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“GELECEKTEKİ MESLEĞİM” SUNUMLARI
Lise Rehberlik Birimi tarafından yürütülen, öğrencilerimizin kariyer planlama, alan ve meslek seçimleri
için bilgilenme ve bilgilendirme sürecini geliştirmeyi
hedefleyen “Gelecekteki Mesleğim” sunumlarımız dönem boyunca devam etti.
Amacı öğrencilerimizin kendi potansiyellerini fark
edebileceği ve meslekleri keşfedebileceği bir platform
sunmak olan uygulamamız, öğrencilerimizin kendi
idealleri doğrultusunda hazırlayacakları meslek sunumları ile devam edecektir. Sunum yapan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

ODAKLANMA &
MOTİVASYON SEMİNERİ

10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerimiz, Bilgi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uzmanı Serkan Duru
ile bir araya geldi.
Seminerde, sınav sürecinde emek verilmeden başarıya ulaşılamayacağını birçok başarı
hikayesi ile bütünleştirerek öğrencilerimize
anlatan Serkan Duru’ya teşekkür ediyoruz.

MEZUNLARIMIZDAN TARIK AKÇAY
YURTDIŞI DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden biri olan
University of Edinburgh yapay zeka bölümüne kabul edilen öğrencimiz Mehmet Tarık Akçay, Yabancı Diller Yöneticisi ve Yurtdışı Eğitim
Danışmanımız Sema Best tarafından yapılan
sunumda yurt dışı üniversite eğitiminde izlenmesi gereken yol anlatıldı. Öğrencimiz
Mehmet Tarık Akçay bu süreçte yaşadıklarını
paylaştı. İnteraktif ilerleyen sunumumuz esnasında öğrencilerimizin soruları cevaplandı.

Bilsem sınavlarında üstün başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ederiz.

CAMBRIDGE PROFICIENCY SINAVI

Okulumuzda geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Cambridge yeterlik sınavına giren tüm öğrencilerimize katılım belgelerini sunduk. Öğrencilerimiz STARTERS, MOVERS, FLYERS KET, PET ve FCE sınavlarına girmiş olup,
çalışmalarının karşılığı olan yüksek notlar alarak sertifikalarına hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi katılımlarından ve gösterdikleri başarılarından dolayı
tebrik ediyoruz.
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YURT DIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
TANITIMI

Okulumuz 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yurt dışı eğitim programları hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Sunumda çeşitli
ülkelerin eğitim fırsatları ve üniversite giriş koşulları hakkında
detaylı bilgi veren, son olarak da öğrencilerimizin sorularını yanıtlayan Yurt dışı Eğitim Programları Yetkilisi Elif Pekmezci’ye teşekkür ediyoruz.

VERİMLİ ÇALIŞMA VE ZAMAN YÖNETİMİ

İlkokul PDR birimimiz tarafından 3. sınıf öğrencilerimizle “Verimli
Ders Çalışma ve Zaman Yönetimi” konulu rehberlik çalışması gerçekleştirilmiştir.

10. sınıf öğrencilerimiz Plickers uygulamasıyla eğlenerek
soru çözdüler.

HAYATIMIZDAKİ MATEMATİK

ESOGÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Kürşat YENİLMEZ ’in sunumunu yaptığı
“HAYATIMIZDAKİ MATEMATİK” etkinliğinde “Matematik nedir?” sorusu ile başlayıp nerelerde ve nasıl kullanıldığı ile ilgili birçok soruya yanıt bulundu.
Fibonacci dizisinden, altın orana; fraktallardan, Neden matematik öğrenmeliyiz? sorusunun yanıtına birçok önemli konuda düşündürücü görsellerle keyifli bir sunum yapıldı. Öğrencilerin dikkatini çeken birçok resfebe yanıtlandı.
Günlük hayatımızda farkına varmadan insan doğasının matematiği nasıl kullandığı birçok somut örnekle gösterildi. Kürşat Hoca, öğrencilerimize bilinçli
tüketici olmak ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Mağazaların yaptığı reklamlarda
matematik ile insanları nasıl etkiledikleri doğru ve yanlış örneklerle aktarıldı.

VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ

9.SINIF VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Lise yöneticimiz Sinem Beken’in “9.sınıf Akademik İşleyiş ve Bilgilendirme
Sunumu” ile başlayan toplantımız, okulumuzda yürütülen “Ulusal ve Uluslararası Projeler” ilgili Danışman Öğretmenlerimizin velilerimizi bilgilendirmesiyle devam etti. 9. Sınıf Öğretmenlerimizin tanıtılmasının ardından velilerimiz, okulumuzun sergi alanında bulunan kulüp ve uygulanacak uluslararası
programların stantlarını ziyaret ederek bilgi aldılar. Rehber öğretmen ve sınıf
öğretmenlerinin veliler ile bir araya gelerek yaptıkları birebir görüşmeler ile
toplantımız son buldu. Katılım gösteren tüm velilerimize teşekkür ediyoruz.

AKADEMİK

PLICKERS TARAMA SINAVI

AKADEMİK

AKADEMİK

6

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN

KARİYER PLANLAMA ve GELECEĞİN MESLEKLERİ SEMİNERİ
MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut ile öğrencilerimiz bir araya geldi.
“Kariyer Planlama ve Geleceğin Meslekleri” seminerinde öğrencilerimiz,
kariyer planlama ve meslek seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler,
iş dünyasının bireylerden 21.yy yetkinlik beklentileri, gelecekte büyüyecek olan meslek alanları ve sektörler hakkında bilgilendirildi.
Öğrencilerimizin merak ettiği soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Erhan Erkut’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

MATEMATİK ÖĞRETMENİMİZ
ŞİKAGO’DAYDI

Uluslararası Kanguru Matematik yarışmasının bu
yıl 27. si düzenlenen yıllık toplantısı 16-22 Ekim’de
Amerika’nın Şikago şehrinde gerçekleşti. 78 ülkeden temsilci öğretmenlerin katıldığı toplantıya
Türkiye’yi temsilen iki öğretmen gitti. Okulumuz
matematik öğretmenlerinden Esra Çelik’in de davet
edildiği toplantıda yarışma soruları incelendi ve kararlar alındı. Mart ayında gerçekleşecek olan sınavda Gelişim Okulları olarak sınav merkeziyiz ve yine
kitlesel olarak katılım göstereceğiz.

23 EYLÜL EKİNOKSUNA
MERHABA

Öğrencilerimiz, Coğrafya öğretmenimiz rehberliğinde sonbaharın astronomik başlangıç gününde meydana gelen durumlar hakkında lise ve ortaokula bilgi verdiler. Ayrıca gece ve gündüzün eşitliğini ifade
eden ekinoks kurabiyelerini “Bir kurabiye bir fidan”
mesajı ile satarak TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulundular. Etkinlikte emeği geçen tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz

SINAV KAYGISI SEMİNERİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü Öğretim
Üyesi Doç.Dr Sertan Kağan ile 12. sınıf öğrencilerimiz bir araya geldi.
“Sınav Kaygısı” seminerinde, sınav anında yaşanabilecek kaygıların
ne olduğu ve yaşanan kaygı durumlarında yapılması gerekenler
hakkında öğrencilerimiz bilgilendirildi. Öğrencilerimizin merak ettikleri sorularıda yanıtlayan Doç.Dr Sertan Kağan’a katkılarından
dolayı teşekkür ediyoruz.

21 ARALIK GÜN DÖNÜMÜ
VE DÖNENCE

Gelişim Okulları öğrencileri 21 Aralık “kış başlangıcı”nı karşıladı. 9.sınıf öğrencileri, yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünün yaşandığı
21 Aralık’ta gerçekleşen olayları coğrafya öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları pankartlarla sundular. Müzik öğretmenlerimizin
de eşlik ettiği etkinlikte Barış Manço’nun Dönence isimli şarkısı ile
kısa bir konser gerçekleştirildi.
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ESKİŞEHİR GELİŞİM SCHOOLS ASSESSMENT OF SPEAKING
5th, 6th and 7th grade Gelisim students have
completed the first speaking assessment of
2019-2020 academic year administered by
our foreign teachers Ruthie Akan and Gabriel Smith.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ile İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜMLERİNİN TANITIMI

LABORATUVAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Okulumuz 11. sınıf öğrencileri, Biyoloji dersi laboratuvar etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz hafta
beyin diseksiyonu yaptılar. Beynin bölümlerini inceleyen öğrencilerimiz, ilginç bir deneyim yaşadılar.

11. ve 12.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İLE AKADEMİK
TAKİP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin hedefledikleri kariyer
planları doğrultusunda YKS sürecindeki akademik
gelişimlerinin takibini amaçlayan programımıza danışman öğretmen-öğrenci görüşmesi ile start verildi.
Okul yönetimi, Rehberlik Servisi ve Akademik Takip
Öğretmenleri ile yürütülecek olan bu programda tüm
öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

GELİŞİM OKULLARI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI KONGRESİNDE
Bu yıl 4.sü yapılan kongrenin teması “DÖNÜŞÜM” dü. Yaşama dair
pek çok alanda dönüşümün ele alındığı kongrede dikkate değer
en önemli şeylerden biri insan merkezli, insanin doğayla,evrenle
ve ekonomiyle ilişkisini içeren dönüşüm merkezli konu ve konuklardan oluşuyor olmasıydı.
Beyin, insan, insan eşitliği, beynini kullanan insanın potansiyeli ve
bunun nasıl olacağı, dünyada hala süregelen savaş hallerinin ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik problemler,dünyanın gündeminde
olan küresel ısınma ve bunun önümüzdeki yıllarda ki sonuçlarını
içeren alanında uzman konukların anlatımıyla insanin dönüşümünü içeren iyi hazırlanmış bir kongreydi.

AKADEMİK

Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hülya Özdemir ve İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Lena Yeniyorgan, 10,11 ve 12. sınıf öğrencilerimizden bu bölümlere ilgi duyanlarla bir araya geldi. Seminerde
bölümler hakkında geniş bir bilgilendirme yapıldı
ve öğrencilerimizin soruları yanıtlandı. Katılım gösteren değerli akademisyenlere teşekkür ederiz.

PROJELER

PROJELER
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2019 YGA ZİRVESİNDE GELİŞİM RÜZGARI
YGA; 2000 yılında Türkiye’de kurulan uluslararası bir Liderlik Okulu, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Programın amacı içinde yaşadıkları
toplumun sorunlarına duyarlı ve bu sorunların çözümüne yönelik dünya çapında inovasyonlar geliştiren vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirmektir.
YGA’ya her yıl 200 farklı üniversite ve liseden 50.000’in üzerinde öğrenci
başvurmaktadır. 18 Ocak tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan; aralarında T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU, Harvard & MIT Profesörü Mehmet TONER, Polimeks
Yönetim Kurulu Başkanı Erol TABANCA, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
YENİGÜN, Fiba Yönetim Kurulu Başkanı Murat ÖZYEĞİN, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ümit BOYNER, eski Borusan CEO’su Agah UĞUR gibi
önemli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı “2020 YGA Zirvesi”ne, okulumuzdan 14 öğrenci katılma hakkı kazanmıştır. 5 aşamalı mülakatlar ile
değerlendirildikten sonra seçilecek 50 kişi YGA liderlik programına katılma
şansı elde edeceklerdir. Liderlik programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Londra, New York, Boston, ve Silikon Vadisi’nde YGA Liderlik kampına
katılma hakkı elde edecek ve bu kampta Harvard, MIT, Stanford, Duke ve UC
Berkeley gibi üniversitelerle global stratejik işbirlikleri gerçekleştirme fırsatı
yakalayacaklardır.
Eskişehir Gelişim Okulları olarak, öğrencilerimizin akademik başarılarının
yanında, sosyal sorumluluk projelerine yönlenmelerinde aktif rol oynayan
Lise Rehberlik Birimimize teşekkür eder ve zirveye katılım hakkı kazanan
Melis Yavuz, Yağmur Çetin, İpek Bilgili, Başar Ercan, Aylin Akyol, Asmin Argan, Ege Şırlakoğlu, İlayda Nil Eren, Efe Karakoç, Özgür Deniz Akyol, Nehir
Uztuğ, Ege Sağlam, Aysu Rukiye Ondoğan, Dila Durceylan’a başarılar dileriz.

21. YÜZYIL BECERİLERİNDEN SOSYAL MEDYA
OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
5. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersinde medya metinlerinin değerlendirilmesi konusu üzerine Anadolu Üniversitesinin saygıdeğer hocalarından
Doç. Dr. Mustafa Karaca ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Gerçekleşen söyleşide öğrencilerimiz, medyanın kullanım alanlarını somut bir şekilde çeşitli
görsellerin sunumu ile öğrenerek medya iletilerinin olumsuz etkilerinden
nasıl korunabilecekleri konusunda bilgi sahibi oldular. Medya iletilerinin
doğruluğuna karar verme, gereksiz bilgileri eleme, içeriklere karşı eleştirellik geliştirme üzerine öğrencilerimize bir farkındalık kazandıran hocamız, sosyal medya bağımlılığı konusuna da değinerek öğrencilerimizin bu
durumdan korunabilmelerine yönelik çeşitli önerilerde bulundu.
Söyleşi sonunda öğrencilerimiz, her türlü medya aracına karşı aktif alıcılar
olma yolunda birer adım attılar. Öğrencilerimize eleştirelliğin bir yaşam
biçimi olduğunu söyleyerek olumsuz etkilere karşı bir direnç kazandıran
hocamıza, bu kıymetli söyleşisi ve emekleri için çok teşekkür ederiz.

GELİŞİMDE UYGULAMALI DERSLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Okulumuz 9 ve 10. sınıf öğrencileri akademik yoğunluktan ve stresten
uzak bir şekilde rahatlamalarını sağlamak ve ileriki yaşamlarında sosyal
ortamlarda daha etkin katılım sağlayabilmeleri amacıyla beden eğitimi,
müzik ve görsel sanatlar derslerinde alanında uzman öğretmenlerimizle
10 haftalık çalışmalarını başarıyla tamamladılar.
• BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİĞİNDE BOCCE, PİLATES, KORT TENİSİ
• GÖRSEL SANATLAR DERSİ İÇERİĞİNDE KOLAJ VE SERAMİK
• MÜZİK DERSİ İÇERİĞİNDE KEMAN, GİTAR, YAN FLÜT, PİYANO
Alanlarında branşlaşmaya gidilmiştir.
10 haftalık süreçte seçtikleri branşta etkin katılım ve performans gösteren
öğrencilerimize sertifikalarını takdim ettik.
Sertifika alan öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
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MZV 19’da
GELİŞİM LİSE YILDIZLARI
MZV, Mehmet Zorlu Vakfı’nın düzenlediği alanında
uzman ve önemli isimleri tüm gün bir araya getiren,
gençlerin kariyer ve geleceklerine odaklı etkinlikler
düzenleyen, kişisel gelişimlerine katkıda bulunan
bir Gençlik Zirvesi’dir.
Gençlik Zirvesi’nin amacı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen 3.000 lise ve üniversite öğrencisinin
birbirleriyle tanışmalarını ve öğrencilere network
yapabilmelerini sağlamaktır.

Günışığı Kitaplığı’nın “Yalan” temasında düzenlediği 2019 Zeynep Cemali Öykü Yarışmas’nın sonuçları açıklandı.
Okulumuzu temsilen Türkçe Öğretmenimiz Gülser Özgür danışmanlığında yarışmaya katılan geçen yıl 8. sınıf öğrencimiz olan İlkim Bilge İdem’in
“Küçük Yalan” adlı öyküsü, dikkati çeken 7 öykü
arasına girerek “Zeynep Cemali Öykü Yarışması
2019 Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yayımlanmaya değer bulundu.
Okulumuz adına bu başarıyı elde eden öğrencimizi ve bu başarıya katkı sağlayan öğretmenmizi
tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

LİSE REHBER ÖĞRETMENİMİZ ÖDÜL MERKEZİ KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISINDAYDI
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Ödül Merkezi
Koordinatörleri Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 ayrı Ödül Merkezi’nin katıldığı toplantıda okulumuzu
Ödül Koordinatörümüz Nihan Karakaş temsil etti.
Eskişehir Gelişim Okulları olarak, lise birimimizde 3 yıldır
yürütülen ve öğrencilerin kişisel gelişimine büyük katkı
sağlayan Ödül Programı’nı desteklemeye devam ediyor,
programda yer alan ekibimize ve katılımcı öğrencilerimize
başarılar diliyoruz.

PROJELER

“Sıfır Atık” hedefiyle yola çıkan ve tüm etkinlik boyunca sürdürülebilir çözümlerin sunulacağı Zirve’ye
katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz Deniz Erten,
Ceyda Bayur, Zeynep Alhan, Arda Kır, Dila Durceylan, Almina Özmert, İrem Armağan, Fatma İlayda
Öksüz, Ezgi Etkin, Celal Tuğhan Öder, Işılay Kaytak
ve öğrencilerimizi akademik başarının yanında kişisel gelişimlerini destekleyecek çalışma ve projelere
yönlendiren Gelişim Lise Rehberlik Birimimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

PROJELER

PROJELER
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GELİŞİM’DE
EGIMUN 2019

Okulumuzun düzenlediği EGIMUN MUN Konferansı 25-27 Ekim tarihleri
arasında gerçekleşti. Türkiye’nin ve şehrin çeşitli yerlerinden birçok okuldan delege ve delegasyonlara ev sahipliği yaptık. 3 gün süren konferansta
delegeler 5 farklı komitede münazaralarını gerçekleştirip dünya sorunlarına çözüm aradılar, eğlencenin de eksik olmadığı konferansta katılımcılar için birçok aktivite yer aldı. 4 lise, 1 ortaokul komitesi olmak üzere 5
komitede başarıyla biten konferansta emeği geçen bütün öğrencilerimizi
ve öğretmenlerimizi kutluyor, tüm katılımcılarımıza katılımlarından dolayı
teşekkür ediyoruz.

GELİŞİM MUN KULÜBÜ 13-15 ARALIK’TA
ESOGUMUN KONFERANSINDAYDI!
Gelişim MUN Kulübü öğrencileri Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi MUN Kulünü’nün düzenlediği Model Birleşmiş Milletler konferansında 3 gün boyunca UNEA,
UNFPA, NATO ve UNWOMEN komitelerinde aktif olarak
katılım sağladı. Konferans sonunda NATO komitesinde
Pınar Işık Kaya, UNWOMEN komitesinde Başar Ege Tatoğlu, UNFPA komitesinde Dila Durceylan Honourable
Mention ödüllerine layık görüldüler. Tüm komitelerde
başarıyla aktif rol oynayan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.

GELİŞİM MUN KULÜBÜ AHMET KANATLI
ANADOLU LİSESİ’NDEYDİ

Gelişim MUN Kulübü öğrencileri ve Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi öğrencileri’nin 2 Ekim’de beraber gerçekleştirdiği MUN 101 eğitimi sayesinde iki okul arasında iş birliği sağlandı. Okulumuz kulüp öğrencileri
MUN hakkında deneyimlerini ve bilgilerini Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile paylaştı. Bu verimli çalışma için okulunu bize açan
Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi’ne ve özverili çalışmaları ve paylaşımları
için Gelişim MUN Kulübü öğrencilerine teşekkür ederiz.

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN
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EDINBURGH DÜKÜ ÖDÜL PROGRAMI SUPERVISOR EĞİTİMİ
Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği “Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı”
kapsamında “ödül ekibimiz” güçlenmeye
devam ediyor. Coğrafya öğretmenimiz Şeref Şentürk, 18-20 Ekim tarihleri arasında
ESOGÜ Oteli’nde gerçekleştirilen supervisor
eğitimine katılarak “ödül ekibimize” dahil olmuştur. Öğretmenimizi tebrik ediyor, programa katılacak tüm öğrencilerimize başarılar
diliyoruz.

Okulumuzda yürütülen The Duke Of Edinburgh Internatıonal Award kişisel gelişim programı kapsamında Bağımsız Katılımcılar ve Ödül
Liderleri Koordinatörü Nilüfer Yılmaz bizleri
ziyaret etti.
Ödül Programının okulumuzda ilerleyişi , gelişimi ve yürütülmesi ile ilgili paylaşımların
ardından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında
Ulusal Ofis tarafından yapılan yenilikler hakkında Sayın Yılmaz, ödül koordinatörü Nihan
Karakaş, ödül lideri Ceyda Dörtköşe ve supervısor Eftal Üleş’i bilgilendirdi. Ödül Programına
katılım gösteren öğrencilerimizle de bir araya
gelerek onların duygu ve düşüncelerini aldı.

EDINBURGH DÜKÜ ULUSLARARASI ÖDÜL PROGRAMI VE
GENÇBİZZ LİSELERARASI GİRİŞİMCİLİK PROGRAM TANITIMLARI
9. Sınıf öğrencilerimize, okulumuzda uygulanan
önemli uluslararası programların tanıtımı yapılmıştır. İlk olarak öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine
ve geliştirmelerine, özgüven ve özdisiplin kazanmalarına, girişimcilik ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine, sorumluluk almalarına, farklı kültürleri tanımalarına, anlamalarına ve doğaya saygı duymaya teşvik
eden The Duke of Edinburgh’s International Awards
Ödül Programı, Ödül Koordinatörümüz Nihan Karakaş ve Supervisorımız Eftal Üleş tarafından tanıtıldı. Ardından öğrencilerin, iş dünyası gönüllüleri
mentörlüğünde ve öğretmenlerinin rehberliğinde,
kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurdukları, okul sınırları içerisinde gerçek ürün veya
hizmet üreterek satış yaptıkları, yönettikleri, ulusal
ve uluslararası fuarlara katıldıkları, program sonunda şirketlerini tasfiye ettikleri, yaparak öğrenmeye
dayalı bir ekonomik eğitim programı olan Genç
Bizz Liseler Arası Girişimcilik Programı, 10. Sınıflar
Rehber Öğretmenimiz Ceyda Dörtköşe tarafından
tanıtıldı. Öğrencilerimize katılım gösterecekleri bu
program ve yarışmalarda başarılar diliyoruz.

PROJELER

EDINBURGH DÜKÜ ULUSLARARASI
ÖDÜL PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ OKULUMUZDAYDI

TÖRENLER

TÖRENLER
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ATATÜRK’Ü İLELEBET YAŞATACAĞIZ!
“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek
değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.” diyen
Ata’mızı görmeden ama onu anlayarak geçirdiğimiz bir
10 Kasım daha yaşadık.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da saatler 09.05’i
gösterdiğinde büyük bir coşku ile Ata’mızı andık. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okul Lise Yöneticimiz Sinem Beken’in duygu ve özlem yüklü konuşmasıyla başlayan tören, okulumuz 11. sınıf öğrencimiz Ezgi
Kaynak’ın okuduğu şiir ve 10. sınıf öğrencimiz Hava
Dilara Aşar’ın Atatürk için kendisinin yazdığı metinle
devam etti. Ardından okulumuzun tüm 9. Sınıflarının
katıldığı oratoryo gösterisi izleyenlere coşku dolu anlar
yaşattı. Töreni düzenleyen okulumuz müzik öğretmenleri ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerini tebrik eder,
törenimize katılan tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür
ederiz.

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN
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TÖRENLER

Öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla “her sınıf için bir Cumhuriyet
ağacı” düşüncesinden hareketle okulumuzda fidan dikme etkinliği düzenledik.
Törende sosyal bilgiler öğretmenimizin günün anlam ve önemini belirten
konuşmasının ardından 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin okuduğu “Cumhuriyet” şiirleri coşkuyu artırdı. Cumhuriyet’in zorlu kuruluş süreci ve Cumhuriyet’in bize kazandırdıklarıyla ilgili “YAŞASIN CUMHURİYET” konulu tiyatro
gösterisi, Gelişim Ortaokul Tiyatro Kulübümüz tarafından canlandırıldı.
Türkçe öğretmenlerimizin düzenlediği “Cumhuriyet Konulu Hikaye ve Şiir
Yarışması”ında ve beden eğitimi öğretmenlerimizin düzenlediği atletizm
yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verildi. Gelişim Senfoni Orkestrası ve 5. sınıf öğrencilerimizden oluşan koronun seslendirdiği
coşkulu marşlara tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz bayraklarla, alkışlarla
eşlik etti.
Törenin son bölümünde “DEMOKRASİ, HÜRRİYET, EŞİTLİK, ULUSALCILIK,
HALKÇILIK, LAİKLİK, DEVRİMCİLİK, DEVLETÇİLİK” kavramlarını temsil eden
“CUMHURİYET” güvercinleri uçuruldu. Güvercinlerin uçurulma anında öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

CUMHURİYET COŞKUSU GELİŞİM’LE YAŞANIR
Gelişim Okulları Senfoni Orkestrası ve 5. Sınıf öğrencilerimiz Cumhuriyet
coşkusunu Vega Alışveriş Merkezi’nde ve Özdilek Alışveriş Merkezi’nde yaşattılar.
Cumhuriyet marşlarının yanı sıra orkestramızın seslendirdiği diğer eserlerde herkes tarafından beğeniyle karşılandı. Öğrencilerimizi bu güzel konser için tebrik ederiz

TÖRENLER

Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da Gelişim
ailesi olarak hafta boyunca devam eden etkinliklerle kutladık.

TÖRENLER

TÖRENLER
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BAŞÖĞRETMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İZİNDEN
İLERLEYEN ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN
Öğretmenler Günü okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Lise okul başkanlarımız tarafından
sabah çiçeklerle karşılanan öğretmenlerimizi
sonrasında Kurucumuz Erdal Şahbaz lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulu kademelerinde ziyaret
ederek öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü
kutladı. Lise öğrencilerimiz tarafından hazırlanan
Öğretmenler Günü etkinlikleri oldukça renkli
geçti.
10.sınıf öğrencimiz Hava Dilara Avşar’ın öğretmenlerimiz için hazırladığı konuşmayla başlayan
program 11.sınıf öğrencilerimizin vals gösterisi
ile devam etti. Dans öğretmenimiz ile hazırlanan
zumba gösterisi de programa eğlence kattı. Öğrencilerimiz tarafından öğretmenlerimize hazırlanan karakalem, photoshop, kaligrafi ve akrostiş
çalışmaları görülmeye değerdi.
Programın sonunda geleneksel hale getirilen
Oscar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Ödül alan
öğretmenlerimiz öğrencilerimizin akrostiş çalışmalarıyla açıklandı. Programımız 2019-2020 yılı
öğretmen oscarlarının takdim edilmesinin ardından okulumuzun müzik grubunun konseriyle
sona erdi. Programda görevli olan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.
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İLKOKULA YENİ KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZİN
OKULA UYUM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

1. SINIFLAR İLE OKULA
UYUM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına
günler kala aramıza yeni katılan 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizle oryantasyon (okula uyum) programımızı gerçekleştirdik. Heyecanla ve merakla beklediğimiz öğrencilerimizle İngilizce, Müzik, Görsel
Sanatlar, Drama ve Dans etkinlikleriyle dolu dolu
bir gün geçirdik. Tüm velilerimize ve öğrencilerimize mutlu ve başarı dolu bir yıl dileriz.

1. Sınıf öğrencilerimizle oryantasyon (okula uyum)
programımızı gerçekleştirdik. Heyecanla ve merakla beklediğimiz öğrencilerimizle İngilizce, Müzik, Görsel Sanatlar, Drama ve Dans etkinlikleriyle
dolu dolu bir gün geçirdik. Tüm velilerimize ve
öğrencilerimize mutlu ve başarı dolu bir yıl dileriz.

4. SINIFLAR ORYANTASYONDA
3. sınıftan 4. sınıfa geçen öğrencilerimizin, yeni
eğitim öğretim yılına hazırlık için iki gün gerçekleştirilen oryantasyonda eğlenceli ve eğitici etkinliklerle güzel bir gün geçirdiler.

5. SINIFLAR İNGİLİZCE
ORYANTASYON PROGRAMI
5. Sınıflar İngilizce oryantasyon programımız Ortaokul Müdürümüz Hulusi Karslı’nın velilere tanıtım
sunumuyla başladı. 5 gün süren İngilizce programı öğrencilerimizin dünya vatandaşı olma ve 21.
yüzyıl becerilerini edinmelerini destekleyen içerik
ve aktiviteler doğrultusunda oluşturuldu. İngilizce
okuma, dinleme, konuşma ve yazma gibi temel
becerilerin yanı sıra İngilizce hikaye anlatımı ve hikaye tamamlama, takım ruhu oluşturma, yabancı
dilde toplum karşısında konuşabilme gibi önemli becerileri dikkate alınarak hazırlandı. İngilizce
öğretmenleri ve yabancı hocalarımız tarafından
sürdürülen 5 günlük İngilizce programımız öğrencilerimizin İngilizcede başarabilme duygusunu
arttırmayı ve yıl içinde bulunacakları yoğun İngilizce eğitimine adapte olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Öğrencilerimiz coşku ve sevinçle
ilk günlerini tamamladılar.

10. ve 11. SINIF
ORYANTASYON PROGRAMI

ETKİNLİKLER

ORYANTASYONLARIMIZ

Aramıza yeni katılan 10 ve 11. Sınıf öğrencilerimiz için oryantasyon süreci Lise yöneticimiz
Sinem Beken’in “Okul Tanıtımı ve Okul Kuralları Sunumu” ile başlayarak okul birimlerini
tanıma gezisi ve rehberlik tanışma etkinliği
ile devam etti.

GELİŞİM’DE İNGİLİZCE RÜZGARI
9.Sınıf öğrencilerimiz ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına, okulumuzda ilk defa
gerçekleştirilen “Yabancı Dil Oryantasyon Programı” ile başlandı. Lise Yöneticimiz
Sinem Beken’in Okul Tanıtım Sunumu ile başlayan programımız, öğrencilerimizin
“Gelişim’de İlk Günüm” anılarını yazması ile devam etti. Ardından öğrencilerimize
İngilizce yazılı ve sözlü sınav uygulandı.
Okulumuzda bir hafta boyunca süren olan Yabancı Dil Oryantasyon Programımızın amacı, “21.yy Öğrenci Profili”nde olması gereken bir yabancı dili iyi düzeyde
kullanabilme, işbirliği gibi becerilerin öğrencilerimize kazandırılabilmesi, öğrencilerimizin yoğun İngilizce programına adapte olabilmeleri, disiplinler arası eğitim ile bilim, sanat, müzik, dünya tarihi hakkında İngilizce bilgi sahibi olabilmeleri
ve en önemlisi dünya vatandaşı olma yolunda öğrencilerimizi desteklemektir.
Programın içerisinde öğrencilerimizin okulu tanımaları, grup içerisinde rahat hareket edebilmeleri ve kendilerini İngilizce ifade edebilecekleri alanlar oluşturmaları, takım ruhu oluşturabilmeleri yanında katıldıkları tiyatro ve drama derslerinde
İngilizce konuşabilmeleri hedeflenmektedir.

ETKİNLİKLER

ETKİNLİKLER
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YENİ EĞİTİM YILINA
COŞKUYLA BAŞLADIK

Öğrencilerimizin ve velilerimizin bahçeye alınmasıyla başlayan
açılışımız, öğrenci ve öğretmenlerimizin tören alanına geçmesiyle renklendi.
Açılış konuşmasını okul kurucumuz Erdal Şahbaz yaptı. 21. yy.
Eğitim becerileri üzerinde duran kurucumuz, hem dil becerilerinin hem de matematiğin önemine değindi.
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimizin, Gelişim Okulları öğretmenleri adına yaptığı konuşmasının ardından okulumuz 20182019 eğitim yılı mezunlarından Yaprak Türk’ün konuşmasıyla
devam eden törenimiz, öğrencilerimizin Gelişim Marşı eşliğinde sınıflara geçmesiyle son buldu.

GELİŞİM OKULLARI YENİ EĞİTİM
YILINA HAZIR

Öğretmenlerimiz ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına seminer
dönemi ile başladı. Öğretmenlerimize Okul Yönetim Kurulu
Üyesi Sedat Sönmez ve Okul Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal
Şahbaz açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Sayın Erdal Şahbaz
açılış konuşmasında, her yıl gittikçe büyüyen vizyon ve misyonlarımız doğrultusunda eğitim adına yapılması gereken her şeyi
yakından takip ederek 21. yy. eğitim becerilerini öğrencilerine
benimseten, başarma ve kazanma geleneğini bozmadan yoluna devam eden bir okul olarak, tüm bu özelliklerimizi Kütahya’ya
taşıyarak, Kütahya Gelişim Okullarının açılışı müjdesini verdi.
Seminer dönemimizde öğretmenlerimize 21. yy. eğitim becerilerini destekleyen “inovasyon eğitimi”, Vizyon 2023 Perspektifinde
Eğitim gerçekleştirilirken amacımız gelecek için esas vurgumuz
öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin odağına Matematik ve
hem Türkçede hem de İngilizce’de okuma/anlamayı yerleştirerek
öğrenim planımızı yapmaktır.
Geçtiğimiz yıllarda elde edilen başarılarımızı daha da ileriye taşımayı hedeflediğimiz yeni dönemimizin “GELİŞİM AİLESİ” ne mutluluk ve başarılar getirmesini diliyoruz.

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN
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“ANLAYIŞ İLE DİNLEMENİN BÜYÜSÜ”

ADLI EVEBEYN ATÖLYE ÇALIŞMALARI

9. SINIF İNGİLİZCE LEVEL 4 VE LEVEL 5 ÖĞRENCİLERİ

ULUSLARARASI FESTİVALLERİN İNGİLİZCE SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
“Amazing Festivals Around the World”
kapsamında öğrenciler bu festivallerle
ilgili araştırma yaptıktan sonra çeşitli aksesuar, fotoğraf vs. ile İngilizce sunum
yaparak ünite sonu etkinliğini başarıyla
tamamladılar.

DRAMA ÖĞRETMENİMİZ 30. ULUSLARARASI
EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİN’DE
Bu yıl Adana’da gerçekleştirilen kongrenin ana teması
“UYUM” olarak belirlendi. Uyumun olmadığı tüm ortamlarda kaos, dağınıklık, yabancılaşma, anomi, bozulma, amaçtan uzaklaşma, belirsizlik gibi durumlar yaşanabilir. Bu
durumları yaşamamak için yaratıcı drama ile uyum amaçlı
etkinliklerin çevresinde bir çember oluşturuldu. Drama öğretmenimiz Bedri Adar, Sanja K. Tasic’in Dans ve Performans
atölyesinde katıldı.

GELİŞİM OKULLARI ÖĞRETMENLERİ II. ULUSLARARASI
COĞRAFYA EĞİTİM KONGRESİ’NDEYDİ
3, 4, 5 Ekim tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde gerçekleştirilen II. Uluslararası Coğrafya Eğitim Kongresi Okulumuz Coğrafya Öğretmenleri Alev Çelik ve Şeref
Şentürk ile Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Sema Bensiz’in
katılımı ile gerçekleştirildi. Bildiriler, çalıştaylar, paneller,
atölyeler, sergiler ile 400 civarı sunumun yapıldığı; yurt dışı
ve yurt içi yoğun katılım ile üç gün boyunca coğrafyanın
bugünü ve geleceğine yönelik paylaşımlar gerçekleştirildi.
Coğrafya eğitiminin önemi konusunda katılım gösteren
tüm paydaşlarla kongrede bir araya gelen öğretmenlerimiz
bilgi paylaşımında bulundu. Kongrenin düzenlenmesinde
emeği geçen Prof. Dr. Eyüp Artvinli hocamıza ve destek
olan kurumlara teşekkür ederiz.

GELİŞİM’DE TATBİKAT
Gelişim Okullarında 15 Ekim Salı günü yangın-sabotaj ve doğal afet
durumunda farkındalığı artırmak amacıyla tatbikat yapıldı. Toplanma alanında bir konuşma yapan Ortaokul Müdürü Hulusi KARSLI
ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, her türlü tehlikeye karşı
duyarlı olmamız gerektiğini belirterek 1 dakika 53 saniyede okulun
boşaltıldığını söyledi. Öğrenci ve öğretmenlere yapılan uygulamadaki performanslarından dolayı teşekkür etti.

ETKİNLİKLER

O

kulumuz lise kademesi rehberlik biriminin önderliğinde yürütülen
çocuk-evebeyn iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen “Anlayış
ile Dinlemenin Büyüsü” adlı atölye çalışmalarımız, 19 Ekim- 9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. “Etkili Anne Baba Okulu” sertifikalı eğitmeni
Dilşad İyigün tarafından verilen bu uygulamalı eğitimde; çocuklarımızla
iletişim kurarken onlara ulaşmak yerine aramıza duvar ören iletişim engellerini tanımak, “Etkin Dinleme Yöntemi” ile tanışarak çocuklarımızın
kendi sorununa kendi çözümünü bulmasına destek olmak, çocuklarımızı doğru anlamak ve doğru iletişim kurmak gibi önemli noktalar üzerinde durulmuştur. Son derece yararlı ve etkili çalışmalarını velilerimiz ve
bizlerle paylaşan eğitmen Dilşad İyigün’e, katılımları ve çalışmaya olan
ilgileriyle velilerimize çok teşekkür ediyoruz.

ETKİNLİKLER
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1ST GRADERS ENJOY THE
‘ENGLISH WEEK’ SO MUCH!
Okulumuzda her yıl düzenlenen English Week kapsamında bu dönemde de renkli, eğlenceli ve öğretici aktiviteler yapıldı. Öğrenciler İngilizce’yi sınıf dışında da
pratiğe dökme fırsatı buldular.

ENGLISH WEEK IS HERE!
4B and 5B classes did Buddy Reading for English week
on Monday afternoon. Students partnered up to read
English books to each other and then discuss the books together. We are looking forward to the rest of the
4th and 5th graders reading later this week.

THE YOGI UMBRELLA
STORYTELLING
The main character Lou in the storytelling activity
THE YOGI UMBRELLA has brought her Yogi Umbrella for English Week. Our kindergarten and primary school students have enjoyed the interactive storytelling activity in English.
The Yogi Umbrella’daki ana karakter Lou Yogi Şemsiyesini İngilizce Haftası sebebiyle okulumuza getirdi. Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz interaktif
olan İngilizce Hikaye anlatımı gösterisinden büyük keyif aldılar.

ENGLISH WEEK AT HIGH SCHOOL
As Gelişim High Schools, we celebrated English
Week! 9th and 10th grade students started their
English week activities with a debate on Monday. In the final, the winners were given awards
on Wednesday and Friday. They had fun while
competing with Kahoot. They tried to answer
various questions from different topics and the
winners were awarded with certificates. They
also met Erasmus students and had a chat on
Thursday. Mini presentations were given to the
parents about history, technology, art, music,
culture and space.
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İLKOKUL ENGLISH WEEK’I COŞKUYLA KUTLADI!

LET’S DO IT TÜRKİYE
Gelişim Okulları “Let’ s Do It Türkiye’’ diyerek 21 Eylül Dünya
Temizlik Günü’ne onlarca öğrencisi ile gönüllü olarak katıldı. Muttalıp Bölgesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte eldivenlerimizi takıp çöp torbalarımızı elimize alarak çok sayıda
çevre gönüllüsü ile beraber bölgedeki çöpleri topladık. 150
ülkede ve ülkemizde de 81 ilde aynı gün gerçekleştirilen
etkinlikte yer almanın gururu ile çevre sorunları, geri dönüşümün önemi, çöplerin ayrıştırılmasının gerekliliğini ve
“Sürdürülebilir Bir Dünya”yı öğrencilerimiz deneyimleyip
öğrenmiş oldu.

DEBATE TIME! IN FAVOR OF OR AGAINST?
In the Debate Activity, our 7th grade students discussed
“Which is more important: Money or Education?” in English. In this activity our students tried to convince one another by expressing their thoughts in English. By doing so,
our students strengthened their English speaking skills as
well as improving their ability to defend their ideas, respect
each other’s ideas, research and empathize.
MÜNAZARA ZAMANI!
7.sınıf Öğrencilerimiz Debate Speech (İngilizce Münazara )
etkinliğine “Para mı eğitim mi önemlidir” konularını İngilizce olarak tartıştılar. Etkinlikle öğrencilerimiz düşüncelerini
İngilizce olarak ifade ederek birbirlerini ikna etmeye çalıştılar. Bu sayede öğrencilerimiz konuşma becerilerini pekiştirirken fikirleri savunma,fikirlere saygı duyma, araştırma ve
empati kurma yeteneklerini de geliştirmiş oldu.

THE SUPER READERS OF NOVEMBER

HOORAY!! WE ARE READY
FOR THE YOGI UMBRELLA!
We prepared our glasses and crowns for storytelling”The Yogi
Umbrella” for English Week. We look forward to seeing it.
Anaokulu olarak hikaye anlatımı “The Yogi Umbrella” etkinliği
ve English Week için gözlüklerimizi ve taçlarımızı hazırladık. Etkinlik için sabırsızlanıyoruz.

We congratulate our students from each grade on reading the most English books in November. We are looking
forward to the super readers of December.
Kasım ayı içerisinde en fazla İngilizce kitap okuyan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Aralık ayında en çok İngilizce kitap
okuyacak öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz.

ETKİNLİKLER

Okulumuzda her yıl düzenlenen
English Week kapsamında bu dönemde de renkli, eğlenceli ve öğretici aktiviteler yapıldı. Öğrenciler İngilizce’yi sınıf dışında da
pratiğe dökme fırsatı buldular.

ETKİNLİKLER
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YAZAR VE KARİKATÜRİST BEHZAT TAŞ
5. SINIFLARIMIZ İLE BULUŞTU
5.sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinin “Kültür ve
Miras” ünitesi kapsamında okumuş oldukları “Çizgilerle
Anadolu Uygarlıkları” ve “Çizgilerle Mezopotamya Uygarlıkları” kitaplarının yazarı ve çizeri olan Behzat Taş ile tanıştı. Ezberci tarih anlayışını terk edip eğlenerek öğrenme
metodunu kitaplarına uygulayan yazarımız, karikatürler
çizerek, hayatından paylaşımlarda bulunarak öğrencilerimiz ile zevkli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin sonunda öğrencilerimizin sorularını yanıtlayan Behzat Taş,
öğrencilerimizin okudukları kitapları imzaladı.

OKUMAK “GELİŞİM”İN EN BÜYÜK PARÇASIDIR

Öğrencilerimizin kitap sevgisini pekiştirmek, zevklerine uygun kitap seçmelerini sağlamak amacıyla 8, 9 ve 11 Ekim
tarihlerinde Özdilek Kitap Fuarı´na gezi düzenledik. Okulumuz 7. sınıf öğrencilerimizin katıldığı gezide öğrencilerimiz
yazarlar ve kitaplarla dolu güzel bir gün geçirdiler. Okulumuzun “Okuyan Okul” temasıyla örtüştüğü bu etkinlikten
öğrencilerimiz çok mutlu ayrıldılar.

MY MED-SCHOOL JOURNEY
Berkay Şimşek, the graduate of Eskişehir Gelişim Schools, shared
the secrets of being 10th in 2013 LYS Turkey with our students.
During the interview, held in English, Berkay Şimşek talked about
his experiences in Hacettepe University Faculty of Medicine in
English language. As Gelisim Schools, we would like to thank him
for the fruitful interview.
MY MED-SCHOOL JOURNEY
Okulumuz mezunlarından Berkay Şimşek 2013 LYS Türkiye 10.su
olabilmesinin sırlarını 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerimizle paylaştı.
İngilizce gerçekleşen söyleşide Berkay Şimşek Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde edindiği deneyimlerden de bahsetti. Kendisine bu verimli söyleşi için Eskişehir Gelişim okulları olarak
teşekkür ediyoruz.

MASKEMİ TAKARIM FARKINDALIK YARATIRIM
2-8 Kasım Lösev Haftası çerçevesinde Lösemili Çocuklar
Vakfı ve okulumuz lise rehberlik biriminin iş birliği ile
etkinlikler düzenlendi.Hafta boyu okulumuzda yer alan
stantta lösemili çocuklarımızın aileleri tarafından yapılan ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelir ile Lösev’e
destek olundu. Öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak
amacıyla minik bir müzik resitali gerçekleştirildi. Stand
ziyaretinde bulunan Lösev gönüllüsü Aslıhan Kırlot’a,
desteğini esirgemeyen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

OKULUMUZDA “LÖSEV TANITIM SUNUMU”
Okulumuzda 3 Ekim Perşembe günü, 9 ve 10.Sınıf öğrencilerimizi bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla
“Lösev Tanıtım Sunumu” yapıldı. “Lösemi nedir, belirtileri
nelerdir? LÖSEV hastalarına nasıl yardım eder?, Gönüllülük nedir, nasıl gönüllü olunur?” gibi konuların işlendiği
faydalı sunumu için, Lösev gönüllüsü Fatmanur Ağdacı’ya
teşekkür ediyoruz.
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Geleneksel Yılbaşı Şenliğimiz veli ve öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

GENÇ YAZARLARIMIZ NİLÜFER ALTUNKAYA
İLE BULUŞTU
Yaratıcı Yazarlık Kulübü öğrencilerimiz bu hafta atölyelerinde yazar Nilüfer Altunkaya’yı ağırladılar. Altunkaya’ya yazar olma, yazma ve okuma ile ilgili zihinlerini kurcalayan tüm soruları yönelten
öğrencilerimiz keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Her hafta atölye
çalışmaları esnasında farklı tekniklerle kalemlerini konuşturan
yaratıcı yazarlarımız bir hikayenin eleştirel okunması üzerine de
çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarımıza katkıda bulunan Nilüfer
Hanım’a teşekkürlerimizi sunarız.

THE BEST UGLY SWEATER
GIVING A SOCIAL MESSAGE

5th and 6th grade students celebrated New Year with their ugly sweaters.
They decorated their sweaters with ornaments. They gave their social messages with their creativity like “global warming, using the Internet, pollution”.
They had fun and wished “happy and peaceful new year”. Thank you for all our
students.
SOSYAL MESAJ VEREN EN İYİ UGLY SWEATER
5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz yeni yılı “Ugly”tişörtleri ile kutladılar. Öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak tişörtlerini dekore ettiler. Bu tişörtlerle “küresel
ısınma, internet kullanımı, kirlilik” ile ilgili sosyal mesajları ilettiler. Eğlendiler
ve mutlu huzurlu bir yıl dilediler. Bütün öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

WORLD CLEAN UP

“World Clean Up” Dünya Temizlik Günü hareketi ilk olarak 3 Mart 2008’de ortaya çıkan 50 bin kişinin 10 bin ton
çöpü yalnızca beş saatte temizlediği bir harekettir. 2018
yılında Let’s Do It Vakfı tarafından düzenlenen “Word
Clean Up Day” etkinligi aralarında Türkiye`nin de bulunduğu 158 ülkede aynı anda yapılmış, 17 milyon kişiye
ulaşarak rekor kırmıştır. Bu yıl 21 Eylül Cumartesi günü
düzenlenecek Dünya Temizlik Günü etkinliğine Gelişim
Okulları olarak sponsor oluyoruz. Etkinliğin Eskişehir
direktörü aramıza katılarak öğrencilerimize yaptığı sunum ile farkındalık yaratarak temiz çevre, çöp sorununu yenme, sürdürülebilir bir Dünya mesajı ile etkinliğin
amaçlarını okulumuza anlattı.

ETKİNLİKLER
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..............................

4. SINIFLAR SOSYAL
BİLGİLER DERSİNİ İNÖNÜ’DE
İŞLEDİ
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..............................
4. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum”
ünitesi kapsamında Metristepe, İnönü Şehitliği, Karargah Evi ve Müzesi’ne gittiler. Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı sayılan İnönü Savaşları’nın yapıldığı yeri görüp bölgenin İnönü Savaşı içindeki yeri
ve önemine vurgu yaptılar. Savaş alanında, yaşayarak, yerinde öğrenen öğrencilerimiz, duygusal anlar yaşadılar. Türk Hava Kurumuna
yapılan ziyaret ile eğlenceli dakikalar yaşayarak havacılık tarihi hakkında bilgi edindiler.

9.SINIFLAR İLE “GELENEKSEL
GELİŞİMLİ OLMAK”GEZİMİZ
Her yıl 9.sınıf öğrencilerimize düzenlenen geleneksel “ Gelişimli Olmak” gezimizi gerçekleştirdik.W&D Airsoft Arena’da
düzenlenen etkinliğin ilk etabında öğrencilerimiz arasında
oluşturulan takımlar, hazırlanan Survivor parkurunda yarıştılar. Birlikte yenen öğle yemeğinin ardından öğrencilerimiz
kendi takımlarıyla Airsoft etabında birbirleriyle mücadele
ederek bu keyifli günü sonlandırdılar.

6.

RİMİZ
VE 7. SINIF ÖĞRENCİLE

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

SAZOVA’DA

Öğrencilerimiz “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesi kapsamında,
Fen Bilimleri Öğretmenleri rehberliğinde, “Sabancı Uzay Evi”ni
ve “Bilim Deney Merkezi”ni gezdiler. Yıldızlar ve Güneş sistemi
gösterileri ile derste öğrendiklerini pekiştirdiler. “Bilim ve Deney
Merkezi”nde deneyleri yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı bulan öğrencilerimiz geziden oldukça mutlu bir şekilde ayrıldılar.

ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE

TARİH DERSİ

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

9.sınıflarımıza tarih dersi kapsamında farkındalık yaratmak ve tarih bilinci oluşturmak
amacıyla Eti Arkeoloji Müzesi’nde ders anlatımı gerçekleştirildi. Tarih öğretmeni Sinem Pilgir eşliğinde gerçekleştirilen müze ziyaretinde
öğrencilerimiz İlk Çağ Uygarlıkları ve Roma Dönemi eserlerini yerinde incelediler.
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TRIP TO THE ZOO!

ESKİŞEHİR KURTULUŞ MÜZESİ’NDE
4.sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersi “ Kültür ve
Miras” ünitesinde “Milli Mücadele” konusunun kapsamında Eskişehir Kurtuluş Müzesi’ne gezi düzenlediler.
Öğrencilerimiz küllerinden yeniden doğan bir ulusun,
tek vücut olup direndiği, büyük bir savaşın ve direnişin
verildiği, bir halkın ulus olma uyanışının, birleşmesinin,
ayağa kalkıp destanlaşmasının yaşandığı topraklarında,
belgelerle Kurtuluş Müzesi’nde tekrar yaşadılar

4.SINIF ÖĞRENCİLERİ MADEN OCAĞINDA
4.sınıf öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde Osmangazi Üniversitesi Maden
Fakültesini ziyaret ettiler. Fen Bilimleri dersinin konusu olan “Kayaçlar ve Madenler” ile ilgili ayrıntılı bilgileri Maden Fakültesi’ne ait maden ocağında aldılar.
Baretlerini giyerek maden ocağının aslına uygun yapılan örnek maden ocağına heyecanla girdiler. Burada kömür madeni nasıl çıkarılır, hangi aşamalardan
geçer, madende çalışanlar nelere dikkat etmelidir, çalışma ortamları nasıldır
ve bunun gibi daha birçok önemli bilgileri yerinde izleyerek öğrendiler. Öğrencilerimize bu önemli bilgiler Prof. Dr. Halil İpek tarafından açıklandı. Prof.Dr.
Halil İpek’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için çok
heyecanlı, bilgilendirici, keyif verici ve anlamlı bir gezi oldu.

ÜÇÜNCÜ SINIFLAR
UZAY EVİ’NDE

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

3. sınıflarımız sınıf öğretmenleri eşliğinde
Sazova Uzay Evi’ni ziyaret ettiler. Öğrenciler uzay ile ilgili gösterimler ve interaktif
sunumlar izleyerek gezilerini keyifli bir şekilde tamamladılar.

GELİŞİM İLE
TARİHE YOLCULUK
5. sınıf öğrencilerimiz sosyal bilgiler ve rehber öğretmenimiz eşliğinde Frig Vadisi-Yazılıkaya gezisi yaptılar.
Öğrencilerimiz ilk önce Seyyid Battal Gazi Türbesi’ni
gezip türbenin tarihini dinlediler. Sonraki durağımızda
Frig Vadisi-Yazılıkaya’ya giderek Frig Uygarlığı’nın kültürel özelliklerini ve Yazılıkaya’nın önemini gözlemleme şansı yakaladılar.
Gezi esnasında defterlerine notlar alan öğrencilerimiz,
defterlerine gezi değerlendirme ödevi yaptılar. Gezide
öğrendiklerini sınıfta paylaşan öğrencilerimiz gezimizin amacına ulaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

GEZİLER

4.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ

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

2. sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersleri kapsaminda Sazova Parkı’ndaki hayvanat bahçesini
ziyaret ettiler. Hayvanların neler yapıp neler
yapamadıklarını İngilizce olarak anlatıp tekrar
yapma fırsatı buldular.

GEZİLER
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ANKARA ÜNİVERSİTELERİ
TANITIM GEZİSİ
10. ve 11. sınıf öğrencilerimizin üniversiteleri daha yakından tanımaları, bölümler hakkında bilgi edinmeleri,
meslek ve kariyer planlamalarında daha bilinçli seçim
yapmaları amacıyla oluşturulan; Kariyer Planlama ve
Mesleki Rehberlik Çalışmaları’mız, Ankara üniversiteleri
tanıtım gezisiyle başlamıştır.
TOBB, ODTÜ ve Bilkent Üniversitelerini ziyaret eden
öğrencilerimiz, üniversite yetkililerinden okulların akademik ve sosyal imkanları, yurt dışı çalışmaları, burs
imkanları gibi birçok konuda detaylı bilgi alırken aynı
zamanda eğitim ortamlarını, spor ve sosyal tesislerini
görme şansı yakaladı.

GEZİLER

Ziyaret edilen üniversitelerde öğrenim gören mezunlarımız tarafından karşılanmak da ayrıca bizi gururlandırdı.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ PINAR SÜT’TE
4. sınıf öğrencilerimiz, öğretmenleriyle Sosyal Bilgiler dersi, “Üretimden Tüketime” ve Fen Bilgisi “Besinlerimiz” öğrenme alanları kapsamında Pınar Süt
Farikasına gezi yaptılar. Gezi boyunca sütün üreticiden alınarak dağıtım aşamasına gelinceye kadar geçirdiği evreler, fabrika yetkilileri tarafından bölüm
bölüm gezdirilerek açıklandı.
Öğrencilerimiz süt, peynir ve yoğurdun soframıza gelene kadar geçirdiği aşamaları görerek, gezerek, sorularına yanıt bularak,sağlıklı beslenmenin önemini öğrenmenin mutluluğu içinde fabrikadan yetkililere teşekkür ederek
ayrıldılar.

MESLEKİ YÖNLENDİRME VE KARİYER PLANLAMA
‘DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’’ GEZİSİ
Diş Hekimliği Fakültesinde okumak isteyen 10.sınıf öğrencilerimizle birlikte, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesindeydik. Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci İşleri Sorumlusu Elif Atalay Demir’den bölüm hakkında bilgiler alan öğrencilerimiz, ardından fakültenin Entegre Kliniğini ziyaret ederek, gerçek örnekler görme ve bölüm
öğrencileriyle konuşma fırsatı yakaladılar. Bölümün stajyer
öğrencilerinden Stj. Dt. Mert Çekin ve Stj. Dt.Hatice Bozdemir;
“Diş Hekimliği Fakültesi’nde hangi dersler okutulur? İş olanakları nelerdir?” gibi Staj imkanları nasıldır? Gibi birçok soruyu
yanıtlayarak, öğrencilerimizi aydınlattılar.

MESLEKİ YÖNLENDİRME VE KARİYER
PLANLAMA ÇALIŞMALARIMIZ
Tıp Fakültesinde okumak isteyen 10.sınıf öğrencilerimizle, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeydik. Fizyoloji
Anabilim Dalı Araştırma görevlisi Ezgi Babaeren ile derse katılma fırsatı yakalayan öğrencilerimiz “Tıp Fakültesinde hangi
dersler okutulur? İş olanakları nelerdir? TUS nedir, hangi bölümler bulunur?” gibi birçok soruya cevap buldular. Sonrasında ise Osmangazi Tıp Fakültesi bölümlerini gezerek, fakülte
öğrencileriyle sohbet ettiler. Bu imkanı bize sağlayan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesine ve bizleri bilgilendiren Araştırma
Görevlisi Ezgi Babaeren’e teşekkür ederiz.
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Yıldız Erkek Basketbol Takımımız üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Öğrencilerimiz oynadıkları tüm maçları
farklı skorlarla kazanarak Eskişehir şampiyonu oldu ve ilimizi
Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı. Tüm maçlarda bizleri destekleyen Gelişim Basketbol Ailesini ve sporcularımızı kutlar, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar dileriz.
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BASKETBOLDA ÇİFTE
ŞAMPİYONLUK

Yaz boyunca yaptığı çalışmaları, hazırlık maçları ile tamamlayan Gelişim; Bursa’da Tofaş ve Emine Örnek Spor
Kulüplerinin misafiri oldu. Sabah seansında Tofaş fabrikası içerisinde yeni yapılan salonda mücadele eden U12,
U14 ve U16 takımları, öğleden sonra ise Emine Örnek
Eğitim Kurumları içerisinde yer alan salonda birbirinden
keyifli karşılaşmalar çıkarttı. Eskişehir’de oynanan maç
sayısının az olması nedeniyle bu tür önemli rakipleri
daha fazla ziyaret ederek takımların tecrübe kazanmasını istediğini belirten antrenörümüz, maçlarda oynanan
oyundan ötürü sporcuları da tek tek tebrik etti. Ayrıca
Gelişim Okulları-Hidayet Türkoğlu Basketbol Okulları
işbirliginde kampüsümüz içerisinde #ŞampiyonlarBuradaYetişir sloganıyla düzenlenen Basketbol Okulunun
bahar dönemi 1 Şubat’ta başlayacak...

Gelişim fen lisesi kadın ve erkek takımları tüm maçlarını
farklı şekilde kazanarak Eskişehir’de kırılması zor bir rekora imza attı. Lise B takımlarımız üst üste bu kategoride
şampiyonluğu kimseye bırakmıyor . Bu başarıda öğrencilerimizi ve bizleri her zaman destekleyen gelişim basketbol ailesini tebrik ediyoruz.

SPOR

GELİŞİM BURSA’DA ESTİ

SPOR

SPOR
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ESKRİMDE ULUSLARARASI BAŞARI
Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Eskrim Kampı’na Gelişim Spor Kulübümüz sporcularıyla katıldık. Kamp sonunda düzenlenen International Black Sea Cup
U-10 turnuvasında mücadele eden sporcularımızdan Güliz
Derin Manavoğlu birinci, Duru Gülkan üçüncü olarak şehrimizi ve ülkemizi gururlandırmışlardır. Müsabaka ve kampa
katılan diğer sporcularımızdan Ata Ünlü, Başar Ercan, Nehir
Ulupınar ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

U-10 ESKRİM
SPORCUMUZDAN MADALYA
27-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen
U-10 U-12 U-14 Türkiye Kupasında mücadele eden sporcularımızdan G. Derin Manavoğlu kendi yaş grubunda flöre branşında dereceye girerek madalya almaya hak kazanmıştır. Duru
Gülkan ve Bulut Bursoy mücadele ederek okulumuzu başarılı
bir şekilde temsil etmişlerdir.

KULÜP ÖĞRENCİLERİMİZ CUMHURİYET
KUPASINDA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bozüyük’te düzenlenen “Cumhuriyet Kupası”na Gelişim Okulları Masa
Tenisi Kulüp öğrencilerimiz; Sinan Kartal, Kadir Kartal, Vahap Minaz, Samet Güloğlu, Yusuf Uyanoğlu ve Bartu Yalçıner katıldı. Masa tenisi antrenörümüz eşliğinde, kulüp
dersinde kazandıkları becerileri maç içerisinde sergilediler. Antrenörümüz ve öğrencilerimize bu anlamlı turnuvaya katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

ÖĞRETMENİMİZ TÜRKİYE
ŞAMPİYONASI’NDA
GELİŞİM OKULLARI
KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Turnuvası 21-30 Ekim 2019
tarihlerinde ilçeler arasında yapılan maçlarla başladı. Aralarında okulumuz Beden Eğitimi öğretmeni Şeyma Özdemir’in de bulunduğu Tepebaşı Öğretmenleri, düzenlenen
turnuvada Eskişehir 1.si olarak ilimizi temsilen Afyon’da
yapılan bölge finallerine katıldılar. 4-8 Kasım 2019 tarihlerinde yapılan maçlarda öğretmenimiz büyük başarı göstererek Ege Bölgesi 1.si olarak Türkiye Voleybol Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar.

Lise voleybol kadın takımımız tüm maçlarını kazanarak
yoluna dolu dizgin devam ediyor. Öğrencilerimizi antrenörümüz kazım Tokat hocamızı ve beden eğitimi öğretmenimiz Şeyma hocamızı kutlar kalan maçlarda başarılar
dileriz.

27

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN

SPOR

4. YILDIRIM SATRANÇ
TURNUVALARI
8 Kasım (7-8 Yaş), 15 Kasım (9-10 Yaş) ve 29 Kasım (11-12-13 yaş)
tarihlerinde 4. Yıldırım Satranç Turnuvaları düzenlendi. 7-8 Yaş’da
58 sporcu, 9-10 Yaş’da 56 sporcu, 11-12-13 Yaş Kategorisi’nde ise
54 sporcu mücadele etti. 6 Tur İsviçre Sistemi formatı ile oynanan
turnuvalar öğrencilerimizin heyecanlı oyunlarına sahne oldu.

7-8 Yaş

9-10 Yaş

10-11-12 Yaş

1. Barış CAN
2. Mustafa DOĞAN
3. Ateş KÖSEOĞLU
4. Alpay GÜNDOĞMUŞ

1. Tolga TOPÇU
2. Emir TÜRKMEN
3. Barlas Efe BURUKSU
4. Alkım Doruk ALAYBEYOĞLU

1. Elif YILDIZ
2. Ozan TAMAM
3. Orkun Çağan KÖSEMEN
4. Emre BÜYÜKALP

Öğrencilerimiz Eylül Tuana Sulukaya, Edanaz Tanrıverdi
ve Doruk Akdaş yarışmaların yapılacağı parkurda Oryantiring Öğretmenimiz ile çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yarışmalarda başarılar
dileriz.

SATRANÇTA İL ÜÇÜNCÜLÜKLERİ
9-10 Kasım tarihlerinde Eskişehir Küçükler (7-8-9 Yaş) İl Birinciliği
Satranç Turnuvası düzenlendi. 7 Yaş Kızlar Kategorisi’nde Nehir Tükenmez İl Üçüncüsü, 9 Yaş Kızlar Kategorisi’nde Nisa Olgun İl Üçüncüsü ve 9 Yaş Açık Kategori’de Eray Alparslan İl Üçüncüsü oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

SATRANÇTA İL İKİNCİLİKLERİ VE
İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
16-17 Kasım tarihlerinde Yeni Atatürk Stadyumu’nda Eskişehir Küçükler (10-11-12 Yaş) İl Birinciliği Satranç Turnuvası düzenlendi. 10 Yaş Kızlar’da Doğa Pallı İl İkincisi, 10 Yaş
Açık’da Alkım Doruk Alaybeyoğlu İl Üçüncüsü ve 12 Yaş
Açık’da Hürel Koç İl İkincisi oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

SPOR

ORYANTİRİNG KULÜBÜMÜZ
OKULLAR ARASI İL BİRİNCİLİĞİNE
HAZIRLANIYOR

SANAT

SANAT
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GELİŞİMİN RENKLERİ
“TEKNOLOJİ ÇÖZÜMÜ, BAĞIMLILIK SORUNU ÜRETİR”
KONULU RESİM YARIŞMASI
Özel Ümit Hastaneleri tarafından düzenlenen
geleneksel ödüllü resim yarışmasının bu yılki
konusu “Teknoloji çözümü, bağımlılık sorunu
üretir” olarak belirlendi.
Ortaokul öğrencilerimiz; teknolojinin yanlış
kullanımının bireysel ve toplumsal zararlarını, kontrollü ve etkin kullanımının faydalarını
anlatan özgün resim çalışmaları ile yarışmaya
katıldılar. 7.sınıf öğrencilerimizden Batuhan
Kayatepe’nin eseri 476 resim içerisinden “Sergileme Ödülü” kazandı. Gelişim ailesi olarak
öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ERSİN HAN ERSİN İLE MÜZEDE ATÖLYE GERÇEKLEŞTİRDİK
Odunpazarı Modern Sanatlar Müzesinde Marshmallow Laser Feast direktörü
Ersin Han Ersin ile 5.sınıf öğrencilerimiz sanal gerçeklik ortamı yarattı.
Sanal gerçeklik deneyimleri yaratan kollektif sanatçı Marshmallow Laser Feast’in iki eseri şu anda OMM’da sergileniyor. Bir Hayvanın Gözlerinden (In the
Eyes of the Animal) izleyicileri ormanı, yerlisi olan canlıların gözünden bakmaya davet ederken, Ağaca Övgü (Treehugger) ise bir Sequoia ağacının bakış
açısından ormanı deneyimletiyor. Kolektifi oluşturan üç sanatçıdan biri olan
Ersin Han Ersin’le 5. Sınıf öğrencilerimiz atölye çalışmasında eğlenerek farklı
deneyimler kazandılar.
Öğrencilerimize bu güzel imkanı sunan Ersin Han Ersin, bu etkinliğe ev sahipliği yapan Odunpazarı Modern Sanatlar Müzesi ekibine ve Görsel Sanatlar öğretmenimize teşekkür ederiz.

FOTOĞRAF VE KOLAJ ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERİ İLE OMM’DE VUSLAT GEZİSİ
Lise etkinlik öğrencilerimiz ile Odunpazarı Modern Müzede sergilenen
eserleri inceleyip fotoğrafladık.
OMM’deki dikkat çeken eserlerden biri de dünyaca ünlü Japon bambu
ustası Tanabe Chikuunsai ve ekibinin müze için özel ürettiği görkemli
enstalasyonu.Tanabe’nin yapıştırıcı gibi yardımcı malzeme kullanmadan
sadece ince bambu çubuklarını örerek oluşturduğu enstalasyonu, müzenin mimarisiyle de uyum içinde. Canlı performans ve sanal gerçekliği
kesiştiren çalışmalarıyla insanların dünyayı algılama biçimine yeni bir boyut getiren Marshmallow Laser Feast’in yerleştirmeleri; çevreye duyarlı,
çağımızın sorunlarına dikkat çeken, teknoloji ve sanatı bir araya getiren
projeler gerçekleştirme misyonuyla örtüşen Ağaca Övgü ve Bir Hayvanın
Gözlerinden, çevremizdeki doğal güçleri ortaya çıkararak bizleri büyüledi.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİMİZ İLE

OMM’DE VUSLAT SERGİSİ
7. ve 8.sınıf öğrencilerimiz ile Odunpazarı Modern Müze’de sergilenen eserleri rehberlerin anlatımı ile gözlemledik..
OMM’deki dikkat çeken eserlerden biri de dünyaca ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai ve ekibinin müze için özel ürettiği görkemli enstelasyon. Tanabe’nin yapıştırıcı malzeme kullanmadan ince bambu çubuklarını 12
günde sadece örerek oluşturduğu enstelasyon, dikkatimizi ve beğenimizi en
çok çeken eser oldu.
Canlı performans ve sanal gerçekliği kesiştiren çalışmalarıyla insanların dünyayı algılama biçimine yeni bir boyut getiren Marshmallow Laser Feast’in
yerleştirmeleri; çevreye duyarlı, çağımızın sorunlarına dikkat çeken, teknoloji
ve sanatı bir araya getiren projeler gerçekleştirme misyonuyla örtüşen “Ağaca Övgü” ve “Bir Hayvanın Gözlerinden”, çevremizdeki doğal güçleri ortaya
çıkararak bizleri büyüledi.

TİYATRO KULÜBÜ’NDE FİZİKSEL EYLEMLER ATÖLYESİ
2017 yılından bu yanasahne üstü çalışmalarını -çeşitli süreçlerle-“oyun/sonuç” odaklı kurgulayan kulübümüz, bu yıl itibariyle çalışmalarını Gelişim
Okulları’nda sürdürülebilir bir teatral sistem üzerine inşa etmeye çalışıyor.
Oyunculuk eğitiminde yüzeyselliğin aşılabilmesini sağlayacak yöntemlerin
denenmesini ve incelikli bir oyunculuk çalışma sürecini hedefleyen kulübümüz, tiyatro yaşamı boyunca yöntem soruşturmuş olan kuramcı ve yönetmen Konstantin Stanislavski’nin geliştirdiği oyunculuk yöntemi üzerine detaylı çalışmalarınabaşladı. Kulüpte yer alan oyuncular, kulüp öğretmeni Ebru
AK’ın yürütücülüğünde metodun iskeletini oluşturan Fiziksel Eylemler Atölyesi “Eylem İcraası üzerine yoğunlaştı. Sahne üstü pratiklerin yanında, Stanislavski Sistemi’nin kuramsal tarafından “sihirli eğer - alt metin” irdelenirken,
ilerleyen günlerde “imgelem-çoşku belleği – tempo/ritim…” gibi kavramlar
da araştırılacak.
Süreç için incelenen kaynaklar :
• Bir Aktör Hazırlanıyor / Bir Karakter Yaratmak (Konstantin Stanislavski),
• Stanislavski Sistemi (SoniaMoore),
• Stanislavski Provada (Vasili Toporkov)

GELENEKSEL MÜZİK RESİTALLERİ
Her hafta Cuma günleri öğle 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.

SANAT

Okulumuz lise kademesinde çalışmalarını gerçekleştiren Tiyatro Kulübü,
uzun soluklu planlanan Fiziksel Eylemler Atölyesi’nin bu hafta 3. basamağını
tamamladı.

ANAOKULU

ANAOKULU
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ANASINIFI OKULA UYUM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ
2019-2020 Eğitim öğretim yılına oryantasyon
(okula uyum) programımız ile başladık. Okul hayatına ilk adımlarını atan miniklerimizle çeşitli
etkinliklerle dolu dolu eğlenceli bir gün geçirdik. Tüm velilerimize ve öğrencilerimize mutlu
ve başarı dolu bir yıl dileriz.

ENGLISH WEEK IN KINDERGARTEN
In English Week, Kindergarten students had lots of fun activities such as
drawing their wishes for New year, decorating a snowman and doing New Year
yoga. They gave a concert to their classmates. And also, 3rd graders have
visited kindergarten students to read the book “Emperor Penguins” and act
out “Christmas present for Barney Bunny”.
İngilizce haftasında, anaokulu öğrencilerimiz yeni yıl dileklerini çizmek, kardan
adam süslemek ve yeni yıl yogası gibi eğlenceli activiteler yaptılar. Öğrencilerimiz sınıf arkadaşlarına konser verdi. Ayrıca 3.sınıf öğrencileri “Emperor
Penguins” kitabını okumak ve “Christmas present for Barney Bunny” tiyatro
oyununu sergilemek için öğrencilerimizi ziyaret ettiler.

SCARECROW FUN
IN OUR KINDERGARTEN
With our kindergarten students, we planted
parsley and rocket according to the book “The
Scarecrow at Plum Tree Farm”. And also, we
made a scarecrow to protect our garden from
birds. Every day, we watered the plants to grow
them better and faster.
Hazırlık sınıfları öğrencilerimizle İngilizce derslerinde okuduğumuz “The Scarecrow at Plum
Tree Farm” isimli kitap kapsamında maydanoz
ve roka dikimi yaptık. Ayrıca bahçemizi koruması için her sınıfla birlikte korkuluk yaptık. Maydanoz ve rokalarımızın iyi ve hızlı büyümesi için
öğrencilerimizle her gün suladık.
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ANAOKULU REHBERLİK ÇALIŞMASI
Rehber öğretmenimiz anaokuluna
başlayan miniklerimizle tanışma
etkinliği gerçekleştirdi.

OUR HEALTHY AND CLEAN TEETH
With our kindergarten students, we made our
own toothbrushes. We brushed our yellow teeth
during the activity”Brush your teeth”. They also
had a chance to practice words such as tooth,
toothbrush, toothpaste, clean, healthy teeth
and dentist.
Anasınıfı öğrencilerimizle İngilizce dersinde
kendi diş fırçalarımızı yaptık. Sarı dişlerimizi
“Brush your teeth” etkinliği ile fırçaladık. Ayrıca
öğrencilerimizin diş, diş fırçası, diş macunu, sağlıklı ve temiz dişler ve diş doktoru gibi kelimeleri
pratik yapma şansları oldu.

“BAŞLANGIÇ” İSİMLİ ORFF
ÇALIŞMASI YAPILDI
“LAVA LAMBASI” DENEYİ YAPILDI

ANAOKULU

Daha sonra öğrencilerimiz ve
öğretmenimiz birbirlerini daha iyi
tanımak amacıyla “Ben kimim?”
çalışmasını tamamladılar.

ANAOKULU
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ÜLKEMİZİN ZENGİNLİKLERİ
Sosyal Bilgiler dersinde 5. Sınıflar “Kültür ve
Miras” ünitesi içinde yer alan “Ülkemizin Doğal Güzellikleri ve Tarihi Eserler” konusu kapsamında bir sergi açtılar.

ÖĞRENCİ İŞİ

Ülkemizde yer alan çeşitli doğal güzellikleri
ve tarihi eserleri üç boyutlu hale getiren öğrencilerimiz, yaptıkları eserlerin İngilizce tanıtımlarını da çalışmalarına eklediler.
Böylece etkin öğrenme sürecini, edindikleri
bilgileri somutlaştırarak başarıyla tamamladılar. Öğrencilerimize çalışmalarından dolayı
teşekkür ederiz.

ATÖLYE SUNUMLARIMIZ
Okulumuzda yürütülen atölye sunumları, öğrencilerimiz
tarafından belirlenen merak ve ilgi duydukları konular
hakkında araştırma yapıp, sundukları çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yepyeni araştırma konularıyla oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da öğretici sunumları için;
bu programı yürüten öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Duru Nalbant / 7D
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ÖĞRENCİ İŞİ

3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
SEVİMLİ KAHRAMANI
“CİNGO”

İçlerinden bir kahraman yaratmayı başaran öğrencilerimiz, kitap okumanın, karakter ve konu analizi
yapmanın, okudukları kitabın kahramanını giydikleri tişörte yansıtmanın keyfini doyasıya yaşadılar.

GELİŞİM’DE TARİHSEL FİGÜRLER SERGİSİ
Tarih dersi kapsamında işlenilen konular ile ilgili öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar sergilendi.
Tarihi kültürün yaşatılması ve öğrencilerimizin yaşayarak
öğrenmeleri için yapılan bu çalışma öğrencilerden büyük
ilgi gördü.

ÖĞRENCİ İŞİ

Günümüzde öğrencilerin okudukları kitapların
kahramanlarını yansıtan tişört, çanta, kalem kutusu
ya da kalem gibi bir çok aksesuarı sıklıkla çevremizde görüyoruz. Öğrencilerimiz de okudukları kitabın
kahramanı “Cingo” ile kendi tişörtlerini tasarladılar.

TEKNOLOJİ

34

GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

ROBOGELİŞİM ORTAOKUL GRUBU
HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR
Her sene farklı bir tema ile gerçekleştirilen FLL’de bu yıl “City
Shaper-Şehri Şekillendir” teması belirlendi. Proje-Özdeğerler-Robot olarak üç farklı bölümden oluşan turnuvaya Gelişim
Okulları 22 Şubat’ta Bursa’da katılacak. Robot görevlerini gerçekleştirerek puan biriktiren öğrenciler hazırlıklarına son hız
devam ediyor.

2020 YILI STEM DERSİNDE DE
ETKİNLİKLERLE KARŞILANDI

3.sınıf öğrencileri yeni yılı STEM dersinde de coşkuyla karşıladı.
Öğrencilerimiz SCRATCH uygulamasında kendi özgün tasarımlarını ve kodlamalarını yaparak yeni yıla “Merhaba” dedi.
En sevilen uygulamalardan olan SCRATCH çocukları yaratıcı ve
üretken olmaya teşvik ediyor. Programlama dillerinin aksine, hazır fonksiyonlar kategorilere ayrılarak kolay bir kullanım sağlıyor.
Öğrencilerimizin bu yıl da hem eğlenip hem de algoritmik düşünce sistemini geliştirerek verimli bir yıl geçirmesini diliyoruz.

..........................................................
GELİŞİM’DE 3 BOYUTLU YAZILIMLAR
Öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri kapsamında Tinkercad ile 3D modelleme dünyasına giriş yaparak birbirinden farklı tasarımlar oluşturmaya başladılar. Uygulamada
farklı geometrik cisimleri kullanarak çizim oluşturuyor, bilgisayar ortamında tasarlıyor ve yaparken her geometrik cismin derinliğini,enini,boyunu ve yüksekliğini öğreniyorlar. Bu sayede 3
boyutlu zihinsel düşünme becerileri gelişerek Fen Bilimleri ve
Matematik alanında da öğrencilerimize katkı sağlıyor.
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TEKNOLOJİ

Kalsedon FRC robot takımımız 17-21 Ekim tarihlerinde Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün, Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda
düzenlediği 2019 Turkish Robotics Offseason yarışmasından Creativity Awards (tasarımda yaratıcılık)
ödülü ile döndü. Üç gün süren yarışmaya Mentörlerimiz Mustafa Tanrıdiler ve Aykut Onrat önderliğinde 12 kişilik öğrenci grubu ile katıldık.
Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Mersin Valisi Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli
takımızı ziyaret etti. Kendilerine çalışmalarımız ve
robotumuz hakkında bilgiler verdik.
Katılımlarından dolayı tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

KALSEDON FRC ATAMIZI ZİYARET ETTİ
Gelişim Okulları robot takımı Kalsedon, Ankara Off-Season 2019 Robot Yarışması öncesi Atamızı ziyaret etti. Yarışmaya katılan
tüm FRC takımları ile birlikte “Aslanlı Yol”dan
yürüyerek mozoleye çelenk koydu. Anıtkabir ziyaretinin ardından yarışmalar tüm heyecanı ile başladı.

.........................................................................................
LEGO KULÜBÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZİYARETİ

LEGO kulübündeki öğrencilerimiz proje konusu kapsamında Tepebaşı
Belediyesine ziyarette bulundu. Projeyle alakalı gerekli verileri kaydeden öğrencilerimiz 22 Şubat’ta yapılacak olan First LEGO League turnuvası çalışmalarına devam ediyor.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

KALSEDON FRC, 2019 TURKISH ROBOTICS
OFFSEASON MERSİN’DEN ÖDÜLLE DÖNDÜ

HEADLINES
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KALSEDON FRC RETURNED FROM 2019
TURKISH ROBOTICS OFFSEASON MERSIN WITH AN AWARD
Our Kalsedon FRC robotics team returned with a Creativity Award from 2019 Turkish Robotics Offseason Competition which was held by Mersin Tarsus Organized Industrial Site Management in
Mersin Servet TAZEGÜL Gym. We participated in the competition which lasted 12 days with 12 students, lead by our mentors Mustafa TANRIDİLER and Aykut ONRAT.
The head of Tubitak, Prof. Dr. Hasan MANDAL; governor of Mersin, Ali İhsan SU; and Head of Comittee of Budget and Planning in Grand National Assembly of Turkey, Sabri TEKLİ visited our team. We
informed them about our works and robot. We express our gratitude to all our students and teachers for their participation.

2019 GELİŞİM SCHOOLS AT YGA SUMMIT
YGA is a leader ships school, nongovernmental organization which was founded in 2000 in
Turkey. Aim of the programme is to raise young generations which are sensitive to society’s
problems and who are eager, conscious and qualified to solve these problems by creating and
developing international innovations.
Over 50.000 students from 200 different universities and high schools every year apply YGA.
For teen students from Gelişim Schools will participate in 2020 YGA Summit which will host
Minister of Education Ziya Selçuk, Mayor of İstanbul Ekrem İmamoğlu, Harvard and MIT professor Mehmet Toner, POLIMEX’s board chairperson Erol Tabanca, Ford Otosan General Manager Haydar Yenigün , FIBA chairperson Murat Özyeğin, Boyner Holding chair person Ümit
Boyner, former Borusan CEO Agah Uğur. The students will get a chance to participate in fifty
people YGA leadership programme after being evaluated with five stepped interviews. The
students who would complete the leadership programme with success will earn the right to
participate in London, New York, Boston and Silicon Valley YGA leadership camps and they will
hold a chance to carry out global strategical collaborations with universities such as Harvard,
MIT, Standford, Duke, and UC Berkeley.

GELİŞİM LONDON
Eskişehir Gelişim Schools has completed the Trinity Certificate Programme at the University of Hertfordshire successfully. As well as participating in the Trinity Certificate Programme and successfully getting their certificates, our students also explored many cities
in England such as London, Cambridge, and Windsor. The students both showed great
effort and success in on-campus activities being sports, art and drama classes and managed to interact with fellow international students. While the students excelled in their
language abilities and passing the Trinity exam, they also witnessed different cultures and
lifestyles. We congratulate all our students who have participated.

CULTURAL INTERACTION
Our secondary and high school students who came
together with Erasmus students during the 1st English
Week of Eskişehir Gelişim Schools interacted interculturally. Our students asked various questions to Erasmus students about their cultures and also gave brief
information to them about our own culture.

