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Tüm soruları doğru cevaplayarak 700 tam puan alan 9 öğrencimizle beraber 42 öğrencimiz, 120 sorunun en az 119
veya 118’ini doğru cevaplayarak Özel Bursa Kültür Okullarını TEOG Sınavında Bursa’nın zirvesine taşıdı.

AKADEMİK VE SOSYAL BAŞARIMIZLA

Zafer BULUT
Özel Bursa Kültür Okulları
Eğitim Koordinatörü

Kültür’ün Sırrı...
Toplumları ve insanları mutlu edecek gerçek başarı; matematiği, İngilizceyi
öğretmek kadar kemanı, tenisi, ebruyu, tiyatroyu öğretmekten de geçiyor.
Çağın insanı bilimin gerçekleriyle beraber sanatın ve sporun coşkusunu da eş
zamanlı yaşamak istiyor. Eğitim yöneticileri için bu beklentiye cevap vermek
çok uğraş ve masraflı olduğu kadar çok da fedakarlığı gerektiriyor. Bu nedenle
eğitim hizmeti verenler, işin kolayına kaçarak ya tatil köyü konseptinde
mutluluk cenneti vaadeden okullara, ya da salt akademik başarıya odaklanan
dershane türü okullara yöneliyorlar. Biz bu iki değerden ikisini de göz ardı
etmeden dengeyi yakaladık. Nasıl mı?
Bu hafta sonuçları açıklanan 28 Nisan 2016 TEOG‘da sınava giren 212
öğrencimizin matematik ortalaması 17.80 lik bir skorla, Türkiye ortalamasının
-geçmiş yıllarda olduğu gibi- neredeyse dört katı!
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi yıl sonu galamızda sahneye çıkan
orkestramızda; onlarca gitar, piyano, ritim saz, yan flüt, elektro gitarlar ve
100’e yakın keman sanatçısı öğrencimiz 354 kişilik koroya eşlik ettiler.
2. TEOG’da okulumuz tüm öğrencilerinin fen bilimleri dersi ortalaması 20
soruda 18.95 lik bir skorla tavan yaptı.
73 kulüp, hobi ve seçmeli alan etkinliklerinden biri de Karikatür Kulübümüz.
Yerel gazetelerin karikatüristleri yıl boyunca bizimle çalıştılar. Bu çalışmanın
ürünü olarak Kültürlü öğrencilerden 49 genç yeteneğin çizgileri bu yıl da
kitaplaşarak basıldı. Raflarda yeni bir sanat eseri var.
Son TEOG’da okulumuz öğrencileri İngilizcede 20 soruda 19.38’lik ortalamayla
yüzümüzü güldürdü. İki haftada bir İngilizce kitap okunan okuldan da böyle bir
sonuç beklenirdi.
Okulumuzda tüm öğrenciler halk oyunları etkinliğine katılmaktadırlar. Gala
gecesinde sahneye çıkan 300 civarındaki halk oyunları ve modern dans
devamı 2.sayfa’da

NİSAN 2016 TEOG’DA 9 ÖĞRENCİMİZ

Akademik sınavlarda ülke genelinde yıllardır devam eden ve bir “Kültür Klasiği”ne
dönüşen başarılar zincirimize Nisan 2016’da yapılan TEOG’da bir halka daha ekledik.
Alınan bu sonuçlar, öğrencilerimizin olduğu kadar öğretmenlerimizin
de başarısıdır. Bu başarıyı yakalayan öğrencilerimizin hiçbiri sınava
hazırlanma sürecinde okulumuz dışında herhangi bir kursa gitmemiştir.
Bu süreçte sadece Kültür Okullarının öğrencisi olarak sınava hazırlanan

öğrencilerimiz çok iyi bir sistemle çalışarak bu başarıyı yakalamışlardır.
Özel Bursa Kültür Okulları olarak bizim isteğimiz, uygulamalarımızın
diğer okullara da yayılarak mevcut başarının daha da artırılmasıdır.

SINAVA GİREN 212 ÖĞRENCİMİZİN DERSE GÖRE DOĞRU ORTALAMALARI
20 SORU’DA TÜRKÇE
18.47 20 SORU’DA İNKİLAP TARİHİ
20 SORU’DA MATEMATİK
17.80 20 SORU’DA İNGİLİZCE
20 SORU’DA FEN BİLİMLERİ 18.95 20 SORU’DA DİN
Özel Bursa Kültür Okulları öğrencilerinin akademik sınavlarda branşlar
bazında 20 soruda 18’in üzerinde doğru ortalamaları yakalamaları bir
şans değil, her ders için “TAM ÖĞRENME”yi sağlamalarındandır.
Özel Bursa Kültür Okulları öğrenci merkezli projeler sayesinde eğitimde verimi en üst düzeye çıkarırken öğrencilerin yetenek ve kapasitelerini kullanmalarına da fırsat vermektedir. Bunun içindir ki Kültür

18.81
19.38
19.36

Okulları liselere giriş sınavlarında okul ortalamasında elde ettiği birincilikleriyle başarıyı bireysellikten çıkarıp genele yaymayı başarmıştır.
Bu nedenle diyebiliriz ki “Başarı Kültürün doğasında vardır
ve başarılar da Özel Bursa Kültür Okullarını Türkiye’nin eğitim
markası haline getirmiştir.”

GELECEĞİN SANATÇILARI KÜLTÜR’DE YETİŞİYOR…

Özel Bursa Kültür Okullarının Ovaakça,
Özlüce ve Ataevler kampüslerinde eğitim
gören öğrencilerin yoğun emekleriyle
gerçekleştirilen ve başarıyla sahnelenen
“Kültürde Sanat” etkinliği, Bursa eğitim
ve öğretim camiasındaki çıtayı oldukça
yukarı taşıdı.
Çok sesli koroya tam not…
Enerjinin bir an olsun bile düşmediği
etkinlikte, iki ay boyunca sıkı bir çalışma
programıyla hazırlanan ve 300’ü aşkın
öğrencinin oluşturduğu çok sesli koronun
seslendirdiği yerli ve yabancı şarkılarla
başladı. Bir yıl gibi bir zaman diliminde
şan eğitimi alan ve yalnızca okulda
alınan eğitimlerle programa hazırlanan
öğrenciler, farklı dillerde birçok şarkıyı
seslendirerek izleyicilerden alkış aldı.
En zengin yöre repertuvarı…
Programda “Bir Düştür Anadolu”
projesi kapsamında sene başından beri
yapılan planlamalar doğrultusunda 225
öğrenci, farklı yörelere özgü sergiledikleri
halk oyunları ile katılımcıların beğenisini

kazandı. Halk oyunları alanında
Türkiye’nin en zengin yöre oyunları
repertuvarına sahip olan Kültür Okulları
öğrencileri, 268 değişik yöre kostümüyle,
Trakya, Kafkas, Denizli, Van, Burdur,
Sinop, başta olmak üzere birçok yörenin
halk danslarının yanı sıra sema ve
Anadolu Rüyası gösterisi de yaptı.
3 dilde 17 farklı oyun…

Yıl boyunca okul saatleri dışında ekstra
zaman harcayarak hazırladıkları gösteriler
ile derslerinde olduğu kadar sanatsal ve
kültürel alanlarda da başarılı olduklarını
kanıtlayan Kültürlü öğrenciler, Tiyatro
Kulübü çatısı altında sahneledikleri
oyunlarla göz doldurdular. Yaş gruplarına
göre 17 farklı oyunu üç dilde oynayan
toplam 180 öğrenci, gecede başarı
sertifikalarını öğretmenlerinin elinden aldı.
Akademik başarının çıtasını her geçen
gün bir adım daha yukarıya taşıyan
Özel Bursa Kültür Okulları tarafından
düzenlenen etkinlikte ayrıca öğrencilerin
yaptığı ebru ve resim çalışmaları ile Robot
Nao’da fuaye alanında katılımcıların
izlenimine sunuldu.
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Etkinlikler

Özel Bursa Kültür Okulları

grupları grupları 268 değişik yöre kostümüyle Trakya, Kafkas, Denizli, Van gibi bir
çok yöremizin oyunlarını oynarken, o yörelere ait öne çıkan değerleri de tanıttılar.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEK:
GEL ARKADAŞ OLALIM!

Zafer BULUT

Özel Bursa Kültür Okulları
Eğitim Koordinatörü

grupları 268 değişik yöre kostümüyle Trakya, Kafkas, Denizli, Van gibi birçok
yöremizin oyunlarını oynarken o yörelere ait öne çıkan değerleri de tanıttılar.
2016 2. TEOG’da 9 öğrencimiz 700 tam puanla Türkiye 1. si oldu. Bursa’da
2. TEOG’da, 8. sınıftan mezun veren 385 ortaokulun birinde 700 tam puanlı
4 öğrenci olduğunu duyduk. Ama hiçbir okuldan tam puan yapan 5 kişi
çıkmadı. Aynı okuldan 6 tam puan da, 7 de, 8 de yok. Bu başarı 9 tam puanlı
öğrencisiyle Bursa Kültür Okullarına nasip oldu.
Ebru Kulübü yıl boyu yaptığı eserlerini kitaplaştırırken Tiyatro ve Drama
Kulübü 18 farklı oyunu 3 ayrı dilde sahneye koydu. Ne yazık ki bu sayfa
spordaki, sanattaki, teknolojideki 73 kulübün etkinliklerini anlatmak için yeterli
değil.
***
Bir özel okul kurucusu arkadaşım, azıcık da sitem ederek “Zafer Hocam çıtayı
o kadar yükseğe çıkardınız ki ne yapsak olmuyor, veliyi memnun edemiyoruz.”
demiş ve “Nedir bunun sırrı?” diye sormuştu.
İşimizi yaparken milli takım formasıyla maça çıkan sporcuların disiplini, dua
eden bir insanın samimiyeti, ameliyata girmiş bir cerrahın dikkati; daha da
önemlisi anne şefkati baba sevgisiyle öğrencinin aklına, kalbine dokunarak
yapıyoruz. Biz, bu disiplini bu samimiyeti bu dikkat ve şefkati dorukta hep
birlikte yaşayan bir ekibiz . Böylesi bir ekibin yılmaz yorulmaz çabalarını,
Cenab-ı Hak başarılarla ödüllendiriyor, işin sırrı bu!

Kültürlü Çocuk

Özel Bursa Kültür Okulları 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Gel Arkadaş Olalım” projesi
ile eğitimde öğrenci öz güvenini artırmayı, empati kurmayı sağlamayı ve arkadaşlık ilişkilerini
geliştirme ile özgün ve yaratıcı fikirler üretmeyi amaçladık.
Bu yıl 13.sü düzenlenmiş olan Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 2 Nisan 2016 Cumartesi günü
Sabancı Üniversitesinde gerçekleşti. “Gel Arkadaş Olalım” projemiz konferansa katılan tüm
eğitimcilerden tam not aldı.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE
KÜLTÜR GELENEĞİ DEĞİŞMEDİ
Özel Bursa Kültür Okulları bu yıl 3. sü düzenlenen Eğitim
Teknolojileri Platformu’na gönderdiği “Adım Adım Teknoloji”
projesiyle sunum yapmaya hak kazandı.
Teknolojinin eğitimde kullanılması konusunda iyi örneklerin paylaşılması amacıyla
gerçekleşen platforma Türkiye’nin pek çok şehrindeki özel okullar katılarak projelerini
sergiledi. Platforma katılan özel okullar yaptıkları sunumlar ve çalıştaylar ile teknolojinin
etkin kullanımı konusundaki iyi örneklerini, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
Eğitim Teknolojileri Platformu’na geçen yıl olduğu gibi bu yıl da proje sunumu için katılan
Kültür Okulları bilişim teknolojileri öğretmenlerimiz, geliştirdikleri proje ile beğeni topladılar.
Teknoloji alanında sürekli gelişmekte olan Kültür Okullarının proje paylaşımları sayesinde
gerek devlet okulları gerek özel okullar eğitimlerine artı katacak bilgiler elde ettiler.

BKT SAHNESİNDE 17 OYUN

Tarihi Yerinde Okuyorum

Özel Bursa Kültür Okulları BKT sahnesinde…. Her yaş grubu tiyatro kulübü
öğrencileri ile birbirinden farklı tiyatrolar sahneleyen öğrenciler bu sene
toplamda 17 oyunla sahneye çıktılar. Aldıkları yaratıcı drama ve ardından
tiyatro eğitimi ile sahneye dair birçok teknik öğrenen öğrenciler çalıştıkları
tiyatro oyunlarıyla farklı karakterlerle sahnede kendilerini ifade etme imkanı
buluyorlar.Her yaş grubuna göre belirlenen oyunlarla hem velilere hem
de arkadaşlarına oyun sahneleme imkanını bulan öğrenciler aynı zamanda
okulumuza gelen farklı anaokulları için de sahneye çıkıyorlar.

5. sınıflarımıza yaşadıkları şehri, Bursa’yı, öğretmek adına
başladığımız bu projede öğrencilerimiz “Tarih ve Efsaneler Diyarı
Bursa” adlı kitabı, kitapta da bahsedilen Muradiye Külliyesi’nde
okudular. Böylece külliye hakkında ilk bilgileri kitaptan
öğrendiler. Öğrendikleri bilgileri yerinde görüp yaşayabilmek için
okumanın ardından külliyeyi gezdiler. Böylece Bursa’nın tarih
sahnelerinden biri olan Muradiye Külliyesi ile ilgili derinlemesine
bilgi sahibi oldular. Kitap okumayı farklı boyutlara taşıyan bu
projemiz, öğrencilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

KÜLTÜRLÜ
TASARIMCILARDAN
TÜRKİYE 1.LİĞİ…

Veli Katılımlı

Fen ve Matematik Özel Grup Dersi
4.sınıf öğrencilerinin fen ve matematik özel grup
derslerinde önemli misafirleri vardı. Hayatımızın
temel taşını oluşturan en büyük mimarlarımızı,
annelerimizi ağırladık. Matematik özel grup dersinin
bize neler kazandırdığını, ne kadar eğlendiğimizi
onların da görmesini istedik. Dersimize katılıp bizimle
beraber olan annelerimize binlerce teşekkürler…

Özel Bursa Kültür Okulları, Orta Anadolu İhracatçıları
Birliği tarafından bu yıl 9.su gerçekleştirilen Ulusal
Mobilya Tasarım Yarışması’nda “Yaratıcı Çözümlere
Teşvik” kategorisinde Türkiye 1.si oldu.

EFEMAT İLE MATEMATİK

Özel Bursa Kültür Okulları bünyesindeki teknoloji tasarım derslerinde aldıkları eğitimin de katkısıyla başarıya ulaşan 7.
sınıf öğrencisi Elif Ünal, “Portatif Işıklı Masa” tasarımıyla İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü’nü almaya hak kazandı. 1171
farklı tasarım arasından 1. seçilen Özel Bursa Kültür Okulları öğrencisi ve geleceğin tasarımcısı Elif Ünal, ödülünü Yaratıcı
Çocuklar Derneği Başkanı Didem Çapa’nın elinden aldı.
Tasarım odaklı çalışmalarıyla öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan Özel Bursa Kültür Okulları ise
tasarım alanında kazanılan Türkiye 1.liği ile özgün fikirler üreten öğrencilerini farklı platformlara taşıma hedefini de
yakalamış oldu.

Dersimiz; ZEKÂ OYUNLARI
Zekâ oyunları; çocukların eğlenirken zekâsını geliştirmesi,
zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış
oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel
yeteneklerini geliştirebildikleri gibi yeni yetenekler de
kazanırlar.

YOLCULUĞU
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üyesi Prof. Dr. Murat Altun,
okulumuzda ortaokul öğrencilerimizle buluştu.
Matematik öğretimi için hazırladığı Efemat adlı kitabındaki
uygulamalardan örnekler veren Prof. Dr. Altun, kitabını
öğrencilerimiz için imzaladı.
Ortaokul öğrencilerinin matematik bilgilerini beceri ile
bütünleştirmelerine, sıradışı problemleri çözme stratejilerini
öğrenmelerine ve matematik okuryazarlığı sorularını
tanımalarına olanak sağlayan kitaptaki uygulamaları Prof.
Dr. Murat Altun ile birlikte çözen Kültürlü öğrenciler, kitabın
yazarı ile tanışma fırsatı buldu.

Zekâ oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve
öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma
yeteneği kazandırır. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir.
Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar
getirilebileceğini gösterir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
Özel Bursa Kültür Okullarında uygulanan zekâ oyunları dersinde; öğrencilerimiz farklı
bilgileri öğrendikçe zekâlarını kullanarak becerilerini geliştiriyorlar. Böylelikle hem
kendilerine olan güvenleri artıyor hem de yeteneklerinin yanı sıra bilgi ve zekâlarını
ölçme fırsatı buluyorlar.

EBRU SANATINA “KÜLTÜR”EL DOKUNUŞ
Özel Bursa Kültür Okulları El Sanatı Kulübü öğrencileri, Ebru sanatının
duayen isimlerinden Yrd. Doç. Dr. Hicabi Gülgen’den bir yıl boyunca
eğitim aldı. Kültürlü öğrenciler, aldıkları bu eğitimin ardından teoride
öğrendiklerini pratiğe döktü ve ortaya 40’a yakın eser çıktı.
Kültürlü öğrencilerin özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkan eserler ise Podyum Park’ta açılan
sergi ile Bursalıların beğenisine sunuldu. Sergi açılışından önce Kültürlü öğrenciler tarafından AVM’de
gerçekleştirilen workshop ise ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

6. Geleneksel

Sokak Oyunları Şenliği
Beden eğitimi zümresi olarak bu yıl 6.sını düzenlediğimiz sokak
oyunları şenliği 2. sınıf öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Mendil kapmaca,yakan top,kuyruğunu vur ve ip atlama oyunları ile
eğlenceli zaman geçiren öğrencilerimiz anne ve babalarıyla bu oyunları
oynamanın mutluluğunu yaşadılar.Oyunlar sonunda çekilen halay ile
günü sonlandıran tüm veli ve öğrencilerimize katılımlarından dolayı
teşekkür ederiz.

Kültürlü Çocuk

Etkinlikler

Özel Bursa Kültür Okulları

03

Pop Dans Kültür!

Okulumuz dans zümremizin eğitmenliğinde
hazırlanmış olan ilkokul 1,2,3, 4.sınıflar Modern
Dans Külübü öğrencileri ve 5,6,7.sınıflar hafta
sonu modern dans hobi kursu öğrencilerinin yer
aldığı “Pop Dans Kültür” etkinliğimiz büyük beğeni
topladı. Öğrencilerimizin sırasıyla sergiledikleri
rengarenk danslar velilerimiz tarafından ayakta
alkışlandı.

4.Çocuk ve Gençlik

Sanat Bienalinde

KÜLTÜRDEN 3 Proje!
4.Çocuk ve Gençlik Sanat
Bienali’nde Kültür Okulları 3 proje
ile katılım gerçekleştirdi.
Özel Bursa Kültür Okulları
öğrencileri, Türkiye çapında 2
bine yakın proje arasından ilk 450
proje içine seçilerek büyük bir
başarı gösterdi.
4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat
Bienali’nde; ortaokul düzeyinde “Depreme
Uyanmak”, “Haklısınız Çocuklar” ve ilkokul düzeyinde “SEZ” adlı toplam 3 proje İstanbul Antrepo 1’de sergilenecek.
Bienal Hakkında
Bienal; özelde İstanbul’da öğrenim gören 3 milyon öğrencinin; genelde de tüm dünya çocuklarının çağdaş sanatın
içinde yer almaları, farklı materyal, teknik ve disiplinleri kullanmaları, oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini,
nitelikli bir platformda izleyici ile buluşturmaları için oluşturulmuş, iki yıllık periyotlar halinde tekrarlanan bir sanat
organizasyonudur.
Bienal, dünya ölçeğinde çok kültürlülük temelinde bir paylaşım ortamı yaratarak farklı coğrafyaların ve kültürlerin
çocuk gözü ve estetiği ile ifade edilmesini sağlamaktadır.

ÖDÜLE
DOYMAYAN
ÖĞRENCİLER
KARİKATÜR KULÜBÜ’NDEN BÜYÜK BAŞARI…
Kültürlü karikatüristler, Yaratıcı Çocuklar Derneği
9. Ulusal Karikatür Yarışması’nda okulumuza 3 ödül
getirdi. Yıl boyunca birbirinden farklı yarışmalara katılan Özel Bursa Kültür Okulu Karikatür Kulübü
öğrencileri, ulusal çapta değerlendirilen yarışmalarda dereceye girerek başarılarını tescilledi.
Yaratıcı Çocuklar Derneği 9. Ulusal Karikatür Yarışması’nda Ada Akbaş Türkiye ikincisi olurken, Mansiyon Ödülünü Esmanur Varol,
Sergileme Ödülünü ise Beyza Özden kazandı. Kadıköy Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Yoksulluk” konulu karikatür yarışmasının
jürisi 30 Nisan Cumartesi günü, Kadıköy Kent Konseyi’nde bir araya gelerek yarışmaya katılan karikatürleri değerlendirdi. Toplamda 231
karikatürün değerlendirildiği yarışmada birinci ve ikinci Özel Bursa Kültür Okullarından oldu. Ortaokul kategorisinde; Özel Bursa Kültür
Okullarından Ada Perin Duran birincilik ödülünü, yine Özel Bursa Kültür Okullarından Mustafa Candan ikincilik ödülünü kazandı.
BASKI RESİM ATÖLYESİNE 1. LİK ÖDÜLÜ
Ortaokul öğrencilerine yönelik yürütülen Baskı Resim Atölyesi hobi kursunda çıkan Kalograf Baskı ürünleri Kültür Okullarına Türkiye
1. liğini getirdi. 5. sınıf öğrencimiz Güzide Lal Öztelcan, Aydın 25. Yıl Ulusal Resim yarışmasında Ortaokul kategorisinde Türkiye 1.si
olup ödülünü Aydın’da gerçekleşen ödül töreninde almıştır.
Kültürlü Öğrenciler, Resimleriyle Birçok Yarışmada Hediyeler aldılar.

Kardelen Ezgi Keskin 5. sınıf / Primo Üçgen Mum Boya En Kreatif Resim Çalışması Konulu Resim Yarışması Derecesi
Hanzade Çimer 3.sınıf/ Tat Makarna “ Makarna Yemek Olmasaydi Ne Olurdu” Konulu Resim Yarışması Derecesi
İpek Gülersoy 2. sınıf/ Bursa Kent Müzesi’nin Sahneni Seç Konulu Resim Yarışması Mansiyon Ödülü
Ece Elitok 4. sınıf/ Yapı Kredi Bankası’nın düzenlemiş olduğu 23 Nisan Resim Yarışması’nda ilk beşin içinde olup ödülünü almıştır.

İTÜ ROBOT OLİMPİYATLARINDA
FİNALDE KÜLTÜRLÜLER

Özel Bursa Kültür Okulları Bilişim Teknolojileri Elektronik Robot
öğrencileri, 10. İTÜ Robot Olimpiyatları’nda hünerlerini sergilediler.
Özel Bursa Kültür Okulları 5,6,7 ve 9.sınıf Elektronik Robot Kulübü
öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları kulüp çalışmaların meyvelerini
toplamaya başladılar.
Kültürlü çocuklar kulüp çalışmalarında oluşturdukları robotlarını 10.
İTÜRO yarışlarında sergilediler.
Ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin katıldığı İTÜ Robot
Olimpiyatlarına Kültürlü öğrenciler 2 alanda 8 robotla boy
gösterdiler. Yaptıkları robotlarla yarışmalarda boy gösteren Kültürlü
öğrenciler çizgi izleyen ve labirent kategorilerinde yarıştılar. Çizgi
izleyen kategorisinden 200’ü aşkın proje içinde finale 4 robotunu
taşıyan Kültürlü çocuklar, final turunda yarışmayı 5. olarak
tamamladılar.

KÜLTÜRLÜ
ÖĞRENCİLERDEN
ANLAMLI ZİYARET…

İLKAY MARANGOZ
ÖĞRENCİLERİMİZLE
BULUŞTU!
Özel Bursa Kültür Okulları 3. sınıf öğrencilerimizin
okumuş olduğu “Bunlar Onlar Mı?” adlı
hikaye kitabının yazarı sayın İlkay Marangoz,
öğrencilerimizle tanışmak için okulumuzu ziyarete
geldi. Marangoz, okuduğumuz kitap ve uzayla
ilgili eğlenceli bilgiler verirken Kültürlü öğrencilerin
sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Özel Bursa Kültür Ortaokulu Özlüce ve Ovaakça Kampüsü öğrencileri
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü dolayısıyla Bursa Muharip Gaziler
Derneği’ni ziyaret etti. Kore Savaşı’na ve Kıbrıs Barış Harekatı’na
katılan gazilerimizle tanışma fırsatı yakalayan öğrencilerimiz,
gazilerimizden o dönemle ilgili yaşadıkları anılarını dinledi.Kültürlü
öğrenciler, İstiklal Marşımızın ne ifade ettiğini cephede savaşan
gazilerimizin ağzından bire bir dinleme fırsatı yakaladılar.

Kültürde Bilişim
Enerjide Üretim
Özel Bursa Kültür Okulları Bilişim
Teknolojileri 6. Sınıf Elektronik Robot
Kulübü öğrencilerimiz tarafından
hazırlanan projemizde sürdürülebilir
enerjinin önemine dikkat çekiyoruz.

Önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde petrol,
doğalgaz gibi kaynaklarının tükeneceğinden
hareketle öğrencilerimizin rüzgâr, güneş gibi
doğal kaynaklardan elektrik enerjisi elde
edildiğini bilmelerini amaçlıyoruz.

SPORDA KÜLTÜR DAMGASI
Akademik alanda gösterdiği başarıyı sporsal alanda da göstermeye devam eden Özel Bursa Kültür Okulları,
bünyesinde yer alan 350 lisanslı sporcu ile farklı branşlarda başarısını kanıtlamaya devam ediyor .
Beden eğitimi zümresi tarafından öğrencilerimize yönelik ders programları dahilinde yürütülen kulüp
çalışmaları,seçmeli dersler,akşam antrenmanları ve hafta sonu hobi kursları Özel Bursa Kültür Okullarının sporcu
eğitimine verdiği önemi ortaya koyuyor.
2015-2016 eğitim öğretim yılının 2. dönemi ile başlayan müsabakalardan elde edilen başarılar şu şekilde:
Bursa Okul Sporları 1. Küme Yıldız Erkekler Masa Tenisi Bursa 3.lüğü
8 Yaş Minik Erkekler Kort Tenisi Bursa 1.liği
8 Yaş Minik Kızlar Kort Tenisi Bursa 4.lüğü
3. Küme Kız Voleybol İlçe 1.liği
3. Küme Küçük ve Yıldız Erkek Masa Tenisi İlçe 1.liği

KÜLTÜRLÜ ÖĞRENCİLER ZİRVEDE
Özel Bursa Kültür Okullarında bu yıl 6.sı düzenlenen kayak okulu 4.sınıftan lise düzeyine kadar 90 öğrencimizin
katılımıyla gerçekleştirildi. 5 gün süren kamp süresince deneyimli kayak öğretmenleri ile ders yapma imkânı bulan
öğrencilerimiz, kamp bitiminde sertifikalarını düzenlenen törenle aldılar. Uludağ’da gerçekleşen kamp süresince farklı
zamanlarda ödev saati, sinema günü, havuz ve kızak etkinliği, gece yürüyüşleri yapan öğrencilerimiz dönüş yolunda
teleferik ile Sarıalan’a inerek sucuk-ekmek partisinde aileleriyle buluştular.
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Rehberlik

Özel Bursa Kültür Okulları

Nihayet, Tatil Başlıyor…
Yorucu bir yılın sonunda nihayet tatile giriyoruz. Uzun bir yaz tatili
öğrencilerimizi bekliyor. Öğrenciler, tatilde yorucu bir yılın ardından elbette
dinlenecek eğlenecek arkadaşları ve ailesi ile güzel vakit geçirecekler.
Ancak bu uzun süreyi sadece dinlenmeye ve eğlenmeye ayırmak da sıkıcı
olabilir. Ayrıca tatil, öğrenmeye ara vermek olarak da algılanmamalıdır.
Çünkü, öğrenme durağan olmadığı için tatilde de devam eder. Bu nedenle
tatil, öğrenmemizin devam ettiği ve yeni kazanımların edinildiği bir dönem
olarak algılanmalıdır. Tatil; dinlenme, eğlenme, ailece vakit geçirmek ve
öğrencinin kişisel gelişimine fırsat oluşturacak şekilde değerlendirilmelidir.

Anne-Baba Eğitimi :
“Çocukla Ebeveynin Teknoloji Savaşı”
Özel Bursa Kültür Okulları rehberlik ve psikolojik
danışmanlık birimi tarafından düzenlenen
“Anne-Baba Eğitimi” semineri, “Çocukla
Ebeveynin Teknoloji Savaşı” başlığıyla
gerçekleşti.

Öğrencilerin tatili kitap ve defterleri bir kenara atarak değerlendirme
eğiliminde oldukları dikkate alınarak tatilin öğrencilerin gelişimlerine
olumlu katkı sağlayacak şekilde düşünülüp planlanması gerekmektedir.
Planlanan tatil programının uygulanabilir olması önemlidir. Uygulanamayan
zor tatil planları, öğrencinin olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.
Tatilde Neler Yapılabilir ?
•Yeni öğretim yılına ilişkin bilgi ve beceri edinimi, önceki yıldaki
eksiklerin tamamlanması çalışmaları yapılabilir
•Okulumuz tarafından okunması tavsiye edilen ve ilgi çeken kitaplar,
dergiler alınıp birlikte okunarak ailece değerlendirme yapılabilir
•İlgi çekici, bilim, teknik, sanat, spor, kültür aktiviteleri gerçekleştirilebilir.
Konser, festival, fuar gibi sosyal aktiviteler çocukların sosyalleşmesinde
etkilidir.
•Eğitim kamplarına ve yaz okullarına gidilebilir. Belediye ve özel
kurumların açtığı futbol, basketbol, yüzme, satranç gibi aktiviteler yaz
tatilinde çocukların tercihine sunulabilir. İmkân ve şartlar uygunsa çocuğun
yetenek ve ilgisine en uygun bir kurs tercih edilebilir.
•Öğrencilere sadece akademik başarıyla değil, diğer insanlarla ilişki
kurarak veya onlara yardım ederek mutlu olunacağı bilincinin verilmesi için
akraba, eş dost ziyaretleri gerçekleştirilebilir
•Çocukları evde aktif kılacak aktiviteler planlanabilir. Günümüz çocukları
zamanının çoğunu bilgisayar ve televizyon karşısında geçiriyor. Karşılıklı
bir iletişimi olmayan bilgisayar oyunu ya da televizyon izleme aktiviteleri
yerine, arkadaş etkileşimini artıran, sosyal ilişkileri şekillendiren, bir
grubun parçası olduğunu hissettiren, iletişim kurma ve grupta var olabilme
yetilerini geliştiren aktiviteleri tercih etmek gerekir.
•Tarihî, manevî ve kültürel geziler yapılabilir Çocukların sahiplenmesi
gereken değerleri ve idealleri olması için yaşadığı şehirdeki tarihi mekanlar
ve müzeler ziyaret edilebilir. Keyifli ve mutlu tatiller…
Özel Bursa Kültür Okulları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Kültürlü Çocuk

Seminerimizde çocukların teknolojiyi doğru kullanmaları,
anne baba tutumlarının önemi, güvenli internet kullanımı için
neler yapılabileceği konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yoğun bir şekilde
hayatımızın en ücra köşelerine kadar girmesini anlatan
programda teknolojinin doğru kullanılmadığı zamanlarda
çocukların gelişimini olumsuz etkilediği drama diliyle sahneye
taşındı.

DAVRANIŞ KUPASI…
Özel Bursa Kültür Okulları rehberlik servisi tarafından
uygulanan “Davranış Kupası” etkinliğinde her hafta
belirli olumlu davranışları yapan sınıfa Davranış
Kupası’nı hediye ediliyor ve sürpriz bir ödül veriliyor.
Arkadaşlarımıza iyi davranmak, sihirli sözcükleri kullanmak,
koridorlarda koşmamak, koşan arkadaşlarımızı uyarmak ve okuma
saatinde kitap okumak gibi davranışlar üzerinden değerlendirilen
etkinlik, Kültürlü öğrencilerimiz tarafından heyecanla bekleniyor.

KENDİMDE SEVDİKLERİM

HOŞGÖRÜNÜN GÜCÜ
Özel Bursa Kültür Okulları 3.sınıf öğrencileri; sevgi, saygı
ve hoşgörü ile ilgili kavramların anlamları ile ilgili tanımlar
yaptı. Öğrencilerden hangi davranışlar ile bu değerlerin
gösterilebileceklerinin örnekler ile anlatıldığı derslerde,
hoşgörü kavramı ile ilgili akrostiş ve resim çalışmalarını
da yapıldı.

Bazen kendimizin iyi ve güçlü yanlarını görmekte güçlük
çekeriz. Aslında kendimiz hakkında olumlu düşünmek
çok normaldir. Bu bizi zor gelen şeyleri yapmaya
cesaretlendirir. Başkalarından duyduğumuzda hoşumuza
giden ve bize gurur veren şeyleri neden kendi kendimize
söylemeyelim?
İşte bu düşüncelerden hareketle Özel Bursa Kültür
Okulları 4. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen
“Kendimde Sevdiklerim” adlı çalışmada öğrencilerimiz,
kendileri hakkında olumlu düşünmeye teşvik edildi.

İLETİŞİMDE DİNLEMENİN ÖNEMİ

Özel Bursa Kültür Okulları 3. sınıf öğrencileri ile yapılan
dinleme etkinliğinde, öğrencilerimizin kendilerini doğru
ifade edebilmesi ve dünyayı doğru algılayabilmesi
amaçlanıyor. Sağlıklı iletişim kurabilme becerilerinin
geliştirilmesinin hedeflendiği dinleme etkinliği, drama
çalışmalarıyla renkleniyor.

DİKKAT!!!
Özel Bursa Kültür Okulları Özlüce ve
Ovaakça Kampüsleri’nde tüm 5 ,6 ve
7.sınıf öğrencileri, konusunda uzman
öğretmenleriyle dikkat toplamaya yönelik
çalışmalarını gerçekleştiriyor. Özellikle
deneme sınavlarında dikkatsizlikten yapılan
hataları giderme adına yapılan çalışmaların
yanında, sınavlarda dikkatleri toplama,
dikkati sürdürme ve zamanı verimli
kullanmaya dönük uygulamalara yer verilen
bu çalışmalarda her öğrencinin evinde
de rahatlıkla yapabileceği uygulamalar
hakkında da bilgiler veriliyor.

BİREYSEL FARKLILIKLARI FARK EDELİM
Özel Bursa Kültür Okulları 5.sınıf öğrencileri,
rehberlik derslerinde “Farklılıklara Saygı”
konusunu ele aldı.
Her sınıfta slayt çalışması üzerinden bilgi paylaşımları şeklinde
yapılan derslerde, farklılık konusu üzerinde duruldu. Gerek fiziksel
gerekse düşünsel boyutta yanımızdaki arkadaşımızı olduğu
gibi kabul etmenin ve düşüncelerine saygılı olmanın önemini
vurguladığımız derslerde, Kültürlü öğrenciler kendi tercihleriyle
oluşturdukları gruplar ve drama tekniğiyle bireysel farklılıklara
saygıyı öğrenme fırsatı yakaladılar.

SINAVLARA BAKIŞ AÇISI VE
TEST TEKNİKLERİ

Özel Bursa Kültür Okullarında 4. sınıf öğrencilerine
yönelik olarak düzenlenen “Sınavlara Bakış Açısı ve Test
Teknikleri” sunumunda öğrencilere, olumlu düşünmenin
önemi, sınav kaygısına nelerin neden olabileceği, bu
kaygıyı azaltmanın yolları ve test teknik yöntemleri
hakkında bilgiler verildi.

ARKADAŞIMI

SEVİYORUM…
Özel Bursa Kültür Okullarında 1.sınıf öğrencilerimizle
rehberlik dersinde değerler eğitimi kapsamında
“arkadaşlık” ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Kültürlü
minikler arkadaşları ile olan resimlerini çizerek
arkadaşlarıyla iyi geçinmeyi öğrendiler.

ANAOKULUNDA
SORUMLULUK…
Özel Bursa Kültür Okulları rehberlik
servisi olarak, anaokulunda “Değerler
Eğitimi” kapsamında sorumluluk değerini
ele aldık. Miniklerimiz evdeki ve okuldaki
sorumluluklarını öğrenerek konu ile ilgili
uygulamalı etkinlikler gerçekleştirdiler.

Kültürlü Çocuk

İngilizce

Özel Bursa Kültür Okulları
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DRAMA DESTEKLİ

İNGİLİZCE

Öğrencilere çevreleriyle ilgili diyaloğa geçme şansı veren drama tekniğiyle
ders işleme yönteminin önemi her geçen gün artmaktadır. Biz de Özel Bursa
Kültür Okulları olarak çağı yakalamak adına bu kapsamda 5. ve 6. sınıf
öğrencilerimize her hafta yeni bir İngilizce diyalog ve skeç öğretmekteyiz.
Ders kitaplarımıza paralel olarak giden İngilizce drama derslerimiz, öğrencilerimize günlük konuşma
dilini eğlenerek öğretmeyi amaçlamaktadır.
Her hafta ayrı bir mekânda verilen drama destekli İngilizce derslerinde, öğrencilerimiz yeni diyaloglarını
heyecanla bekliyorlar.

Oyunlarla İngilizce VİDEO-KLİP
Oyun oynamanın en yaygın kullanıldığı eğitim sahalarından biri hiç kuşkusuz dil
öğretimi alanıdır. Öğrenme süreçlerini kolaylaştıran, konuşma, okuma, yazma,
dinleme gibi dil becerilerini ortaya koyma imkânı sağlayan Özel Bursa Kültür
Okullarında İngilizce öğretmenleri, çoklu zekâ kuramına uygun olan oyunlarla
öğrencilerimizin dil yapılarını öğrenmelerini sağlamaktadır.

GÜNLÜK RUTİNLERİMİZ

ETKİNLİKLERİ
Özel Bursa Kültür Okulları olarak gelenekselleşen
video-klip etkinlikleri öğrencilerimizin İngilizceyi
kendi dünyalarına taşımalarına önayak oldu.
Her yıl düzenlenen video-klip etkinliğinde güncel
şarkılarla video-klip çeken 5,6.sınıf öğrencilerimiz,
aileleriyle ya da okul arkadaşlarıyla kayda aldıkları
kliplerle İngilizce bilgilerini geniş kitlelere yansıtma
fırsatı yakalıyorlar.

Özel Bursa Kültür Okullarında İngilizce günlük
konuşma ve rutinlere önem veren yabancı kökenli
öğretmenlerimiz konuşma derslerinin başlangıcında
derse hazırlanma ve ısınma aktivitesi olarak günlük
hava durumu, tarih, ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren
olaylardan bahsetmektedir.
Her hafta başka bir öğrenci tarafından sunulan haber platformumuzda
öğrencilerimiz yaptıkları sunumlar sayesinde toplum içerisinde İngilizce
sunum yapabilme becerilerini ilerletmektedir. Böylelikle İngilizce
konuşabilmenin zevkine varan Kültürlü öğrenciler, hem güncel olaylardan
haberdar olmakta hem de İngilizce kelime dağarcıklarına her geçen gün yeni
kelimeler katmaktadır.

KÜLTÜRLÜ ÖĞRENCİLERİN
EPE SINAVI BAŞARISI…
Özel Bursa Kültür Okulları olarak öğrencilerimizin İngilizce performanslarını ölçmek üzere okuma,
yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bireysel ve çok yönlü ortaya koyan İngilizce Performans
Sınavları’na (EPE) 3. sınıflardan başlamakta ve büyük titizlikle uygulamaktayız. Bu yıl gerçekleşen
EPE’de kendilerini çok iyi ifade eden Kültürlü öğrenciler, gerek teorik bilgileri gerekse İngilizceyi
kullanmadaki rahatlıkları ile öğretmenlerinden tam not aldılar.

İNGİLİZCE BİLGİ YARIŞMASINDA

KUPA HEYECANI…
Özel Bursa Kültür Okullarında 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen İngilizce Bilgi
Yarışması’nda final bölümü Özlüce ve Ovaakça Kampüsleri’nde yapıldı. Finale kalan iki
sınıf büyük bir heyecanla yarıştı. Tüm dördüncü sınıf öğrencilerimizin de izleyici olarak
destek verdiği final turu sonunda birinci olan sınıf kupayı almaya hak kazandı.

İngilizce Diyalog

Özel Bursa Kültür Okullarında öğrendikleri
diyalogları sürekli olarak tekrar eden 3. ve 4. sınıf
öğrencilerimiz artık kendi İngilizce diyaloglarını
yazabilir hale geldiler. Diyalog derslerinde sene
başından beri restoranda, istasyonda, okulda
gibi farklı yerlerde geçen diyalogları canlandırma
yaparak tekrarlayan Kültürlü öğrenciler, böylelikle
öğrendiklerini daha kalıcı hale getiriyorlar.
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Anaokulu

Özel Bursa Kültür Okulları

Kültürlü Çocuk

Anaokulunda 100 Kocaman Gün
Özel Bursa Kültür Anaokulu öğrencileri “100 Güne 100 Hayvan
Projesi”ile okullarının açıldığı ilk günden itibaren her güne bir
hayvanı tanıyarak başladılar.

Her gün bir hayvan tanıyıp gün ve sayı takibi yapan öğrenciler, aynı zamanda çoklu sayılarla da keyifli bir şekilde
tanışma fırsatı yakaladılar.
Proje sonunda 100 farklı hayvanın özellikleri hakkında bilgiler edinen öğrenciler, aileleri ile birlikte tasarladıkları
100.gün tişörtleri ile okula gelerek düzenlenen defilede 100. günün mutluluğunu yaşadılar.
Kültürlü minikler gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında organize edilen mutfak şenliğinde 100.gün
sandviçleri yaparak arkadaşlarına ve velilerine ikram ettiler.

MİNİKLER BUZ PATENİNDE DE
YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ!

FARKLI UYGULAMALARLA

Özel Bursa Kültür Anaokulu
öğrencileri, yıl boyunca buz pateni
dersinde öğrendikleri denge ve
duruş çalışmaları, ileri-geri kayma,
limon vb. gibi farklı teknikleri,
hazırlanmış olan sınıf gösterisinde
ailelerine sunma imkânı buldu.
Gösteriye uygun olarak hazırlanmış olan buz pistinde müzik eşliğinde sunumlarını
yapan beş ve altı yaş grupları, yıl boyunca edindikleri kazanımlarını aileleriyle
paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

KULTUR’S TRAVELERS

ARE ON A WORLD TOUR!
Özel Bursa Kültür Anaokulunda öğrencilerimizin değişik
ülkeleri ve kültürleri tanıyarak kültür bilinci kazanmalarını
desteklemek adına “Kültürlü Gezginler Dünya Turunda”
projesini hayata geçirdik.
Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri yakından tanıma fırsatı
veren bu projede, öğrencilerimiz her hafta seçmiş
oldukları ülkenin dünya haritası üzerinden yerlerini
inceleyip ülkenin konuşmuş olduğu dili, bayrağı, başkenti,
yemekleri, önemli yerleri, kıyafetleri hakkında yakından
araştırma yapma fırsatı yakalıyorlar.

BİLGİLİ KALEMLER
Özel Bursa Kültür Anaokulu öğrencileri bilgili kalemler etkinlikleri
kapsamında oyun ile deneyim kazanarak bilgilenmeye devam
ediyor.
“Pizzamda Matematik Var” etkinliği ile her biri pizza şefi
olup verilen direktifler doğrultusunda önlerindeki materyalleri
inceleyerek toplama çıkarma işlemleri gerçekleştiren Kültürlü
minikler, “Tişörtümde Kaç Mandal Var?” etkinliği ile de gruplama,
eşleştirme, toplama ve çıkarma çalışmalarını uygulamalı olarak
öğrendiler.
Drama ve sanatın içinde yer aldığı bu etkinliklerle çocukların çok
yönlü günlük deneyimlerini keyifli fırsatlara çevirerek matematik
becerilerinin içine katmalarına olanak sağlıyor, işlem becerilerinin
de yapı taşlarını inşa ediyoruz.

ORYANTASYON UYGULAMALARIMIZ
Özel Bursa Kültür Anaokulunda birinci sınıf oryantasyon uygulamaları devam ediyor.
Birinci dönem itibariyle başlayan çalışmamızla öğrencilerimiz ilk olarak birinci sınıf
dersliklerimiz ve kullanılan materyaller ile tanışma fırsatı yakaladılar.
İkinci dönem devam eden oryantasyon uygulamalarımızda her hafta farklı bir derslik
ve öğretmene misafir olan öğrencilerimiz, birinci sınıf öğretmenleri ile tanışma oyunu
oynayarak çalışmalara başlayıp ardından eğik el yazısı çalışması, ses alıştırmaları,
toplama ve çıkarma işlemleri yapıyor.

KÜLTÜR ANAOKULU YIL SONU GÖSTERİSİYLE
GÖZ KAMAŞTIRDI!!!
Özel Bursa Kültür Okulları Anaokulu öğrencileri, özenle hazırladıkları ve büyük
bir coşkuyla sundukları yıl sonu gösterileri ve portfolyo sergi sunumlarıyla
heyecanlarını ve mutluluklarını velileriyle paylaştılar.
Her ayrıntının düşünüldüğü gösteride Kültürlü minikler Türkçe, İngilizce şarkılar söylediler. Drama
gösterilerinde gerek performansları gerekse dekor ve kostümleriyle büyük beğeni toplayan minikler,
yıl boyunca izledikleri tiyatro oyunlarıyla deneyim ve öz güven kazandıklarını göstermiş oldular. Ulusal
kültürümüzün önemli değerlerinden olan halk oyunlarımıza büyük önem veren Kültür Okullarında anaokulu
öğrencileri bu alanda yıl boyunca çalıştıkları oyunlardan renkli görüntüler sunmanın yanı sıra modern dans,
jimnastik gösterileri, step gösterileri ve İngilizce -Türkçe dramalarıyla göz doldurdu. Her çocuğun farklı
alanlarda aktif rol aldığı ve çocuklar tarafından sunulan gösteriler büyük beğeni topladı.Düzenlenen yıl sonu
gösterilerinin ardından Kültürlü minikler kep atarak mezuniyetlerini kutladılar.

OUR KITCHEN FESTIVAL
Özel Bursa Kültür Anaokulu öğrencileri, ‘Our Kitchen Festival’
etkinliğinde arkadaşları ile birlikte her ay farklı tarifleri ürüne
dönüştürmenin heyecanını yaşıyor.
Bu kapsamda yaptıkları kurabiye, sandviç, meyve buketleri gibi yiyecekleri tamamladıktan sonra sınıf
arkadaşları ile keyifli dakikalar geçiren Kültürlü minikler, mutfak alanında gösterdikleri hünerleri ile ailelerinden
tam not aldılar.

OUR
CİNEMA
DAY
Demokrasi, okul öncesi dönemde de küçük
çocukların kendi yaşamları hakkında kararlar
verebilmeleri anlamına gelmektedir.
Çocuklar, demokratik bir yaklaşımla kendilerini
tanıyor, sosyal ve grup bilinci ile ilgili de fikir sahibi
olabiliyor.
Özel Bursa Kültür Anaokulu öğrencileri de bu
düşüncelerden yola çıkarak “Demokrasi Haftası”nda
sinema saatinde izlemek istedikleri filmin kararını
verebilmek adına sandık başına geçti.
Tüm anaokulu öğrencilerinin heyecanla oylama
yaptıkları bu etkinlikte, Kültürlü minikler yaptıkları
seçimler doğrultusunda en çok oyu alan filmi
patlamış mısır eşliğinde izleyerek keyifli dakikalar
yaşadılar.

Kültürlü Çocuk

Etkinlikler

Özel Bursa Kültür Okulları
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El Sanatları Kulübü Hüsn-i Hat Sanatıyla Buluştu

“KÜLTÜRLÜ
ÇOCUKLARIN
ÇİZGİLERİ – 2”
Özel Bursa Kültür Okulları, öğrencilerinin sanata olan eğilimlerini
artırmaya devam ediyor. Özel Bursa Kültür Okullarında eğitim
alan 2,3,4,5,6 ve 7. sınıf öğrencilerinin hazırladığı karikatür
çalışmaları, “Kültürlü Çocukların Çizgileri-2” sergisiyle Bursalıların
beğenisine sunuldu.
Kültürlü öğrencilerin ve velilerinin katılımıyla açılışı yapılan
sergide, 50’nin üzerinde karikatür yer aldı.
Görsel Sanatlar Kulübü bünyesinde verilen programlı karikatür
eğitimi sayesinde çizim yeteneklerini geliştiren Kültürlü
karikatüristler, ortaya çıkardıkları eserler ile velilerinin ve
öğretmenlerinin beğenisini kazandı.
Usta Karikatür Sanatçıları Mehmet Kahraman ve Ahmet
Aykanat’tan boyama tekniklerinden kadraj çalışmalarına, çizimden
kalem tutma tekniklerine kadar birçok bilgiyi edinerek karikatür
mantığını öğrenen Kültürlü öğrenciler, esprili yaklaşımlarla
hazırladıkları çalışmalarıyla katılımcılardan tam not aldı.

El Sanatları Kulübü bu ay Hüsn-i Hat sanatını mercek altına aldı.
5. ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan El Sanatları Kulübü, her ay geleneksel sanatlarımızdan
birini inceleyip bu sanat hakkında edindikleri bilgilerle uygulama örnekleri çıkartıyorlar.
En önemlisi inceledikleri sanatın uzmanlarıyla bir araya gelen Kültürlü öğrenciler, interaktif
iletişimin yanında birlikte uygulama çalışmaları da gerçekleştirme fırsatını yakalıyorlar.
Bu ay Öğretim Görevlisi Hattat Semra Güler davetlimiz oldu. Okulumuzda gerçekleşen
seminerde “Hüsn-i Hat” sanatının inceliklerinden bahseden Semra Güler, aynı zamanda bu
sanatın “güzel ahlak” üzerinde durduğunu, bu sanatı icra edebilmek için öncelikle güzel
ahlak sahibi olunması gerektiğini aktardı. Öğrencilerimiz, seminer süresince sorularına
cevap bulup “Hüsn-i Hat” sanatının ustası eşliğinde uygulamalarını gerçekleştirdiler.

“SOLİST YARIŞMASI”
Özel Bursa Kültür Okullarında müzik zümresinin yapmış olduğu “Solist
Yarışması” büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.
“Solist Yarışması”na katılan öğrencilerimiz önce yarı final, ardından final
gösterilerinde performanslarını sergiledi.
Performansların sonunda jüri tarafından dereceye giren öğrencilerimiz, keyifli
bir organizasyona imza atmış oldu.

3. Safrun Robot
Yarışmalarına

Kültür Damgası
Teknolojik Gezi
Özel Bursa Kültür Okulları 3. sınıf Robotix Kulübü öğrencileri Türkiye’nin en büyük
teknoloji marketlerinden biri olan Media Markt’ı ziyaret etti.
Marketi dolaşan öğrencilerimiz özellikle dizüstü bilgisayar, tablet, televizyon, ses
sistemleri, kamera, fotoğraf makinesi, oyunlar ve kitapların bulunduğu reyonlara büyük
ilgi gösterdiler.
Bu reyonlardaki ürünleri incelerken bir yandan da teknoloji ve satın alma ile ilgili
sorularını yönelten Kültürlü öğrenciler, eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiler.

23 NİSAN
ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, ulusal egemenliğin ilan edildiği bu anlamlı
günü geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza
bayram olarak armağan etmiştir.
23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara verdiği değerin ve
duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.
Özel Bursa Kültür Okulları 4.sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlamış
oldukları “Milli Mücadele Sokağı” projesi ile yaşayarak öğrenmenin
yanı sıra tarih bilgilerini de pekiştirdiler. Kültürlü öğrenciler, Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kurtuluş Yolculuğu” adı altında
başlatmış olduğu Milli Mücadele Dönemi’ni sınıf kapılarına ve
koridorlara taşıdılar.

Ders: Fen Bilgisi Yer: Zooloji Müzesi
Özel Bursa Kültür Okulları 5. sınıf öğrencilerimiz, Uludağ Üniversitesi
Biyoloji Bölümü’nde yer alan Zooloji Müzesini gezdi. Fen Bilimleri
dersinde gördükleri canlıların sınıflandırılması konusunu müzede
yer alan hayvanlar ve türlerini gözlemleyerek tamamlamış oldular.
Kültürlü öğrenciler, müzede günlük hayatta karşılaşamayacağı farklı
hayvan türlerini ilgiyle incelediler.

Özel Bursa Kültür Okulları Bilişim
Teknolojileri Elektronik Robot öğrencileri,”3.
Safrun Robot Yarışmalarında” hünerlerini
sergileyerek finale yükseldi.

Özel Bursa Kültür Okulları 5, 6, 7 ve 9’uncu sınıf Elektronik
Robot Kulübü öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları kulüp çalışmalarını
sergilemeye devam ediyor.
Kültürlü öğrenciler, kulüp çalışmalarında oluşturdukları
robotlarını 3. Safrun yarışlarında sergiledi. Ağırlıklı olarak üniversite
öğrencilerinin katıldığı Karabük Üniversitesi Robot Yarışmaların’a
Kültürlü öğrenciler, 2 farklı alanda 6 ayrı robotla boy gösterdi.
Kültürlü öğrencilerin robotları, çizgi izleyen ve mini sumo
kategorilerinde yarışarak rakiplerini geride bırakmayı başardı. 200’ü
aşkın projenin katıldığı çizgi izleyen kategorisinde Kültürlü öğrenciler
finale 4 robotunu taşıdılar. 2 gün süren yarışmaların finalinde
Kültürlü öğrenciler, üniversiteli öğrenciler arasında yarışmayı 12’inci
olarak tamamladılar. Mini sumo kategorisinde 200’ü aşkın projede
finalde ilk 18 içinde 2 robotları ile yer aldılar.
Özel Bursa Kültür Okulları Bilişim Teknolojileri Elektronik
Robot Kulübü adına 10 Öğrenci ve 2 öğretmenle gerçekleştirilen
bu etkinlikte öğrencilerimiz kendilerinden büyük katılımcılar ile
yarışarak farklı bir deneyim kazandılar. Centilmen ve başarılı bir
yarışma çıkaran Kültürlü öğrenciler çalışmalarına daha azimli bir
şekilde devam edeceklerini dile getirdiler.

“ATIKLARIMIZLA SANATA YOLCULUK”
Kâğıt kazanımından yola çıkarak kağıt, karton, metal, plastik
gibi ambalaj atıkların geri kazanılabileceğini ve farklı alanlarda
kullanılabileceğini göstermek ve geri kazanımın faydaları
hakkında öğrencilerimizi bilinçlendirmek için oluşturduğumuz
bu projede klasik eğitim öğretim metotlarının dışında uygulama,
grup çalışması, sanatsal beceri, beyin fırtınası gibi yöntemler
kullanarak Kültürlü öğrencilerimizin merak duygularını
geliştirmeyi hedefliyoruz.
Görsel sanatlar zümresi altındaki 7. sınıf öğrencilerimizden oluşan Karikatür Kulübü’ne yönelik
olarak hazırlanan proje doğrultusunda öğrencilerimize sanatsal düşünme ve eğlenerek öğrenme imkânı
sunuyoruz.
“Atıklarımızla Sanata Yolculuk” projesi, 12-13 yaş grubundaki çocuklarımızın günlük hayatlarında
gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucu oluşturdukları atıkların farkına varmaları ve bu atıkların ne
şekilde uzaklaştırıldığını görerek, uygulayarak, sorarak ve tartışarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu
kapsamda etkinlikler ve atölye çalışmaları ile çocukların çevre bilimlerine olan ilgilerinin artırılmasına,
çevreyle ilgili bilimsel kavramlarla tanışmalarına, günlük hayatlarında çevreyle ilgili konularda farkındalık
geliştirmelerine ve çevre sorunlarını sanatsal bakış açısıyla görmelerine olanak sağlanmıştır.

80’lerden 90’lara
Müzik Yolculuğu
Özel Bursa Kültür Okulları ikinci kademe öğrencileri bilmedikleri bir dünya olan
80’li ve 90’lı yıllara kısa bir yolculuk yaptılar. Müzik zümresi tarafından organize
edilen programda, öğrenciler evlerindeki 80’li ve 90’lı yıllara ait kıyafet ve
aksesuarları okula getirerek sahnede güzel bir şölen yarattı. Bu konser öğrencilere
bilmedikleri bir dönemin en popüler şarkılarını tanıma ve günümüzle kıyaslama
fırsatı verirken velilerimizin de geçmişe yolculuk yapmasını sağlayarak onlara da
duygusal anlar yaşatmış oldu.

Bir Düştür Anadolu…
Okulumuz bünyesinde hazırlanan “Bir Düştür Anadolu” projesi kapsamında dans
zümresinin eğitmenliğinde hazırlanan ilkokul 2,3,4. sınıf öğrencilerinin tamamı ve
ikinci kademe halk dansları etkinlik grupları farklı yörelerden danslar sergileyerek
katılımcıları etkileyen bir gösteri gerçekleştirdiler.
Özel Bursa Kültür Okulları Özlüce Kampüsü’nde düzenlenen programda 2. sınıflar Adana, 3. sınıflar Siirt, 4. sınıflar Denizli, 5.
sınıflar Halk Dansları Kulübü Sinop, 5. sınıflar eeçmeli etkinlik öğrencileri Burdur, 6. sınıflar Halk Dansları
Kulübü Trakya, 6. sınıflar seçmeli etkinlik öğrencileri Van yörelerinin oyunlarını, 7. sınıflar ise Anadolu Rüyası
isimli danslarıyla velilerinin beğenilerini kazandılar.
38 farklı yöre ile Türkiye’nin en zengin yöre repertuvarına sahip olan okulumuzda öğrencilerimiz her yıl
yeni yöreler ve yeni projeler ile Anadolu’nun güzelliklerini yaşamaya devam ediyorlar.

1. Sınıflar Alkışlarla Sahnede
1.sınıf öğrencilerimiz, özenle hazırladıkları ve büyük bir
coşkuyla sundukları yıl sonu gösterilerinde heyecanlarını ve
mutluluklarını velileriyle paylaştılar.
Her ayrıntının düşünüldüğü gösteride Kültürlü minikler Türkçe, İngilizce
şarkılar söylediler. Türkçe sahnelenen drama gösterilerinde gerek performansları
gerekse dekor ve kostümleriyle büyük beğeni toplayan 1. sınıflar, yıl boyunca
izledikleri tiyatro oyunlarıyla deneyim ve öz güven kazandıklarını göstermiş oldular.
Ulusal kültürümüzün önemli değerlerinden olan halk oyunlarımıza büyük önem
veren Kültür Okullarında 1. sınıflar, yıl boyunca çalıştıkları oyunlardan bir potpori
sundular.Her çocuğun farklı alanlarda aktif olarak rol aldığı ve yine kendilerinin
sunduğu gösterilerimiz büyük beğeni topladı.

KOLOGRAFTAN İZLER
Özel Bursa Kültür Okulları Seçmeli Plastik Sanatlar 7. sınıf öğrencileri ile
gerçekleştirdiğimiz “Özgün Baskı Projesi”yle, öğrencilerin sanata karşı farklı açıdan da
bakabilmeleri ve özgün çalışmalar ortaya koyabilmelerini amaçladık.
Mukavva üzerine değişik dokular oluşturmak için tutkal ve boya gibi malzemeler
kullanan Kültürlü öğrenciler, böylece farklı yüzeyler oluşturup kendilerine özgü
tasarladıkları kalıplarla Uludağ Üniversitesi Özgün Baskı Atölyesi’nden gelen
Erkin KESKİN ile keyifli ve farkl bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşadılar.

Kaykay Tasarımları Renkleniyor

KÜLTÜRLÜ ÇOCUKLARIN

SANAT YOLCULUĞU

Görsel sanatlar dersinde 7. sınıf öğrencilerimiz
kendi yaratıcılıklarını kullanarak oluşturdukları
kaykay tasarımlarını özgün çalışmalarıyla
renklendirdi. Her öğrenci kendi oluşturduğu
kaykayla kendisini yansıttığını ifade etti.

Yıl içerisinde 2. kademe öğrencilerimiz ile görsel sanatlar dersinde uyguladığımız
“Bir Sanat Akımı İnceliyorum” etkinliğimizde, Kültürlü öğrencilerimize resim
sanatının tarihini, dönemin özelliklerini, döneme öncülük eden ressam
ve eserlerini tanıttık. Öğrencilerimiz ressamların eserlerini reprodüksiyon
çalışmaları ile uygulayarak pekiştirme imkânı buldular. Tarih boyunca resim
sanatına damgasını vurmuş birçok eseri yorumlayarak anlamlandırdılar.

GELECEĞİN MÜZİSYENLERİ…

Özel Bursa Kültür Okullarında 3.ve 4. sınıf Piyano ve Gitar Kulübü öğrencileri, sene başından
bu yana öğrendikleri parçaları velilerinin ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte
sergilediler.
Sergiledikleri performanslarla velilerinden tam not alan öğrencilerimiz, önümüzdeki yıl
gerçekleştirecekleri etkinlikler için şimdiden heyecan duymaya başladılar.

Kültürel Mizah

DÜNYAMIZ ÇİÇEK AÇSIN
Özel Bursa Kültür Okulları ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Çocuk
Bayramı dolayısıyla ”Dünyamız Çiçek Açsın” temalı sergiyi Anatolium
AVM ziyaretçilerinin izlenimine sundu.
Kültürlü öğrenciler, Çocuk Bayramı dolayısıyla kendi elleriyle
hazırladıkları ve dünya çocuklarını temsil eden rengârenk kâğıtlarla
oluşturdukları çiçeklerlerden oluşan sergiyi ailelerinin de katıldığı törenle
Anatolium AVM’de açtı.
Kültürlü öğrencilerin gurur ve coşkuyu aynı anda yaşadığı serginin
açılışı AVM ziyaretçilerinden tam not aldı. Kültürlü öğrencilerinin dünya
çocuklarını simgeleyen eserleri “Her çocuk bir çiçektir.” temasıyla
hazırlandı.

Bilişimciler BTM’de
Özel Bursa Kültür Okulları Robotix Kulübü öğrencileri,
çalışmalarını Bilim Teknoloji Merkezi’ne taşıdı.
Yaratıcı düşünme becerilerine sahip, problem çözme
yeteneği gelişmiş, grup çalışması gerçekleştirebilen bireyler
yetiştirebilmek amacıyla bilişim teknolojileri zümresi
tarafından açılan Robotix Kulübü, bilim ve teknoloji ile iç içe
olan alanlarda yer alarak hem motive oldu hem de doyasıya
eğlendi.
Öğrencilerimizin çalışmalarını yakından takip eden BTM
yetkilileri ise başarılarından ötürü Kültürlü öğrencileri takdir
ettiler.
Küçük yaşta teknolojide üretken olmayı öğreten Robotix
Kulübü, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmekte de rol
oynamaktadır.

