün süren zirve sonrası öğretmenlerimiz geliştirdikleri işbirlikleri, katıldıkları atölye ve panellerle verimli bir zirve geçirdiklerini ifade
ettiler.

GELİŞİM ORTAOKUL STEM VE
KODLAMA TAKIMI HacKIDhon 18’de
Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda Bilişim Garaj Akademisi tarafından düzenlenen HacKIDhon 18 etkinliğine Gelişim Ortaokulu öğrencilerimiz katıldılar.
HacKIDhon 6 yıldır çeşitli illerden gelen okulların katılımıyla gerçekleşen bir bilişim maratonu etkinliğidir. 2 etaptan oluşan etkinlik, sabah
verilen bir probleme çözüm arayışlarıyla başlar. Sabah ve öğle sonrası
gerçekleşen etaplarda takımlar bilişim becerileriyle verilen probleme
akıllı cihazlar üreterek çözümler sunarlar. HacKIDhon 18’in konusu ise
oyun konsolu üretmekti. Öğrencilerimiz verilen görevleri başarıyla yerine getirerek bilişim ile üretme becerilerini sergilediler. Bilişim ile dolu
dolu geçen günün ardından mutlu ve yeni fikirlerle dönen ekibimizi
tebrik ediyoruz.

FLL JR MİNİK BİLİM
KAHRAMANLARI BULUŞUYOR!

Bursa’da düzenlenen ve 11 okulun katılımıyla gerçekleşen
fuarda okulumuz öğrencileri ‘Parıldayan Yıldızlar’ ödülünü
kazandılar. Fuarda kendilerini en iyi şekilde ifade eden ve
okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz aynı zamanda çok
keyifli vakit geçirdiler.

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

GELİŞİMLİLER APPLE APPSTORE’DA
Lise öğrencimiz Berke Özkır, Fen Bilimleri derslerinin kazanımlarına yönelik bir uygulama geliştirdi. Bu uygulamayla öğrencilerimiz Fen Bilimleri derslerinde gördükleri konuları
gerçekçi grafiklerle eğlenceli bir şekilde hem öğreniyorlar hem de bilgilerini uygulama
fırsatı buluyorlar. Öğrencimizin bu gurur verici başarısı artık Apple AppStore’da. Bu eğitici
oyunu Iphone’lardan Appstore uygulaması aracılığıyla kolayca indirebilir, hemen kan damarlarının içinde heyecan verici yolculuğa çıkabilirsiniz.
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KALSEDON FRC TAKIMIMIZ AMERİKA’DA
28-31 Mart tarihlerinde Amerika’nın Los Angeles-Ventura kentinde katıldıkları FRC yarışmasını başarılı şekilde tamamlayan takımımız Amerika’da yarışan diğer
takımlardan büyük övgü aldı. 42 takım arasında 14.
olarak yarışmayı tamamlayan takımımızı desteklemeye bölgede yaşayan birçok Türk vatandaşı da geldi.
17 Öğrenci ve 2 mentörden oluşan Takımımız yarışmalar öncesinde Los Angeles da bulunan bilim, tarih,
doğal yaşam müzeleri ile Griffith Rasathanesini ve
Universal Film stüdyolarını da ziyaret ettiler.
Bizleri Los Angeles da misafir eden Türk Başkonsolosumuz Sayın Can Oğuz ile bizlere desteğini esirgemeyen Türk Amerikan Derneği Başkanı Selda Souther’e
teşekkür ederiz.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE
ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

2. dönemin başlamasıyla birlikte eğitimin en önemli paydaşlarından biri olan
değerli öğretmenlerimizin eğitim teknolojileri alanında eğitimleri tamamlandı. İleri Ardunio ve STEM uygulamaları 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Gazi
Üniversitesi Teknokent’te Bilişim Garaj Akademisi tarafından düzenlenen “İleri
Ardunio ve STEM uygulamaları” konulu öğretmen eğitimine STEM ve Kodlama
Lider öğretmenlerimiz katıldı.
Eğitimde, Ardunio kartlarıyla bilim derslerinde öğrenilen kavramların günlük
yaşantımızda kullandığımız cihazlara dönüştürülmesine ilişkin STEM uygulamaları yapıldı. 3 Boyutlu Tasarım ve Blok Kodlama Uygulamaları 17 Şubat Cumartesi günü okulumuz ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitime okulumuzun
STEM ve Kodlama derslerine giren ilkokul öğretmenleri katıldı. Tüm gün süren
eğitimde 3 boyutlu tasarımlar ve blok kodlama örnekleri uygulandı.

.........................................................
GELECEK İÇİN STEM
PROJESİ İÇİN
İSTANBUL’DAYDIK
3-4 Şubat tarihlerinde Eskişehir’de 20 öğrencimizin katıldığı TÜRKONFED
Gelecek İçin SEM Projesi’nin eğitimleri ile bilim, teknoloji, mühendislik ve
matematik temelli girişimcilik dersleri almışlardı. Projenin ikinci ayağı ise 1719 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.
Rehber Öğretmenimiz Perihan Bozbay ve STEM Kodlama Öğretmenimiz Mesut Üstün’ün önderliğinde öğrencilerimiz Global Girişimcilik Zirvesi’ne (GEC18IST) katılıp; melek yatırımcılara geliştirdikleri projelerini sunma fırsatı yakaladılar. İstanbul’da bulundukları 3 gün boyunca IBM, Medtronic ve BRİSA
(İzmit) fabrikalarını da ziyaret ederek, başta Ar-Ge departmanı olmak üzere
şirket yöneticilerinden son teknolojik gelişmeler ve üretim süreçleriyle ilgili
bilgiler de alan öğrencilerimiz için ABD İstanbul Konsolosluğu rezidansında
onurlarına düzenlenen yemeğe de katıldılar.
Yaşadıkları bu benzersiz deneyim için başta TÜRKONFED olmak üzere proje
destekçisi Genç Başarı Eğitim Vakfı’na da katkıları için teşekkür ediyoruz.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

KATILDIKLARI YARIŞMANIN ARDINDAN YURDA DÖNDÜ

HEADLINES
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FLL TOURNAMENT IS COMPLETED
Our Robotics team,RoboGelisim developed
a project for the 14th First Lego League
Tournament of Turkey. This year’s theme
was ‘Hydrodynamics’. The members of Robo
Gelisim team got high scores with the robot they have designed and gained appericiation from the jury.

Our Robotics team, Kalsedon which have succesfully completed the FRC competition in Los
angeles- Ventura, USA on March 28-31 has been
highly praised by other teams in the competition.
Many Turkish citizens live in the region support
our team that has reached 14th place among 42
Robotics teams.

KALSEDON
IS BACK HOME
23 APRIL CELEBRATION
The 98th anniversary of the April 23 National Sovereignty and Children’s Day that is
a gift to Turkish and world children from
The Great Leader Mustafa Kemal Atatürk,
was celebrated with dances, poetry and
various activities which were prepared by
our students.

THE READING FESTIVAL
On April 28-29, our first graders performed the play
‘Garbage Monsters’ to raise the awarness of environmental protection. They also presented their abilities that have been gained in drama, physical education ,music,dance and English classes. Our first
graders were very happy and excited during their
show.

