EĞITIM BIR
İŞI
Siz de ortaokul eğitimi için Özel Bursa Kültür Okullarını tercih edin;
çocuğunuz hem öğrenirken eğlensin hem de öğrendiklerini
davranışa dönüştürerek kendini keşfetsin!

Bir Hayalle Başladık
Yenilikçi eğitim yaklaşımıyla 2002 yılında başladığımız yolculuğumuza,
bugün 3 ayrı kampüs ve 9 okulda eğitim gören 2.500’ü aşkın
öğrencimizle devam ediyoruz. Kısacası, Türkiye’nin geleceğine nitelikli
nesiller yetiştiriyoruz.

3
Kampüs

Yaşamın tam ortasında konumlanarak ona kendini keşfetme olanağı tanıyan ve akademik
başarının kapılarını aralayan modern eğitim yaklaşımı Özel Bursa Kültür Okullarında.

9
Okul

Binlerce
Mezun

Bizce eğitim, derin bir tutkudur. Bu tutkudan hareketle, eğitimi başarıya
götüren yollarda emin adımlarla ilerliyor; eğitime dokunan tüm süreçlerde
mükemmeliyetçi bir yaklaşımla yol alıyoruz. Köklü eğitimci kimliğimizden
beslenen engin birikimimizle, bugüne kadar on binlerce donanımlı ve
iyi insan yetiştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

El Ele,
Güvenle
Geleceğe!

İlkokul programında geliştirilen bilgi, beceri,
tutumlar üzerine inşa ettiğimiz ortaokul
programında; öğrencilerimiz hayata
geçirdikleri projelerle üretken olmayı, sportif
faaliyetlerle fiziksel yeteneklerini geliştirmeyi,

Öğrenci odaklı ve “Mutlu çocuk öğrenir.” mottosundan

sosyalleşerek paylaşmayı bir prensip haline

doğan yapıcı eğitim anlayışımızla, ortaokulda öğrencilerimizi

getirmeyi öğreniyor. İletişim becerilerini

eleştirel bakış açısına sahip, sorgulayan ve üretken bireyler

geliştiren öğrencilerimiz başkalarının haklarına

olma yolunda cesaretlendiriyor; öz güven sahibi, sorun

saygı duyuyor ve sorumluluk sahibi bireyler

çözmede yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

olarak hayatlarına devam ediyor.

Aktif Eğitim
Ortamı
Sürekli aktif oldukları bir eğitim ortamında öğrencilerimiz, modern eğitim
öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış bir programda ilerliyor.
Bu program dahilinde grup özel dersleri, ödev saati, pekiştirme ve sınavlara
yönelik özel çalışmalar ile öğrencilerimiz akademik anlamda kendilerini en
üst düzeyde geliştirme imkanı buluyor.

Nitelikli Temel
Eğitim
Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokulunda verilen
nitelikli temel eğitimde;
• Öğretim süreçleri; her öğrencinin aynı konuyu kavrama şeklinin
ve süresinin birbirinden farklı olduğu bilinciyle yürütülür.
• Öğrencilerin konuyu maksimum düzeyde ve eksiksiz olarak
öğrenmesi hedeflenir.
• Hafta sonu gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla, öğrencilerin
bilgi birikimi düzeyleri düzenli olarak ölçülür ve veri tabanında
yer alan öğrenci takip sistemi aracılığıyla öğrencilerin güçlü ve
zayıf noktaları tespit edilerek eğitim programları bu zayıf yanları
güçlendirecek şekilde planlanır.
• “Başarının kaynağı disiplindir.” felsefesini benimsemiş
Özel Bursa Kültür Okullarında bu noktadan hareketle kişiye özel
çalışma programları hazırlanır ve konularla ilgili soru çözülerek
konuların pekiştirilmesi sağlanır.

Her Yer Sınıf
Her Yer Öğrenme Alanı
Özel Bursa Kültür Okullarında
uygulamalı eğitim anlayışının bir
yansıması olarak öğrenme alanları
yalnızca sınıflarla sınırlı değildir.
Fen ve 3D laboratuvarları ile
bilişim, robotik ve İngilizce
konuşma odaları öğrencilerin
pek çok şeyi deneyimleyerek
öğrenmesine imkan
sunmaktadır. Bu sayede sınıfta
edinilen teorik bilgiler uygulama
alanlarında pekiştirilir ve öğrencilerin
öğrenme hızı ile bilgilerin kalıcılığına
büyük katkı sağlar.

Hayata Yön
Verirken
Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokulunda
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
tarafından ağırlıklı olarak eğitsel ve mesleki
rehberlik çalışmaları yürütülür. Bireysel, grup,
sınıf ve grup rehberliği dersleri şeklinde yapılan
çalışmalarda, grup ve sınıf rehberlik derslerinde
öğrenciyi tanıma, üst eğitim kurumlarını tanıtma,
öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkin çalışma, hedef
belirleme ve planlama stratejileri, zaman
yönetimi, test çözme teknikleri, sınav ve ders
anında dikkat toplama çalışmaları, motivasyonu
arttırma, akran baskısıyla baş etme, öfke kontrolü
gibi alanlarda bilgilendirme çalışmaları yapılır.
Ayrıca yine bu alanlarda drama destekli çalışmalar
gerçekleştirilir. Uygulanan çeşitli test, anket ve
envanterlerle öğrencilere uygun yönlendirmeler
yapılır. Aynı zamanda öğrencilere, akademik
gelişimlerini destekleyici ve sınav sistemine
hazırlanmaya yönelik çalışmaların da yapıldığı
rehberlik uygulamalarında öğrencinin mutluluğu
ve başarısı hedeflenir.

Başarı Disiplinden Gelir

Özel Bursa Kültür
Okulları eğitim
yaklaşımıyla,
öğrencileri
yalnızca iyi
birer meslek
sahibi
yapmayı
değil, onları
her yönüyle
hayata
hazırlamayı
amaç edinmiştir.
Bu çatı altında
yetişen her öğrenci;
içinde yaşadığı
dünyaya, topluma ve doğaya
karşı sorumlu, yeteneklerinin
bilincinde ve öz güveni yüksek
bireyler şeklinde mezun olur.
Tüm bu yetileri disipline eden
eğitim yaklaşımımız, sürdürülebilir
başarının temelini oluşturur.

Akademik Sistem

Sınıflar

Ödevler Evde Değil Okulda Yapılır

Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokulunda 20 kişiden oluşan sınıflar, öğretmenler ve rehber
öğretmenlerin yıl sonunda yaptıkları toplantılar sonucunda, her yıl düzenli olarak yeniden
oluşturulur. Sınıflar yeniden oluşturulurken seviye sınıfı anlayışı değil, eşitlikçi anlayış temele alınır.

Etüt saati ve akşam özel dersleri ile, öğrenciler öğretmenlerin gözetiminde ödevlerini okulda
yaparlar. Verilen ödevler, çalışma saatlerinde bitecek şekilde programlanır. Bunun yanında
öğrencilerin eksik kaldığı konularda tekrarlar yine bu saatte yapılır ve öğrenci özel derse kalır.

Grup Eğitimi
Eşitlikçi eğitim anlayışı ile oluşturulan sınıflarda, ders programı içerisinde özellikle
matematik, fen ve İngilizce derslerinin amacına hizmet etmesi için aynı hızda soru
çözebilen yakın seviyedeki öğrenciler bir araya getirilerek seviye grupları oluşturulur ve
grup eğitimi yapılır. Deneme sınavı sonuçlarına göre oluşturulan gruplar, belirli periyotlarla
güncellenir.

Pekiştirme
Çalışmaları
Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokulunda ödev
sistemi; işlenen konuların tekrarı, pekiştirilmesi,
ve bireysel eksikliklerin giderilmesine yönelik bir
sistem olduğundan, ortak verilen ödevlerin yanı
sıra, öğrenciye özel bireysel ödevlendirme de
yapılır. Verilen ödevler etüt saatlerinde bitecek
şekilde planlanır ve okulda yapılır. Ertesi gün
branş öğretmenleri tarafından toplanan ödevler
tek tek kontrol edilir ve öğrenciye geri bildirim
sağlanır.

Özel Bursa Kültür
Okulları Büyük Bir Aile
Özel

Bursa

Kültür

Okulları

Ortaokulunda;

öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ilerlemelerini
takip etmek ve bu takip sürecinde yaşanan
gelişmeleri aileler ile paylaşmak için veli toplantıları
bireysel olarak gerçekleştirilir. Her öğrenci için özel
randevu verilen ve 40 dakika süren toplantılarda,
branş derslerine giren tüm öğretmenler hazır

Sürekli
İletişim
Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokulunda,
bireysel veli toplantılarında olduğu gibi
öğrencilerle görüşmeler de hem bireysel
hem de grup şeklinde yapılır.
Branş öğretmenleri, rehber öğretmen
ve müdür yardımcısının da bulunduğu
toplantılarda amaç öğrencinin

bulunur ve öğretmenlere rehber öğretmenlerle

motivasyonunu arttırmak, öz güvenini

müdür yardımcıları eşlik eder.
Bu toplantılarda öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak yapılacak çalışmalar da belirlenir.

öğrenciye yol göstermektir.

geliştirmek ve problem çözmede

Hayatı Okuyorlar
Özel Bursa Kültür Okulları öğrencilerine, her hafta bir Türkçe
bir de İngilizce olmak üzere okuma kitabı verilir. Bu kitapların
teslim edildiği bilgisi SMS yoluyla ailelerle de paylaşılır.
Kitaplar öğrenciler arasında dönüşümlü olarak kullanıldığından,
öğrencilerin kitap teslim gününe hassasiyet göstermeleri ve
sorumlu davranmaları beklenir.
Okunan kitapların anlaşılma oranının ölçümlenmesi için ise
zümreler tarafından uygulama ve değerlendirmeler yapılır.

We Speak
With The World
Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokulunda, öğrencilerin çok
küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenmeye karşı
yatkınlıkları ve farklı kültürler hakkındaki farkındalıkları
geliştirilir. Öncelikle dilin sevdirildiği ve öğrencilerin dil
becerisinin gerçek hayata aktarılmasının amaçlandığı
eğitim yaklaşımıyla; öğrencilerin dilin yapısını ve
kurallarını iyi öğrenip dil kullanımına yönelik dört
temel beceriyi (okuma-konuşma-yazma-dinleme)
kazanmaları desteklenir.
Ders kitaplarından işlenen İngilizce ana dersinin yanı
sıra, yabancı dil derslerinde; daha çok okuduğunu
anlamaya ve kelime haznesini geliştirmeye yönelik beceri
dersleri, konuşmalarını geliştirici konuşma grup dersleri, farklı
ortamlarda kullanılan cümle kalıplarını öğrenmelerini sağlayan
diyalog dersleri, hafta sonu ek çalışma dersleri ve kitap okuma ile ayda
bir film izleme gerçekleştirilir. Ayrıca 7. sınıf öğrencileri için TEOG dersleri
ve sabah etütleri yapılır.

Öğrenmenin
Eğlenceye
Dönüştüğü
Sistem

The Voice
Özel Bursa Kültür Okulları
Ortaokulunun öğretirken eğlendiren
uygulamalarından olan
“The Voice” şarkı yarışması;
öğrencilere öğrendikleri şarkıları
sergileme imkanı sunar ve aynı
zamanda kelime dağarcıklarının
gelişimini de destekler.

Challenge
İngilizce eğitiminde ders içinde ve
dışında yapılan aktiviteler; sinema
dersleri, İngilizce sergilenen tiyatro
oyunları ve kelime bilgilerini eğlenerek
pekiştirdikleri “Challenge” uygulamaları
öğrencilerin öğrenirken eğlenmelerini
sağlar.

Quiz Show
Ortaokul yabancı dil eğitimi; her
sınıfta uygulanan “Quiz Show”
adlı bilgi yarışması, İngilizce
kitap okumalar ve farklı proje
performanslarıyla pekiştirilir.

EPE
Sınavları

(İngilizce Değerlendirme Sınavları)

Yabancı Dil
Uygulamaları

Her dönem Özel Bursa Kültür Okulları

Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokulunda her yıl 5, 6 ve 7. sınıflarda; bilgi

tarafından bir kez yapılan, EPE sınavlarımız

yarışması, karaoke aktivitesi ve video çekme görevlendirilmesi yapılarak

ile öğrencilerimizin okuma, anlama, dinleme

öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri amaçlanır. Ayrıca 7. sınıflarda

ve konuşma becerileri ölçülüp değerlendirilir.

münazara turnuvaları düzenlenirken; 8. sınıf öğrencilerine de lise

Her bir öğrencinin 5-7 dk arası iki öğretmenle

öğrenimine geçiş sınavlarına yönelik farklı İngilizce teknikleri öğretilerek

sözlü mülakata tabi tutulduğu sınavda,

sınav becerileri geliştirilir. Birçok farklı kaynaktan, çok sayıda soru çeşidi

öğrenciler sınav kriterlerine göre notlandırılır

görme şansı yakalayan 8. sınıf öğrencileri, böylece 7. sınıfın sonuna

ve çalışma programları bu doğrultuda

dek edindikleri İngilizce kazanımlarına, sınav ve soru çözme teknikleri

oluşturulur.

kazanımı da ekleyerek sınavlara hazır hale gelirler.

İ K İ N C İ
Y A B A N C I

Özel Bursa Kültür Okullarında verilen İngilizce dil eğitiminin yanı
sıra öğrenciler ikinci bir yabancı dil eğitimi daha alırlar. Öğrencilerin
dil öğrenirken farklı kültürler hakkında farkındalık kazanmaları
amaçlanır. Okulumuzda 3. sınıftan itibaren öğrenciler; İtalyanca,

D İ L

İspanyolca, Fransızca veya Almanca dillerinden birini seçerek ikinci
yabancı dil eğitimi alırlar. Kazanımları yıl sonunda ilkokuldan liseye
kadar 200 öğrencinin görev aldığı onlarca farklı müzikalin İngilizce,
Türkçe, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde
sergilendiği “6 Dilde Müzikal” etkinliğiyle desteklenir.

E Ğ İ T İ M İ

Aikido
Bowling
Buz Pateni
Elektronik Robot Arduino

Kulüp
Etkinlikleri

Eskrim
Fotoğrafçılık
Futbol
Basketbol

Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokulunda

Satranç

öğrenciler yaşlarına, seviyelerine, gelişim

Modern Dans

düzeylerine ve yeteneklerine göre
eğitmenler tarafından değerlendirilirler.

Spikerlik / Sunuculuk ve
Etkili Konuşma / Oyunculuk

Gitar
Halk Oyunları
Masa Tenisi
Moda Tasarım
Tiyatro

Özgün Baskı

Voleybol

Ebru

Bu değerlendirmenin akabinde

İllüstrasyon ve Graffiti

Yağlı Boya

Endüstriyel Tasarım

yeteneklerine uygun olarak başladıkları

3D Tasarım

Bateri

Karikatür

kulüplerde, hafta içi ders programlarında
belirlenen günlerde 2 ders saati kulüp
eğitimi alırlar.

Kısa Film
Grafik Tasarım
Piyano

Projeler

Robotların kalbi Kültür’de
atıyor
Robotik kodlama geleceği şekillendiriyor, yeni nesil hayallerini
kodlayarak gerçekleştiriyor. Özel Bursa Kültür Okullarında, ulusal robot
yarışmalarında uzun yıllardır elde edilen tecrübe ve başarılardan yola
çıkarak Robolution Robot Festivali düzenleniyor. ODTÜ’den Uludağ’a
birçok önemli üniversiteye kadar, yüzlerce robot ve ziyaretçiye ev
sahipliği yapılıyor.

Anne-babalar mezun
oluyor
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin gerçekleştirdiği ve
yoğun ilgi gören Anne-Baba Okulu projesinde, ebeveynlere
çocuklarıyla olan iletişimlerini güçlendirme yöntemleri
aktarılıyor. Anne-babaların çocuklarına daha ilgili ve anlayışlı
olmaları sağlanarak öğrencilerin başarısı için gereken mutlu
aile ortamının oluşmasına destek olunuyor.

Halk dansları grupları
ilklere imza atıyor
Özel Bursa Kültür Okullarında, hem ülke kültürüne sahip çıkmak
hem de öğrencileri bu kültürle eğitmek amacıyla geleneksel halk
danslarının yaşatılmasına büyük önem veriliyor. Bu kapsamda
138 öğrencinin Millî Mücadele dönemini dans ile sahneye taşıdığı
“Kurtuluş Savaşı Kahramanları” projesi ile, Özel Bursa Kültür Okulları
Türkiye’de bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyor.

Tarih yerinde okunuyor
Özel Bursa Kültür Okullarında eğitim anlayışı yalnızca okullarla
sınırlı tutulmuyor. Öğrenciler için deneyimleyerek öğrenme
ortamları oluşturuluyor. Bu çerçevede üç yıldır uygulanan “Tarihi
Yerinde Okuyorum” projesi ile şehrin Tophane, Yeşil Türbe
ve Muradiye Külliyesi gibi tarihi mekânları ile ilgili dersler, ilgili
mekânlarda işlenir ve tarih yerinde öğretiliyor.

Öğrenciler mobil uygulama
geliştiriyor
Teknolojik bir hayat içinde doğan ve yetişen çocuklar; eğlenme, oyun
oynama, ders çalışma, aile ve arkadaş iletişimlerini mobil cihazlar üzerinden
gerçekleştiriyor. Teknolojiyle yetişen yeni neslin yalnızca tüketen değil
aynı zamanda teknoloji üreten bir nesil olmaları amacıyla, öğrencilere App
Inventor programıyla mobil uygulama geliştirme imkanı veriliyor.

Burada herkes haklarını
biliyor
Özel Bursa Kültür Okullarında, öğrencilerin sahip oldukları hakların
farkında olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve aktiviteler
düzenleniyor. Onlardan, aldıkları eğitim sonucu edindikleri bilgileri afiş,
poster gibi projelere aktarmaları bekleniyor. Bu sayede öğrendiklerinin
daha kalıcı olması amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin, mülteci çocuklar
ve hakları hakkında da bilgilendirilmesiyle evrensel bir bakış açısı
kazanmalarına destek olunuyor.

Güvenli ve Donanımlı
Kampüsler
Özel Bursa Kültür Okulları kampüslerinde öğrencilerin güvenliğini
sağlamak üzere profesyonel ve deneyimli güvenlik elemanları
yer alarak giriş çıkışları her daim kontrol altında tutarlar. Ayrıca
kampüsler, ileri teknoloji güvenlik sistemleriyle korunur.

Çocuğunuzun akademik başarılarının
yanı sıra; öz güveni yüksek, ifade
kabiliyeti gelişmiş ve sosyal bir birey
olarak yetişmesini istiyorsanız, aradığınız
modern eğitim yaklaşımı Özel Bursa
Kültür Okulları Ortaokulunda.
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