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8. sınıf öğrencilerimize “Lise Tanıtım Sunumu’’ 
yapıldı. Lise yöneticimiz Sinem BEKEN’in okul 
sistemini tanıtması ardından; çoğunluğu 
9.Sınıf olmak üzere 10.-11. ve 12. sınıf öğren-
cilerimiz, okulumuzda yaptıkları aktiviteleri 
kendi tecrübeleriyle aktardılar. Okulumuz-
da yürütülen ulusal ve uluslar arası projeler, 
kulüpler, spor-sanat-sosyal alanlardaki başa-
rılarımıza da değinen öğrencilerimiz rehber 
öğretmenimizden bilgiler aldılar.

11-12 Mayıs tarihlerinde Osmangazi Üniversitesinde 
Eskişehir genelinde 500’e yakın öğrencinin katılımıyla 
YKS öncesi simülasyon sınavı gerçekleştirildi. 

ÖSYM kurallarının aynı şekilde geçerli olduğu sınavda 
YKS atmosferine uygun olarak 10.00’da başlayan sınav 
için adaylar, erken saatlerde kampüse gelerek sınav 
saatini beklediler. Üstleri aranarak içeri alınan öğren-
cilerden giriş belgesi veya kimliği olmayan adaylar sı-
nava alınmadı. Sonrasında sınava başlayan öğrenciler 
gerçek bir sınav atmosferinde olmanın heyecanını ya-
şadılar. 15-16 Haziran’da yapılacak YKS öncesinde gü-
zel bir deneyim yaşayan tüm öğrencilere 2019 YKS’de 
başarılar diliyoruz.

Gelişim Okulları Anaokulu velilerimizin ve şehirdeki çeşitli anaokullarından ge-
len velilerin katılımıyla gerçekleşen 1. sınıf tanıtım ve bilgilendirme toplantısı 
okulumuzda gerçekleşti. Birinci sınıf öğretmenlerimizin tanıtıldığı toplantı ser-
gi alanında verilen kokteyl ile devam etti. Velilerimiz ve misafirlerimiz, sınıf ve 
branş öğretmenleri ile sohbet etme fırsatı buldular. 2019-2020 Eğitim yılında 
birinci sınıf öğretmenlerimiz Asiye Kurt, Asuman Ant, Aytül Akan ve Feride Ka-
sap olarak belirlenmiştir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 9. 
sınıf olacak aday öğrencilerimiz için 9 
Şubat 2019 tarihinde Bursluluk Sınavı-
mız gerçekleştirilmiştir.
 
Başarı çıtasını her geçen gün daha da 
yukarıya taşıyan Fen ve Anadolu Lise-
mize gösterilen yoğun ilgi bizlere du-
yulan güvenin her yıl olduğu gibi bu 
yıl da açık bir göstergesi oldu.
 
Katılım gösteren tüm öğrencilerimize 
başarılar diliyor ve onları destekleyen 
ailelerine teşekkür ediyoruz.

8.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE
LİSE TANITIM SUNUMU YAPILDI

9. SINIF ADAY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
BURSLULUK SINAVIMIZ GERÇEKLEŞTİ

İLKOKUL 1. SINIF VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bilgi Üniversitesi Bursa Bölge Temsilcisi Serkan Duru 19 Nisan 
tarihinde “Üniversite ve Kariyer Motivasyonu” semineri ile öğ-
rencilerimizle bir araya geldi. 

ÜNİVERSİTE VE KARİYER
MOTİVASYONU SEMİNERİ

‘GERÇEK MEKAN GERÇEK SINAV’ YKS PROVASI
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YKS’YE 33 GÜN KALA 12.SINIFLARIMIZ HIZ KESMİYOR
YKS hazırlık maratonunun yavaş yavaş sonuna gelindiği bu 
günlerde 12. sınıf öğrencilerimiz sürece hız kesmeden de-
vam ediyor.

Mayıs ayının başı itibariyle tüm branşlarda bitirilen konula-
rın bu hafta kısa tekrarlarını paralel oturumlar şeklinde dü-
zenlenen program ile yapma imkanı yakalayan öğrencileri-
miz; geçen hafta alanlar bazında uygulanan parça deneme 
sınavlarıyla da unutulan noktaları tekrar etme fırsatı buldu. 
Beden-zihin kontrolü, doğru nefes ve gevşeme egzersizleri 
için Yoga Eğitmenimiz Meriç Ayaz ile buluşan öğrencileri-
miz her hafta 2 seans şeklinde planlanan yoga dersleri ile 
de sınavda fark yaratmaya hazırlanıyor. 

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 
ilk kez düzenlenen Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi’ne 
Lise Rehber Öğretmenlerimiz önderliğinde hazırladıkları sine-
ma ve gençlik ilişkisi sunumları ile katılan öğrencilerimiz Deniz 
Kaya, Defne Çelik, Ezgi Güleç, Duru Candan ve Kübra Yaren Uğur-
lu “Araştırma, Yaratıcı Yaklaşımda Üstün Başarı” ödülünü almaya 
hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz. 

Ortaokul ve lise öğrencilerimize sunumu yapılan Gelişim Lond-
ra Yaz Okulu ve Trinity College Sertifika Programı başvuruları 
hakkında velilerimize de bilgilendirme toplantıları yapıldı.

LİSELER ARASI SİNEMA,GENÇLİK PANELİ 
“ARAŞTIRMA VE YARATICI YAKLAŞIM ÖDÜLÜMÜZ”

Antalya Concorde De Luxe Otel’de gerçekleştirilen kampı-
mızda öğrencilerimiz kampa özel hazırlanan soruları çözüp, 
tekrar derslerine girerken dönemin yorgunluğunu da yapı-
lan eğlenceli aktivitelerle atıyorlar. Emeği geçen tüm öğret-
menlerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimize başarılar dili-
yoruz.

Makine Mühendisi Emre Üstünbaş ve Elektrik-Elektronik mü-
hendisi Abdulkadir Oskan mesleki rehberlik kapsamında okulu-
muzdaydı. Hedef oluşturma aşamasındaki öğrencilerimize mü-
hendislik dalları ve çalışma koşulları, iş alanları hakkında değerli 
bilgiler veren ve mesleğe ilgi duyan öğrencilerimizin sorularını 
yanıtlayan konuklarımıza teşekkür ediyoruz. 

YKS HIZLANDIRILMIŞ KIŞ KAMPINDA
FARK YARATANLAR

9. SINIF ADAY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
BURSLULUK SINAVIMIZ GERÇEKLEŞTİ

MESLEKİ REHBERLİK
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

GELİŞİM LONDRA YAZ OKULU
DEVAM EDİYOR

ÜNİVERSİTE VE KARİYER
MOTİVASYONU SEMİNERİ

‘GERÇEK MEKAN GERÇEK SINAV’ YKS PROVASI
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4 Mayıs Cumartesi günü Gelişim Okulları’nda ger-
çekleşen ERG ve öğretmen ağı platformu uzman 
ve öğretmenleri şehrimizdeydi. Farklı illerden bu 
buluşma için gelen ERG yöneticileri ve katılımcı-
ları okulumuz tarafından karşılandı.

Şehrimizin en bilinen turizm noktalarından olan 
Odunpazarı tarihi evlerine ve müzelerine yapı-
lan kısa geziden sonra konuklarımızla şehrimizin 
çokça merak edilen uğrak yerlerinden Sazova Bi-
lim ve Kültür Parkı’na gidildi. Bu keyifli kültür tu-
rundan sonra misafirlerimizle bol sohbetli akşam 
yemeği gerçekleştirildi.

Bu kültürleşme sürecinde bizlere sağladıkları kat-
kılarında dolayı tüm ERG ekibine okulumuz adı-
na teşekkür ederiz. 

Eğitim Reformu Girişimi’nin 16’ncısını düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler 
Konferansının ilk yerel çalıştayı okulumuzun ev sahipliğinde Eskişehir’de 
gerçekleştirildi. 4 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen çalıştayda Türki-
ye’nin dört bir yanından öğretmenlerin yaratıcılığı ile ortaya çıkmış iyi 
örnekler sunuldu. 500’e yakın katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz çalıştay 10 
paralel oturum; toplamda ise 30 farklı oturum ile gerçekleşti.
 
Program okulumuz orkestrasının konseri ile başladı. Ardından Eskişehir 
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, Gelişim Okulları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erdal Şahbaz ve ERG Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Suat Kar-
daş’ın açılış konuşmaları ile devam etti. Sonrasında ise; ERG Araştırmacısı 
Umay Aktaş Salman, Akademisyen Doç. Dr. Göksu Gözen ve Nörobiyoloji 
Uzmanı Selçuk Can Güven açış panelini gerçekleştirdiler.

Ardından katılımcılar ilgi ve merak alanlarına göre belirledikleri konu-
lar çerçevesinde yerel ve ulusal sunumlara katıldılar. Eskişehir Gelişim 
Okulları öğretmenlerinin uyguladığı beş farklı alanda iyi örnek de merak 
edenlerle buluştu.
 
Bir konferanstan fazlasını sunan İÖK katılan herkese ilham olmasının 
yanı sıra farklı illerdeki meslektaşlar arasında diyalog kurulması ve de-
neyim paylaşımı için ortam sağladı. Eğitim Reformu Girişimine ve tüm 
katılımcılara teşekkür ediyoruz. 

“EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI”
  OKULUMUZDAYDI

16. EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI’NIN İLK
YEREL ÇALIŞTAY DURAĞI  ESKİŞEHİR GELİŞİM OKULLARI
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Fransa merkezli “Kangourou Sans Frontieres” 
Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanan 
ve amacı eğlenceli sorular ve yaratıcı oyun-
caklar aracılığıyla matematiği daha çok sev-
dirmek olan Uluslararası Kanguru Matematik 
Sınavı 23 Mart tarihinde uygulandı. Her yıl 
ekim ayında, 80 ülkeden temsilci öğretmen/
akademisyenlerin katılımıyla belirlenen soru-
larla hazırlanan sınav, tüm ülkelerde uygula-
nır ve bu sınava 3. sınıftan 12. sınıfa kadar her 
seviyedeki öğrenci katılabilir. Eskişehir Geli-
şim Okulları olarak 4 yıldır yoğun ilgiyle uygu-
ladığımız sınavda bu yıl da sınav merkeziyiz.

Tüm dünyada milyonlarca öğrencinin katıl-
dığı Uluslararası Kanguru Matematik Sınavı, 
Türkiye’de yaklaşık 100 bin katılımcıyla ger-
çekleşti. Okulumuz öğrencilerinden; Doruk 
Tıraş, Toprak Bursoy, Mustafa Yiğit Döken, Ke-
rem Baş, Berna Yurtseven, Asya Turan, Ecem 
Küçük, Deniz Yurdakul, Nazlı Eylül Diler, Özgür 
Deniz Akyol ve Mehmet Kıvanç Gerek %5 lik 
dilime girerek , final sınavına katılmaya hak 
kazandı. Öğrencilerimizi tebrik eder, uluslara-
rası başarılarının devamını dileriz.

Ortaokul yöneticimiz Hulusi KARSLI 7. Sınıf ve-
lilerimize LGS süreci hakkında bilgilendirme su-
numu yaptı. Sunumda 8. sınıflarda erken okula 
başlama, cumartesi günleri yapılan etüt, ek ça-
lışmalar ve sınav takvimi hakkında açıklamalar-
da bulunuldu.

Bu süreçte velilerimizin öğrencilere daha an-
layışı davranmaları istendi. Toplantı sonunda 
velilerimiz öğretmenlerimizle birebir görüşme 
yaptılar.

Rehber Öğretmenimiz 10. Sınıf öğrenci velile-
rimize YKS (Yükseköğretim Kurumlar Sınavı) 
tanıtımı ve Ders (Alan) Seçimi süreci hakkında 
bilgilendirme yapmıştır. Ardından Lise Yöne-
ticimiz Sinem Beken, 10. Sınıflarda ikinci Dö-
nem uygulanacak Temel Kazanım Kur Sistemi, 
önümüzdeki yıl uygulayacağımız 11. Sınıf YKS 
hazırlık programının detaylarını velilerimize ak-
tarmıştır. Toplantımıza yoğun ilgi gösteren tüm 
velilerimize teşekkür ederiz.

Rehber Öğretmenimiz 11.sınıf 
öğrencilerimiz ile bir araya geldi. 
2018 YKS Sayısal Verileri ve YKS 
2020 Hazırlık Süreci öğrencile-
rimizle paylaşıldı. Ayrıca sınava 
hazırlık sürecinde 11. sınıf öğ-
rencilerimizin neler yapmaları 
gerektiği hakkında bilgilendir-
me yapıldı. 

9. sınıf velilerimizle “10. Sınıf İş-
leyişi ve Kur Sistemi” hakkında 
sunum gerçekleştirmek üzere 
bir araya gelindi.  10. sınıf alan 
seçimi, meslek tanıtım progra-
mı, sınav takvimi ve kur sistemi 
hakkında detaylı bilgi verdikten 
sonra, velilerimiz öğretmenle-
rimizle birebir görüşme fırsatı 
buldular. Yoğun katılım göste-
ren velilerimize teşekkür ederiz. 

11. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İLE YKS 
2020 HAZIRLIK SÜRECİ

10. SINIF İŞLEYİŞİ VE KUR SİSTEMİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

LGS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

“EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI”
  OKULUMUZDAYDI

16. EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI’NIN İLK
YEREL ÇALIŞTAY DURAĞI  ESKİŞEHİR GELİŞİM OKULLARI

2019-2020 EĞİTİM YILI
11. SINIF PROGRAM DETAYLARI 
VELİLERİMİZLE PAYLAŞILDI
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Eskişehir’de ilk ve tek Uluslararası geçerliliği olan üniversite 
giriş sınavı SAT (Scholastic Aptitude Test) sınıfı olan ve bu 
alandaki hazırlıkları ile fark yaratan okulumuz çalışmalarına 
hızla devam ediyor.
12. sınıf öğrencimiz Tarık Akçay, dünya sıralamasında ilk 
30’da yer alan Kanada’nın saygın iki üniversitesinden ilk ka-
bullerini aldı. McGill ve University of British Columbia’dan 
kabul alan öğrencimiz yüksek öğrenimini Bilgisayar Bilimi 
alanında sürdürecek. Önümüzdeki günlerde başvurduğu-
muz diğer üniversitelerin de kabullerini alacağımızı düşün-
düğümüz öğrencimizin başarılarının devamını diliyoruz.

 

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi (ÜYEP) tarafından yapılan değerlendirme sonucu-
na göre okulumuzdan 4 öğrencimiz asil listede yer aldı. 5. sınıf 
öğrencilerimiz Serhat ÇETİNTAŞ, Kerem Ata ÇALIŞKAN, Selma 
ESEN ve Elif AKTAŞ’a başarılarından, öğretmenlerimize emekle-
rinden dolayı tebriklerimizi sunuyoruz.

 

Türkiye çapında 1300 genç yazarın öyküleri ile katıldığı “Öz-
gür Pencere Genç Kalem Öykü Yarışması” sonuçlandı. Değerli 
jüri üyelerinin titizlikle yaptığı okuma ve değerlendirme so-
nucunda Gelişim Okulları Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencimiz Ezgi 
Kaynak “Arkadaşım Eşek” adlı öyküsü ile “DİL ANLATIM BAŞARI 
ÖDÜLÜ”ne layık görüldü. “PENCEREMDE ÖYKÜ VAR” kitabında 
yayınlanacak öyküsü ile genç yazarımız Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki okuyucularına ulaşma imkanı yakalayacak.

 

English Week kapsamında 3. sınıf öğrencilerimiz tarafın-
dan hazırlanan ‘Science Fair’ etkinliği yapıldı. Tüm üçüncü 
sınıfların yer aldığı etkinlik velilerin de katılımıyla başa-
rılı bir şekilde gerçekleşti. Öğrenciler gruplarıyla birlikte 
renkli deneyler yapıp, İngilizce olarak sunumlarını ger-
çekleştirdiler.

 

12. sınıf öğrencimiz Ece Pars, Dünya sıralamasında alanında 
ilk 3’te yer alan Fransa’nın en iyi Siyaset okulu Sciences Po 
Üniversitesi’ne kabul edildi.  Fransa Başkanı olan Macron, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Jean Pierre Lacroix,  Nobel 
Barış Ödüllü İngiltere Dış İşleri Bakanı Sir AUSTEN Chamber-
lain  gibi dünyaca ünlü isimlerin mezun olduğu üniversitede 
eğitimine devam edecek olan Ece hepimizi gururlandırdı.

 

2019 ÜYEP TANILAMA SINAVINI
4 ÖĞRENCİMİZ KAZANDI

‘SCIENCE FAIR’ FROM 3RD GRADERS

GENÇ YAZARIMIZDAN BÜYÜK BAŞARI
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Zorlu PSM’de yapılan YGA Zirvesine katılım hakkı 
elde ederek bizleri gururlandıran Özgür Deniz Ak-
yol ve Zeynep Şişman, 2. aşama mülakatlarını da 
başarıyla tamamlayarak 3. aşamaya geçmeye hak 
kazanmışlardır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz. 

 

Okulumuz 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte, sosyal far-
kındalık projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz 2 Ni-
san Otizm Farkındalık Günü için, velilerimizin iş yerle-
rinde öğrencilerimiz, bir gün boyunca çalıştılar. Ayrıca 
giydikleri tişörtlerle farkındalık yaratmayı başaran öğ-
rencilerimiz, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu 
ve bu günün önemini paylaşma imkânına sahip oldu-
lar. Bu projede yer alan duyarlı öğrencilerimize ve bize 
destek olan değerli velilerimize emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz.

 

13 Mart Çarşamba günü Otizimli Çocuklar Farkındalık Derneği 
(OFDER) ve lise öğrencilerimiz Otizmli çocuklar için el ele verdi. 
Gelişim Okullarının ev sahipliğini yaptığı kermeste elde edilen 
gelir kurulma aşamasında olan “Otizm Yaşam Köyü” ne bağışla-
nacak. Bu anlamlı etkinliğe destek olan tüm öğrencilerimiz ve 
dernek üyesi ailelerimize teşekkür ediyoruz. 

 

“Matematik Kulübü”nün programında bu yıl da CSI EDUCATION 
vardı ve küçük dedektiflerimiz 22 hafta boyunca, öğretmenleri Esra 
Çelik danışmanlığında “Matematik-İngilizce-Fen Bilimleri-Bilgisa-
yar-Sosyoloji” ile örülmüş problem ağlarını nasıl çözebileceklerini 
öğrendiler. 22 haftalık eğitimini tamamlayabilen takımlar 27 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 Eskişe-
hi’de birincilik, Türkiye’de ikincilik kupasıyla okullarına geri döndü-
ler.

 

ORTAOKUL 5. SINIF
ÖĞRENCİLERİMİZDEN
DUYARLILIK ÖRNEĞİ
5-A sınıfından Çağla Üstündağ, İdil Alpan, Ela Yıldız 
ve Su Gubse Başaran isimli öğrencilerimiz bir sosyal 
sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Kendi emekleriy-
le yaptıkları kitap ayraçlarını okul içinde öğrencilere 
satarak elde ettikleri kazançla sokak hayvanlarına ve 
LÖSEV’e maddi - manevi destek sağladılar.

Bu anlamlı çabaları ve gösterdikleri duyarlılık için öğ-
rencilerimizle gurur duyuyor ve onları tebrik ediyoruz.

MATEMATİK KULÜBÜ YİNE
KUPAYLA DÖNDÜ

“OTİZM EKSİKLİK DEĞİL;            
FARKLILIKTIR.”

“OTİZM YAŞAM KÖYÜ” 
  İÇİN EL ELE
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Bilkent Üniversitesi`nin organize ettiği MUNBU’19 MUN konferansındaydık. 4 gün süren 
konferansta bütün öğrencilerimiz dünya sorunlarını çözmek adına verdikleri öneriler-
le bizi gururlandırdı. Öğrencilerimizden Mehmet Ali Biçer ve Atlas Deha Coşan UNHCR 
komitesinde mülteci sorunlarına çözüm ararken, Ezgi Demir, Elif Günaydın ve Can Esen 
SOCHUM komitesinde göç sorunu ve savaş bölgelerindeki zorluklar hakkında konuştular. 
Nehir Uztuğ, Mert Konuk ve Emre Kara WHO komitesinde global bir sorun olan akıl ve 
ruh sağlığıyla ilgili çözüm önerilerini sundular. Damla Damarsoy CEPC, Zeynep Arıman 
NATO: NAC özel komitelerinde oldukça başarılı tartışmalarda yer aldılar. Ceyhun Bilgiç, 
Sevgi Başak Acar ve Pınar Işık Kaya NATO: NRC özel komitesinde Rusya ve NATO’ya dair 
tartışmaları başarıyla gerçekleştirdiler.

GELİŞİM MUN 
KULÜBÜ

MUNBU’19’DAYDI!

Gelişim Okulları MUN Kulübü 23-25 Şubat tarihleri ara-
sında BoğaziçiMUN Konferansı’ndaydı. SOCHUM komi-
tesinde Sude Naz Günay ve Arhan Arslan, DISEC komi-
tesinde Selin Karan ve Kayra Özlü, Historical NATO özel 
komitesinde Ceyhun Bilgiç ve G20 komitesinde Latif De-
niz Kılıç başarılı tartışmalarla dünya sorunlarına çözüm 
arayıp, yasa tasarısı sundular. Council of Europe komi-
tesinde çok başarılı bir konferans geçiren Batu Özkara, 
Dila Durceylan ve Sena Durceylan komiteleri kapsamın-
da Onur Ödülü’ne layık görüldüler. Bütün öğrencile-
rimiz lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı birincisi 
düzenlenen BoğaziçiMUN konferansında oldukça ya-
rarlı ve verimli 3 günün sonunda konferansı başarılı bir 
şekilde tamamladılar. Katılan tüm öğrencilerimizi tebrik 
ediyoruz.

 
2-6 Nisan tarihleri arasında Robert Kolejinin organize et-
tiği RCIMUN’e 6 öğrenci ile katılım gösterdi. 5 gün süren 
konferansta öğrencilerimizden Doğukan Pirli ve Zey-
nep Gülce Özyurt General Assembly’de Human Rights 
(İnsan Hakları), Mehmet Ali Biçer ve Selin Karan Envi-
ronment (Çevre), Ceyhun Bilgiç ve Bilge Durak Disarma-
ment (Silahsızlandırma) komitelerinde Madagaskar ve 
Vanuatu’yu temsil ettiler. Yazılan yasa tasarıları üzerine 
yapılan tartışmalarda etkin rol oynayan öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz. 

 4 gün süren konferans boyunca öğrencilerimiz yılın son MUN’inde ge-
reken tüm çabayı, gayreti ve başarıyı gösterdi. Hem öğrenip hem eğlen-
dikleri bu konferansta WFP komitesinde Zeynep Toraman Honourable 
Mention (Onur Ödülü), Sevgi Başak Acar Best Delegate (En İyi Delege) 
ödüllerini aldılar. UNEP komitesindeki iki öğrencimiz Lara Palamut ve 
Emre Kara Honourable Mention (Onur Ödülü)`ne layık görüldüler. UNSC 
komitesinde Ezgi Güleç Outstanding Delegate (Öne Çıkan Delege) ödü-
lü alırken, Lozan Barış Konferansı özel komitesinde Azra Acar ve Ceyhun 
Bilgiç gösterdikleri çaba ve başarıları dolayısıyla takdir edildiler. UNODC 
komitesinde Batu Özkara ve Mert Konuk, DISEC komitesinde Doğa Tun-
cel ve Berfin Yıldırım verdikleri yönerge ve çözüm önerileriyle komitele-
rinde büyük başarı gösterdiler. 10. sınıf öğrencilerimizden Melis Şahin`i 
UNODC komitesinde üstlendiği ve layığıyla yerine getirdiği Chair’lık gö-
revi dolayısıyla tebrik ederiz. 

 

MUN KULÜBÜMÜZ BOĞAZİÇİMUN KONFERANSI’NDA

MUN KULÜBÜM MUN KULÜBÜMÜZ RCIMUN’DEYDİ

MUN KULÜBÜMÜZ ÖZEL ANTALYA KOLEJİ’NİN
DÜZENLEDİĞİ YEDMUN’19’DAYDI!
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16 Nisan’da Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Lise-
li Girişimcilik Programı Eskişehir yarı finalinde il genelinde 
yarışan 38 şirket arasından seçilen şirketimiz BİOGOODS; 
25-26 Mayıs tarihlerinde İzmir’de, 30 şirket arasında düzen-
lenecek olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.
 
Geçen yıldan itibaren okulumuzda yürütülen program 
sayesinde öğrencilerimizin sadece girişimcilik deneyimi 
kazanmalarını değil; iş fikri üretebilme, sorumluluk alabil-
me, ekip çalışması yapabilme, iş dünyası profesyonelleri 
ile mentörlük çalışması yapabilme, finansal okuryazarlık 
kazanma gibi pek çok alanda eşsiz deneyimler elde ettiler.
 
Bu fırsatı sağlayan Genç Başarı Eğitim Vakfı’na teşekkür edi-
yoruz. Türkiye finalinde ilimizi ve okulumuzu temsil edecek 
BİOGOODS Genç Başarı Şirketimize başarılar diliyoruz.

9. sınıf öğrencilerimizden Özgür Deniz Akyol, TÜBİTAK Matema-
tik Olimpiyatları’nda ilk aşamayı tamamlayan 50 kişinin katıldığı 
ikinci aşama sınavı neticesinde; 20 kişi arasına girerek Kış Okulu-
na ve Takım Seçme Sınavına girmeye hak kazanmıştır. Öğrenci-
mizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavının 1. aşamasını 
başarıyla geçerek 2. aşamaya katılmaya hak kazanmışlardır. 
“Üretim ve Tasarım”, “Robotik Kodlama”, “Elektronik Prog-
ramlama”, “Siber Güvenlik”, “Nanoteknoloji”, “ Yapay Zeka” 
gibi alanlarda eğitim almayı hedefleyen öğrencilerimizi 
tebrik eder, 2. aşamada başarılar dileriz.

Okulumuz 4. sınıf öğren-
cilerinden Melis Özkan, 5. 
sınıf öğrencilerinden Bulut 
Aydemir Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri seçme sınavının 2. 
aşamasını da başarıyla geçe-
rek eğitim almaya hak kazan-
mışlardır.

GENÇBİZZ LİSE GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI FİNALİNDEYİZ!

Milli teknoloji hamlesinde rol alacak gençlerin gelişimle-
rini sağlamak üzere kurulan, geleceğin mühendislerini, 
teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirme 
amacıyla “Geleceğin Teknoloji Yıldızları” programı kapsa-
mında yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçmele-
rine 9.sınıf öğrencilerimiz de katıldı. Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri eğitimleri ile, 21. yy becerileri kazandırmayı, öğ-
renmeye karşı ilgi ve merak arttırmayı, kariyer bilinci oluş-
turmayı, bilim ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen programın ilk aşaması olan yazılı sınavı başa-
rıyla tamamlayan öğrencilerimiz; Doğukan PİRLİ, Ceyhun 
BİLGİÇ, Mehmet Ali BİÇER ve Beray ELİTEZ ikinci aşamaya 
geçmeye hak kazandılar.
 
“Üretim ve Tasarım”, “Robotik ve Kodlama”, “Elektronik 
Programlama, “Nesnelerin İnterneti”, “Siber Güvenlik”, 
“Enerji Teknolojileri”, “Nanoteknoloji”, “Mobil Uygulama”, 
“Yapay Zeka”, “Havacılık ve Uzay” gibi alanlarda 36 aylık 
eğitim almayı hedefleyen öğrencilerimize, 5 Mayıs Pazar 
Günü Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleşti-
rilecek olan uygulama temelli proje çalışması aşamasında 
başarılar diliyoruz. 
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İstanbul Özgür Boza Okulları’nda gerçekleş-
tirilen ödül lideri eğitimine 9. Sınıf rehber 
öğretmenlerimiz katıldı.
 
Okulumuzda geçen yıl Eylül ayından itibaren 
yürütülmeye başlanan Duke Of Edınburgh’s 
International Award  kişisel gelişim progra-
mı, 3 ödül liderimiz ve 1 supervisor eşliğinde 
hızla yürütülmeye devam edecektir.

 

DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATİONAL AWARD 3. ÖDÜL LİDERİ EĞİTİM

THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD
ÖDÜL PROGRAMINI TAMAMLADIK

24 öğrencimizden oluşan ilk 4 takımımız, The Duke of Edinburgh’s Interna-
tional Award ödül programının son etabı olan Macera ve Keşif yürüyüşünü 
başarıyla tamamladı. Ödül programının Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim 
ve Gönüllü Hizmeti bölümlerini tamamlayarak son etap olan macera ve 
keşif bölümüne katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz, 18-19 Mayıs tarih-
lerinde Yenisofça mevkiinde gerçekleştirilen toplamda yaklaşık 25 km’lik 
parkuru planladıkları zamanlarda bitirerek ödül programını da başarıyla 
tamamlamış oldular. Tüm katılımcı öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarı-
larının devamını diliyoruz.

GELİŞİM TİYATRO TOPLULUĞU 
SAHNEDE “TARTUFFE”

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

Gelişim Okulları Lise Tiyatro Topluluğunun dönem başından beri 
hazırlıklarını sürdürdüğü Büyük komedi ustası Moliere’in Tartüf 
(Le Tartuffe) adlı bu oyunu 28 Mayıs 2019 tarihinde sahneye ko-
nuldu. Hasan Polatkan Kültür ve Kongre Merkezinde sahnele-
nen oyunda öğrencilerimiz unutulmaz performansları ile gece-
ye damgalarını vurdular. Tiyatro oyunumuz komedya sanatı ile  
toplumsal körlüğü de özellikle vurgulaması açısından evrensel 
bir sorunu da dile getirdi.  Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve 
eğitmenlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

HARRY POTTER WEEK!
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Tarih öğretmenimizin günün anlam ve önemini tüm yönleriyle 
ele alan konuşmasının ardından lise öğrencilerimiz tarafından ha-
zırlanan drama ve konser etkinliği oldukça duygusal anlar yaşattı.

Yemek esnasında görevli öğrencilerimizin dağıttığı üzüm hoşafı 
ve kuru ekmek Çanakkale Zaferi’nin hangi şartlarda kazanıldığı-
nın tüm öğrencilerimiz tarafından anlaşılmasını sağladı. Çanak-
kale Zaferi ile ilgili duygularını anı defterlerinde paylaşan öğren-
cilerimiz öğle aralarında ve teneffüslerde Çanakkale türkülerini 
dinleyerek okulun çeşitli mekanlarındaki fotoğraf sergilerini ince-
leyip tarihi yakından öğrenme fırsatı buldular.

İlkokul öğrencilerimizin lisedeki büyüklerine; lise öğrencilerimi-
zin de ilkokuldaki kardeşlerine Çanakkale’de yaşanmış hikayeleri 
anlatmaları görülmeye değerdi. Hafta boyunca devam edecek 
olan etkinliklerin düzenlenmesinde görev alan tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATİONAL AWARD 3. ÖDÜL LİDERİ EĞİTİM

THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD
ÖDÜL PROGRAMINI TAMAMLADIK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün Türk 
ve dünya çocuklarına armağanı olan 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
okulumuzda 3. sınıf öğrencilerimizin hazır-
lamış olduğu orotoryo ve 2. sınıflarımızın 
hazırladıkları dans gösterisi ve marşlar eş-
liğinde velilerimizin de yoğun katılımıyla 
büyük bir coşkuyla kutlandı. 

HARRY POTTER WEEK!
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Okul bahçemizde yapılan törende ortaokul ve lise öğ-
rencilerimiz bayram neşesini doyasıya yaşadı. Öğrenci-
lerimizin hazırladığı step, zeybek ve eskrim takımımızın 
gösterileri kutlamaya renk kattı. Cirit atma branşında 
olimpiyat üçüncüsü olan Münevver Hancı`nın okulumuz 
öğrencileri adına yaptığı konuşmanın ardından Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Erdal Şahbaz, Münevver Han-
cı`ya ve aynı zamanda Lise Müdür Yardımcımız olan ant-
renörü Gürbüz Çam`a başarılarından dolayı plaketlerini 
verdi. Okulumuzu çeşitli spor dallarında, ulusal ve ulus-
lararası birçok müsabakada temsil eden öğrencilerimi-
ze, Beden Eğitimi öğretmenlerimiz tarafından teşekkür 
belgeleri verildi. Ayrıca öğrencilerimizi bu müsabakalara 
hazırlayan öğretmenlerimize de Lise Yöneticimiz Sinem 
Beken tarafından teşekkür belgeleri verildi. Gençlik Mar-
şı ile son bulan törenimizin ardından öğretmenlerimiz 
ve öğrencilerimizden oluşan takımların yaptığı maçlarla 
19 Mayıs coşkusuna uygun keyifli anlar yaşandı. Gençlik 
Marşı ile son bulan törenimizin ardından Beden Eğitimi 
öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan oyunlara katılan 
öğrencilerimiz keyifli anlar yaşadılar.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMININ
100. YILI OKULUMUZDA COŞKUYLA KUTLANDI19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMININ

100. YILI OKULUMUZDA COŞKUYLA KUTLANDI

GELENEKSEL LİSE ŞİİR GECEMİZ
Lise öğrencilerimizin Türk Dili ve Edebiyatı öğret-
menlerimiz önderliğine hazırladığı “Şiir Gecesi” 27 
Mayıs Pazartesi 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.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMININ
100. YILI OKULUMUZDA COŞKUYLA KUTLANDI
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English Week boyunca 1. sınıf öğrencileri, öğrendikleri 
kelimeleri kullanarak cümle kurma oyunu olan ‘Bear 
Game’, oyununu oynadılar, dileklerini ‘I like’ kalıbını 
kullarak üzerlerine yazdıkları uçakları ve uçurtmaları 
bahçede uçurarak (Paper Plane /Kites), müzik ve dans 
eşliğinde oynadıkları ‘Body Parts’ oyunu ve yıl boyun-
ca öğrendikleri şarkıları tekrar etme fırsatı buldukları 
‘Musical Chairs’ oyunlarını oynadılar.

1. sınıf öğrencileri English Week etkin-
liklerinden olan ‘T-shirt Colouring’de 
tshirtlerine İngilizce kelimeler ve cüm-
leler yazdılar. Derslerde öğrendikleri 
kelimeleri tekrar etme fırsatı bulan her 
bir öğrenci etkinlik sonunda özgün 
t-shirtlere sahip oldular.

2. Sınıf öğrencileri English Week boyunca çeşitli et-
kinlikler yaptılar. Paraşüt etkinliğiyle İngilizce dersin-
de öğrenilen konular tekrar edildi. Anaokulundaki 
öğrenciler de etkinliğe davet edilerek oyunlar birlik-
te oynandı. 100 İngilizce kelime ve cümleden oluşan 
`Garden Bingo` oyunu bahçede oynandı ve kurulan 
cümlelerle ilgili role play yapıldı. `The King`s New Suit` 
kitabı bahçede okunup canlandırması yapıldı.

English Week kapsamında 5., 6. ve 7. sınıflardan olu-
şan ortaokul öğrencileri kendileri için okul bahçesinde 
hazırlanan farklı istasyonlara uğrayarak çeşitli İngilizce 
aktivitelere katıldılar. Her bir aktivite için onar dakikası 
bulunan öğrenciler kendilerine verilen çalışmaları ta-
mamladılar. Bir başka etkinlikte ortaokul öğrencileri 
‘brunch’ eşliğinde verilen topic çerçevesinde İngilizce 
olarak tartışmalarını yaptılar. ‘Fashion Show’ ile öğ-
renciler en ‘unusual, funky ve creative’ kostümlerini 
giyerek kendilerini yansıttılar. İngilizce şarkılar ve soh-
betler eşliğinde geçen bir haftada ortaokul öğrencileri 
hem keyifli vakit geçirdiler hem de İngilizce ile iç içe 
dolu dolu günler geçirdiler.

4. Sınıflar English Week’i farklı etkinliklerle ta-
mamladılar. Öğrenciler kendi fotoğraflarını der-
se getirip o fotoğraf çekilirken yaşanan anılarını 
İngilizce olarak yazdılar ve sonrasında arkadaşla-
rına anlattılar. Hem Past tense konusunu tekrar 
etmiş hem de anılarını paylaşmanın keyfini yaşa-
dılar. Ayrıca bu sene ikincisi düzenelenen `Song 
Contest` de  öğrenciler gruplarını oluşturup 
kendi seçtikleri bir İngilizce Şarkıyı hem söyle-
diler hem de dans performanslarını sergilediler. 
Sene boyunca öğrendikleri kelimelerden oluşan 
`Word Cards` hazırlayıp interaktif bir şekilde sınıf-
ta öğrenciler birbirlerine sorular sorarak kelime 
tekrarı yaptılar. 

‘English Week’ kapsamında 7. sınıf 
öğrencilerimiz İngilizce konuşma 
becerilerini sergiledikleri tartışma 
etkinliği ile hayata dair sosyal ve 
güncel sorunları ele aldılar. Konuş-
maları ile farkındalık yaratan öğren-
cilerimiz başarıyla münazaralarını 
tamamladılar. 

2ND GRADES ENGLISH WEEK

4TH GRADERS ENGLISH WEEK

WRITE ON YOUR T-SHIRT!

DEBATE TIME

MIDDLE SCHOOL DURING ENGLISH WEEK

1ST GRADERS ENJOY THE
                 ‘ENGLISH WEEK’ SO MUCH!
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11 ve 12.sınıf öğrencilerimiz ile Bahçeşehir 
Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat bir 
araya geldi. “Geleceğin Meslekleri ve Meslek 
Seçimi” hakkında öğrencilerimizi bilgilendiren 
Turgay Polat’a katkılarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. 

Lise öğrencilerimizle Educaturk’ün  Anadolu 
Üniversitesinde düzenlediği ConnectED Zir-
ve programındaydık. “Sen Farklısın Kendin 
Ol” temasından yol çıkarak hazırlanan zirve 
programında Sinema ve Tiyatro Oyuncusu 
Bülent Şakrak, Rehberlik Uzmanı Hüseyin As-
lantürk ve Girişimci Eray Aydoğan ile buluşan 
öğrencilerimiz motivasyon tazelediler. Bu 
güzel organizasyonda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz. 

YKS 2019’a sayılı günler kala 12.sınıflarımız motivasyon pikniğinde enerji 
tazeledi. Orman Fidanlığında düzenlenen piknik ile stres atan öğrencileri-
miz düzenlenen yarışma ve etkinliklerle de eğlenceli zaman geçirdi. 

Ortaokul Matematik Zümresi 14 Mart “Dünya Pİ (π) Gü-
nü”nü kutladı. Pİ (π) sayısının nasıl keşfedildiği, nereler-
de kullanıldığı ve muhteşem bir irrasyonel sayı olduğu 
anlatıldı. Ortaokul öğrencilerimiz matematik öğret-
menleriyle etkinlik alanında “Katamino, Blockbyblock, 
Take it Easy, Triominos” adlı dünyaca popüler matema-
tik oyunlarını keyifle oynadılar. Uzamsal zeka ve prob-
lem çözme becerilerine yönelik tasarlanmış oyunlar 
öğrencilerimizin hem eğlenip hem de öğrenmesini 
sağladılar. Oyunlar aracılığıyla matematiğin büyülü ve 
hayranlık veren dünyasına dahil oldular.

TURGAY POLAT
OKULUMUZDAYDI

14 MART DÜNYA Pİ (π) GÜNÜ KUTLANDI

ConnectED ZİRVE PROGRAMINDAYDIK

Alanında Türkiye’deki en tecrübeli isimlerden olan 
Uzman Psikolog Dr. Nevin Dölek Eskişehir`e gelerek 
okulumuzun veli ve öğretmenleriyle buluştu. Ço-
cuklarımızın ilk adımını atacağı uzun soluklu eğitim 
serüveninde bizleri neler bekliyor? Hazır mıyız? Ne 
yapmalıyız? Ne yapmamalıyız? sorularına birlikte 
cevaplar aradık.

UZMAN PSİKOLOG DR. NEVİN 
DÖLEK GELİŞİM OKULLARI’NDA!

6. sınıf öğrencilerimiz  Türkçe dersi kapsamında karikatür çizimi 
ve yorumlama çalışmaları için usta Karikatürist Hicabi Demirci 
ile buluştu.  İyi bir karikatüre imza atmanın incelikleri üzerine 
yapılan atölye çalışmasında öğrencilerimiz karikatüre tarihsel 
bir perspektiften bakmanın yanı sıra karikatür kültürünü di-
siplinler arası bir boyutta irdelediler.  Öğrencilerimiz,  çeşitli 
evrensel temalar çerçevesinde karikatürde yer alan imgelerin 
zihinlerde yarattığı hayal gücünün analizini yaparak konulara 
farklı eleştiriler getirdiler. İkinci dönemin başında ”Çizginin 
Çizgisi” adlı kitabı okuyan öğrencilerimiz, kitap üzerine yapılan 
atölye çalışmasıyla birlikte karikatüre olan bakışlarını farklılaş-
tırdılar.  Sevgili Hicabi Demirci’ye ziyaretinden, katkılarından 
ve öğrencilerimizde yarattığı farkındalıklardan dolayı teşekkür 
ederiz. Öğrencilerimizi de yorumlama ve kendini ifade etme 
noktasında gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederiz. 

“ÇİZGİNİN ÇİZGİSİ” İLE BİR KARİKATÜR SERÜVENİ

12.SINIFLARIMIZLA
MOTİVASYON PİKNİĞİNDEYDİK
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22 Mart Dünya Su Günü kapsamında 10. sınıf öğrencilerimiz Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi birimlerini gezerek suyun iş-
lenişi hakkında elde ettikleri bilgileri su hazırladıkları program ile sundular.

ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı, konuşmacı olarak katıldığı programda suyun 
insan hayatındaki önemi, dünya üzerindeki su fakiri ülkeler, Türkiye’de kişi 
başına düşen temiz su miktarı, Türkiye’de su kayıp kaçak oranları ve su tasar-
rufu hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi.

Coğrafya öğretmenimiz danışmanlığında üç farklı çalışma grubu; içme su-
yunun kaynaktan evlere gelişini, atık suların arıtılmasındaki aşamaları, Ka-
labak Su Dolum Tesislerindeki işleyişi fotoğraf ve videolar eşlinde öğrenci-
lerimize aktardılar. Aynı zamanda ortaokul birimimizde de Dünya Su Günü 
farklı etkinliklerle kutlandı. 

5. sınıf öğrencileri Türkçe dersi “Kitabını Oyna Projesi” 
kapsamında okudukları kitabın kahramanını canlandır-
dılar. Kitaptaki karakterler hakkında detaylı bilgi vererek 
arkadaşlarında bu kitaplara karşı ilgi uyandırdılar. Sahne-
de sunum yapma heyecanını da yaşayarak özgüvenlerini 
geliştirdiler

TURGAY POLAT
OKULUMUZDAYDI

GELİŞİMDE SU GÜNÜ

Bakanlığımızın “Hami Projesi” kapsamında kardeş okulumuz olan 
Sivrihisar Hızırbey İlköğretim Okulundaydık. Okulumuzda sosyal so-
rumluluk projelerimizden “Kağıt Helva Projesi” kapsamında öğren-
cilerimizin severek okudukları kitaplarını içine “Bu kitabı severek 
okudum. Çünkü…” notuyla kardeş okuldaki arkadaşlarına hediye 
ettiler.

Ayrıca hafta sonu yapılan Geleneksel Gelişim Panayırı’ndan elde 
edilen gelirin bir bölümü de bağış olarak okul müdürüne tes-
lim edildi. Kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışımızın yaşama 
geçmesi hem bizleri hem de Hızırbey İlköğretim Okulundaki 
öğrenci ve öğretmenlerimizi mutlu etti. Projede emeği geçen 
öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ederiz.

KARDEŞ OKULUMUZU ZİYARET ETTİK

KİTABINI OYNA

12.SINIFLARIMIZLA
MOTİVASYON PİKNİĞİNDEYDİK

Geleneksel “Hayatın İçinde Gelişim” buluşmalarımızın bu 
ayki konuğu Kahve Ateşi markasının kurucu ortaklarından 
İşletmeci Özgür Özçetin oldu. 20 Mart Çarşamba günü ger-
çekleşen etkinlikte misafirimiz öğrencilerimize girişimcilik, 
iyi bir işletmede olması gereken nitelikler, işletmelerde risk-
ler, hizmet sektörünün işleyişi hakkında bilgi verirken ken-
disine yöneltilen soruları da cevapladı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz rehberliğinde dü-
zenlenen “Hayatın İçinde Gelişim” etkinliğimizin bu ayki 
konukları Keyf Merdiven Altı Sohbetler grubunun üyeleriy-
di. 2017 yılında “kendi aramızdaki muhabbeti çekip video 
olarak yüklesek seyrediliriz’’ diyerek İnstagram’da canlı ya-
yın yapmaya başlayan grubun üyelerinden Hüseyin Koca-
man’ın yaptığı söyleşide öğrencilerimiz de sosyal paylaşım 
ağlarıyla ilgili fikirlerini paylaşma şansını buldular. Keyf üye-
lerine ve etkinlikte görev alan tüm öğrencilerimize teşek-
kür ederiz.

HAYATIN İÇİNDE GELİŞİM

HAYATIN İÇİNDE GELİŞİM’DE KEYİFLİ SOHBET”
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11. sınıf öğrencilerimiz, Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında Halide 
Edip Adıvar’ın unutulmaz eseri Vurun Kahpeye romanının sinemaya uyar-
lanmış halini izlediler. Milli Mücadele Dönemi’ni ve Kurtuluş Savaşı’nı daha 
yakından anlama fırsatı bulan öğrencilerimiz, etkinlik sonrasında eleştirel 
yazma çalışması da yaptılar. 

Ağaçları huzursuz eden bir şeyler vardı! Günden 
güne tükeniyorlardı. Her geçen gün aralarından 
birileri eksiliyordu. Yine bir gün bir arkadaşlarının 
eksildiğini gördüler ve bu kötü gidişata dur demek 
istediler. Ormanlarını yok etmek için gelen insanla-
rın karşısına durdular ve…
 
Birinci sınıf öğrencilerimiz dans, drama, beden 
eğitimi, İngilizce ve müzik branşlarıyla beraber 
oluşturdukları gösteride izleyenlere duygu yüklü 
ve heyecan dolu anlar yaşattılar.
 
Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz 
keyifli dakikalar geçirdiler. Emeği geçen öğrenci 
ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. ÖĞRENCİLERİMİZ İZLEYEREK VE

SORGULAYARAK ÖĞRENİYOR

Okulumuzun 9. ve 10. sınıf öğrencileri sosyal medyanın 
nasıl verimli kullanılacağı hakkında, EF Sosyal Medya 
Sorumlu İlayda Turhan tarafından İngilizce olarak bil-
gilendirildi. Sunumda hem kişisel olarak sosyal medya 
kullanımı, hem de bir şirketin sosyal medya hesabı nasıl 
yönetilebileceği detaylarıyla anlatılmıştır. 

9. Sınıf öğrencilerimize, Milli Eğitim ve Emniyet Müdür-
lüğü işbirliği ile düzenlenen ‘’Gençlik ve Güvenli Gele-
cek’’ adlı konferans gerçekleştirildi. Terör örgütlerinin 
gençlere yaklaşım şekilleri, dikkat edilecek hususlar 
ve alınması gereken önlemlerden bahseden Emniyet 
görevlisi Hüseyin AZİZOĞLU, sunumunun sonrasında 
öğrencilerimize Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü iletişim 
numaralarının yer aldığı ajanda ve kalem hediye etti. 
Bilgilendirmeleri ile öğrencilerimizi bilinçlendirdiği için 
Hüseyin AZİZOĞLU’na teşekkür ederiz. 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI SUNUMU

“GENÇLİK VE GÜVENLİ GELECEK” 
ADLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21 Mart İlkbahar Ekinoksu’nu Gelişim Okulları öğrencileri ve öğretmen-
leri bu yıl ikincisi düzenlenen “ Uçurtmanı Al Gel” etkinliğinde baharın 
gelişini rengarenk uçurtmaları uçurarak ve bolca eğlenerek karşıladılar. 

UÇURTMANI AL GEL
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RED NOSE DAY!
‘Red Nose Day!’ etkinliği bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçek-
leştirildi. Okulumuzda bir klasik haline gelen bu etkinlik 
öğrencilerimizin de katkılarıyla daha eğlenceli hale geli-
yor.Ortaokul İngilizce öğretmenleri eşliğinde yürütülen 
kampanyada öğrenciler taktıkları kırmızı burun ve giydik-
leri kırmızı kıyafetleriyle dikkatleri üzerlerine çektiler. Red 
Nose Day şarkısıyla bahçede gerçekleşen  dans gösteri-
sinden sonra stantlarında okulumuzun ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerine günün önemini İngilizce olarak anlattılar. 
Okulumuzun öğrencileri yardımlaşmanın ve paylaşmanın 
önemini bir kez daha kavradılar.

SPEAK UP!

Beşinci sınıf öğrencilerimiz, İngilizce dersleri kapsamında 
tarihte önemli insanlar tarafından yapılmış en iyi konuş-
maları seçerek ingilizce olarak  sunumlarını gerçekleştir-
diler.  Öğrencilerimiz, topululuk karşısında konuşma yön-
temlerini öğrenip pratik yapma imkanı buldular.Beden 
dili, ses tonu, mimikler, vurgu yapma ve konuşma tempo-
su öğrencilerin odak noktalarıydı. Cesaretlerinden dolayı 
tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.   

ÖĞRENCİLERİMİZ İZLEYEREK VE
SORGULAYARAK ÖĞRENİYOR

UÇURTMANI AL GEL

5.sınıf öğrencilerimiz okumaktan keyif aldıkları 
“YÖNBULUCU” kitabının yazarı Yurdagül ŞA-
HİN’le buluştu. Yazarımız öğrencilerimize kral 
kelebekleri hakkında bilgi verdi.  Açık bir şekilde 
farklılıklara saygı duymayı, zorluklarla mücadele 
etmeleri gerektiğini, bol bol kitap okumalarını 
ve karakterler oluşturarak hikayeler yazmalarını 
dile getirdi. Yönbulucu’nun sonunu açık uçlu bı-
rakan yazarımıza öğrencilerimiz yazdıkları muh-
teşem sonla güzel bir sürpriz yaptılar. Yazarımız, 
söyleşiden çok keyif aldığını dile getirdi. Öğren-
cilerimizin kitaplarını da imzalayarak öğrencile-
rimize güzel bir anı bırakmış oldu.

YURDAGÜL ŞAHİN’LE SÖYLEŞİ!

TOBB Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan 
Yardımcısı Dr. Ersin Emre Ören okulumuzdaydı.  Üniversi-
tenin Türkiye`de sadece TOBB Üniversitesinde olan üç dö-
nemli eğitim modeli ve üniversitenin burs, yurt dışı öğrenci 
değişim programları, yabancı dil, sosyal ve kültürel faali-
yetler, kulüpler ve iş dünyası destekleyicilerinden bahset-
ti. Sonrasında Nanoteknoloji Mühendisliği ve Biyomedikal 
Mühendisliği ile ilgili öğrencilerimizi bilgilendiren hocamı-
za katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz 

TOBB ÜNİVERSİTESİ OKULUMUZDAYDI

4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri okulumuzun Çok Amaçlı Salonun-
da Sam Whittam tarafından interaktif olarak gerçekleştirilen 
İngilizce etkinliğe katıldılar. 

STORIES ARE FUN!
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Geleneksel Gelişim Okulları panayırından 
elde edilen gelirin bir bölümü kardeş okulu-
muz olan Sivrihisar Hızırbey İlköğretim Oku-
lu`na bağışlanırken, diğer kısmı da Türk Eği-
tim Vakfı`na bağışlandı. Gençlerimize eğitim 
yolculuklarında başarılar dilerken, velilerimi-
ze de katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür 
ederiz.
 

ETKİNLİKLER

GELENEKSEL GELİŞİM PANAYIRI
YİNE ÇOK RENKLİTÜRK EĞİTİM VAKFI’NA

ANLAMLI BAĞIŞ Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gelişim Okulları Panayırı veli, öğrenci ve 
öğretmenleri bir araya getirdi. Birbirinden renkli stantların kurulduğu panayır 
alanında; panayır çekilişleri, el sanatları, takı tasarım, resim, satranç, eskrim ve 
bilim şenliği stantlarında katılımcılar becerilerini ortaya koydular Konserler, 
yarışmalar, dans gösterileri, spor müsabakaları ve daha birçok eğlenceli etkin-
lik düzenlendi. Panayır etkinlikleriyle  keyifli vakit geçiren tüm öğrencilerimi-
ze, velilerimize, öğretmen ve yöneticilerimize bu güzel günde bizimle birlikte 
oldukları için teşekkür ederiz. 

 

5 Ocak Cumartesi günü Eskişehir genelinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ka-
tıldığı “Bursluluk Sınavı” 1250 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Okulumuz 
salonunda ve yemekhanesinde yapılan tanıtım toplantısında okul yöneticisi 
Hulusi KARSLI ve icra kurulu üyesi Sedat SÖNMEZ ortaokul uygulamaları hak-
kında velilere bilgilendirmede bulundular.
 
Sınav bitiminde öğrenciler ve veliler memnuniyetlerini ifade ederek okulu-
muzdan ayrıldılar. Organizasyonda emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve 
çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 

 

21 Ocak Pazartesi günü Concorde De Luxe Resort otelde başlayan kampımız 
25 Ocak’ta sona erdi. Kamp boyunca ortaokul öğrencilerimiz birinci dönem 
konularını tekrar edip çözdükleri sorularla öğrendiklerini pekiştirdi. Oldukça 
istek ve azimle çalışan öğrencilerimiz yapılan deneme sınavlarında üstün per-
formans gösterdi. Ders dışında yüzme, futbol, basketbol, tenis, bowling gibi 
etkinliklerle eğlenceli vakit geçiren öğrencilerimiz unutulmaz bir kamp ge-
çirdiklerini söylediler. Emeklerinden dolayı öğretmenlerimize, katılımlarından 
dolayı öğrencilerimize teşekkür ederiz.

 

12 Mart 1921 de kabul edilen İstiklal Marşımı-
zın kabulünün 98. Yılını kutladık. 4.sınıflarımız  
ilkokuldaki kardeşlerini ziyaret edip, 10 kıtayı 
yürekten okudular

 

TEŞEKKÜRLER ESKİŞEHİR

ORTAOKUL KIŞ KAMPI TAMAMLANDI
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SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZİRVESİOFDER’İN ESKİŞEHİR GELİŞİM
OKULLARI’NA ANLAMLI ZİYARETİ

7.GELENEKSEL MEZUNLAR BULUŞMASI
Katılan mezun sayımızın her yıl daha da arttığı Eskişehir Ge-
lişim Okulları Geleneksel Mezunlar Buluşmamızın 7’ncisini 3 
Mayıs Cuma günü gerçekleştirdik. Açılış konuşmasını,şu anda 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan 2015 yılı me-
zunlarımızdan Egemen Baş gerçekleştirdi.
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Şahbaz’ın ve Lise Yönetici-
miz Sinem Beken’in günün anlam ve önemini belirten konuş-
malarının ardından çeşitli meslek dallarında olan ve üniver-
sitede okumaya devam eden mezunlarımız ile birlikte 10 ve 
11.sınıf öğrencilerimiz ilgi ve isteklerine göre iki farklı oturum-
da buluştular.

Oturumların ardından kapanış töreninde ise Fen Lisemizin ilk 
mezunlarından şu anda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
okuyan Batuhan Gümüşay’ın ve 2017 mezunlarımızdan İstan-
bul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde oku-
yan ve aynı zamanda Kanal D`de yayınlanan Leke dizisinde 
rol alan Ecenaz Üçer’in konuşmalarından sonra “Plaket Töreni” 
gerçekleştirildi.

Programa oturum konuşmacısı olarak gelen mezunlarımızın 
yanı sıra diğer mezunlarımızın da katılımıyla, okul orkestramı-
zın canlı performansı eşliğinde okulumuz bahçesinde düzen-
lenen ‘’Barbekü Partisi’’nde güzel ve keyif dolu anlar yaşandı 
ve tüm mezunlarımız anılarını tazelediler. Mezunlarımızın “Anı 
Defteri” ne duygu ve düşüncelerini yazmaları ile “Barbekü Par-
ti”miz son buldu.

Eskişehir Gelişim Okulları olarak 7.Geleneksel Mezunlar Buluş-
mamıza katılan tüm öğrencilerimize, büyümeye devam eden 
bir aile olduğumuzu gösterdikleri için teşekkür ediyoruz.

OFDER Yönetim Kurulu Başkanı Te-
lat Türeli ve yardımcısı Münire Tur-
gutoğlu Eskişehir Gelişim Okulları 
lise kademesi öğrencilerinin 2 Ni-
san Dünya Otizm Farkındalık günü 
kapsamında düzenledikleri sosyal 
sorumluluk projeleri nedeniyle te-
şekkür ziyaretinde bulundular.

11. ve 12.sınıf öğrencilerimiz ile Es-
kişehir Osmangazi Üniversitesi`nde 
“Dijitalleşen Sağlık ve Yapay Zeka” 
seminerindeydik. Öğrencilerimizin 
“Sağlıkta Dijital Dönüşüm Zirvesi”-
ne katılmalarını sağlayan Eskişehir 
Bilişim Derneği Başkanı Av. Barış 
Günaydın’a katkılarından dolayı te-
şekkür ediyoruz. 

TEŞEKKÜRLER ESKİŞEHİR



GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN22ETKİNLİKLER

E
T

K
İN

Lİ
K

LE
R

7 Nisan 2019 tarihinde uygulanan 2019 MSÜ (Milli Savun-
ma Üniversitesi) Sınavında öğrencimiz Sadık Can Nazikkol 
bizleri gururlandırdı.

379.796 öğrencinin katıldığı sınavda Sayısal alan sıralama-
sında 76. genel sıralamada ise 142.oldu. Öğrencimizi teb-
rik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

19 öğrencimizden oluşan son 3 takımımız da, The 
Duke of Edinburgh’s International Award ödül prog-
ramının son etabı olan Macera ve Keşif yürüyüşünü 
başarıyla tamamladı. Ödül programının Beceri Geliş-
tirme, Fiziksel Gelişim ve Gönüllü Hizmeti bölümleri-
ni tamamlayarak son etap olan macera ve keşif bölü-
müne katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz, 23-24 
Mayıs tarihlerinde Yenisofça mevkiinde gerçekleştiri-
len toplamda yaklaşık 25 km’lik parkuru planladıkları 
zamanlarda bitirerek ödül programını da başarıyla 
tamamlamış oldular. Tüm katılımcı öğrencilerimizi 
tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

Sınav öncesinde öğrenci ve öğretmenlerimizle Eskişe-
hir Orman Fidanlığı’nda piknikteydik. Öğrencilerimiz 
keyifli bir mangal partisinin ardından ip atlama, ka-
şıkla yumurta taşıma ve halat çekme gibi yarışmalar-
la doyasıya eğlendiler. Çok keyif aldıklarını ve LGS’ye 
daha yüksek bir motivasyonla gireceklerini söyleyen 
öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz.. 

25-26 Mayıs tarihlerinde, Yeni Atatürk Stadyumu’nda 
Eskişehir Okullararası Mahalli Minikler Satranç Turnu-
vası düzenlendi. 5 Takım ile turnuvaya en yüksek katı-
lımı gösteren okulumuz öğrencileri, etkileyici bir per-
formans göstererek bizleri gururlandırdı. İlk 15 sırada 
5 takımımızın olduğu turnuva sonunda, Gelişim 1 Ta-
kımımız (Alkım Doruk ALAYBEYOĞLU, Ömer Efe TOP-
ÇU, Başar GÖKER, Muhammed Eyüp YILMAZ) Birinci 
ile eş puanla İl İkincisi oldu. Dereceye giren ve turnu-
vaya katılan tüm öğrencilerimiz ile iki gün boyunca 
öğrencilerimizin yanında bulunan satranç öğretme-
nimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL

AWARD ÖDÜL PROGRAMINI TAMAMLADIK

8. SINIFLARIMIZLA LGS MOTİVASYON PİKNİĞİ

SATRANÇTA İL İKİNCİLİĞİ

........................................................................................
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11.sınıf öğrencilerimiz ile 27 Nisan Cumartesi günü 
başlattığımız Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi YKS Hızlan-
dırılmış Hazırlık Programımız öğrencilerimizin yoğun 
ilgisiyle hız kesmeden devam etmektedir.

Ortaokul Tiyatro Kulübünün sahnelediği oyun öğrenci-
lerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarafından heye-
canla izlendi. Sahne arkasındaki oyuncularda bir yılın so-
nunda verdikleri emeğin sergileneceği an için heyecanla 
beklediler ve sonunda emeklerinin karşılığını alkışlarla 
aldılar. Drama Öğretmenimiz ve Türkçe Öğretmenimiz 
eğitmenliğinde yürütülen çalışma güzel bir eserle nokta-
lanmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Genç-
Bizz Şirket Programı Eskişehir yarı finalinde il genelin-
de yarışan 35 şirket arasından seçilen şirketimiz BİO-
GOODS, 25-26 Mayıs tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 
Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.
 
Bu programla birlikte öğrencilerimiz, girişimcilik dene-
yimi yaşayarak yeni fikirler üretip hayata geçirebilme, 
sorumluluk alabilme, ekip çalışmasına uyum sağlaya-
bilme, profesyonel hayatla tanışabilme, şirketlerine 
destek olan mentörler eşliğinde çalışabilme, finansal 
alanda okuryazarlık kazanma gibi pek çok alanda tec-
rübe edinme şansı yakaladılar.
 
Bu fırsatı sağlayan Genç Başarı Eğitim Vakfı’na teşek-
kür ediyor, Türkiye finalinde ilimizi ve okulumuzu tem-
sil edecek BİOGOODS GençBizz Şirketimize başarılar 
diliyoruz.

YKS 2020 HAZIRLIK SÜRECİMİZ BAŞLADI

BİOGOODS GENÇBİZZ ŞİRKETİ TÜRKİYE FİNALLERİNDE

4. SINIFLAR BİLİM DENEY MERKEZİ GEZİSİ

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

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

7. sınıf öğrencilerimiz, Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi yerleri 
bu yıl da İngilizce olarak yerinde tanıtma fırsatını elde ettiler. Kültürel 
mirasımızı anlayıp inceleme fırsatı buldular. Eskişehir için önemli olan 
bu yapıları İngilizce tanıtabilmeleri, hem bilgi birikimi hem özgüven 
artışı açısından öğrencilerimize büyük katkıda bulundu.
 
Our students acquired the chance to familiarize and promote the his-
torical buildings and places at the Odunpazarı urban site. They had the 
chance to study the cultural heritage. We thought that having such a 
chance would give them a boost in self confidence and knowledge. 
Our students also roamed around freely and enjoyed the neighbor-
hood.

4. sınıf öğrencilerimiz yıl sonu Bilim Şenliği ile ilgili de-
neyleri yerinde görmek ve uygulamak için Bilim De-
ney Merkezi’ne gittiler. Bilimin hayatın her alanında 
olduğunu görerek deneyerek ve hissederek kendileri 
keşfettiler. Tarihte kısa bir yolculuk yapıp dünyamızın 
oluşumu hakkında edinilen bilgilerden sonra dinozor-
lar çağı mağarasına giren öğrencilerimiz ilk canlıların 
özelliklerini burada eğitmenlerden dinlediler. Elektrik 
deneyleriyle hem elektriğin ne kadar tehlikeli hem de 
eğlenceli olabileceğini keşfederken, deprem simülas-
yonunda zor anlar yaşayan öğrencilerimiz birçok de-
neyi özgürce uygulama imkânını buldular. 

LET’S VISIT ODUNPAZARI!
BİR TUTAM KOMEDİ

ORTAOKUL TİYATRO KULÜBÜ



GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN24

G
E

Z
İL

E
R

GEZİLER

  

Tarih boyunca bilim ve teknolojiye katkısı olan Türk bilim insanları, 
astronomi, tıp, matematik ve mantık alanında sayısız eser kazandır-
dılar. Farabi`den Ali Kuşçu’ya, Mimar Sinan’dan İbn-i Sina’ya kadar 
pek çok Türk bilim insanı geçmişten bugüne küresel ölçekte ses ge-
tiren çalışmalarıyla bilim ve teknolojiye yön verdiler. 4. Sınıf Sosyal 
Bilgiler dersi Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesi kapsamında öğren-
cilerimiz,bilime yön verenleri bal mumu heykelleri ile yakından tanı-
ma fırsatı buldular. 

10. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZLE
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PİLOTAJ BÖLÜMÜNDEYDİK
 Mesleki Rehberlik ve Kariyer Planlama çalışmaları kapsamında okulu-
muz 10. sınıf öğrencileri ile birlikte, 13 Mart Çarşamba günü Eskişehir 
Teknik Üniversitesi; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini ziyaret ettik. 
Okulun genel tanıtımının yapıldığı sunumun ardından öğrencilerimiz, 
Pilotaj bölümünü ziyaret edip uçak similatöründe uçuş deneyimini de 
yaşadılar. Bizi misafir eden ve bilgilendiren değerli akademisyenleri-
mize teşekkür ediyoruz.

İlkokul 3. Sınıf öğrencilerimiz Tepebaşı Belediyesi Doğal Ya-
şam Merkezindeki Hayvan Barınağına ziyarete gittiler.

Öğrencilerimiz kendi hazırladıkları kitap ayraçlarını satıp top-
ladıkları parayla barınaktaki hayvanlara mama götürdüler. 

4. SINIFLAR SAZOVA TÜRK
KÜLTÜR DÜNYA’SINDA

Mesleki rehberlik ve kariyer planlama çalış-
maları kapsamında, 10. ve 11. sınıf öğrenci-

lerimizle İstanbul Üniversiteleri tanıtım gezimizi 
gerçekleştirdik. 6 Mayıs Salı günü Koç ve İstan-
bul Teknik Üniversitelerini ziyaret edip bilgi alan 
öğrencilerimiz, 7 Mayıs Salı günü de Boğaziçi ve 
Yeditepe Üniversitelerini ziyaret ederek gezileri-
ni tamamladılar. Üniversitelerin sosyal yaşam ve 
akademik olanakları hakkında fikir sahibi olan 
öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ

HAYVAN BARINAĞINI ZİYARET ETTİ

MESLEKİ REHBERLİK VE KARİYER 
PLANLAMA ÇALIŞMALARI 
KAPSAMINDA İSTANBUL 

ÜNİVERSİTELERİNİ ZİYARET ETTİK
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5. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ 
BURSA’DA SİMÜLASYONLU 

AFET EĞİTİMİNDE

2. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN 
HAYVANAT BAHÇESİ ZİYARETİ

2. Sınıf öğrencilerimiz Sazova Parkı içerinde yer 
alan hayvanat bahçesini gezerek, hayvanları 
yakından görme ve haklarında bilgi edinme fır-
satı buldular. 

Gelişim Okulları Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri 
coğrafya öğretmenimiz rehberliğinde Eskişe-
hir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi İçme Suyu Arıtma Tesisleri ve Kalabak 
Suyu Dolum Tesislerini ziyaret ederek suyun 
kaynaktan çeşmelerimize ve sofralarımıza ge-
liş aşamalarını yerinde, uzmanlarıyla doğrudan 
gözlemleyerek incelediler. 

Öğrencilerimizle birlikte Fen Bilimleri dersi kapsa-
mında Bursa’ya bir gezi düzenledik.
 
Türkiye’nin ilk Afet Eğitim Merkezi olma özelliğini 
taşıyan merkezde öğrencilerimize, deprem sarsma, 
karbonmonoksit, zehirlenme, enkaz, sel, heyelan, 
fırtına, telefon ihbar, ilkyardım, dumandan kaçış 
ve yangın söndürme ile ilgili simülasyon eğitimleri 
verildi. Verilen eğitim sonucunda yaparak - yaşaya-
rak öğrenme fırsatı bulan öğrencilerimiz geziden 
oldukça mutlu ayrıldılar. 

4.SINIFLAR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ’NDE

GELİŞİM ÖĞRENCİLERİ ESKİ’DE
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4. Sınıflar Fen Bilimleri dersi Bilim, Teknoloji ve Toplum 
Ünitesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Geri Dönü-
şüm Merkezi’ne gittiler. Güler yüzlü personelin eşliğin-
de edindikleri bilgiler ile ürettiğimiz çöpün geri dönü-
şümdeki önemini kavradılar. Eskişehir-Seyitgazi kara 
yolun üzerinde bulunan çöp sahasının yanındaki alana 
kurulan tesiste, kentin günlük yaklaşık bin ton çöpü ay-
rıştırılıp, ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine 
dönüştürülüyor ve ulusal şebekeye aktarılıyor. Böylece 
çöpler geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor. 
Ayrıca tesiste bulunan 2 bin metrekarelik modern se-
rada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü için şehrin muhtelif 
yerlerinde kullanılmak üzere, çiçek ve süs bitkisi yetiş-
tiriliyor. Tesis mühendislerinden Ayşe Hanım, isi ve du-
manı olmayan, çevreye hiçbir zararı bulunmayan hatta 
çevre temizliğine önem veren enerji ürettiklerini belir-
terek, çevreyi de koruduklarını söyledi.
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Mesleki rehberlik ve kariyer planlama çalışmaları kap-
samında, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizle İzmir üniver-
siteleri tanıtım gezimizi gerçekleştirdik. 19 Mart Salı 
günü Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesini zi-
yaret edip bilgi alan öğrencilerimiz, 20 Mart Çarşamba 
günü de İzmir Ekonomi Üniversitesini ziyaret ederek 
gezilerini tamamladılar. Üniversitelerin sosyal yaşam 
ve akademik olanakları hakkında fikir sahibi olan öğ-
rencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

 

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNİ ZİYARET ETTİK

4. SINIFLAR ANKARA GEZİSİ

Öğrencilerimiz, 4 Mayıs sabahı matematik gezimizin ilk 
durağı olan Aydın Tales Matematik Müzesine gitti. Mü-
zede M.Ö. 3000 yıllarından günümüze kadar süregelen 
bilimsel keşifleri harika bir animasyonla izleyip, mate-
matiği somut olarak görerek hissettiler.

5 Mayıs sabahı Şirince Köyü Kayser Dağı eteklerinde, 
doğa ile iç içe ve şehir yorgunluğundan uzakta yer alan 
Nesin Matematik Köyü’ndeydi. Öğrencilerimiz içinde 
bulundukları yere hızlıca adapte olup köyde sessiz bir 
seyre çıktılar. Saat 11.00’de ise köydeki Sevan Nişanyan 
Kütüphanesi’nde Ali Nesin ile derse başladılar. “Örüntü-
ler ve İlişkiler”  üzerine yapılan 2 saatlik dersin ardından 
öğle yemeğini yiyen öğrencilerimiz köyde serbest za-
man geçirdiler. Ardından Şirince’nin tarihi dokusunda 
kısa bir gezintiye çıktılar. Yoğun ve dolu dolu geçen 
programın ardından pazar akşamı Eskişehir’e döndüler.

 

Sosyal bilgiler dersi kapsamında; Milli Mücadele yıllarında 
yaşananları daha iyi anlayabilmek, yakın çevremizde ya-
şanan Sakarya Meydan Savaşı’ndaki önemli yerleri görüp, 
öğrenebilmek ve özgürlüğümüzü bize kazandıran büyük 
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret 
etmek için Ankara’ya gezi düzenlendi.

Güzel bir sabah kahvaltısından sonra bu gezinin en önemli 
bölümünden biri olan DUATEPE ye gidildi. Öğrencilerimiz  
burada öğrendiklerinden çok etkilenerek oldukça duygu-
lu anlar yaşadılar.

Bir sonraki yerimiz ise MTA’da bulunan Tabiat Tarihi Müzesi 
idi. Doğaya ilişkin canlı ya da cansız her çeşit malzemenin 
nesiller boyu saklandığı ve bilimsel araştırmaların ger-
çekleştirildiği bu tarihi mekanlarda,  Güneş sistemi, dün-
ya maketi, ay taşı, gök taşları, dünyanın oluşum panoları, 
omurgalı ve omurgasız fosil örnekleri, uzun balina, 636 ya-
şındaki ağaç kesiti, yurdumuzdaki bitki ve hayvan örnekle-
ri ve doğal mağara örneğini zevkle dolaştılar.

Gezinin en önemli bölümü olan Anıtkabir’e geldiklerinde 
heyecan doruktaydı. Büyük bir coşku ve saygı ile resmi tö-
renle ulu önder ATATÜRK’ün huzurunda saygı duruşunda 
bulundular. Mozoleye çelenk koyulduktan sonra Anıtka-
bir’deki  Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde; Atatürk’ün 
özel eşyalarını, Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları pano-
ramasını, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz 
panoramasını ve Atatürk devrimlerinin fotoğraf ve açık-
lamalarla tanıtıldığı bölümleri gezerek bilgiler edindiler. 
Anıtkabir’den sonraki durak II. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binası oldu. Buradan Malıköy Tren İstasyon Müzesine doğ-
ru yola çıkıldı. Gezi sonunda herkes çok mutluydu.

6. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ HAFTA SONU 
MATEMATİK YOLCULUĞUNDAYDI
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lama çalışmaları kapsamında, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesini ziyaret ettik. Makine, Bilgisayar, Elektrik Elektronik ve 
Endüstri Mühendisliği bölümlerini ziyaret eden öğrencilerimiz, bö-
lümlerdeki değerli akademisyenlerden mühendislik programları ve 
iş imkanları ile ilgili bilgi alma fırsatı yakaladılar.. 

 

Gelişim okulları 9 ve 10. Sınıf öğrencileri bu haftaki Coğrafya dersini 
“Güzel Atlar Ülkesi” Kapodokya’da işledi. Coğrafya öğretmenimiz pe-
ribacalarının oluşumunu doğrudan gözlemlerle yerinde öğrencile-
rimize anlattı. Eğitim gezimiz Ürgüp, Göreme, Avanos bölgesindeki 
peribacalarının ve Ihlara Vadisi, Narlıgöl Krateri gibi doğal yapıların 
oluşum serüveninin öğrenilmesi açısından oldukça verimli geçti. 

 

 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDEYDİK

GÜZEL ATLAR
ÜLKESİNDEYDİk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 
Tepebaşı Belediyesi’ne gelerek Başkan Ataç’ı ziyaret eden öğrenciler, 
Tepebaşı Belediyesi meclis salonunda Ataç ile sohbet etti. Belediye-
cilik hakkında sorular soran öğrenciler, Başkan Ataç hakkında merak 
ettiklerini de sorma fırsatı buldular.

Çocuklar ise Başkan Ataç’a belediyecilik ile ilgi sordukları soruların 
arasında; belediye başkanlığının en zor ve en kolay işlerinin neler 
olduğu, en sevdiği sosyal etkinliğin ne olduğunu, belediye başkanı 
olmak isteyenlere neler tavsiye edeceği, oldu. Başkan Ataç ise beledi-
ye başkanlığının sevilerek yapılması gereken bir görev olduğu, şehre 
hizmet ederken önce hekim gözüyle inceleyip önleyici projeler geliş-
tirdiği ve bunları yaparken ekibi ile hareket ettiği söyledi. Çocuklara 
öncelikle derslerine iyi çalışmalarını, sonra da hem kendileri hem de 
çevreleri için kurallara uymaları öğütledi. Ayrıca başkan kendisine 
yöneltilen en sevdiği yemek, en sevdiği spor dalı gibi sorulara da iç-
tenlikle cevap verdi. Konuşmaların ve soru-cevap kısmının ardından 
Başkan Ataç ve öğrenciler hep birlikte fotoğraf çektirdiler. 

 

4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ TEPEBAŞI BELEDİYE 
BAŞKANI DT. AHMET ATAÇ’I ZİYARET ETTİ

3. SINIFLAR SAZOVA’DA!
3.sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersi ‘Canlılar Dünyasına 
Yolculuk’  ünitesi kapsamında Sazova Hayvanat Bahçesi’ne 
gezi düzenlediler. Gezide çeşitli iklimlerde yaşayan canlılar 
için hazırlanan ortamları görüp bu hayvanların buradaki or-
tamlarını gözlemlediler. Tropik bölümü gezerken heyecanlı 
ve keyifli anlar geçiren öğrencilerimiz Su Altı Dünyası’nı da 
gezerek  gezilerini  tamamladılar.
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TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA 
GELİŞİM RÜZGARI ESTİ

SEZONU ŞAMPİYONLUKLA KAPATTIK

Karabük’te düzenlenen U-14 Bölge Şampiyonası’nda tüm 
maçlarını kazarak ŞAMPİYON olan öğrencilerimiz adları-
nı Anadolu Şampiyonası’na yazdırdı. Karabük’te oynanan 
maçlarda öğrencilerimizi yalnız bırakmayan sayın velileri-
mize ve Karabük Es Es taraftar grubuna teşekkür ederiz.

Gelişim Okulları Lise Basketbol takımları yine büyük bir başa-
rıya imza attı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de çifte şam-
piyonluk yaşayan okulumuz, Eskişehir basketbolunun ekolü 
olduğunu kanıtladı.

Eskişehir basketbolunun ekolu haline gelen Gelişim Okulları 
her jenerasyonda şampiyon olmaya devam ediyor. Bugün oy-
nanan final maçında rakibini rahat bir şekilde yenerek, geçen 
sene olduğu gibi şampiyonluk kupasına kavuştu. Maça gelen 
tüm Gelişim Basketbol Ailesine teşekkür eder, öğrencilerimize 
Türkiye finallerinde başarılar dileriz. 

İlimizde düzenlenen Okullarara-
sı Küçük Erkek Basketbol Turnu-
vasın’da tüm maçlarını kazanan 
öğrencilerimiz ŞAMPİYON olarak 
müthiş bir başarıya daha imza attı. 

Manisa’da oynanan U14 Erkekler Basketbol Anadolu Şam-
piyonası’nda mücadele veren Ortaokul Basketbol Takımı-
mız ‘şampiyon’ olarak adını Türkiye Şampiyonası’na yazdır-
dı. Antalya ilinde oynanacak şampiyonada tüm öğrenci ve 
antrenörlerimize başarılar diler, turnuva boyunca bizleri 
yalnız bırakmayan velilerimize sonsuz teşekkürler sunarız.

Gelişim Okulları U-14 erkek basketbol takımımız Antal-
ya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda ilk turu geçe-
rek büyük bir başarıya imza atmıştır. Turnuva boyunca tüm 
maçlarında mükemmel bir oyun sergileyen takımımız tüm 
basketbolseverlerin beğenisini kazanmıştır. Eskişehir bas-
ketbolunda ekol haline gelen Gelişim Okulları Türkiye’de 
de bir ekol olma yolunda ilk adımı atmıştır. Öğrencilerimizi 
ve Antalya’da bizi bir an bırakmayan velilerimize sonsuz te-
şekkürler ediyoruz. 

2018-2019 Vedat Varoğlu Basketbol Sezonu, Gelişim Okulla-
rı U-11 ve U-12 şampiyonluğu ile sonuçlandı. Ödül töreninde 
kupalarımızı velimiz olan Varoğlu ailesinden almanın guru-
runu yaşadık. Antrenörlerimiz Can Corcor, Tezcan Yeşilçayırlı, 
Toygarhan Yeşilcan, Mert Eroğlu, Burak Önsay, Furkan Akyol ve 
Çağrı Özdemir’i kutlar; tüm maçlarımızda yanımızda olan ‘’Ge-
lişim Okulları Basketbol Ailesi’’ne teşekkür ederiz. 

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

ŞAMPİYON ÇOCUKLAR

ŞAMPİYONLUK DENİNCE!
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CİRİT ATMADA
TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU
13-14 Şubat tarihleri arasında Eskişehir’de yapılan Okullara-
rası Puanlı Atletizm müsabakaları cirit atma branşında 9. sınıf 
öğrencimiz Anıl Tekiner 47.39 metre ve 12. sınıf öğrencimiz 
Münevver Hancı 51.89 metre ile il birincisi oldular.

9-10 Nisan tarihlerinde Mersin’de yapılan Liselerarası Atle-
tizm Türkiye Şampiyonası Cirit Atma branşında 9. sınıf öğ-
rencimiz Anıl Tekiner Türkiye birincisi, aynı branşta yarışan 
Münevver Hancı Türkiye ikincisi olmuştur. Öğrencilerimizi ve 
antrenörümüz Gürbüz Çam’ı tebrik ediyoruz. 

16-17 Mart 2019 tarihlerinde Uşak’ta düzenlenen 
Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarına katılan 
öğrencimiz Zeynep İPHAR:
 
200 metre serbest yarışında 2:50:02 derecesiyle 3.
400 Metre serbest yarışında 6:06:88 derecesiyle 2.
100 metre sırtüstü yarışında 1:32:41 decesiyle 5.
olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının de-
vamını dileriz.

10. Sınıf öğrencilerimizden Biriçim Azra Akçael, Türkiye Ta-
ekwondo Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 
“Taekwondo Siyah Kuşak Sınavı”ndan başarıyla ayrılmış 
ve Siyah Kuşak sahibi olmuştur. Eskişehirde okullar arası 
düzenlenen taekwondo müsabakalarında ise kendi kilo-
larında 10. Sınıf öğrencimiz Biriçim Azra Akçael birinci; 9. 
sınıf öğrencimiz Zeynep Turan ikinci olmuştur. Kendilerini 
tebrik eder, 15-20 ocak tarihlerinde düzenlenecek olan 
Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz. 

Okulumuz 8. Sınıf öğrencileri Aylin Akyol ve Azra Ceren Gü-
neş okullar arası okçuluk müsabakasında okulumuzu başa-
rıyla temsil ettiler. Öğrencimiz Azra Ceren Güneş Yıldız Kızlar 
Makaralı Yay branşında 1. , Aylin Akyol ise Yıldız Kızlar Olimpik 
Yay branşında 4. Olarak bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimize 
teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. 

Lise Basketbol Takımı oyuncularımızdan 9. Sınıf öğrencimiz 
Can Öztürk ve 10. Sınıf öğrencimiz Yiğit Eryörük Azerbaycan 
U16 Basketbol Milli Takımına seçildiler. Azerbaycan tarafından 
çifte vatandaşlık alan öğrencilerimiz 21-27 Temmuz 2019 tarih-
lerinde Bakü’de gerçekleşecek “15. Avrupa Gençlik Olimpiyat-
ları Yaz Festivali”nde mücadele edecekler. Öğrencilerimize ve 
kardeş ülkemiz Azerbaycan U16 Basketbol Milli Takımına başa-
rılar diliyoruz.

YÜZMEDE GELİŞİM OKÇULUKTA
ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

ŞAMPİYON ÇOCUKLAR

ŞAMPİYONLUK DENİNCE!
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İlkokul öğrencilerimiz Eskişehir’de düzenlenen okullar 
arası artistik cimnastik yarışmasında takım olarak birin-
ci olmuşlardır. Son yıllarda yapmış olduğumuz cimnastik 
branşına yatırımların kısa sürede sonuç vermesi bizleri çok 
mutlu etmiştir.

 

Gelişim Okulları Voleybol Genç B Kız Takımımız okullar arası il 
birinciliği müsabakalarında üstün oyun performanslarıyla ra-
kiplerine yine göz açtırmadı. Tüm maçlarını 3-0‘lık galibiyet-
lerle taçlandırıp şampiyonluk kupasını her yıl olduğu gibi yine 
okulumuza kazandırarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi, 
onlara emek veren antrenörümüz ve beden eğitimi öğretme-
nimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. 

 

11-12-13 Şubat tarihlerinde Yeni Atatürk Stadyumu’nda Okul-
lararası Mahalli Küçükler ve Yıldızlar Satranç Turnuvası dü-
zenlendi. Küçükler Genel Kategori’sinde Gelişim 1 Takımımız 
(Bulut AYDEMİR, Ali Caner DURAL, Emre BÜYÜKALP, Ozan 
TAMAM) İl İkincisi, Küçükler Genel Kategori’sinde Gelişim 2 
Takımımız (Irmak TANRIVERDİ, Arda TÜRKMEN, Hürel KOÇ, 
Batuhan KURU) İl Dördüncüsü, Yıldızlar Genel Kategori’sinde 
Gelişim 1 Takımımız (Uygar Yağız YAMAN, Kerem Kayra GÜL, 
Mert KASÇI, Ahmet Emir ÇIRAKCI) İl Birincisi, Yıldızlar Genel 
Kategori’sinde Gelişim 2 Takımımız (Efe Çağan BERBER, De-
niz Murat SARAL, Eren KOÇAK, Anıl ÇIRAKCI, Muhammet Ce-
sur KORKMAZ) İl Dördüncüsü oldu. Küçükler ve Yıldızlar’da İl 
Genelinde 5 Takımla en yüksek katılımı gerçekleştiren ve 4 İl 
derecesi elde eden öğrencilerimizi ve 3 gün boyunca öğren-
cilerimizin yanında bulunan satranç öğretmenimizi tebrik edi-
yor, Yarı Final grup müsabakalarına katılacak olan Yıldızlar İl 
Birincisi Takımımıza başarılar diliyoruz.

SATRANÇTA İL BİRİNCİLİĞİ, İL İKİNCİLİĞİ
VE İL DÖRDÜNCÜLÜKLERİ

ŞAMPİYONUN ADI DEĞİŞMEZ

CİMNASTİKTE ŞAMPİYON
                          GELİŞİM OKULLARI

Bayanlar ve Erkekler Eskrim Flöre branşında yapılan okullar ara-
sı müsabaka Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu Eskrim Salonu’nda 
yapılmıştır. Dereceye giren sporcularımızın ödülleri Vali Yardımcı-
sı Akın Ağca tarafından verilmiştir. Dereceye giren sporcularımızı 
kutluyor,  Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz .

Genç Erkekler Flöre
2. H. Çınar Başar
Yıldız Bayan Flöre
1. Naz Bulca
2. Nehir Ulupınar
3. Alinda Akarsu
3. İlkim Bilge İdem
Yıldız Erkek Flöre
2. Ege Varoğlu
Küçükler Erkek Flöre
3. Bulut Bursoy
Küçükler Bayan Flöre
2. Rima Esin Sarıkaya
3. Defne Göleci
3. Nehir Coşkun

Kılıç branşında da şampiyonun adı değişmedi. Yarışmalara Nazlı 
Eylül Diler ve Su Gubse Başaran ile katılan okulumuz eskrim ala-
nında adeta şov yaptı. Öğrencimiz Su Gubse Başaran kılıç bran-
şında şampiyon olarak bizlere büyük sevinç yaşattı. Öğrencimizi 
kutlar, başarılarının devamını dileriz. 

ESKRİMDE GELİŞİM RÜZGARI

SATRANÇTA İL BİRİNCİLİĞİ,
İL İKİNCİLİĞİ VE İL ÜÇÜNCÜLÜKLERİ

ESKRİMDEKİ BAŞARILARIMIZA
BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ
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29-30 Aralık tarihlerinde Yeni Atatürk Stadyumu’nda Eskişe-
hir Küçükler (10-11-12 Yaş) ve Yıldızlar (13-18 Yaş) İl Birinciliği 
Satranç Turnuvası gerçekleştirildi. 10 Yaş Genel Kategori’de 
Ömer Efe TOPÇU yenilgisiz İl Birincisi, 11 Yaş Genel’de Emre 
BÜYÜKALP İl Üçüncüsü, 13 Yaş Genel’de Uygar Yağız YAMAN İl 
Üçüncüsü, 16 Yaş Genel’de Yiğitcan TÜRKOĞLU İl İkincisi oldu. 
Dereceye giren ve iki gün boyunca mücadele eden tüm öğ-
rencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

19 Mayıs günü Odunpazarı Belediyesi 
Kent Konseyi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
ve Gençlik Bayramı Satranç Şenliği ger-
çekleştirildi. Öğrencimiz Bulut AYDEMİR 
14 Yaş altı kategorisinde İkinci oldu. Öğ-
rencimizi kutluyor, başarılarının deva-
mını diliyoruz.
 

04-05 Mayıs tarihlerinde Tsf Eskişehir Satranç İl Temsilciliği 
desteği ile Reşat Benli İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi. 9 Yaş Katego-
risi`nde Alkım Doruk ALAYBEYOĞLU 4 galibiyet 2 beraberlik 
alarak yenilgisiz Birinci, 10 Yaş Kategorisi`nde ise Ömer Efe 
TOPÇU 5 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilgisiz Birinci oldu. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 01-02 Haziran’da gerçekleştirile-
cek olan Okullararası Minikler İl Birinciliği Satranç Turnuvası`n-
da başarılar diliyoruz. 

02-03 Mart tarihlerinde Eskişehir Satranç İl Temsilciliği deste-
ğiyle “Gelişim Okulları 3. Satranç Turnuvası’’ düzenlendi. 5 fark-
lı kategoride oynanan oyunlar çekişmeli karşılaşmalara sahne 
oldu. Okulumuzdan ve dışarıdan katılımcıların olduğu turnu-
vada kategorilerinde ilk 4’e giren sporculara Kupa ve Madalya, 
ilk 10’a giren sporculara Madalya ve Başarı Belgesi, ayrıca tüm 
katılımcılara Katılım Belgesi verildi.

7-8 Yaş Kategorisi:
5. Eray ALPARSLAN
7. Nisa OLGUN 
10. Osman Aras GÖKER

9-10 Yaş Kategorisi:
4. Ömer Efe TOPÇU
6. Başar GÖKER
9. Alkım Doruk ALAYBEYOĞLU
10. Barlas Efe BURUKSU

11-12 Yaş Kategorisi:
2. Bulut AYDEMİR
4. Ozan TAMAM
5. Orkun Çağan KÖSEMEN
8. Hürel KOÇ
10. Emre BÜYÜKALP

13-14 Yaş Kategorisi:
2. Mert KASÇI
3. Kerem Kayra GÜL
4. Uygar Yağız YAMAN
5. Anıl ÇIRAKCI
6. Efe Çağan BERBER
7. Ahmet Emir ÇIRAKCI
8. Eren KOÇAK
9. Muhammet Cesur KORKMAZ
10. Deniz Murat SARAL
 
15-18 Yaş Kategorisi:
2. Bora BAŞMAK

3. SATRANÇ TURNUVASI

SATRANÇTA İL BİRİNCİLİĞİ,
İL İKİNCİLİĞİ VE İL ÜÇÜNCÜLÜKLERİ SATRANÇTA İKİNCİLİK

SATRANÇTA BİRİNCİLİKLERİMİZ

Okulumuzdan dereceye girerek Kupa ve
Madalya kazanan öğrencilerimiz:

SATRANÇTA DÖNEMi
BİRİNCİLİKLERLE KAPATTIK

19-21 Nisan tarihlerinde Eskişehir Yeni 
Atatürk Stadyumu’nda Nisan Elo Sat-
ranç Turnuvası düzenlendi. C Katego-
risi’nde mücadele eden öğrencimiz 
Yasin YENİGÜN 5 galibiyet alarak İkinci 
oldu. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyoruz.

5 GALİBİYETLE İKİNCİLİK

12-13 Ocak tarihlerinde ilimizde ger-
çekleştirilen Yeni Yıla Merhaba Satranç 
Turnuvası’nda 8 Yaş Kızlar’da öğrenci-
miz Nisa OLGUN Birinci, 8 Yaş Genelde 
Dördüncü, 8 Yaş Genel’de öğrencimiz 
Eray ALPARSLAN İkinci, 9 Yaş Genel’de 
ise öğrencimiz Alkım Doruk ALAYBE-
YOĞLU Birinci ile eş puanlı Üçüncü 
oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, ba-
şarılarının devamını diliyoruz.

YENİ YILA MERHABA SATRANÇ TURNUVASI
BİRİNCİLİĞİ, İKİNCİLİĞİ VE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
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GELİŞİMİN RENKLERİ

Gelişim Okulu olarak, her çocuk için resmin 
bir ifade dili olduğunu biliyor ve bu süreçte 
her çocuğun desteklenmesi gerektiğine ina-
nıyoruz. Bu anlayış ışığında, Görsel Sanatlar 
Dersi kapsamında Birinci sınıf öğrencileriyle 
birlikte eserlerimizi izleyiciyle paylaşıyoruz. 
Birinci Sınıf öğrencileriyle ilk sergimizi ger-
çekleştirdik. Velilerin de yüksek katılım gös-
terdiği sergi açılışında çocuklar giymiş oldu-
ğu ressam kostümleriyle açılış törenine renkli 
bir hava kattılar ve sergi heyecanlarını bizimle 
paylaştılar. Tüm minik ressamları tebrik edi-
yor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Çocuklarımıza plastik ve görsel sanatlar alanında bir bellek yaratmak arzusuyla 
oluşturtuğumuz sergimizin açılışını velilerimizin yoğun katılımızyla gerçekleş-
tirdik. 

Görsel Sanatlar öğretmenimiz danışmanlığında gerçekleşen sergi için öğret-
menimiz “Bu sergide öğrencilerimizle hem güncel sanat estetiğini kavradık 
hem de bir propaganda malzemesi haline dönüşen günümüz sanatının çocuk-
ların ellerinde masumiyetin gerçek sembolü olduğunu gözlerimizle görmüş 
olduk. Öğrencilerime ve velilerimize teşekkür ediyoruz.”  ifadelerini kullandı.

1.SINIFLAR RESİM SERGİSİ AÇILIŞ TÖRENİ

ÖĞRENCİMİZ ŞİMAL ŞAHİN’NİN KİŞİSEL SERGİSİ AÇILDI
ÖĞRENCİLERİMİZDEN HAYATIMDAN RENKLER RESİM SERGİSİ

2.SINIFLAR

RESIM
SERGISI

Öğrencimiz Şimal ŞAHİN’in 
kendi çizimlerinden oluşan 
kişisel resim sergisinin 05 Ni-
san’da açılışı yapıldı. Öğrenci-
mizin sergisi, göz dolduran çi-
zimleri ve özgün çalışmalarıyla 
büyük ilgiyle karşılandı. Öğren-
cimiz Şimal Şahin’i tebrik eder 
başarılarının devamını dileriz. 

“Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdü-
ğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.” 
Pablo Picasso’nun bu sözünden yola 
çıkarak sanatı hayatımızın her anın-
da kalıcı hale getirebilmek önemli. 
Güneşli ve daha güzel günler için gökyü-
zünü kırmızıya, ağacı maviye boyayabilen 
çocukları çoğaltmalıyız. Çocuklar, kalıplara 
sığmayacak kadar özgür ve özgün olmalılar. 
Bu yılımızın son kişisel sergisinde, kendileri-
ne yarattıkları ifade alanlarını sergileyen öğ-
rencilerimizden Nida ERGÜN ile İlkim Bilge 
İDEM’in eserleri ortaokul sergi alanında ziya-
retçilerini beklemektedir. Öğrencilerimizi ve 
öğretmenimizi tebrik ederiz.

3. ve 4. SINIFLAR RESİM SERGİSİ
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9. sınıf öğrencimiz Dilay Arapoğlu’nun ken-
di çizimlerinden oluşan kişisel resim sergi-
sinin, 10 Mayıs Cuma günü açılışı yapıldı. 
Öğrencimizin sergisi, işlediği farklı temalar 
ile göz dolduran çizimleri ve özgün çalış-
malarıyla büyük ilgiyle karşılandı. 
Sanatın bu dalında kendisini yetiştiren öğrencimize desteğini eksik etme-
yen Görsel Sanatlar öğretmenimizi ve yaratıcı çalışmalarını bizimle payla-
şan yetenekli öğrencimiz Dilay Arapoğlu’nu tebrik eder, başarılarının deva-
mını dileriz. 

GELENEKSEL MÜZİK RESİTALLERİ
Her hafta Cuma günleri öğrle arasında düzenlenen 
müzik resitallerimiz ara vermeksizin devam etti. Veli-
lerimizin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen resitaller-
de öğrencilerimiz piyano, gitar, bağlama ve keman-
larıyla performanslarını sergilediler.

Resitallerde ilkokuldan liseye kadar tüm kademeler-
den öğrencilerimiz her hafta döneüşümlü bir şekil-
de yer aldı. Ayrıca katılan her öğrencimiz sertifikayla 
ödüllendirildi.

9. sınıf öğrencimiz Egehan GÜL’ün kendi çizimlerinde 
oluşan kişisel resim sergisinin 22 Mart Cuma günü açı-
lışı yapıldı. Öğrencimizin sergisi, göz dolduran çizimleri 
ve özgün çalışmalarıyla büyük ilgiyle karşılandı. Öğren-
cimiz Egehan Gül’ü tebrik eder başarılarının devamını 
dileriz. 

Sanatın  resim ve müzik alanında kendilerine ifade alanı yaratan öğrencilerimiz, 
29 Mayıs’ta 7.sini düzenlediğimiz Geleneksel  Sanat Bienalimiz’de muhteşem bir 
performansla izleyicileri sanata doyurdu. 
 
18:30’da Rock ve Senfoni Orkestramız ile 4.ve 9. sınıflarımızdan oluşan koromuz 
ve orkestra üyelerimiz, Bienalimiz’de coşkulu bir giriş yaptı.  Konser bitiminde 
ünlü ressamları ve eserlerini canlandıran 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, sahnede 
yerini alarak izleyicileri “Akrilik Sergi” açılışına davet etmiştir. Kurucumuz Erdal 
ŞAHBAZ, Ortaokul Müdürümüz Hulusi KARSLI ve öğrencilerimizin birlikte açılışını 
gerçekleştirdiği sergi, büyük beğeni topladı.

ÖĞRENCİMİZ DİLAY ARAPOĞLU’NUN
   KİŞİSEL RESİM SERGİSİ AÇILDI

KARAKALEM “ESKİZLER” KONULU
KİŞİSEL RESİM SERGİSİ AÇILDI

KARAKALEM “ESKİZLER” KONULU
KİŞİSEL RESİM SERGİSİ AÇILDI
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Mezuniyeti bir son değil yeni bir başlangıç olarak gören Eskişehir Gelişim Okul-
ları’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 ailel-
erine 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 pay-
laşmak 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 öğren-
cilerimiz kişisel gelişim sunum günlerini İngilizce, müzik ve dans gösterileriyle 
tamamladılar, başarı belgelerini almaya hak kazandılar.

ANAOKULU

A
N

A
O

K
U

LU
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LUAnaokulu öğrencilerimizle, Eti Sualtı Dünyasına 
gezi düzenledik. Su altında yaşayan canlıları in-
celeme fırsatı bulan öğrencilerimiz keyifli vakit 
geçirdiler. 

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

Gelişim Anaokulu ön hazırlık öğrencileri İn-
gilizce-Türkçe çift dilli derslerinde “Food and 
Shopping” konusu kapsamında sürdürülebi-
lirliği desteklemek adına bezden alışveriş çan-
taları tasarladılar. Daha sonra süpermarkete 
giderek doğru alışveriş nasıl yapılmalıdır uy-
gulamalı olarak deneyimlediler. 

SU ALTI DÜNYASI

DENEYLER YAPTIK

STEM

SHOPPING WITH OUR 
OWN BAGS!

Almanca dersimizde 
aile bireylerini tanıma 

etkinliği yapıldı.

Our Kindergarten students roleplayed ‘The Magical 
Dream’ drama with their colourful costumes in Eng-
lish for their families and had fun!

Anaokulu öğrencilerimiz “The Magical Dream” adlı 
İngilizce gösterilerini renkli kostümler giyerek aile-
lerine sundular ve eğlendiler.

‘The Magical Dream’ 

Anaokulu öğrencilerimiz STEM dersinde 
bitki yetiştirmeye başladılar. Sera nedir? Ne 
işe yarar? sorularını yaparak yaşayarak öğ-
renen öğrencilerimiz heyecanla bitkilerinin 
büyümelerini bekliyorlar.
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FİLOGRAFİ “ÇİVİ VE TELİN
     SANATTAKİ UYUMU”

Sanat denince yaratıcı düşüncede sınır olma-
dığı gibi kullanılacak malzemelerde de hiçbir 
sınır yoktur. Çivi ve telin bir araya gelmesiyle 
ortaya çıkan esere “Filografi” denir. İkisini tek 
başına düşündüğümüzde hiçbir estetiği ol-
mayan bu malzemeler bir araya geldiğinde 
sanat eserini oluşturur.
 
“Görsel Sanatlar”ın her alanında bireysel be-
ğenilerine uygun ifade alanı yaratan öğren-
cilerimizin, sanatsal becerilerini desteklemek 
ve kişisel yeteneklerini arttırmak, en büyük 
amacımızdır. Görsel sanatlar dersinde uygu-
lanan atölye, 6. sınıf öğrencilerimizin katılımı 
ile yürütülmektedir.

Oyuncak bebekler; geçmişten günümüze var olmuş ve yalnız çocukların de-
ğil, aynı zamanda biz büyüklerin de hayatında farklı anılara neden olmuştur. 
Her dönemde kendine özgü yeni biçimler, yeni anlamlar, yeni özellikler ka-
zanmış olan bez bebekler ona dokunan ellerde yeni bir hikayeye sahip olur. 
Görsel sanatlar dersinde uygulanan atölye, 6. sınıf öğrencilerimiz ile öğret-
menimizin desteği ile yürütülmektedir. Dikiş dikmek, düğüm atmak gibi ha-
yatın içinde yer alan eylemleri kazanırken eğlenerek öğrenmek hedefimizdir. 
“Keçeden İşler Atölyesi”nde yaratılan her karakterin, ona hayat veren ellerde 
bir hikayesi olacaktır.

KEÇEDEN İŞLER
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Eğitimi sanata dönüştürme çabamız, öğrenci-
lerimizin sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel 
açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü 
olarak gelişebilmesini sağlamaktır. Üreten ve 
tasarlayan bireyler yetiştirmek, sürekli gelişen 
bir dünyada bizim sunacaklarımızın ötesinde 
farklılıklar yaratabilmek en büyük kazancı-
mızdır. Görsel Sanatlar ve Matematik dersi ile 
ortak uygulanan Punch Atölyesi 7. sınıf öğ-
rencilerimizin katılımı ile gerçekleşti.

7.sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersi “İnsan-
lar-Yerler-Çevreler’’ ünitesi kapsamında Türkiye’nin 
ve okulumuzun nüfus istatistiklerini bularak 3 bo-
yutlu grafik tasarımı yaptılar. Çeşitli materyaller kul-
lanarak pasta, çizgi, sütun grafikleri yaparak grafik 
yorumlama, değerlendirme becerilerini geliştirdiler. 

Okulumuzda yürütülen atölye sunumları, öğrencilerimiz 
tarafından belirlenen merak ve ilgi duydukları konular 
hakkında araştırma yapıp, sundukları çalışmaları hız kes-
meden devam ediyor. Yepyeni araştırma konularıyla ol-
dukça ilgi çekici ve bir o kadar da öğretici sunumları için; 
bu programı yürüten öğrencilerimizi tebrik ediyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz.  

SANATIN MATEMATİĞE YANSIMASI
 “PUNCH”

Matematik öğretmenleri rehberliğinde “Ferris 
Wheel” modeli inşa eden 5. sınıf öğrencilerimiz, 
yapıların arkasındaki geometrinin varlığına ve 
gerekliliğine ikna oldular, etkinlik sayesinde ise 
bu farkındalığı eyleme dönüştürdüler, hata yap-
tılar, neden hata yaptıklarını bulup
yeniden inşa ettiler. 

HADİ İNŞA EDELİM

7.SINIFLAR  NÜFUS GRAFİĞİ

ATÖLYE SUNUMLARIMIZ
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Gelişim’de 3 Boyutlu Tasarımlar

İlkokul’dan lise kademesine kadar tüm okullarımızda 3 bo-
yutlu tasarımlar hayat buluyor. Dijital üretim becerilerinin en 
önemli konularından olan tasarım aşamasını öğrencilerimizin 
tasarımlarıyla uyguluyoruz. Okulumuzda öğrencilerin kullanı-
mında olan 3 boyutlu yazıcılarımızla öğrencilerin sanal dünya-
da tasarladıklarını gerçek dünya ile buluşturuyoruz. 

Ortaokul LEGO takımımız 15. Sezon “INTO ORBIT” Turnuvala-
rı için Ankara’da Okulumuz bünyesinde uzun yıllardır var olan 
LEGO takımımız çalışmalarını sergilemek ve hazırladıkları LEGO 
robotlarıyla yarışmak için 15. Sezon Ankara turnuvasına katıl-
dılar. Öğrencilerimiz eğitim sezonunun açılmasıyla birlikte ekip 
olarak çalışmalarına başladı. Çalışmaları süresince öğrencilerimiz 
robot tasarımı, robot programlama ve turnavanın temasına özel 
proje geliştirme üzerinde emek harcadılar. Uzay serüveni tema-
sında gerçekleşen turnuvaya öğrencilerimiz uzay görevlerinde 
astronotların D vitamin ihtiyaçlarına özel bir bileklik geliştirdiler. 
Turnuvaya diğer illerden gelen takımlarla birlikte öğrencilerimiz 
proje geliştirme, proje sunma ve robot tasarlama ve programla-
ma alanlarında becerilerini sergileme ve sunma fırsatı yakaladı. 

21. yüzyıl becerilerinin kazanımlarıyla üreten öğren-
ciler anlayışıyla uygulanan STEM derslerinde öğren-
cilerimiz Akıllı Cihazlar üretmeye başladılar. Arduino 
kartlarıyla devre tasarımlarını  tamamlayan öğrencile-
rimizi htiyaçlara yönelik akıllı cihaz geliştirdiler. Öğren-
cilerimiz dersler boyunca hem fikir geliştirme hem de 
üretim aşamalarını uygulayarak ve yerinde değerlendi-
rerek, gündelik ihtiyaçlara çözümler sağlayan cihazla r 
geliştirdiler. 

BETT, eğitim teknolojileri fuarları arasında Dünya’da gerçekleş-
tirilen en büyük organizasyon. 34 bin ziyaretçinin katıldIğı, 136 
ülkeden 12 bin firmanın eğitim çözümlerini paylaştığı etkinliğe 
Gelişim Okulları olarak ziyaret gerçekleştirdik.
 
Dünya’da başarı sağlamış eğitim teknolojileri uygulamalarını 
öğrencilerimizle buluşturmak için yerinde incelemelerde bu-
lunduk.
 
Eğitim teknolojilerinin tüm paydaşlarının bulunduğu fuar süre-
since edindiğimiz bağlantıları ve yeni fikirleri öğrencilerimizle 
buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.
 
Gelişim Okulları olarak tüm çabamız, her alanda olduğu gibi, 
STEM ve Eğitim Teknolojileri alanında da öğrencilerimizi Dünya 
standartlarında yetiştirmek içindir.

ROBOGELİŞİM LEGO TAKIMIMIZ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
METİN ALTAN’I AĞIRLADI

LEGO Ankara Turnuvası

AKILLI CIHAZ ÜRETiMi

..........................................................
STEM VE KODLAMA ÖĞRETMENİMİZ
LONDRABETT’TE
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.........................................................

MINECRAFT ile STEM

ROBOGELİŞİM LEGO TAKIMIMIZ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
METİN ALTAN’I AĞIRLADI

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nde görevli Yar-
dımcı Doçent Metin ALTAN Lego takımımızın proje araştırmaları kapsamında 
öğrencilerimizle bir araya geldi. Buluşmada Yardımcı Doçent Metin ALTAN 
öğrencilerimize ışık, uzayda yaşam ve yürütülmekte olan uzay projeleriyle 
hakkında değerli bilgiler verdi. Öğrencilerimiz yürütmekte oldukları uzay 
araçlarında insan yaşamı konulu proje hakkında sorularını sordular. Uzay 
hakkında gerçekleşen bilim dolu bu buluşmada öğrencilerimiz “ufuklarının 
genişlediğini” ifade ettiler.
 
Verdikleri bilgiler ve katkılarından dolayı Sayın Metin Altan’a teşekkür ederiz. 

KALSEDON FRC İSTANBUL REGIONAL’DA

Kalsedon FRC robot takımımız 2-4 Mart tarihlerinde Ülker 
Spor ve Etkinlik Salonunda düzenlenen İstanbul Regional 
FRC yarışmasını başarılı bir şekilde tamamladı. Farklı ülkeler-
den 36 takımın katıldığı yarışmaya 32 öğrenci ve 3 mentör ile 
katılan takımımız maçlarında başarılı bir performans göster-
di. 6 Haftalık bir sürede belirlenen bir konsepte uygun olarak 
robotlarını yapan Kalsedon takım üyelerimiz aynı zamanda 
turnuvada oldukça eğlenceli vakitler geçirdi. Başarılarından 
dolayı öğrenci ve öğretmenlerimizi kutlarız.

Okulumuzun FRC takımı Kalsedon, sponsoru olan 
Bosch firmasının davetlisi olarak Bosch Stem Day et-
kinliğine katıldı. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı 
Steven Young’ın konuşması ile açılan etkinlik Bosch 
yöneticilerinin deneyimlerini aktarması ile devam 
etti. Takımdaşlık oyunları ile takımlar arası network 
geliştirildi. Kalsedon takımımız yaptığı sunum ile ça-
lışmalarını ve okullarını tanıttılar.

Bir oyundan daha fazlasını sunan Minecraft ile STEM 
alanlarını uyguluyoruz. Öğrencilerimiz bilim ve ma-
tematik derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri Mi-
necraft Education ile eğlenceli bir şekilde uygulama 
fırsatı yakaladılar. 

LEGO Ankara Turnuvası

FRC TAKIMIMIZ BOSCH STEM DAY ETKİNLİĞİNE KATILDI
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International Kangaroo Mathematics Exam, depending on the Association ‘Kangourou 
Sans Frontieres’ based in France and whose aim is to popularize Mathematics a lot more 
by means of fun questions and toys for creativity is due to be applied on 23 March. The 
exam which is prepared annually in September with the questions having been determi-
ned through the participation of representative teachers/academicians from 80 count-
ries has been conducted all over the world and students of all levels from 3rd to 12th gra-
de can take this exam. Eskişehir Gelişim Schools, applying the exam with a great interest 
for four years, have been authorized as the exam centre this year once again.

The teachers and experts of ERG (The Reformative Initiati-
ve in Education), having taken place at Gelişim Schools, and 
teacher network platform were in Eskişehir.  ERG managers 
and participants coming from different cities for the confe-
rence were welcomed by Gelişim Schools.  After a short trip 
to the historical houses and museums of Odunpazarı, which 
is one of the most known touristic and recreational spots of 
our city, we visited Sazova Science and Culture Park, one of 
the most visited destinations of our city, with our guests. Ha-
ving completed the cultural tour, we had a pleasant dinner 
with our guests. 

We would like to thank all the ERG team on behalf of our 
school for their contribution to this process of acculturation. 

Kindergarten students of Gelişim Schools started 
to grow plants in STEM course. Our students having 
answered the queries such as ‘What is a greenhouse?’, 
‘What does it do?’ by experiencing are excited to see 
their plants grow. 

Gelişim Schools’ students, having won all their 
matches at the regional championship held in 
the city of Karabük, have their name written 
in Anadolu Championship. We would like to 
thank our parents and Karabük Es Es fans who 
did not leave our students alone in the matc-
hes played in Karabük.

The traditional Gelişim Schools Fair, organized an-
nually, brought parents, students and teachers to-
gether. In the fairground where colorful booths had 
been set up; participants demonstrated their skills at 
the booths of fair draw, handicrafts, jewelry design, 
painting, chess, fencing and science fair. Concerts, 
competitions, dance performances, sports compe-
titions and many other fun events were organized.

We would like to thank all of our students, parents, 
teachers and managers, having had a pleasant time 
with the fair events, for being with us in such a love-
ly day. 

THE TRADITIONAL FAIR OF GELİŞİM SCHOOLS 

AGAIN VERY COLORFUL 

ST
EM

THE FIRST LOCAL WORKSHOP STOP OF 16th REFORMATIVE 
INITIATIVE IN EDUCATION CONFERENCE AT GELİŞİM SCHOOLS

THE CHAMPION ‘GELİŞİM SCHOOLS 
BASKETBALL TEAM’

THE INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATICS CONTEST


