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KÜLTÜRLÜ ÖĞRENCİLER
SAHNEDE BÜYÜLEDİ…

Özel Bursa Kültür Okullarında eğitim alan öğrencilerin, yıl boyunca edindikleri kazanımları sergiledikleri “Kültürde Sanat” etkinliği,
Merinos AKKM’de yapıldı. Bin 500’ün üzerinde veli ve davetlinin izlediği dans ve müzik gösterileri, katılımcılardan tam not aldı.

Zafer BULUT
Özel Bursa Kültür Okulları
Eğitim Koordinatörü

Arka Tekerin, Ön Tekeri
Takipten Başka Şansı Var mı?
Mayıs ayında Merinos’ta sahne performanslarıyla
izleyicileri büyüleyen öğrencilerimiz, birkaç hafta sonra
sonuçları açıklanan TEOG-2 sınavında elde ettikleri kitlesel
başarıyla da biz öğretmenlerin ve ailelerinin yüzünü
güldürdüler. Bu yıl iki okulumuzdan 263 mezun verdik.
TEOG sınavında 6 ayrı dersten 20’şer soru soruluyor. Bir
okulumuzda 6 dersin 3’ünde 18.43, 18.92, 18.96 doğru
ortalaması varken; diğer 3 derste de 19 ortalamaya
ulaşmışız. İkinci okulumuzda ise 6 dersin 6’sında da 20
soruda 19 ortalamayı geçmiş, kitlesel başarının güzel bir
örneğini vermişiz.
Bu sonuçlar uzun uğraşların, yoğun emeklerin ürünü.
Emeğimizi sakınmıyor, çok çalışıyoruz. Sporun, sahne
sanatlarının, müziğin her türünde onlarca uzman eğiticimiz
var. Öğrenci okulda yaşadıklarıyla doyuma ulaşıyor, başka
adreslerden hizmet almaya ihtiyaç hissetmiyor.
Aynı öğrenci 8. sınıfı bitirinceye kadar matematik, fen,
Türkçe, İngilizcenin değişik konularında 800-900 saat “grup
özel dersi” alarak tüm derslerde tam öğrenmeyi sağlıyor.
Yıllardır devam eden kitlesel başarılarımız, bu yoğun
çabaların ürünü.
Elde edilen bu üstün başarılar, öncelikle öğretmenlerimizin
yeterli donanıma sahip olmalarıyla sağlanıyor. Binlerce
aday arasından seçtiğimiz öğretmenlerimizi sürekli
hizmet içi çalışmalarla yeniliyor, başarılı olmaları için bütün
imkanları sunuyoruz.
Bu bizim, Özel Bursa Kültür Okullarının fotoğrafı. Peki ülke
genelinde durum ne?
***
Şubat 2017’de Hürriyet Gazetesi Eğitim Editörü
Nuran Çakmakçı, Özel Okullar Derneğinin Antalya
Sempozyumundan yaptığı haberde dikkate alınması
gereken tespitlerde bulunuyor.
“Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aytekin,
Türkiye Özel Okullar Derneğinin Antalya’daki “ Eğitimde
Öngörüler” sempozyumunda çok çarpıcı sonuçlar
paylaştı. Doç Dr. Aytekin, geçen yıl KPSS kapsamındaki
yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarını
açıkladı. Buna göre birçoğunun sınavlarda başarısız
olduğu, 50 sorunun yarısını bile yapamadığı ortaya çıktı.
Öğretmen adaylarının önemli bölümünün ciddi yetersizliğe
sahip olduğu gözler önüne serildi.”
Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürü’nün
aynı toplantıda verdiği bazı bilgiler var ki evlere şenlik!
Öğretmen adaylarının (her branştan 50 soruya göre)
mesleki bilgilerinin ölçüldüğü 2016’da yapılan sınavın
sonuçları şöyle:
Devamı 2.Sayfada

F

uaye alanında geniş
yer kaplayan bilişim
teknolojileri, alanındaki
spesifik çalışmaları;
Kodlama, Elektronik
Robot, 3D tasarım, Robotix
ve projelerini sergiledi.
Yıl içerisinde Iztech,
Marmara ve Yıldız Teknik
Üniversitesinde Türkiye
dereceleri alan robotları
büyük ilgi gördü. Teknolojiyi
üreten öğrencilerimiz
çalışmalarını ziyaretçilere
anlattılar. Ebru, Karikatür,
İllüstrasyon, Yağlı Boya,
Origami, Renklerle Hayal
Dünyası, Seramik, Fotoğraf
Kulüplerinin workshoplarıyla
başlayan etkinlik, Kültürlü
öğrencilerin müzik ve dans
ziyafetiyle devam etti.
300’ün üzerinde öğrenciyle
oluşturulan koro yerli ve
yabancı şarkılarla
katılımcıların beğenisini
toplarken yıl boyunca
akademik ve sosyal
faaliyetlerde başarı gösteren

öğrenciler de sertifika ile
ödüllendirildi. Öğrencilere
sertifikalarını veren Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Muhsin Özlükurt, başarılı
bir yıl geçiren öğrencileri
tebrik ederken Özel Bursa
Kültür Okullarının Bursa’nın
en kapsamlı ve başarılı
eğitim kurumlarından birisi
konumunda olduğunu söyledi.
En zengin yöre
repertuvarı…
Programın ikinci bölümünde
“Anadolu’nun Kayıp Şarkıları”
projesi kapsamında sene
başından beri yapılan
planlamalar doğrultusunda
221 öğrenci, farklı yörelere
özgü sergiledikleri modern

halk oyunları ile katılımcıların
beğenisini kazandı. Halk
oyunları alanında Türkiye’nin
en zengin yöre oyunları
repertuvarına sahip olan
Kültürlü öğrenciler, değişik
yöre kostümüyle Anadolu’da
kaybolmasını istemedikleri
türküleri, modern halk
dansları adımlarıyla
sergilediler.
Fen ve Anadolu lise
projelerine yoğun ilgi…
Programda fizik-kimya
ve biyoloji zümresinde
yer alan liseli öğrencilerin
uygulamaları velilerimiz ve
misafirler tarafından yoğun
ilgi gördü. Yıl boyunca
yenilikçi yaklaşımları
ele alarak “Stem”
uygulamalarıyla teknolojiyle
fen derslerini birleştiren
Özel Bursa Kültür Okulları
öğrencileri, güvenlik sistemi,
gaz alarm sistemi, nemölçer,
nabız ve kalp atışı ölçümü
gibi deneylerini katılımcılarla
paylaştılar.
Kültürel başarı…
Programa katılan veli
ve davetlilere teşekkür
ederek sözlerine başlayan
Özel Bursa Kültür Okulları
Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Bulut, “Bugün bizim
için bir mürüvvet gecesi.
Öğrencilerimizle bir kez
daha iftihar ediyoruz.
Akademik yönden
sürdürülebilir bir başarı
elde eden bu yavrularımız;
sosyal, sanatsal ve kültürel

alanda da aynı başarıyı
ortaya koyuyorlar. Ben
başta velilerimiz olmak
üzere programda emeği
geçen herkese, tüm
öğrencilerime teşekkür
ediyorum.” şeklinde
konuştu.
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Etkinlikler

Özel Bursa Kültür Okulları

Zafer BULUT

Kültürlü Öğrenciler Gökçe İlkokulu Öğrencilerine

Özel Bursa Kültür Okulları
Eğitim Koordinatörü

2016 ÖABT* sonucu
doğru yanıtlar (50 soruya göre)
Test

Ortalama Doğru Cevap

Aday Sayısı

İlköğretim Matematik...................17.150.......6.055
Biyoloji..............................................17.032.......15.003
Kimya................................................16.503.......10.459
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji......16.464.......19.154
Fizik...................................................15.377.......10.301
Yabancı Dil (Almanca)....................14.239.......4.074
Matematik (Lise).............................9.994........27.863
*Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

27.863 üniversite mezunu öğretmen adayı 50 matematik
sorusunun sadece 9’una doğru cevap verebilmiş. Diğer derslerin
öğretmen adaylarının aldıkları sonuçlar da pek iç açıcı değil…
***
İkinci bir tablo da ÖSYM’den. Lise mezunu üniversite adayı
öğrencilerimizin, 2016 LYS (Lisan Yerleştirme Sınavı) test ortalamaları
YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından açıklandı.
2016 LYS TESTLERİNİN ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI

Test

833.415
833.415

9,85
4,22

LYS 2 Kimya (30 soru)

Fizik (30 soru)

435.050
435.050
435.050

5,03
9,53
7,73

LYS 3 Türk Dili ve Edebiyatı (56 soru)

809.471
809.471

27,36
7,88

Biyoloji (30 soru)
Coğrafya – 1 (24 soru)

Çocuk Parkı Armağan etti…
Özel Bursa Kültür Okulları 1. sınıf öğrencileri, bu yıl da örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kültürlü öğrenciler,
geniş katılımla gerçekleştirilen “Pazar Kültürü” etkinliğinde elde ettiği gelirle Gökçe İlkokulu ve Anaokulunda öğrenim
gören kardeşlerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında bir çocuk parkı armağan ettiler.
Parkın açılış törenine Nilüfer İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Özel Bursa
Kültür Okulları yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler
ve veliler katıldı. Törende konuşan Nilüfer İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Özel
Bursa Kültür Okulları 1. sınıf öğrencilerine kardeş
okullarına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür
etti.
Konuşmaların ardından Gökçe İlkokuluna ve
Anaokuluna armağan edilen çocuk parkı hizmete
açıldı. Açılış töreni sonrası her iki okulun öğrencileri birlikte oyun oynamanın tadını çıkardı.

Tüm Adaylar

Aday Sayısı* Ortalama

Matematik (50 soru)
Geometri (30 soru)

LYS 1

Kültürlü Çocuk

World Phi Day…

833.415 aday, üniversite sınavında LYS’de matematikte 50 soruda
9,85 ortalamada kalırken, 30’ar soru sorulan geometride 4,22,
fizikte de 5,03 net yapabilmişler.
27 bin öğretmen adayı da, 833 bin lise mezunu da 50 soruda 9
doğru yapmış. Sözün özü, ön teker nereye gidiyorsa arka teker de
oraya gitmiş!
***
Bu sonuçları hazırlayan sebepleri anlamaya çalışmalı, başarılı
okullardaki iyi uygulamaları ülkenin tüm okullarına genelleştirmenin
yollarını aramalıyız. Bu sorumluluk, ülke yöneticileri için bir ödev
olduğu kadar, toplum açısından da bir insan hakları problemi olsa
gerek…

16. GELENEKSEL
EĞİTİM SEMPOZYUMUNDAYDIK
Türkiye Özel Okullar Derneği Geleneksel Sempozyumları’nın on altıncısı “Eğitimde
Öngörüler / Future Prospects in Education” temasıyla 26-28 Ocak 2017 tarihleri
arasında Antalya Kaya Palazzo Otel, Belek’te gerçekleşti. Özel Bursa Kültür
Okulları yöneticileri sempozyumu ilgiyle takip etti.

Adını ünlü matematikçi Leonardo Fibonacci ’den
alan “ Fi Sayısı ” özel bir sayı olarak bilinir. Görsel
tasarımlarda ve doğada sıkça rastlanan bu sayı ile
Özel Bursa Kültür Okulları öğrencileri daha önce
yapılmamış bir şeyi yaparak zaman kavramında
bu oranı aradı.
5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin ortak çalışmasının
ürünü olan “Dünya Fi Günü” evrensel adıyla “ World
Phi Day ” akademik anlamda dünyada ilk kez Özel
Bursa Kültür Okulları tarafından kutlandı. Bugünü özel
kılan ise bir yılı altın oranlı olacak şekilde iki parçaya
ayıran gün olması. Prof. Dr. Murat Altun ‘un da katıldığı
konferansla başlayan etkinlikler bilim şenliği ile
okulumuzun bahçesinde gün boyu devam etti. Birçok
branş ortak çalışmalarını bilim şenliğinde öğrencileri ile
buluşturdu. Günün ortak teması ise “Altın Oran” oldu.

1.SINIFLARIMIZ
ALKIŞLARLA SAHNEDE…
1. sınıf öğrencilerimiz, özenle hazırladıkları ve büyük bir coşkuyla sundukları yıl sonu gösterilerinde
heyecanlarını ve mutluluklarını aileleriyle 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 bu alanda yıl boyunca çalıştıkları oyunlardan bir potpori sundular. Her çocuğun farklı alanlarda aktif
rol aldığı ve çocuklar tarafından sunulan gösteriler büyük beğeni topladı.

Şairin
Kaleminden
Yüreğin Teline
Türkçe, edebiyat, müzik, bilişim ve resim
zümrelerinin desteğiyle dinletimizde lise ve
ortaokul öğrencileri aktif rol aldı. Öğrencilerimiz
şiirlerini sergilerken kendi müziklerini kendileri
üreterek dinletiye ayrı bir hava kattılar. Aynı
zamanda günün anısı olarak verilen, dinletide
okunan şiirlerin yazılı olduğu hediyelerimiz büyük
bir beğeniyle karşılandı. Her alanda kendilerini
gösteren öğrencilerimiz, okudukları şiirlerle
dinleyicilerin gönül tellerine dokunmuş oldular.

Kültürlü Çocuk

Etkinlikler

Özel Bursa Kültür Okulları
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BKT SAHNESİNDE
“CATS MÜZİKALİ”
5.sınıf Tiyatro Kulübü öğrencilerimizin sahnelediği, bir dünya klasiği olan Cats Müzikali
5, 6, 7. sınıf öğrencilerimizin ve velilerimizin katılımı ile prömiyer yaptı. Orjinaline sadık
kalarak İngilizce sahnelenen müzikal, seyircilerden büyük alkış aldı.
T. S. Eliot’un Old Possum’s Book of Practical Cats isimli şiir kitabından Andrew Lloyd Webber’in besteleriyle
müzikale çevirdiği Cats The Musical ile tiyatro, müzik ve dans olmak üzere üç farklı sanat disiplinini bir araya
getiren öğrencilerimiz muhteşem bir görsel şölene imza attılar. Dünyada en uzun süredir aralıksız oynanan
müzikaller arasında yer alan Cats, bir grup kedinin yaşadıkları üzerinden insanlara, yaşamayı, yaşlanmayı,
dostluğu ve var olma mücadelesini anlatıyor.Öğrencilerimizi hazırladıkları bu muhteşem gösteri için tebrik
ediyoruz.

4. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
PLATFORMUNDAYIZ
Özel Bursa Kültür Okulları olarak bu yıl 4.sü düzenlenen Eğitim
Teknolojileri Platformu’ndayız.
Teknolojinin eğitimde kullanılması konusunda iyi örneklerin paylaşılması
amacıyla 25 Mart tarihinde Kavram Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen
platforma Türkiye’nin pek çok şehrindeki özel okullar katılarak adeta
bilişim ve teknoloji şöleni oluşturdu.Platforma katılan özel okullar yaptıkları
sunumlar ve çalıştaylar ile teknolojinin etkin kullanımı konusundaki iyi
örneklerini, bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Yapılan bu etkinlik, teknolojiye
yatırım yapmayı planlayan tüm okullar için bir yol haritası oldu.

KARAGÖZ İLE
HACİVAT KÜLTÜR
SAHNESİNDE…

Türk seyircisinin tiyatroyu benimsemesinde geleneksek
gösterilerimizin de payı vardır. Tiyatronun batılı bir tür olarak
dünyaya yayılmasından önce ülkemizde Karagöz-Hacivat gösterileri,
orta oyunu, meddahlık insanların ilgiyle takip ettiği sanatsal
etkinliklerdir. Bizler de Kültür ailesi 2. sınıflar olarak Dünya
Tiyatrolar Günü’nü Karagöz-Hacivat etkinliği yaparak kutladık.

YAZARLARLA SÖYLEŞİ
AĞLAYAN ÇINARIN
GÖLGESİNDE
Özel Bursa Kültür Okulları öğrencileri 750 yaşındaki Ağlayan Çınarın
gölgesinde Gölyazı’yı tuvallerimize ve kadrajlarımıza yansıttık.
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerinde
öğrencilerimizin çalışmaları göz doldurdu. Yağlı Boya Kulübü ve
Fotoğraf Kulübü öğrencilerimiz, çalışmalarını Bursa’da yerleşim tarihi
Roma dönemine kadar uzanan ve orijinal coğrafi yapısıyla dikkat
çeken Gölyazı’da gerçekleştirdi. Kültürlü öğrenciler, Ağlayan Çınarın
bulunduğu meydanda Gölyazı’nın ve Uluabat Gölü’nün güzelliklerini
tuvallerine ve kadrajlarına sığdırdı.
Öte yandan öğrencilerimiz, tamamladıkları eserleri, Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey’e hediye etti. Bozbey de öğrencilere, başarılı
çalışmalarından ve turizme katkılarından dolayı teşekkür etti.

Özel Bursa Kültür Okulları 5, 6, 7. sınıf öğrencileri bu yıl TÜYAP Kitap Fuarı’nda
dokuz yazarla söyleşi yapma fırsatı yakaladı. Aysun Pekşen, Aytül Akal, Miyase
Sertbarut, Nilgün Ilgaz, Nur İçözü, Süleyman Bulut, Yeşim Saygın Armutak gibi ünlü
yazarlarımızla bir araya gelerek sohbet havasında görüşme yaptılar. Yazarlara merak
ettikleri konularda sorular yönelten öğrencilerimiz, sevdikleri eserlerin yazarlarından
bir kitabın doğuş öyküsünü dinleyerek bu maceraya tanık oldular. Ayrıca yazarlık
mesleğine dair derinlemesine bilgi sahibi oldular.

ARKEOPARK
AKTOPRAKLIK
HÖYÜĞÜ
ÇALIŞTAYIMIZ
Okulumuzun bünyesinde bulunan Müze Kulübü
etkinlikleri kapsamında 6. sınıf öğrencilerimiz ve
velileriyle tam gün etkinlik gerçekleştirdik.
Doğal arkeolojik park alanında öğrencilerimiz ve
velilerimizle Bursa’nın tarihine yolculuk yapıp bizden
8500 yıl önce yaşayan insanların dünyasını tanıma şansı
yakaladık. Öğrenciler sosyal bilgiler dersini destekleyen
bilgileri öğrenirken farklı etkinliklerle ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirmiş oldular. Velilerimiz ise açık alanda
tarihimize ışık tutan bilgilere tanık olurken çocuklarıyla yaşıt olup ortak etkinlikler gerçekleştirdi.
Drama etkinlikleri, oryantring çalışması, seramikten çömlek yapımı, arkeolojik kazı etkinliklerinden oluşan çalıştayda
öğrenciler ve velilerimiz “Bir arkeolog neler yapar, arkeoloji bilimi ne ile uğraşır, Neolitik Dönem özellikleri nelerdir,
Kalkolitik Dönem özellikleri nelerdir, ilk çömlekler nasıl yapılmıştır, arkeolojik buluntular nasıl ortaya çıkar, höyük
nedir?” sorularına eğlenceli etkinliklerle cevap buldular.

ÇANAKKALE RUHU TEKRAR CANLANDI!

Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümü kapsamında öğrencilerimiz her
biri ayrı bir destan olan “Çanakkale Aslanları” kitaplarını büyük bir zevkle
okudular. Kitapta okudukları sahnelerin bire bir canlandırmasını, Bursa
Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan gösterilerde izlediler.
Öğrencilerimiz, Türk askerinin dünyaya örnek olacak kahramanlıklarını ve
vatanımızın ne zorluklarla kurtulduğunu daha iyi anladılar.

”Hayallerinin Peşinden Uç”
2.sınıf öğrencilerimiz, “Hayallerinin Peşinden Uç” kitabı ile Gönül
Simpson’ı ağırladı. Öğrencilerimiz söyleşi sırasında hem kitap ile
ilgili merak ettiklerini yazarımızla konuşma imkanı buldular hem de
hayal dünyalarında keşfe çıktılar. Kitaplarını, Yazar Gönül Simpson’a
imzalatan öğrencilerimiz, keyif dolu dakikalar yaşadılar.
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Rehberlik

Özel Bursa Kültür Okulları

TATİLDE ZAMANI YAKALAMAK
Bütün bir yıl boyunca beklediğiniz, dilinizden düşürmediğiniz,
hakkında hayaller kurduğunuz yaz tatili bir eğitim-öğretim yılının
daha sona ermesiyle birlikte geldi. Tatil herkes için farklı şeyler ifade
etse de farklı planlar içerse de genel olarak değerlendirildiğinde
boşa geçen zaman dilimi olmamalıdır. Kendimiz ve çocuklarımız
için iyi bir tatil düşünüyorsak baştan itibaren planlı hareket
ederek zamanı doğru kullanmamız gerekmektedir. Zamanın doğru
kullanımı hem kendimize hem ailemize hem de yaz tatili için
planladıklarımıza vakit ayırabilmemizi sağlayacaktır.
Biz yetişkinlerin dahi zihninde oturtmakta zorlandığı bir konu olan
zaman yönetiminde çocuklarımıza yardımcı olabilmemiz için belli
püf noktalarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu püf noktaları
çocuklarımızın üretkenliğini arttırmakla kalmayacak aynı zamanda
da hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları güveni verecektir.
Bu süreçte çocuklarımızın önüne çıkacak en önemli problem
ise zaman vampirleridir: telefon görüşmeleri, gün içerisinde
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, gibi sosyal medya araçları
ya da bilgisayar oyunları… Çocuklarımızın bu zaman vampirleri
karşısında yenik düşmemesi adına onlara çeşitli alternatifler
sunarak hem keyifli hem de verimli bir tatil geçirmelerini
sağlayabiliriz.
Bütün bir yıl boyunca yapmak istedikleri ama derslerinden zaman
kalmadığı için yapamadıkları değişik sanat dallarından, müzik
aletlerinden, spor etkinliklerinden en çok istediklerini seçip
bu tatili bir aktiviteyle değerlendirebilirler. Ailenin bir araya
gelmesi için fırsatlar oluşturulabilir, yıl içinde kaçırdıkları filmleri
izleyebilirler.

Mutlu Birey için Doğru Kariyer
Özel Bursa Kültür Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak 4 yıldır
düzenlenen “Drama Diliyle Anne Baba Eğitimi” seminerlerimizin bu seferki konusu “MUTLU
Birey için Doğru Kariyer” oldu.
Anne baba olarak geleceğe yönelik en değerli yatırımlarımız
çocuklarımızdır. En iyi çocuk bizim olacaktır. “En” güzel, “en” başarılı,
“en” akıllı, “en” MUTLU... Bir motif gibi sabırla, özveri ile emekle
işleriz onları. Çünkü onlar bizim çocuklarımızdır.Günümüzde teknolojik
gelişim ve küreselleşmeye bağlı olarak bireysel, sosyal, ekonomik ve
siyasal alanda çok hızlı ve büyük değişimler bir arada yaşanmaktadır.
Dolayısıyla birey olarak bu hızlı değişime uyum sağlamak ve bu değişimi
kariyerimizde avantaj haline çevirmek her geçen gün zorlaşmaktadır.
Yetişkin olarak bizlerin uyum sağlamakta zorlandığı bu süreçte, çocuk
ve gençlerin hayatlarına dair alacakları doğru, sağlıklı ve üretken
kararların aile-okul işbirliği içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

AKRAN BASKISI

Çocukların her gün önceden belirlenmiş saatler arasında
zorlanmadan başarabilecekleri bir süreyi okumaya ayırmaları,
onları kişisel gelişimleri açısından olumlu etkileyecektir. Öğrenciler
okumaları gereken kitapların dışında istedikleri türde ve konularda
yazılmış kitapları okuyup ilgi alanlarını ve genel kültürlerini
geliştirebilirler. Burada önemli olan çocukların önümüzdeki sene
okul başladığında okula dinlenmiş, zinde ve öğrenmeye hazır
halde gelmeleridir. Doyasıya dinleneceğiniz mutlu, güzel tatiller
dileğiyle…
Özel Bursa Kültür Okulları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Hayalimdeki Meslek
4. sınıf öğrencilerimizle rehberlik
dersinde “HAYALİMDEKİ MESLEK”
isimli etkinliğimizi yaptık.

Özel Bursa Kültür Okulları Rehberlik
Servisi ve 1. sınıflar işbirliğiyle
“DAVRANIŞ KUPASI” etkinliği
yapıyoruz. Öğrencilerimize olumlu
davranış kazandırabilmek adına
uyguladığımız etkinlikte her hafta
davranış kupasını bir sınıf kazanıyor.
Öğrencilerimiz kupayı kimin
kazanacağını heyecanla beklemekte…

Dikkat
Çalışması

ÖZ GÜVEN
4. sınıf öğrencilerimizle değerler eğitimi
kapsamında “ÖZ GÜVEN” değeri ile ilgili olumlu
ve olumsuz kavramları içeren bulmaca etkinliği
yapıldı.

Öğrencilerden kavramlar ile ilgili örnekler vermeleri istendi.
Kendine güvenen ve güvenmeyen insanın özellikleri
öğrencilerle konuşuldu, bu özellikleri öğrencilerin ayırt etmeleri
sağlandı.Daha önceden hazırlanılarak oluşturulmuş çalışma
kağıdı öğrencilere sunularak kendilerinde olan özellikleri
seçmeleri istendi.

İşte Ben…
Rehberlik derslerimizde 3.sınıf öğrencilerimiz
ile “İşte Ben” isimli etkinliğimizi yaptık. Bu
etkinliğimiz ile öğrencilerimizde, birbirlerinden
farklı özelliklere sahip olduklarıyla ilgili farkındalık
oluşturuldu. Birbirlerinden farklı özellikler
taşıdıklarının altı çizilerek kendileri hakkında
olumlu düşünceler geliştirmeleri ve güçlü yanlarını
fark etmeleri sağlandı.

Özel Bursa Kültür Okulları Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik Servisi olarak 5.sınıflarda başarıyı
etkileyen olumlu ve olumsuz etkenleri sınıf içi grup
çalışmalarıyla öğrencilerimizle belirliyoruz. Başarıyı
etkileyen olumlu ve olumsuz etkenleri belirleyen
öğrencilerimiz, sınıf arkadaşları ile çalışmalarını
paylaşıyor ve her grup başarı ile ilgili bir slogan
oluşturarak hem eğleniyor hem de akranlarına
farkındalık kazandırıyor.

DAVRANIŞ KUPASI

Bu etkinlikle öğrencilerimizin şekil, sayı ve
harf becerilerini ölçüyoruz. Eşleştirme yapma
ve farklılıkları bulma etkinlerinin de bulunduğu
çalışmamızın sonuçlarını öğrencilerimizle beraber
değerlendiriyor ve dikkatimizi geliştirmek için
neler yapabileceğimizi konuşuyoruz.

HOŞGÖRÜYÜ HOŞ
GÖRMEK LAZIM…

SLOGANIMIZ
BAŞARI

Özel Bursa Kültür Okulları
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık birimi olarak
5 ve 6. sınıflarda “AKRAN
BASKISI “konusunu ele aldık.
Sınıfta sunum şeklinde akran
baskısının tanımı, neden ortaya
çıktığı ve mücadele yollarını
anlattığımız çalışmamızda
hedefimiz daha etkili ve sağlıklı
iletişimin olduğu okul ve sınıf
ortamını sağlamaktı. Sunumun
ardından konuyu kısa film
ve videolarla destekledik.
Çalışmalarımız tüm sınıflarda
öğrencilerimiz tarafından
ilgiyle dinlendi, öğrencilerimiz
fikirleriyle konuya katkı
sağladılar.

Özel Bursa Kültür Okulları Rehberlik Servisi olarak
2. sınıf öğrencilerimize ‘’DİKKAT EGZERSİZLERİ’’
etkinliğini uyguluyoruz.

Arkadaşlarına ilerde olmak istedikleri mesleklerin
özelliklerini sunum yaparak anlattılar. Doktor, avukat,
psikolog,hemşire, polis vb... meslekleri tanıttılar.
Arkadaşlarının mesleklerine de ilgi duydular ve merak
ettikleri soruları sorarak eğlenceli vakit geçirdiler.

3.sınıflarda rehberlik derslerinde değerler eğitimi
kapsamında “HOŞGÖRÜ” değerine devam edilerek
konu ile ilgili “HOŞ-GÖR” isimli etkinlik yaptırıldı.
Öğrenciler “Hoşgörü nedir?” sorusuna cevaplar verip
hangi özelliklerin hoşgörü değeri ile ilgili olduğunu
bulmaca etkinliği ile birlikte keyifle yaptılar.

Kültürlü Çocuk

SEN DE KAZAN
BEN DE KAZANAYIM
Rehberlik Servisi olarak tüm
6.sınıflarımızda “Sen de Kazan
Ben de Kazanayım” etkinliğini
uyguladık.

Amacımız öğrencilerin aralarında yaşadıkları
problemleri doğru tespit edip anlamlandırmasını
sağladıktan sonra problem çözme sürecinde akılcıyapıcı yöntemleri ortaya çıkartıp kullandırmaktı.
Sınıf ortamında öğrencilerin gönüllü oluşturdukları
gruplar şeklinde yaptığımız bu çalışmayla sorunlarımızı
çözebildikçe kişiler arası ilişkilerimizin de sağlıklı olacağı
vurgusunu yaptık.

Kültürlü Çocuk

Bilişim

Özel Bursa Kültür Okulları
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Katıldığı Tüm Yarışmalarda Derece Alan Kulüp

“ELEKTRONİK ROBOT”
Özel Bursa Kültür Okulları Bilişim Teknolojileri Elektronik Robot Kulübü
bir yılını başarılarla dolu bir şekilde geçirdi. Okulumuzda 4 yılı aşkın süredir
elektronik, yazılım ve mekaniği bir araya getiren Bilişim Teknolojileri
Elektronik Robot Kulübü bu yıl İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesindeki yarışmalarda
Türkiye dereceleri alma başarısını gösterdi. Kültürlü öğrenciler yılların
verdiği birikim ve tecrübe ile katıldıkları yarışmalarda okullarını başarıyla
temsil ettiler.

Başarı Tesadüf Değil
Tüm alanlarda başarılı sonuçlar almayı kendilerine misyon edinmiş olan Kültürlü
öğrenciler, bilgi ve disiplinin bir arada harmanlandığı teknoloji alanında da
başarılı sonuçlar almayı bildiler. Okullarında 4 yılı aşkın zamandır yürüttükleri
çalışmalarını bu yıl en verimli şekilde karşılığını alarak sergilediler. Uzun ve yorucu
yıllar içerisinde birçok yarışmaya katılıp kendilerini geliştiren öğrencilerimiz bu
yarışmalardan edindikleri tecrübeler ile başarıyı geleneksel hale getirdiler.
Bu yıl içerisinde katıldıkları üç yarışmadan sırası ile İzmir Yüksek Teknoloji
Üniversitesinden Çizgi izleyen kategorisinde Türkiye 1.liği ve aynı kategoride
Türkiye 2.liği, Marmara Üniversitesi Bayrak Yarışı’nda Türkiye 3.lüğü, son
olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi Çizgi İzleyen Kategorisinde Türkiye 1.liği ile
aldıkları eğitimin kalitesini ve başarılarını göstermiş oldular. Teknoloji alanında
yaşıtlarından çok daha yüksek yaştaki yarışmacılar ile yarışan Kültürlü çocuklar,
her kesim tarafından takdir topladılar.

Teknolojide Rakipleri Üniversiteliler
Bilişim alanında kendilerine rakip olarak üniversite öğrencilerini seçen
öğrencilerimiz, Çanakkale Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi gibi birçok üniversite öğrencisi ile yarıştı. Üniversite
öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen kamu okulları ve özel
okullarla da centilmen ve başarılı şekilde yarışan Kültürlü öğrenciler başarılarını
herkese göstermiş oldular.

Teknolojiyi Tüketmiyor Üretiyoruz
Kültür Okulları bilişim teknolojileri zümresi sadece bu yıl içerisinde robotik
çalışmalar alanında 13 farklı seviyede kulüp ve 120’yi aşkın öğrenci ile teknolojiyi
üreten bir yapı haline getirdi. Teknolojinin her alanında kulüp çalışmaları ile
üretmeyi hedefleyen öğrencilerimiz robotik alanındaki başarılarını diğer alanlara
da taşıma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

BİLİŞİMCİLER SEKTÖRLERLE BULUŞUYOR:

DURMAZLAR MAKİNE

Özel Bursa Kültür Okulları bilişim teknolojileri zümresi tarafından
gerçekleştirilen “Bilişimciler Sektörlerle Buluşuyor” projesi devam
ediyor. Bu proje kapsamında bilişim teknolojileri ilkokul , ortaokul
ve lise kulüp öğrencileri bilişim teknolojileri sektöründe önde
gelen firmalar ile bir araya geliyor.
Bu ay düzenlenen gezi kapsamında 5.sınıf Bilişim Teknolojileri Elektronik
Robot Kulübü öğrencileri “Durmazlar Makine” fabrikasını ziyaret ettiler.
Burada çalışma ortamını inceleme fırsatı bulan Kültürlü çocuklar,
firma ile ilgili merak ettikleri soruları yetkililere sorarak bilgi edindiler.
Türkiye’nin ilk yerli tramvaylarının üretildiği fabrikada, tramvayların
montaj çalışmalarını izleme fırsatı bulan öğrencilerimiz, oldukça keyifli
dakikalar geçirdiler.

ARTIK KÜLTÜRLÜ
ÇOCUKLARDAN
SORULUR

ROBOTİK ÇOCUKLAR
Kültür Okulları bilişim teknoloji zümresinin
birinci kademede tüm sınıf düzelerinde
çalışmalar yapan kulübü Robotix bir yılını
başarılı şekilde tamamladı.
Mekanik becerileri küçük yaşta kazandırmayı
hedefleyen bilişim zümresi, bir yıl boyunca
Robotix Kulübü’nde 85 öğrencimizi robotik
eğitim ile tanıştırdı. Robotix Kulübü’nü çok seven
öğrencilerimiz dönem içerisinde birçok mekanik
ve sabit robot figürünü başarılı şekilde oluşturdu.
Veli etkinlikleri kapsamında aileleriyle de çalışmalar
yapan
öğrencilerimiz,
serbest
haftalarında
kendi özgün tasarımlarını oluşturdular. Gelecek
yıllarda daha spesifik robotlar oluşturmak isteyen
öğrencilerimiz Robotix Kulübü’nde olmaktan büyük
mutluluk duyuyor.
Robotik çalışmalar alanında Bursa’da lider konumda
olan Kültür Okulları birinci sınıftan itibaren liseye
kadar öğrencilerine geniş bir kapsamda robotik
eğitim sunmaktadır.

Özel Bursa Kültür Okulları
bilişim teknolojileri zümresi,
3D kulüp öğrencileri ile
birlikte yeni projeler üreten
ve ürettiği projeleri diğer
alanlarla entegre eden bir
yapıya büründü. 3D tasarım
öğrencileri yıl içinde dünyanın
önde gelen merkezlerindeki
eserleri, kendi dizaynları olan villaları, 3D ile çizdikleri ürünleri
elektronik ile buluşturup robotik çalışmalar oluşturdular. Bunların
dışında daha birçok materyal tasarlayıp ürün haline dönüştürdüler.

KODKÜLTÜR

Özel Bursa Kültür Okulları öğrencileri bilişim
teknolojileri zümresinin Kodlama Atölyesi ile
geleceği kodluyor.
Geleceğin en önemli mesleklerinden bir tanesi olan
programcılık için öğrencilerimizi küçük yaştan itibaren
üretmeye yönlendiren bilişim kulüpleri, oyun tabanlı olarak
kodlama mantığının yerleştirilmesi açısından çalışmalarını
sürdürüyor. Algoritmik düşünme becerisi ve olaylara çözüm
bulucu bakış açısını geliştiren kodlama kulübü birçok kodlama
çalışması ile ürünlerini ortaya çıkardı.
Hem kodlamayı hem problem çözme becerisini hem de görsel
dizaynı, kodlama atölyelerinde gerçek bir yazılımcı olma
yolunda ilerleyen minik öğrencilerimize, bu aşamalardan
geçen abi ve ablaları da rol model olarak anlatıyorlar. Yapılan
kodlama derslerinde geçmiş yıllarda bu çalışmaları yapan
5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz küçük kardeşlerine kodlamanın
önemini ve ileride nasıl yararlı olacaklarını aktarıyorlar.
Dünya ile aynı anda kodlama etkinlikleri yürüten Bilişim
Teknolojileri Kodlama Atölyesi kendi sahneleri, kodlarını
ve yazılımlarını geliştirmektedir. Öğrencilerimiz hem kendi
oyunlarının kodlarını yazıyor hem de bilişimin üretim
aşamasında yer alıyor, böylece oldukça keyifli anlar
yaşıyorlar.

Bir eğitim öğretim yılı içerisinde 80 parçalık özgün
tasarımlarını 3D Printer ile basıp sergileme fırsatı yakaladılar.
Teknolojinin en yeni alanlarından olan 3D tasarımını üç yılı
aşkın süredir sürdüren öğrencilerimiz gelecek dönemlerde
3D şehir kurma yolunda ilerliyorlar.
Özel Bursa Kültür Okulları Bilişim Teknolojileri 3D
Kulübü öğrencileri bu kapsamda Mısır piramitleri,
Pizza Kulesi, Galata Kulesi, Anıtkabir, Berlin kapısı vb.
yapılarının çizimini tamamladılar. Dünyanın önde gelen
kentlerindeki tarihi ve kültürel yapıları çizecek olan
öğrenciler, çalışmalarını özverili şekilde sürdürmeye
devam ediyorlar.

ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT
5.sınıf Bilişim Teknolojileri Elektronik Robot Kulübü öğrencileri, dönem sonunun gelmesi ile birlikte bir yıl boyunca kulüp
içerisinde aldıkları eğitimi, yıl sonunda ürüne dönüştürmenin heyecanını yaşıyorlar. Bu yıl ilk defa elektronik becerisi
kazanmaya başlayan öğrencilerimiz, yıl içerisinde yaptıkları birçok elektronik devre sonunda bireysel robotlarını üretmenin
gururunu yaşadılar.
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Etkinlikler

Özel Bursa Kültür Okulları

Kültürlü Çocuk

SPOR ŞENLİKLERİNE DAMGA VURDUK

Kültürlü öğrenciler, birçok branşta derece elde ederek Nilüfer 16.
Uluslararası Spor Şenlikleri’ne damgasını vurdu.
Özel Bursa Kültür Okulları, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle
düzenlenen Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri’ne bu yıl da damga vurdu.
Okullar arası müsabakaların yanı sıra masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol, eskrim
dallarında birçok derece elde eden öğrencilerimiz, adeta madalyaları ve ödülleri sildi
süpürdü.
OVAAKÇA KAMPÜSÜ
BURSA OKULLAR ARASI 3. KÜME İL MÜSABAKALARINDA :
Küçükler Kız Voleybol Takımımız Bursa 1. si
Küçükler Erkek Futbol Takımımız Bursa 4 .sü
Yıldız Erkekler Futbol Takımımız Bursa 1. si olmuşlardır.

KÜLTÜR FEN VE ANADOLU LİSESİ DERECELER
OKUL SPORLARI TURNUVALARI
1-Fen Lisesi Masa Tenisi Genç Erkekler Takımından 3. lük ( M. K )
2-Fen Lisesi Genç Erkekler 1200m Koşusunda 2. lik ( M)
3-Fen ve Anadolu Lisesi Satranç Gençler Karma Takımından 3.lük ( M. K )
NİLÜFER ŞENLİKLERİ
1-Fen ve Anadolu Lisesi Futsal Genç Erkekler Takımından 2.lik ( M. K )
2-Fen Lisesi Masa Tenisi Genç Erkekler Takımından 1. lik ( M. K )
3-Fen Lisesi Genç Erkekler 4x100 Bayrak Koşusunda 1.lik ( M)
4-Fen ve Anadolu Lisesi Kros Genç Erkekler Takımından 4.lük ( M )
5-Fen ve Anadolu Lisesi Gülle Atma Genç Erkekler Takımından 2.lik ( M)
6-Fen ve Anadolu Lisesi Uzun Atlama Genç Erkekler Takımından 1.lik ( M)
7-Atletizmde genel toplamda takım olarak 1.lik ödülü.
ÖZLÜCE KAMPÜSÜ
OKULLAR ARASI MÜSABAKALARDA:
Voleybol Küçük Kızlar Bursa 2.si, Masa Tenisi Yıldız Erkekler Bursa 3.lüğü
Basketbol Küçük Erkekler Çeyrek Final
16.NİLÜFER SPOR ŞENLİKLERİ
MASA TENİSİ: Küçük Erkekler 3.lüğü, Yıldız Erkekler 1.liği
KORT TENİSİ: 8 Yaş 1.liği, 9 Yaş 1.liği, 10 Yaş 2.liği
BASKETBOL: Küçük Kızlar 3.lüğü, Minik Kızlar 2.liği
VOLEYBOL: Küçük Kızlar 2.liği
FUTBOL: Küçük Erkekler 2.liği
ESKRİM KÜÇÜKLER: Tolga Aslan Birinci, Alkım Öztürk İkinci, Aslı Aksoy Birinci
ESKRİM MİNİKLER: Arda Tanerler Üçüncü, Nedim Semih Mescioğlu İkinci.
ESKRİM YILDIZLAR: Selin Miray Arıcı Birinci, Yağız Köşkdere İkinci.

MATEMATİĞİN GÖZÜNDEN

“IMAGINARY”

BEN ANADOLU

“Matematiğin gözünden: IMAGINARY” ilk olarak Almanya’da 2008
Matematik Yılı için Oberwolfach Matematik Araştırma Enstitüsü
tarafından geliştirilmiş etkileşimli bir gezici sergidir. Çeşitli görsellerin,
etkileşimli kurulumların, sanal gerçekliklerin, 3 boyutlu objelerin
sunumları ve bunların cebirsel geometri ile tekillik teorisi içindeki
teorik arka planlarının merak uyandırıcı bir şekilde ve anlaşılabilir
düzeyde açıklanması bu serginin başlıca amaçlarındandır. Bu eşi
benzeri bulunmayan bilimsel bir deneyim. 7. sınıf öğrencilerimiz
“Matematiğin gözünden: IMAGINARY” uluslararası gezici sergisini,
Nâzım Hikmet Kültürevinde ziyaret etti. Öğrencilerimiz matematiğin
ilham verici yönünü keşfettiler.

Lise Tiyatro Kulübü öğrencilerimizin sahnelediği Türk tiyatrosunun en önemli oyun yazarlarından
Güngör Dilmen’in “Ben Anadolu” adlı tiyatro oyunu BKT ( Bursa Kültür Tiyatrosu) sahnesinde
seyirci ile buluştu. Anadolu’nun ilk uygarlıklarından Osmanlıya, Osmanlıdan Cumhuriyet’e
uzanan tüm bu süreci tarihe yön vermiş kadın karakterler üzerinden anlatan oyun, dansları
ve kostüm tasarımıyla da büyük beğeni topladı. 3 ve 5. sınıflardaki öğrencilerimizin de konuk
oyuncu olarak yer aldığı iki buçuk saat süren bu muhteşem performans için tüm öğrencilerimizi
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

KURTULUŞTAN
KURULUŞA

TARİHİ YERİNDE

OKUYORUM
5. sınıf öğrencilerimiz “Tarih ve Efsaneler
Diyarı Bursa” adlı kitabı önce sınıflarında
okudular, daha sonra kitapta okudukları
Tophane ile Osman Gazi ve Orhan Gazi
Türbeleri’ni, yerlerinde görerek ziyaret
ettiler. Kitaptan edindikleri bilgilerle
hazırbulunuşluk
seviyelerini
arttıran
öğrencilerimiz, bir yeri gezmeden önce
gezilecek yer ile ilgili bilgi edinmenin ne
kadar önemli olduğunu fark ettiler. Birincil
kaynaklardan öğrenme gerçekleştiren ve
çevrelerini daha iyi tanıyan öğrencilerimizin
gezi boyunca oldukça keyifli dakikalar
geçirdiği gözlemlendi.

4. sınıflar olarak 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kapsamında Gazi
Mustafa Kemal Atatürk
önderliğinde başlatılan ve Türk halkının zaferiyle sonuçlanan
Milli Mücadele Dönemi’ni “Kurtuluştan Kuruluşa” projesi
ile gururla sunduk.

İşaret Dili İle Gençliğe Hitabe
Okulumuz Oyun-Dans-Müzik öğrencilerinin farkındalık projesi
olarak hazırladıkları işaret dili ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
sosyal medyada da ilgi gördü. Mudanya Mütareke Binası’nda 75
öğrencinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni işaret diliyle sunmaları
gurur vericiydi.Kısa videolardan bir bütün olarak derlenen video
sosyal medya yardımıyla geniş kitlelere ulaştı.

Yörelerden
Ezgilere
Okulumuz 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu
“Yörelerden Ezgilere” türkü dinletisi programı Özlüce konferans
salonunda sahnelendi.
Öğrencilerimiz Ege,Trakya ve Karadeniz yöresine ait türküleri seslendirdiler.
Gösteriyi izleyen velilerimiz türkülerin öğrenciler tarafından öğrenilip
seslendirmesi ile hem gurur duydular hem de türkülere eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadılar.

Kültürlü Çocuk

EĞİTİMDE 6 İYİ ÖRNEK...

Özel Bursa Kültür Okulları, Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen
“14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”nda 6 ayrı projesiyle sunum yapmaya hak
kazanarak eğitimde Bursa’nın gururu oldu.
Özel Bursa Kültür Okulları, çocukların ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal
dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak
katkı yapan bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir girişim olan Eğitim Reformu
Girişimi (ERG) tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı’nda yine boy gösterdi. Toplam 97 projenin kabul edildiği konferansta
Özel Bursa Kültür Okulları da 6 ayrı projeyle 14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na
damga vurdu. 45 ilden 500 başvurunun yapıldığı ve 80 projenin sunum yapmaya hak
kazandığı konferansta Kültür Okulları, 6 projesiyle yer aldı.

97 PROJENİN 6’SI ÖZEL BURSA KÜLTÜR OKULLARINDAN
Eğitimde fark yaratmak isteyen ve
eğitime gönül veren eğitimcilerin, kişilerin
ve kurumların bir araya geldiği, iyi örnek
ve materyallerini paylaştığı, etkileşimde
bulunduğu ve bu yıl Sabancı Üniversitesi
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14.
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda Özel
Bursa Kültür Okulları, Erken Çocukluk
Eğitimi alanında “Fillerin Dünyasında
Keşfe Çıkıyoruz”, Sosyal ve Duygusal
Becerilerin
Desteklenmesi
alanında
“Hırsın Değil Azmin Zaferi” , Spor Eğitimi
alanında “Kültür Olimpiyatları”, “Sokak
Oyunları ile Büyüyorum”,“Eğitimde Küçük
Eller” sözlü sunum ve “Sporda Teknoloji
Kullanımı ve Projeksiyonlu Eğitim” projesi
poster sunum yapmaya hak kazandı.

FİLLERİN DÜNYASINDA
KEŞFE ÇIKIYORUZ

Anaokulu düzeyinde uygulanan “Fillerin
Dünyasında Keşfe Çıkıyoruz” projesi
ile minik öğrenciler, fillerin bireysel
özelliklerini oyun yoluyla keşfediyor.
Ayrıca öğrenciler, proje kapsamında
gerçekleştirdikleri
çalışmaları
kitap
haline dönüştürerek ölümsüzleştiriyorlar.
Projenin son basamağında da Kültürlü
minikler, “Fillerin Dünyasında Keşfe
Çıkıyoruz” sergi çalışması ile ailelerine
sunum yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

EĞİTİMDE KÜÇÜK ELLER

Etkinlikler

Özel Bursa Kültür Okulları

“Eğitimde Küçük Eller” projesi ile de beden eğitimi derslerinin işleyişine tüm
öğrencilerin aktif olarak katılması, öğrencinin sadece öğrenen değil öğrenirken
de öğreten olması ve öğrencilerin öğretmen gözüyle derse bakış açılarını
değiştirebilmeleri hedefleniyor. Projenin öğrencilere; öz güven, yardımlaşma ve
paylaşma, emeğin değeri, sınıfta etkin olmayan arkadaşlarını fark etmeleri gibi
katkılar sağlayacağı düşünülüyor.
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SOKAK OYUNLARI İLE BÜYÜYORUM
“Sokak Oyunları ile Büyüyorum” projesi ise kentleşme ve teknolojinin olumsuz
etkileriyle hareketsizleşen çocukların ve velilerinin, bilgisayar başında geçirdikleri
durağan yaşamdan bir nebze uzaklaşarak geleneksel oyunlarla tanışması, çocukların
hareket becerilerini artırması, sosyalleşmesi ve mücadele duygularını geliştirmeleri
için hayata geçirildi. Proje kapsamında velilerin de katılımıyla gerçekleştirilen Sokak
Oyunları Şenliği’nde ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri, ebeveynleriyle oyunlar oynayarak
hem dahil oldukları kültürü daha iyi tanıdı hem de aile içindeki iletişimini güçlendirdi.

KÜLTÜR OLİMPİYATLARI
Beden eğitimi ve spor derslerinde 5. sınıflarımızla 3 yıldır yürütülen Kültür
Olimpiyatları, öğrencilerimize centilmenlik, dostluk gibi duygu ve davranışların
aşılanmasında oldukça etkili oldu. Yıl boyunca beden eğitimi ve spor derslerinde
oynanabilecek eğlenceli oyunlar ve etkinliklerin
tanıtımı yapıldı ve öğrencilerin de bu etkinlik
ve oyunlarla ilgili söz sahibi olmaları sağlandı.
Uygulama esnasında öğrencilerden alınan
geri bildirimlerle oyunlarda çeşitli değişiklikler
yapılarak öğrencilerin aktif katılımı desteklendi.
Dünyada başka bir örneği olmayan projeyi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi de destekliyor.

SPORDA TEKNOLOJİ KULLANIMI
PROJEKSİYONLU EĞİTİM
“Sporda Teknoloji Kullanımı ve Projeksiyonlu
Eğitim” projesiyle öğrenciler yapmak istedikleri
spor alanlarıyla ilgili önce kısa süreli bir slayt
gösterisi, oyun kurallarıyla ilgili görseller ve
videolar izlediler. Böylece aktif katılımda
bulunmak istedikleri spor alanlarıyla ilgili bir ön
bilgi sahibi oldular. 5, 6, 7. sınıf öğrencilerinin
konuları teknolojik ortamda işleyerek görsel ve
zihinsel anlamda teknik kazanmasını sağlamak
amacıyla hayata geçirilen projemizle, öğrencilerin
spor ve teknoloji bilinci edinmeleri sağlanmış
oldu.

HIRSIN DEĞİL AZMİN ZAFERİ
6.sınıflarla gerçekleştirdiğimiz “Hırsın Değil
Azmin Zaferi” adlı projemizde amaç; ilk olarak
öğrencilerin kendilerinin ve potansiyellerinin
farkına varmalarını, kendilerini yeterince tanımalarını sağlamaktır. Ardından yaptıkları
çalışmaların hırs odaklı olmayıp azim odaklı olması vurgusunu yapıp daha sağlıklı
öğrenmeler yapmalarıdır.
Çalışmanın sonunda elde ettiğimiz kazanımlar: Azim ve hırs kavramları arasındaki
ayrımı fark edebilme, kendini kabul ve öz saygı kavramlarına dikkat çekebilme,
kendinin güçlü ve zayıf yönlerini fark edebilme ve bunları kabul edebilme, hatanın da
normal bir davranış olduğunu kabul edebilme, mükemmeliyetçilik kavramına vurgu,
kendimize uygun amaç belirmenin önemini fark edebilme şeklinde olmuştur.
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İngilizce

Özel Bursa Kültür Okulları

Kültürlü Çocuk

İngilizce Şöleni
İngilizce zümremiz ve 9, 10. sınıf öğrencilerimiz tarafından yürütülen İngilizce
münazara etkinliği Özlüce Kampüsü Konferans Salonu’nda yapılan büyük finalle son
buldu.
Yıl boyunca yapılan münazaralarda rakiplerini eleyerek finale adlarını yazdırmaya
hak kazanan 10 Fen A ve 10 Fen D sınıflarımız arasındaki son münazara oldukça
çekişmeli geçti. 15 kişiden oluşan jüri üyelerinin karar vermekte oldukça zorlandığı
etkinliklerin galibi 10 Fen A sınıfı oldu. Her iki takımın da plaket ve ödülleri okul
müdürümüz tarafından verildi.
Ayrıca münazara sonrası izleyiciyle buluşan müzik grubu ve koro, hareketli şarkılardan
oluşan bir repertuvarı misafirlerimize sundu, büyük alkışlar alarak sahneden ayrıldı.

My Potato Pals
1.sınıf öğrencilerimiz derslerde okudukları
“ Potato Pals” adlı serinin farklı kitapları ile
ilgili yapmış oldukları çalışmaları sahnede
arkadaşlarına keyifle sundu.

WE ARE AT THE
RESTAURANT
İngilizce grup speaking derslerinde 3 ve 4. sınıf
öğrencilerimiz restoranda geçen bir diyalogu, gerçek
materyaller ile oluşturulmuş restoran ortamında
canlandırdılar. Yemekhaneye gidip restoran ortamında
farklı yiyecek ve içecek arasından seçim yaparak sipariş
verdiler ve öğrendiklerini keyifli bir şekilde tekrar ettiler.
Çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz,
ders sonunda seçtikleri yiyecekleri afiyetle yediler.

Öğrencilerimiz hazırladıkları bu çalışma
sayesinde İngilizce bilgilerini sahne becerileriyle
birleştirme şansı yakaladılar. Yine kendileri gibi
seyirci olan arkadaşlarının da İngilizce derslerinde
öğrendiklerini sahnede görerek keyifle tekrar
etmelerini sağladılar.

2. Sınıflar İngilizce
Kitap Okuyor
2. sınıf öğrencilerimiz güne İngilizce kitap okuyarak
başlıyorlar. İlk İngilizce kitaplarını tamamladıklarında
ise “I love reading” madalyalarını alan öğrencilerimiz
keyifle yeni kitaplarına başladılar.

DENEYLERLE
İNGİLİZCE
Ortaokul öğrencilerimiz İngilizce proje dersleri kapsamında Isaac Newton’un fizik yasalarına karşı
geldiler ve Türkçe konuşmanın yasak olduğu fen laboratuvarında İngilizce öğretmenleri eşliğinde
yabancı dilde deney yaptılar. Normal halde sıvı olan ama üstüne basınç uygulanınca sertleşen ve
fizik yasalarının dışında kalan özel bir madde elde eden öğrenciler hem İngilizce dersini sınıfların
dışına çıkararak öğrendiler hem de elde ettikleri bu maddeyle keyifli dakikalar geçirdiler.

Telling
The
Time
Özel Bursa Kültür Okulları İngilizce zümresi olarak
öğrencilerimizin konuları görerek , yaparak, yaşayarak
öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu sebeple oyunlardan da
faydalanıyoruz.
Böylelikle öğrencilerimiz hem daha önce öğrendikleri konuları
keyifle tekrar etme şansı yakalıyor hem de kalıcı öğrenmeyi
sağlıyorlar. Bu etkinlikte de saatleri okumayı öğrenmiş olan
öğrencilerimiz oynadıkları oyunla konuyu keyifli bir şekilde
pekiştirdiler.

YEMEKHANEDE
İNGİLİZCE
Özel Bursa Kültür Okulları İngilizce zümresi olarak proje derslerimizde başlattığımız
etkinliklerimizde bu hafta öğrencilerle yemekhanede İngilizce yemek tarifi verme programımız
vardı.
Okulumuzun yemekhanesinde gerçekleştirilen bu programda öğrencilerimiz çiğ köfte ve salata
tariflerini verirken aynı zamanda İngilizce kelime dağarcıklarını geliştirdiler. Öz güvenleri ve akıcı
ifadeleriyle dikkat çeken öğrencilerimiz tariflerden sonra da hazırladıkları yiyeceklerin tadını çıkarak
İngilizce dersini duvarların dışına taşımış oldular.

Kültürlü Çocuk

Anaokulu

Özel Bursa Kültür Okulları
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KÜLTÜRLÜ ÇOCUK ATÖLYESİ
YAZ SERÜVENİ İLE DEVAM EDİYOR…
Özel Bursa Kültür Anaokulu yıl boyunca her hafta sonu yapılan atölye uygulamaları ile ağırladığı
miniklerini yaz döneminde de konuk ediyor. Bu süreçte öğrencilerimiz yaz okulunda güne sabah sporu
ile başlayarak, gün içerisinde masal anlatımı saatleri ile hikayelerin içinde hayaller kurup, farklı ve
eğlenceli materyaller ile keşfedici sanat etkinlikleri tasarlayıp, 3d sinema salonlarında mısır eşliğinde
film keyfi yapacakları, sporsal aktivitelerle kendi yaş grupları ile deneyimleyerek öğrenebildikleri daha
birçok etkinlik ile 5,6 yaş grubu çocuklar keyifli dakikalar yaşayacaklar.
Tüm bu aktivitelerin yanı sıra çocuklar yaz okulunda hafızalarına rengarenk anılar kalacak ve keyifli bir
yaz süreci geçirmiş olacaklar.

COLOUR DAY
Özel Bursa Kültür Anaokulu öğrencileri “Colour Day”
etkinliğinde her ay işlenen konu ve temalar doğrultusunda
bir renk tanıyarak o renk ile ilgili etkinliklerde yer alıyor.
Genellikle ayın son haftası olarak planlanan renk gününde,
öğrenciler belirlenen etkinliklerle arkadaşları ile birlikte
dans ediyor, eğleniyor ve o rengin özelliklerini tanıyarak
öğrenme imkânı buluyor.

Geçmişten Geleceğe
Özel Bursa Kültür Okulları Anaokulu öğrencileri hazırladıkları
yıl sonu gösterisini ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.
“Geçmişten Geleceğe” temasıyla hazırlanan ve her detayının
özenle düşünüldüğü sunumda öğrenciler, yıl boyunca kazandıkları öz güven ve deneyimlerini sergileme
fırsatına sahip oldu.
Sunuculuğunu çocukların yaptığı gösteride, tüm öğrenciler aktif bir şekilde rol aldı. İngilizce ve Türkçe
şarkıları koro halinde büyük bir coşkuyla söyleyen Kültürlü minikler; hazırladıkları jimnastik, dans ve drama
gösterilerini sergilediler. Türkçe ve İngilizce sergilenen drama oyunlarında minikler performanslarının yanı
sıra dekor ve kostümleriyle de göz doldurdu.

BİLİM VE
TEKNOLOJİ
MÜZESİNDE KEŞİF

KÜLTÜRLE DOLU 100 GÜN
Özel Bursa Kültür Anaokulu öğrencileri okulların açıldığı
ilk günden itibaren her gün bir hayvanı tanıyarak güne
başladılar. Her gün bir hayvan tanıyan, gün ve sayı
takibi yapan öğrencilerimiz aynı zamanda çoklu sayılarla
da keyifli bir şekilde tanıştılar.100. günün sonunda da
eğlenceli ve ödüllü etkinliklere yer veren anaokulumuz,
hazırlanan defile eşliğinde öğrencilerin eğlenerek
öğrenmesini sağladı. Minikler aileleri ile tasarımını
yaptıkları ve 100 rakamının da yer aldığı bu kıyafetlerle
çalan müzik eşliğinde hem dans edip hem de arkadaşları
ile unutamayacakları bir gün yaşadılar.

Kültürlü minikler, Bilişim ve Teknoloji Haftası kapsamında
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezini ziyaret ettiler. Bilim
ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak, gözlem ve deney
yoluyla farklı bakış açıları geliştirmek adına akranları ile
ziyaret ettikleri BTM’de öğrencilerimiz Devr-i Dinazor
Sergisini de gezerek eğlenceli dakikalar yaşadılar.

AYIN ÜNLÜSÜ “NASREDDİN HOCA”
Özel Bursa Kültür Anaokulumuzda her ay “Ayın Ünlüsü” uygulaması ile önemli kişi ve değişik meslek gruplarından
ünlülerimizi tüm yönleriyle ele alıp özelliklerini ve eserlerini inceliyoruz. Öğrencilerimizin “Ayın Ünlüsü” etkinliği
ile araştırmacı yönlerini öne çıkartarak bilgiye ulaşmanın hazzını yaşamalarına imkân tanıyoruz. Her ay eğitim
programımızda yer verdiğimiz bu uygulamada bu ayki ünlümüz Nasreddin Hoca idi. Nasreddin Hoca’yı sınıfta
öğrenirken hayatını, farklı özelliklerini ve onu ayıran yönlerini tanıyıp okulumuzun konferans salonunda Nasreddin
Hoca’nın fıkralarının yer aldığı tiyatroyu izledik. Öğrencilerimizle beraber hem eğlendik hem de Nasreddin Hoca’yı
tanımış olduk.

S U HAYAT T I R
Özel Bursa Kültür Anaokulu öğrencileri suyun
önemine vurgu yaparak Dünya Su Günü’nü kutladılar.
Öğrencilerimiz suyun öncelikle yaşamamız için gerekli
olduğunu, herkesin suyu ve su kaynaklarını koruması,
doğru kullanması gerektiğini yapılan çeşitli etkinlikler
ile öğrendiler. Bu bilgiler ışığında edindikleri kazanımları
duyarlı minik bireyler olarak çevreleriyle paylaştılar.

MÜZİKLİ OYUN
ÖKÜZ İLE TOPUZ
Özel Bursa Kültür Anaokulu öğrencileri, Kültürlü çocuk atölyesi
kapsamında hafta sonunda tiyatro izleme fırsatı yakaladı.
Öküz ile Topuz’un birlikte yaşamayı başarıp başaramayacaklarını konu alan oyuna
katılan öğrencilerimiz ve aileleri bu oyundan oldukça keyif aldılar. Atölye uygulamasında
da Öküz ile Topuz karakterlerini hayal güçleri doğrultusunda tasarlayıp günün anısı
olarak evlerine götüren minikler yakınlarıyla da bu oyunu paylaştılar.
Bugünün çocukları evrendeki tüm canlıları saygı ve sevgi ile kucaklamayı
başarabilirlerse dünya yaşanabilir hale gelecektir. İster insan ister ağaç ister toprak
ister gökyüzü ister deniz olsun, var olan tüm canlıları ön yargısız sevmek ve olduğu gibi
kabul etmektir yaşam.
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Görsel Sanatlar

Özel Bursa Kültür Okulları

Kültürlü Çocuk

Kültürde Sanat Var!
Özel Bursa Kültür Okulları öğrencileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 36 kurum içi,
18 kurum dışı sergi ile çalışmalarını Bursalıların beğenisine sundu. Toplamda 1000’den
fazla eserin Bursalılar ile buluştuğu sergilerin büyük finali 14 Mayıs 2017’de “Kültür Sanat Günleri
Etkinleri” kapsamında kulüp sergileri ile yapıldı. Öğrencilerimizin ve velilerinin katıldığı sergide
Seramik, Renklerle Hayal Dünyası, Yağlıboya, Ebru, Karikatür, İllüstrasyon, Origami
ve Fotoğraf Kulüpleri sergilerinin yanı sıra workshop çalışmaları ile büyük ilgi topladı.

Çocuk Objektifinden Bursa KÜLTÜRLÜ ÇOCUKLARIN ÇİZGİLERİ - 3
Özel Bursa Kültür Okulları Fotoğraf Kulübü 5,6.
sınıf öğrencileri Bursa’yı kendi objektiflerinden
yorumladılar.
Öğrencilerimiz öğrendikleri fotoğraf teknikleri ışığında
Bursa’nın mimarisini, köylerini, yeşil doğasını, insanlarını
gözlemleyerek deklanşöre bastılar. Bursa’yı gezerek,
yaşayarak tanıma imkanı bulan öğrencilerimiz, yıl boyunca
biriken fotoğraf arşivlerini siz fotoğraf ve Bursa severlerin
beğenisine “Çocuk Objektifinden Bursa” sergisiyle
sunuyorlar. Korupark AVM sinema katında açılan sergimiz
1 hafta boyunca sergilendi.

İş Güvenliğine DİKKAT!
Özel Bursa Kültür Okulları, ÜÇGE AŞ iş birliğiyle iş güvenliği ve işçi sağlığı temalı
karikatür etkinliği gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde ÜÇGE fabrikalasını gezen Özel Bursa Kültür Okulları
Karikatür Kulübü 4 ve 5. sınıf öğrencileri, İş Güvenliği Uzmanı Uygar
Avcı tarafından iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda eğitim aldı. Kültürlü
çocuklar, bu eğitimde öğrendikleri bilgiler ve edindikleri izlenimler
ışığında 32 çalışmanın yer aldığı bir karikatür sergisi hazırladı. Sergi
ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras ve çalışanlarından büyük
beğeni topladı.
Sergi hakkında konuşan eğitmen ve karikatürcü Ahmet Aykanat, öğrenci
gelişiminde akademik bilginin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimin
de önemine dikkat çekti. Öğrencilerin okuldaki eğitimlerinin yanında
gezerek ve bire bir tecrübe ederek öğrenmeleri için ÜÇGE Grup ile
ortak çalışma yürüttüklerini kaydeden Aykanat, “Öğrencilerimizin burada
öğrendiklerini gelecekteki iş yaşamlarının yanı sıra hayatta karşılaşacakları kazalardan kaçınmak ve daha
güvenli bir hayat sürmek için kullanacaklarına inanıyorum.” dedi.

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-3” sergisiyle
Bursalıların beğenisine
sunuldu.
Nilüfer Belediye Başkanı
Sayın Mustafa Bozbey,
Kültürlü öğrenciler ve
velilerinin katılımıyla açılışı
yapılan sergide, 100’ün
üzerinde karikatür yer aldı.
Görsel sanatlar zümresi
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.

Minik Sanatçılar Ödüle Doymuyor
Özel Bursa Kültür Okulları bünyesinde eğitim
öğretim gören öğrenciler bu yıl da yeteneklerini
taçlandırdı.

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüle layık görülen
18 öğrencimiz Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması, Nehar
Tüblek Karikatür Yarışması, Japon Kültür ve Dayanışma Derneği
Origami Yarışması, Mobilya Tasarım Yarışması, Aydın Doğan
Vakfı ve Yaratıcı Çocuk Derneği Karikatür Yarışması, 5. Türkiye
Değer Ödülleri Yarışması gibi birçok yarışmada farklı dereceler
alarak kurumumuzu gururla temsil ettiler.

Kültürlü Çocukların
İllüstrasyon Hikayeleri
Özel Bursa Kültür Okulları,
İllüstrasyon ve Karakter
Tasarım Kulübü ve hobi
kursları ile başarılı bir
projeye imza atıyor.
Birbirinden farklı değerleri
illüstratif anlatım yöntemini
kullanarak her yaştan
okura aktarabilmeyi
hedefliyor. Çevre kirliliği,
geri dönüşümün önemi, hayvan sevgisi vb. konuları ele
alan öğrencilerimiz, karakterler tasarlayıp kurguladıkları
hikâyeler ile heyecanlı maceralara atılıyorlar.
Öğrencilerimizin kısa hikayelerinden oluşan illüstrasyon
kitabı ile yaşamlarında kazanmalarını hedeflediğimiz
önemli değerleri kavramalarının yanında başkalarına da
aktarabilmenin gururunu yaşıyoruz.

ÇAMURDAN
SANAT ESERİNE

1,2,3 ve 4. sınıf Seramik Kulübü öğrencileri, yıl süresince öğrendikleri seramik
teknikleri ile nesnelere ve hayallere boyut kazandırıyor. Aşamalı olarak ilerlediğimiz
kulübümüzde, öğrencilerimiz iki ve üç boyutlu teknikleri öğrenip uygularken seramik
hakkında teorik bilgiler de ediniyor. Çalışmalar, öğrencilerimizin de yeteneği ile
çamurdan renkli nesnelere, kısaca sanat eserine dönüşüyor.

Kültürün
Hareleri …
Özel Bursa Kültür Okulları Ebru Kulübü öğrencileri tarafından sene
boyunca yaptıkları çalışmalarının sergilendiği Ebru Sergisi, Podyum
Park`ta Bursalıların beğenisine sunuldu. Sergi açılışında konuşan
Ebru Sanatçısı ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam
Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Hicabi Gülgen, “Kültür
Okullarında yaklaşık 4 yıldır ebru dersleri yapılıyor. Biz de
çocuklarımızı Kültür Okullarının adına layık olacak şekilde
milli kültürümüze uygun yetiştirme çabası içindeyiz.”
diyerek Ebru Kulübü 5. sınıf öğrencileri ile birlikte ebru
sanatındaki hünerlerini sergilediler. Çevreden de büyük
ilgi gören etkinlikte, Kültürlü öğrenciler, becerileriyle
büyük alkış topladılar.

Kültürlü Çocuk

Etkinlikler

Özel Bursa Kültür Okulları
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KAFFEST
Özel Bursa Kültür Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin 25 Mayıs Perşembe günü SUKAYPARK’ta düzenledikleri
“KAFFEST” Gençlik Festivali lise öğrencileri ve 8.sınıf öğrencilerimizin katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.
Gün boyu çeşitli oyunlarla ve etkinliklerle eğlenceli anlar yaşayan Kültürlü öğrenciler, müzik eşliğinde bir senenin
yorgunluğunu da atmış oldular.

7. GELENEKSEL
SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ
Bu yıl 7.si düzenlenen “Sokak Oyunları Şenliği” ile öğrencilerimiz,
velileriyle birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı. Yıl boyunca düzenli olarak
her hafta farklı bir oyun ile uygulanan projede, 2. sınıflardan toplam
142 öğrenciyle gerçekleştirilen şenlikte keyifli dakikalar yaşanırken
oyuna katılan ebeveynler de tekrar çocukluklarına döndüler.
Öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin ve bunun yanında oyunlarla
birlikte onlara davranış kazandırmanın amaçlandığı şenlikte dönme
dolap, yakan top ve kara-deniz gibi oyunlar, öğrencilerle velileri
tarafından oynanarak eğlenceli dakikalar yaşandı.

İnternet:
741 Öğrenci
Bağımlılık mı? Anadolunun Kayıp Şarkıları ile Sahnede...
Özgürlük mü?
Özel Bursa Kültür Okulları, velilere ve öğrencilere
yönelik seminerlerine kaldığı yerden devam ediyor.
Günümüzde ailelerin ve çocuklarının aşmakta
zorlandıkları en önemli sorunlardan biri olarak
karşımıza çıkan “doğru internet kullanımı” konusu,
Özel Bursa Kültür Okulları tarafından organize edilen
“Teknoloji kullanımının psikolojisi ve bağımlılıkla baş
etme, İnternet bağımlılık mı, özgürlük mü?” başlıklı
seminerde ele alındı.
Bağımlılık Uzmanı Psikiyatr Prof. Dr. Kültegin Ögel’in konuşmacı olarak katıldığı
seminerde, aileler internet kullanımı ile ilgili sorularına cevap buldu.
Toplumsal yapımız değişti…
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde konuşan
Prof. Dr. Kültegin Ögel, “Bilgisayar teknolojisi insan hayatına girdiğinden ve
internet toplumda yaygınlaştığından beri artık başka bir çağda yaşıyoruz. İnternet
tüm toplumsal yapımızı değiştirdi diyebiliriz. Her geçen gün hızla gelişen bir internet
teknolojisiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla çocuğu olan tüm ailelerin sevse de
sevmese de internet teknolojisi hakkında fikir sahibi olması gerekiyor.” dedi.
Bilgisayar, telefon ve tabletlerin birer araç olduğunu dile getiren Prof.Dr. Ögel, “Bu
noktada önemli olan çocuğun ya da gencin onunla ne yaptığıdır.Anne ve babalar
esas olarak buraya odaklanmalı ve konuya böyle yaklaşmalılar.” ifadelerini kullandı.
“Çocuğun rol modeli, ailelerdir.”
Anne ve babalara çocuklarının bilgisayar ve internet bağımlılığı ile ilgili önerilerde
bulunan Prof. Dr. Ögel, “Anne-babalar bilgisayar kullanımını, interneti sınır
koyabilecekleri bir şey olarak görmüyorlar. İnternet ya da bilgisayar boş zamanların
değerlendirileceği bir şey değildir. Gerçek hayatta her şeyin bir süresi ve zamanı
vardır. Buradaki sihirli sözcük sınır koymaktır.Çocuklarınıza bilgisayar ve internet
kullanımında sınır koyun.” diye konuştu.

Kültürel Mizah

MUHAMMED ENES YILMAZ

Okulumuz bünyesinde “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” projesi
kapsamında dans zümremizin eğitmenliğinde hazırlanmış olan
ilkokul 2,3,4.sınıf öğrencilerinin tamamının ve ikinci kademe
halk dansları etkinlik gruplarının yer aldığı gösterilerimiz Özlüce
Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Elmaların Yongası-Yanıyorum, Kahramanmaraş-Topal, Eskişehir, İzmir,Trabzon, Kastamonu,
Doyulur mu?, Teke, ve Balkan gösterileri ile öğrenciler sahnede coşkuyla yer aldılar. Anadolu’nun
kaybolmaya yüz tutmuş türkülerini, halk dansları ve popüler danslarla yorumlayarak sergileyen
öğrencilerimiz, velilerimiz tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Gösterinin bitiminde öğrencilerimiz
ayakta alkışlandılar.

Ah Şu Gençler...
Okulumuzun 9. ve 10. sınıf öğrencileri Turgut
Özakman’ın “Ah Şu Gençler” adlı oyununu sahneye
koydular. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu hocalarından
Serap ULUYOL önderliğinde hazırlanan oyun büyük
beğeni topladı. Oyunun birinci bölümünde ailelerin yanlış
tutumları, ikinci bölümde ise gençlerin yanlış tutumları
sahneye taşındı. Oyunda görev alan öğrencilerimizin
performansları profesyonel denecek kadar harikaydı.
Öğrencilerimiz oyun sonunda izleyiciler tarafından uzun
süre alkışlandılar. Biz de Kültür ailesi olarak öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

FUNTALYA...

Dünyada her yıl yaklaşık olarak 400 - 500 adet MUN Konferansı düzenlenmektedir. Üniversiteler, liseler, vakıflar ve
özel eğitim kuruluşları tarafından düzenlenen ve büyük çoğunluğu İngilizce olmak üzere diğer dillerde de gerçekleşen
bu konferansların her birine, konferansın büyüklüğüne bağlı olarak 150 ile 5.000 arasında öğrenci katılmaktadır. MUN
Konferanslarına, dünya genelinde her yıl pek çok ülkeden bir milyondan fazla öğrenci katılım göstermektedir.
17-20 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen FUNTALYA (Fantastik Birleşmiş Milletler Komitesi) etkinliğine
Kültür Anadolu ve Fen Lisesi 17 kişilik delegasyon ekibi olarak katılan öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza atarak
hem ailelerini hem de öğretmenleri olarak bizleri
gururlandırdı.
4 İngilizce komiteye katılım sağlayan öğrencilerimiz,
İngilizce bilgisi, konuşma ve ikna kabiliyeti ve beden
dillerini kullanarak becerilerini sergilediler ve büyük
övgüler topladılar. Ayrıca Beyza Meşe ve Enes
Demir isimli öğrencilerimiz “Honored Mention” (En
İyi Tartışma Konusu Şeref Ödülü), Mustafa Oğuz
Duman “Outstanding Delegate” (Seçkin Delege) ve
Arda Yaren Mutlu “Best Delegate” (En İyi Delege)
ödüllerini alarak bizleri gururlandırdı.
Tüm öğrencilerimize göstermiş oldukları çabadan
dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını
diliyoruz.

www.kulturokullari.com

