


İyi İnsanlar Yetiştiriyoruz



Liseli Olmak

Ortaöğretim, bireyin kendi kararlarını 

kendi almaya başladığı, “ben” 

duygusunun hızla yükseldiği, 

bir yandan fiziksel ve psikolojik 

değişimlere uyum sağlarken diğer 

yandan kendini keşfetmeye çalıştığı 

çok önemli bir dönemdir. Kurduğu 

her yeni arkadaşlık ve katıldığı her 

sosyal aktivite bireyin karakteristik 

gelişimine büyük katkı sağlar. 

Eğitmen ve ebeveynlerin anlayışlı ve 

olumlu tavrı, sürecin sağlıklı ilerlemesi 

açısından çok önemlidir.



Her birey, nitelikli bir akademik eğitim 

doğrultusunda saygın bir meslek sahibi olabilir. 

Biz öğrencilerimizin; mesleki saygınlığın 

ağırlığını taşıyabilecek insani değerlere sahip 

olmaları gerektiğine inanıyoruz.  Yalnızca 

başarılı bireyler değil; sorumlu, saygılı ve 

vicdan sahibi nesiller yetiştiriyoruz.

Topluma ve 
İnsana 
Faydalı Birey



Yaşayan Okul’a  
Hoş Geldiniz

Burası, sıradan bir okuldan çok 

daha fazlasını sunan donatı 

alanlarıyla, ailelerin haftanın her 

günü çocuklarıyla keyifli zaman 

geçirebilecekleri aktif bir sosyal 

yaşam merkezi. Kampüs konseptine 

adını veren “Yaşayan Okul” tabiri 

de tam olarak buradan geliyor. 

Özel Bursa Kültür Okulları Bademli 

Kampüsü, 45 bin metrekaresi 

açık olmak üzere toplam 95 bin 

metrekare alan üzerine kurulmuş çok 

özel bir eğitim yerleşkesi.

Eğitim, spor, sanat ve aktivite alanlarıyla dolu  
Yaşayan Okul’un içerisinde; 79 derslik, 4 cep sineması,  

1 bowling salonu, 1 sentetik buz pisti, 2 kapalı spor salonu, 
700 kişilik konferans salonu, 19 atölye,  

10 laboratuvar, 3 çok amaçlı salon, 9 kulüp etkinlik alanı,  
2 yemekhane, 3 futbol sahası, 3 tenis kortu,  

3 basketbol-voleybol sahası ve 1 binicilik maneji bulunuyor.



Sınıflar Arası 
Paylaşım Ve 
Adaptasyon 
Süreci

Akademik başarıyı önemsediğimiz 
kadar, öğrencilerimize sosyal toplum 
bilinci kazandıracak etkinliklere de 
önem verdiğimiz lise eğitimimizde; 
öğrencilerimizin sürekli aktif olduğu 
bir öğretim ortamı yaratıyor, 
modern eğitim-öğretim tekniklerinin 
uygulandığı yoğunlaştırılmış bir 
program yürütüyoruz.  

Önce insan felsefemiz, yenilikçi eğitim 
metotlarımız ve alanında uzman, 
nitelikli yönetici ve eğitimcilerimizle; 
eğitim sistemimizin temelini oluşturan 
bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin 
ışığında, öğrencilerimiz için kişiye 
ve sınavlara yönelik özel çalışma 
programları geliştiriyoruz. 



Bugüne dek bu hedeflerle yetiştirdiğimiz 

binlerce öğrencimize, yaşamları boyunca 

ihtiyaç duyacakları tutum ve davranışlar 

katmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sosyal gelişim, bireyin toplum içindeki yerini ve değerini 

belirleyen önemli bir etmendir. Özel Bursa Kültür 

Okullarında, öğrencilerimizin daha önce kazanmış oldukları 

mevcut sosyal becerilerini pekiştirmeyi ve onlara yeni 

beceriler kazandırmayı  

amaçlıyoruz. 

Akademik başarıyı önemsediğimiz kadar, 
öğrencilerimize sosyal toplum bilinci kazandıracak 
etkinliklere de önem verdiğimiz lise eğitimimizde, 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle 
bireysel ve sosyal gelişimi destekliyoruz.

Sosyal
Gelişim



Çağdaş Eğitim Yaklaşımı



9 ve 10. sınıf öğrencilerimizin bireysel çalışma 
alışkanlığı kazanabilmeleri adına, her gün, 
günün son saatinde bireysel çalışmaya 
ayırıyoruz. Deneyimli öğretmenlerimiz eşliğinde 
gerçekleştirdiğimiz bu metotla; öğrencilerimizin 
11 ve 12. sınıflarda bu çalışmaları gözetmene 
ihtiyaç duymaksızın yapabilmelerini sağlamayı 
amaçlıyoruz.

Bireysel Çalışma  
Alışkanlığı



Modern  
İngilizce Eğitimi
Özel Bursa Kültür Okulları Anadolu ve Fen Lisesi 9 ve 10. 

sınıf öğrencileri, her eğitim-öğretim sezonu başlangıcından 

bir hafta önce, online İngilizce seviye tespit sınavına tabi 

tutulur. Yapılan kur sınavı sonuçları doğrultusunda, CEFR 
Avrupa Dil Pasaportu’na göre A2, B1, B2, B2+ ve 
C1 kur seviyeleri oluşturulmaktadır.

DEBATE: Yıl boyunca okulumuzda 9 ve 10. sınıf düzeyindeki 
öğrencilerimizle turnuva usulüyle İngilizce münazaralar 
(debate) yapılmaktadır.

CUL MUN (Model United Nations) Birleşmiş Milletler 
Modeli: Özel Bursa Kültür Okulları Fen ve Anadolu Lisesinde 
9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan 65 kişilik kalabalık 
bir ekiple 2 gün boyunca süren CUL MUN etkinliği her yıl 
yenilenerek gerçekleştirilir.

Geçtiğimiz yıl World Health Organization (Dünya 
Sağlık Örgütü), Human Rights (İnsan Hakları) ve 
Climate Change (İklim Değişikliği) konularının 3 farklı 
komisyonda masaya yatırıldığı Birleşmiş Milletlerin 
küçük bir simülasyonu olan organizasyonda; 
öğrencilerimiz rolünü üstlendikleri ülkelerin gözünden 
verilen konuları İngilizce olarak tartışıldı.
Okulumuzda organize edilen MUN’a ek olarak il dışı 
farklı MUN çalıştaylarına katılımımız da bizim için 
çok büyük bir önem taşımaktadır. Lise ve üniversite 
öğrencilerinin yoğun katılımlı programlarına biz de 
okulumuz İngilizce öğretmenleri ve öğrencilerimizle 
katılım göstermekteyiz.



Eğitim ve Gelişim Merkezi’miz, kişisel gelişim, 
performans ve motivasyon açısından öğrencilerimize 
katkı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. 
Bu kapsamda, öğrencilerimizin sınıf ve grup ders 
öğretmenleriyle bir araya gelinerek; öğrencinin 
akademik, sosyal ve duygusal gelişiminin 
değerlendirildiği, ilgili alanlarda yönlendirmelerin 
yapıldığı, öğrencinin kendini değerli ve önemli 
hissetmesini sağlayan motive edici görüşmeler 
gerçekleştirilir.

Eğitim ve
Gelişim Merkezi
(EGEM)



Her öğrencimizin bir öğretmen eşliğinde 
proje geliştirmesini esas alan Değerler Eğitim 
Modülü, öğrencilerimizde proje geliştirme 
bilinci oluşturmayı amaçlamaktadır.

Değerler
Eğitim Modülü
(DERSDEM)



Samimiyete Değer Veriyoruz



Öğrenci  
Takip Sistemi (ÖTS)

Öğrenci Takip Sistemi, haftalık ders programı içerisinde yer alan 
belirli saatlerde, öğrencilerimizin farklı derslerden değerlendirme ve 
yönlendirme aldığı bir sistemdir. Grup öğrencilerinin, ÖTS odasında 
bir hafta fizik-kimya-biyoloji öğretmenleriyle, diğer hafta matematik-
geometri-Türkçe öğretmenleriyle bir araya geldiği bu süreçte; her 
öğrencinin, her dersten onu takip eden bir de danışman öğretmeni 
bulunmaktadır.



En fazla 5 öğrencinin yer aldığı gruplar halinde 

gerçekleştirilen laboratuvar uygulamalarında, öğretmenler 

tüm öğrencilerle birebir ilgilenerek tüm soruları detaylı ve 

uygulamalı olarak yanıtlamaktadır.

Laboratuvar 
Ortamında 
Öğrenme 

Özel Bursa Kültür Okulları Fen Lisesi 

ve Anadolu Lisesinde, fen bilimleri 

derslerine ilgi duyan öğrencilerimiz; 

öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvar 

ortamında pratiğe dökme imkânı 

bulmaktadır. Bilimsel çalışma 

yöntemlerini ve teknolojik olanakları 

kullanma yetkinliğini kazandıran bu 

ortam; öğrencilerimizin konulara 

eleştirel bakış açısı ile yaklaşmalarını da 

sağlamaktadır.



Mesleki 
Eğilimler ve 
Staj 
Uygulamaları

Öğrencilerimizin istek ve yetenekleri 
doğrultusunda geliştirdiğimiz çok yönlü 
eğitim programımızla, öğrencilerimize 
kendileri için en doğru mesleği 
seçmeleri için fırsatlar sunuyoruz. 10. 
sınıfın ikinci döneminde yapacakları 
alan seçimi öncesinde; gençlerimizin 
yeteneklerine uygun alanlara 
yönelebilmeleri, doğru meslek ve 
üniversite seçebilmeleri için çeşitli 
meslek gruplarıyla iş birliği yapıyoruz. 
Yaptığımız bu iş birlikleri sayesinde 
öğrencilerimizin, meslek gruplarını 
saha ortamında tanımaları ve staj 
yaparak deneyimlemelerini sağlıyor; 
kendilerine, ilgi alanlarına uygun 
meslek gruplarını keşfetmelerine 
imkân veriyoruz.



Bu Okulda Kantin Yok



Sporla İç İçe 
Bir Okul

Farklı spor branşlarında kurulan 

okul takımlarımız, yerel ve ulusal 

birçok turnuvada başarıdan başarıya 

koşmaktadır. Sportif başarıyı bir 

alışkanlığa dönüştüren kurum 

kültürümüz sayesinde, sahip olduğumuz 

sayısız madalya ve kupaya her geçen 

gün yenileri katılıyor.



Lise eğitimi, bireyin gelişiminde 
büyük önem verilmesi gereken bir 
dönemdir. Siz de lise eğitimi için bu 
önemin bilinciyle yola çıkan Özel 
Bursa Kültür’ü her anlamda iyi bir 
birey yetiştirmek için tercih edin.

LİSE EĞİTİMİNDE KÜLTÜR FARKI




