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Avrupa Birliği
Simülasyonu
Özel Çağdaş Okullarında 26-27 Mart tarihlerinde Eskişehir’de 
ilk ve tek düzenlenen Avrupa Birliği Simülasyonu gerçekleştirildi.

23 NİSAN COŞKUSU

20’de

Özel Çağdaş Okullarında Eskişehir Avrupa 
Birliği Derneği işbirliği ile lise öğrencilerine 
yönelik Euroes 2022 isimli Avrupa Birliği 
Simülasyonu düzenlendi. 

EUROES 2022

Düzenlenen 23 Nisan 
Korteji ile Eskişehir 
sokaklarında bayram 
coşkusu yaşandı. 11’de

TÜBİTAK’TA
BİRİNCİLİK

TÜBİTAK 16. Ortao-
kul Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Bursa 
Bölge Yarışması’nda 
Coğrafya alanındaki 
projesiyle katılan Özel 
Çağdaş Okulları 7. sınıf 
öğrencisi Akın Sarp 
Kırış 1. oldu. 23’te

8. ÇAĞDAŞ
KAYAK 
KAMPI

32’de

Ortaokul VEX robotik takımımız 
dünyada ilk 79 takımın arasında!
800 TAKIM KATILDI GURUR KAYNAĞI

VEX WORLD CHAMPIONSHIP 
800 takımın katılımı ile Dallas, 
Texas, Amerika Birleşik Dev-
letleri Kay Bailey Hutchison 
Convention Center’da ger-
çekleşti.

Ortaokul Vex robotik takımı-
mız “ÇeViK”, gösterdiği başarılı 
ve özverili mücadele ile dün-
yada ilk 79 takım arasında yer 
alarak Eskişehir’imizi ve ülke-
mizi gururlandırdı. 6’da

and more... 17-20

Our First 
Annual Poem 
Recitation 

NEWS
ENGLISH

RESMİ TÖREN
Şiirler ve danslarla ren-
garenk geçen törenimiz 
unutulmaz bir 23 Nisan 
geçirilmesini sağladı. 9’da

ESKİŞEHİR KORTEJİ

23 NİSAN ŞENLİĞİ
23 Nisan Şenliği’nde 
English Fest, oyunlar, 
koro, dans gibi etkinlik-
ler yer aldı.  10’da
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Mart Down Sendromu Günü 
nedeniyle ana sınıfı, ilkokul ve 
ortaokul öğrencilerimiz İstiklal 

Marşı töreninde ellerine renkli ço-
raplar giyerek farkındalık oluşturdu. 
Günün anlam ve önemine ilişkin 
olarak farklı renklerde çorapları 
ellerine giyen öğrencilerimiz, down 
sendromu hakkında öğretmenleri 
tarafından bilgilendirildi.

Renkli çorap giyerek 
farkındalık yarattılar

21 

Ana sınıfı öğrencilerimiz 28 
Mart - 3 Nisan Kütüphane 
Haftası nedeniyle okul 
kütüphanemizi ziyaret 
etti. Kütüphane Sorum-
lusu Çiğdem Yılmaz’dan 
kütüphane kuralları 
hakkında bilgi alan minik 

öğrencilerimiz, daha sonra 
kütüphaneden seçtikleri 
kitapları inceledi. Okul 
Müdürümüz Neslihan Sağ-
nak, öğrencilerimize hikaye 
okuyarak öğrencilerimizin 
keyifli bir kütüphane dene-
yimi yaşamalarını sağladı. 

Ana sınıfı öğrencileri 
kütüphane ile tanıştı
Ana sınıfı öğrencilerimiz 
Kütüphane Haftası nedeniyle 
okul kütüphanemizi ziyaret 
ederek kitaplarla tanıştı.

ORMAN ATÖLYELERİ
4. sınıf öğrencilerimizle 
Orman Atölyeleri gerçek-
leştirildi. Öğrencilerimiz, 
doğanın içerisinde var olan 
yaşam döngüsünü, bitki 
türlerini, doğada yaşamın 
kurallarını orman atölye 

yürütücüsü eşliğinde 
keyifli oyunlarla yaşayarak 
öğrendiler. Atık ekmekleri 
ağaç budaklarına taka-
rak doğadaki canlıların 
faydalanması için ekmek 
ağaçları oluşturdular. 

4. sınıf Temel 
Beceriler Kulübü 
öğrencilerimiz, küçülen 
çoraplarını ileri dönüşümle 
renkli, sevimli bebekler 
yaparak değerlendirdiler. 
Öğrencilerimiz çorapların içini 
elyaf ve pamukla doldurduktan 
sonra içi dolu çoraplara bebek 
şekli verdiler.

Çoraptan 
“bebek” 
yaptılar
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Ç anakkale Biga Kaymakamlığı 
tarafından Türkiye genelinde 
düzenlenen “Mehmetçiğin İsim 
Babası Bigalı Mehmet Çavuş’un 
Gözünden Çanakkale Zaferi” 
adlı Kısa Film Yarışması’nda, 
Özel Çağdaş Fen Lisesi öğren-
cileri Türkiye 3.sü olarak çok 
güzel bir başarıya imza attı. Kısa 
film yarışmasının ödül töreni 

Çanakkale Biga’da 
gerçekleştirildi. 
Ödül törenine Biga 
Kaymakamı Erdinç 
Dolu, Belediye Baş-
kan Vekili Sadettin 
Sert ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Erkan Bilen katıldı. 
11. sınıf öğrencimiz Ayberk Kul-
canay ve Danışman Öğretmeni 

Neval Akyol, kısa film yapımın-
da emeği geçen tüm ekip adına 
3.lük ödülü, plaketi ve katılım 
belgelerini Erkan Bilen’den aldı.

“Mehmetçiğin İsim Babası Bigalı Mehmet Çavuş’un 
Gözünden Çanakkale Zaferi” adlı Kısa Film Yarışma-
sı’nda, Fen Lisesi öğrencilerimiz Türkiye 3.sü oldu.

Danışman Öğretmen: Neval Akyol 
Yönetmen: Ayberk Kulcanay 
Oyuncular: Türkbey Kadir Dursun, 
Efe Cumhur Eşiyok, Osman Orkun Arıkan, 
Gökçe Üçler, Arda Çanak,  Hasan Bilge Önal 
Seslendirme: Aslı Nur  AslanalpTürkiye 3.lüğü

LGS başarısına ödül

Film Yarışması’nda 

zel Çağdaş Okulları 
1. Bilim Şenliği 
okul bahçemizde 

gerçekleşti. İlkokul 3 ve 
4. sınıf öğrencilerimizin 
aktif deneyler yaparak 
katıldığı şenlikte, ortaokul 
öğrencilerimiz de öğre-
nim dönemi boyunca yap-
tıkları deneyleri sergiledi. 
Bilim Şenliğimize katkı-

larından dolayı Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi öğretim 
görevlileri Prof. Dr. Deniz 
Korkmaz, Doç. Dr. Necla 
Gültepe ve Araş. Gör. 
Merve Yavuz ile öğrencile-
rimize uygulamalı deney-
lerde eşlik eden ESOGÜ 
Eğitim Fakültesi öğrenci-
lerine teşekkür ederiz.

Bilim Şenliği

Lavanta fideleri 
toprakla buluştu

ko-Okulları İl Koordinatörü Nadir Erdem 
ve Özel Çağdaş Okulları Koordinatör 
Öğretmeni Esen Şatır rehberliğinde 6 Nisan 
tarihinde , okulumuz 3. sınıf öğrencileri 
ile Tepebaşı ilçesi Muttalip ağaçlandırma 
sahasında yüzlerce lavanta fidesini toprakla 

buluşturduk. Geleneksel hale getirdiğimiz 
fidan dikme etkinliğimiz ile geleceğe ışık 
tutmaya ve öğrencilerimizi çevreye duyarlı 
bireyler olarak yetiştirmekten gurur 
duymaktayız. Yaşanılası bir dünya ve gelecek 
için birlikte el ele diyoruz.

E
Ö

GS’de 0,25’lik yüzdelik dilimde yer alarak 
Eskişehir 26.sı olan öğrencimiz İlhan Umut 
Ölgü, Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eskişehir’in 26 
Yıldızı Ödül Töreni’nde ödüllendirildi. Öğrencimiz 
ödülünü Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eği-
tim Müdürü Pervin Töre ve Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı Metin Güler’den aldı. Öğrencimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

L
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Selma Hikmet ÖZ
Görsel Sanatlar ÖğretmeniHACİVAT VE KARAGÖZ’Ü GÖRSEL 

SANATLAR DERSİMİZDE İŞLEDİK

“Yaratıcı ifadeye sahip olmak ve bilgiyi alanda,
sevinç uyandırmak öğretmenin en üstün sanatıdır.” 

Albert Einstein

Türk-Osmanlı tiyatro tarihinin iki önemli karakteri, 
Hacivat ve Karagöz oyunu özellikle ramazan aylarının 
vazgeçilmezidir. Bu oyun Geleneksel Türk Tiyatrosu’na 
ait olan güzel bir türdür. Hikâyelerini, gölge oyununun 
özelliklerini aralarındaki tatlı atışmalarını inceledikten 
sonra 2. sınıflarla hareketli resim şeklinde, 4. 
sınıflarımızla da birebir kuklalarını yaparak bu güzel 
ramazan ayı geleneğini yaşatmış olduk.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 
“Opera ya da Bale Denince Aklına Ne Geliyor?” 
konulu resim yarışmasına katılan öğrencilerimizin 
resim çalışmaları.

Çorum Belediye Başkanlığı İş Bir-
liği ile Türkiye genelinde düzenle-
nen “Sevgi” konusunda duyarlılık 
uyandırmak amaçlı yarışma için 
yapılan öğrenci resim çalışmaları.

Kırıkkale Geraldine 
Sara İlkokulu 
tarafından “Teknoloji 
Bağımlılığını Bırak, 
Hayata Bak” 
konulu ulusal resim 
yarışmasına katılan 
öğrencilerimizin 
resim çalışmaları.

Ahmet Doruk Nalbat 
/3-C

Elif Budak /4-C Elif Genç /4-B Deniz Derin GÖNCE /3-D Beren Gülşen /3-D Ateş Altaş /4-D Armağan Oktay Yücel 
/4-C

Elif Selcen Erdoğan 
/4-A

Elif Tezgöçen /4-B

Cem Ege Akarçay /4-EZeynep Nisan Yaylacı /3-C

Öykü Taştepe 
/3-B

Nil Bozbay
/4-C

İpek Kaya
/3-B

Ecem Kurt
/3-B

Ada Doğramacı
/3-D

Öykü Deveci
/3-C

Rüzgar Kumsal Şimşek
/4-A

Öge Berin Ögeç
/3-D

İpek İlkyaz
/2-A

Elif Selcen 
Erdoğan/4-A

Asya Canbek
/4-A

Toprak Ayaz
/4-A

Can Kılıçal
/4-B

Eda Çakır
/4-B

Bartu Sert
/4-C

Derin Kurtbek
/4-C

Cem Ege
Akarçay

/4-E

Ecem Tekeli
/2-B

Berkin Batu
Erdoğan/2-C

Elvan Özbek
 /2-C

Yunus Mutlu
/2-D

Yağmur Kont
/2-D

Batu Orbay
/2-E

“OPERA YA DA BALE DENİNCE AKLINA NE GELİYOR?”

“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINI BIRAK, 
HAYATA BAK!..” 

“SEVGİ” KONULU YARIŞMA

Deniz Ergin /3-DDefne Kamışlı /3-C

Kerem Erdoğan
/4-C

MANDALA

FEN VE ANADOLU LİSESİ

Minyatür sanatının en 
önemli özelliklerinden 
birisi, anlatılmak istenen 
konunun eksiksiz olarak 
aktarılmakta olmasıdır. 
Bu nedenle minyatür 
sanatında perspektif 
kullanılmaz. Uzaklık ve 
boy, renk veya gölgelerle 
belirtilmez; minyatürler 
ışık, gölge, duygu ve 
Avrupai perspektifi 
olmayan resimlerdir.

Zaman zaman 
“özgün baskı” da 
denir. Sanatçının 
geleneksel baskı 
tekniklerinden 
yararlanarak bir 
baskı kalıbı hazırladıktan 
sonra bu kalıptan 
baskı yoluyla çoğalttığı 
ve numaraladığı 
baskılara baskı resim 
denmektedir. 

Mandala basitçe, merkezdeki bir 
noktanın çevresine çizilen halkalar ve 
diğer şekillerden oluşan, çoğunlukla 
dairesel bir bütünlüğü olan bir şekildir. 
Mandala çizmeye her zaman ortadan 
başlanır, ortadaki küçük dairelerin 
etrafına çeşitli şekiller ve desenler 
eklenerek mandala büyütülür. 
10. Sınıf öğrencileri grup çalışması

Si
lik

on
 B

as
kı

Doğa KIZILMEŞE / 
10-C

IŞIK - GÖLGE 
ÇALIŞMALARI

Işığın nesneler, objeler 
ve cisimler üzerinde 
yayılırken oluşturduğu 
açık orta-koyu ton 
(degrade) değerlerine 
ışık-gölge diyoruz.

Elif KAYA / 9-A

Gülse Su Irşi

Murat Ege Korkmaz

Nurten Yılmaz

Zeynep Duru Ayar Arhan Andıç

Seden İzgü EserEylül Kurt

İdil Su Özdemir

Zeynep Çelebi

Asya Arabacıoğlu Pınar Ece Bahtiyar

PERSPEKTİF
Perspektif, 
nesnelerin 
görünümünü 3 
boyutlu olarak 
düz bir yüzeyde, 
yani 2 boyuta 
indirgeyerek, 
göstermeye yara-
yan bir iz düşüm 
tekniğidir. 

Cl
yp

rin
t

MİNYATÜR SANATI BASKIRESİM



KAĞIT HEYKEL OLUR MU?
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Filiz AKYALÇIN ÖZMEN
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Seher SEVİNDİK
Görsel Sanatlar Öğretmeni

“Figür nedir?” soruna 
cevap olarak “Resim ve 
heykelde insan ve hayvan 
şekillerine verilen ad.” 
diyebiliriz. Bir 
tablodaki figürler 
denildiğinde, o 
tablodaki insan ve hayvan 
resimleri anlaşılabilir.

3 boyutlu basit düzeyde 
figür çalışmaları 7. sınıf  
öğrencilerinin ellerinde  
hayat buldu.

Ayşe 
Şamdan 
7-C

23 NİSAN

EL İZİ 

ANA SINIFLARI

FOTOĞRAF ÇERÇEVELERİ

Büyük coşku ile kutlanan çocuk bayramını, resimlerinde 
anlatarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. 
Bu sevinci rengarenk el izi resimleri ile yansıttılar.

Ana sınıfı 
öğrencilerimiz 
geniş hayal 
dünyalarının eğlenceli, dinamik 
bir yansıması olan resmi, 
“elden çiçek saksısı” temalı 
görsel sanatlar çalışmaları ile 
gerçekleştirdiler.

Hayal gücü ve yaratıcılık kullanılarak oluşturulan
fotoğraf çerçeveleri, farklı materyaller kullanılarak 
süslendi. Bu çerçeve ile öğrencilerin hayallerinde 
canlanan fotoğrafın resmi de birleştirildi.

Ana sınıfı öğrencilerimiz, farklı şekil ve 
desenleri kazıyarak oluşturdukları köpük 
tabak yüzeyine boya sürülerek kağıda 
aktarılan baskı tekniklerini keşfettiler.

REPRODÜKSİYON

Sanatçı: Wassili Kandinsky 
Dönem: Abstract Art 
Dönemi: 1913 
Tür: Soyut sanat

MONOPRINT

Ana sınıfı öğrencilerimizin ünlü 
sanatçı Wassili Kandinsky 
eserlerinden esinlenerek, 
renk düzeni ve birliğinin farklı 
boyama teknikleriyle sağlandığı 
röprodüksiyon çalışmaları.

Pop art, 1950’lerde, özel-
likle ABD ve İngiltere’de so-
yut dışavurumculuğa tepki 
gösteren genç sanatçıların 
1960’larda bir akım haline 
getirdikleri sanat türüdür. 
İngiltere ve ABD’de değişik 
koşullarda ve birbirinden 
bağımsız olarak ortaya çık-
mıştır.  Pop art akımının bir 
parçası olan Wayne Thieba-
ud (Ressam) turtalar, rujlar, 

boya kutuları, dondurma 
külahları, hamur işleri ve so-
sisli sandviçler gibi sıradan 
nesneleri betimleyen renkli 
resimlerinin yanı sıra man-
zara ve figür resimleriyle de 
tanınmaktadır. 

Zamana meydan oku-
yan dondurmalarla 6. Sınıf 
Görsel Sanatlar ve 5. Sınıf 
Seçmeli Görsel Sanatlar 
öğrencileri çok eğlendiler.

Heykel, sanatsal bakış 
açısıyla meydana getirilmiş 

üç boyutlu formlara 
denir. Heykel temelde 
mekânın kapsanması, 
kavranması ve mekân 
ile ilişki kurulması ile 

ilgilenir. Genellikle 
insan, hayvan ya da 

nesnelerin heykelleri yapılır. 

Taş ve ahşap gibi mal-
zemelerden yontularak 
yapılabileceği gibi, kil, 
balmumu gibi ara malze-
melerden modellenerek, 
bronz ve tunç gibi me-
tallerden dökülebi-
lir.  Ancak 8. sınıf 
öğrencileri alışıla 
geldik malzemeleri 
reddederek kağıt 
heykelleri ile boyut 
kavramını sınıfın içine 
taşıdılar!

Ceren Celiloğlu 6-D / Deyzi Selen McQuaid 5-A

FİGÜR DENEMELERİ

Efsun 
Dilek 
Mimar
7-B

Ela 
Yalçın 
7-B

Göknil Ön
7-A

Sena 
Demirtaş 
7-C

Yasemin
Tuna / 8-B

Defne Çelikman, Deren Küçükaycan, 
Ezgi Yılmaz, Elsa Mina Cengiz  / 8-A

Can Doruk Aksoy, Seraysu Atak, 
Maya Aydın, Zeynep Büyükakın, 

Yağmur Takıl, İklim Takıl / 8-C

Demir 
Efe
Alagaç
7-B
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TEM (Science, Technology, En-
gineering, Mathematics), robotik 
ve kodlama alanında dünyanın 
en büyük robotik turnuvası 
olarak Guinness Rekorlar Kita-
bı’na giren VEX IQ Challenge 
Robotics Turnuvası’nın dünya 
şampiyonası olan VEX WORLD 
CHAMPIONSHIP 2022, 8-9-10 
Mayıs 2022 tarihlerinde Dallas, 
Texas, Amerika Birleşik Devletleri 
Kay Bailey Hutchison Conven-
tion Center’da dünyanın birçok 
ülkesinden 800 takımın katılımı 
ile gerçekleşti.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ 
Gün içinde öğrencilere yönelik 

eğlenceli aktivitelerin de yapıldığı 
VEX WORLD CHAMPIONS-
HIP 2022, görkemli bir açılış 
seramonisi ve robot kontrolleri ile 
tamamlanan ilk günün ardından, 
2. gün eleme maçları ile devam 
etti. Final maçları ve kapanış töre-
ninin yapıldığı 3. günün sonunda 
turnuva sona erdi. 
ESKİŞEHİR’İMİZİ                        
VE ÜLKEMİZİ                                                  
GURURLANDIRDILAR

“Alanya Robotik” takımı ile 
birlikte ülkemizi VEX WORLD 
CHAMPIONSHIP 2022’de temsil 
eden 2 takımdan biri olan Orta-
okul Vex robotik takımımız “Çe-
ViK”, gösterdiği başarılı ve özverili 
mücadele ile dünyada ilk 79 takım 
arasında yer alarak Eskişehir’imizi 
ve ülkemizi gururlandırdı.

Ortaokul VEX robotik takımımız 
dünyada ilk 79 takımın arasında!
Ortaokul Vex robotik takımımız “ÇeViK”, gösterdiği başarılı ve özverili mücadele ile 
dünyada ilk 79 takım arasında yer alarak Eskişehir’imizi ve ülkemizi gururlandırdı.

S

VEX WORLD CHAMPIONSHIP 2022 sonrası rehber 
eşliğinde Dallas turuna katılan “ÇeViK” robotik takımı 
öğrencilerimiz, Dallas’ın önemli ve tarihi bölgelerini yerinde 
gözlemleme fırsatı bularak, gelecek hayatları için onlara 
ışık olacak tecrübeler kazandılar ve “robotik – kodlama 
becerilerini geliştirme, farklı ülke takımlarından arkadaş 
edinme, dil becerilerini geliştirme ve yeni yerler keşfetme” 
gibi birçok anlamda çok önemli kazanımlar elde ettiler.

DALLAS TURU
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Kaçış oyunu
Hazırlanması ve yürütülmesi 
Cemre Saraçlar öğretmenimize 
ait olan “Kaçış Oyunu” isimli 
etkinlik 2. sınıflarımız ile gerçek-
leştirildi. Öğrencilerimizin işbirliği 
içerisinde, onlar için hazırlan-
mış olan problemleri çözmeleri 
hedeflendi. İçerik, Matematik ve 
Türkçe dersleri temelinde oluştu-
rulup Robotik Kodlama dersinde 
öğrendikleri Scratch programını 
kullanarak yazdıkları kodları 
kapsadı. Öğrencilerimiz dörderli 
gruplar halinde farklı sınıflarda 
çalışmış olup kodu doğru şekilde 
çalıştırabildiklerinde öğrencilerin 
sınıftan çıkmalarına izin verildi.

First Lego League Explore Festivali’nde “Creative Minds” ilkokul 
robotik takımı “Yepyeni Bir Tasarım Yapan Mucitler” ödülünü kazandı.

B

B ilim Kahramanları Bulu-
şuyor – FIRST®️ LEGO®️ 
LEAGUE Explore Festi-
vali’ne katılan “Talented 
Touches” ilkokul robotik 
takımımız, bu senenin se-
zon teması olan “CARGO 
CONNECT” için geliştir-
dikleri projelerini Bilim 
Kahramanları Derneği 
tarafından 22 Mayıs 2022 
tarihinde Eskişehir’de 
düzenlenen festivalde 
sergilediler.

Çeşitli etkinliklerin de 
düzenlendiği  FIRST®️ 
LEGO®️ LEAGUE Explo-

re Festivali’nde “Talented 
Touches” ilkokul robotik 
takımımız jüri değerlen-
dirmeleri sonrası “Duyarlı 
Kaşifler” ödülünü kazandı. 

Dünyanın en büyük robotik yarışması 
olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na 
giren Vex Robotik Yarışması organi-
zasyonları çerçevesinde 4-5 Haziran 
2022 tarihlerinde gerçekleşen Mersin 
Robot Kampı’na katılan lise öğrenci-
leri Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye’nin birçok şehrinden 
takımın katıldığı, Eğitimde İnovas-

yon Derneği ve Mersin Büyükşehir 
Belediyesi ortaklığı ile Tarsus Gençlik 
Kampı’nda düzenlenen Mersin Robot 
Kampı; Tarsus gezisi, konser, açık 
hava sineması, eğlenceli etkinlikler ve 
robotik atölyeleri ile geçen ilk günün 
ardından ikinci gün Vex Robotik 
Turnuvası ile devam etti. 6 maçlık 
sıralama maçlarını 5 galibiyet 1 

mağlubiyet ile tamamlayan Eskişehir 
temsilcisi ESrobotik, sıralama maçla-
rını 1. sırada tamamlayarak finallere 
kalmaya hak kazandı. İttifak seçimle-
rinin ardından başlayan finallerde 2 
maçını da kazanan Çağdaş Okulları 
robotik takımı, toplamda çıktığı 8 
maçın 7’sini kazanıp Türkiye Şampi-
yonu oldu.

Lise robotik takımımız 
TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Fen ve Anadolu Lisesi Robotik Takımı ESrobotik, Mersin’de 
gerçekleşen Vex Robotik Turnuvasında Türkiye Şampiyonu oldu.

“Yepyeni Bir Tasarım
Yapan Mucitler”

“Duyarlı 
Kaşifler”

ilim Kahramanları Bulu-
şuyor – First Lego League 
Explore Festivaline katılan 
“Creative Minds” ilkokul 
robotik takımlarımız, bu 
senenin sezon teması olan 
“CARGO CONNECT” için 
geliştirdikleri projelerini 
Bilim Kahramanları Derneği 
tarafından Ankara’da düzen-
lenen festivalde sergilediler. 
Öğrencilerimiz 6 aylık bir 
süreç içerisinde “Lego WeDo” 

ile kodlama derslerine 
katıldılar. Kargo taşımacılığı 
üzerine araştırmalar yapan 
öğrencilerimiz, inşa ettikleri 
ve kodlarını hazırladıkları 
projelerinin sunumunu 
katılımcılara ve jüri üyeleri-
ne hem projeleri üzerinden 
hem de hazırladıkları anlat 
bana posterleri üzerinden de 
hazırlayan öğrencilerimiz ba-
şarılı bir şekilde yaptılar. Bu 
çalışmaları ile paketlerin nasıl 
gruplandığını ve taşındığını, 
hedeflerine nasıl teslim edil-
diğini öğrenen minik bilim 
kahramanları, tasarımcılar ve 
mühendisler gibi düşünerek 
gözlem, sorgulama ve bilgi 
toplama becerilerini geliş-
tirdiler. Çeşitli etkinliklerin 

de düzenlendiği festivalde 
“Creative Minds” ilkokul 
robotik takımımız jüri değer-
lendirmeleri sonrası “Yepyeni 
Bir Tasarım Yapan Mucitler” 
ödülünü kazandı. 



ÇANAKKALE
GEÇİLMEZ

Tarihin 
dilinden düşmez 

bu destan,
Nehirler gazidir 

dağlar kahraman,
Her taşı yâkut 
olan bu vatan,

Can verme sırrına 
erenlerindir!

Bugün, 
şanlı tarihimizin  

sayfalarına adını 
altın harflerle 

yazdıran, 
aziz şehitlerimizi 

andığımız, 
Çanakkale`nin  

geçilemeyeceğini  
yedi düvele 

haykırdığımız 
gününün 107. yıl 

dönümüdür.

Bugün 18 Mart 
Çanakkale 

Şehitlerini Anma 
Günü’dür. 

Ç anakkale, okullarını bırakıp 
cepheye koşanlar tüyü 
bitmemiş 15’liler sayesinde 

geçilemedi.
Çanakkale, oğlunu askere yollarken 
“vatana kurban olsun diye” kına 
yakan, bağrına taş basan analar 
sayesinde geçilemedi.
Çanakkale kendi cenaze namazını 
kılan ve şehitlik mertebesine 
yükselen yiğitler sayesinde 
geçilemedi.
Ve Çanakkale, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ön sözünü 
yazan Mustafa Kemal 
sayesinde geçilemedi.

Tarihimizin bu dönüm noktası, 
okulumuzda düzenlenen programla 
anıldı. Bizlere bu büyük zaferin 
gururunu yaşatan, başta Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere, 
büyük Türk ordusunun kahraman 
askerlerini, vatanı uğruna hayatlarını 
feda eden aziz şehitlerimizi bir kez 

daha rahmet 
ve şükranla 
anıyoruz.

8Mart - Haziran 2022
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Özel Çağdaş Okullarında 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı resmi töreni coşkuyla 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin şiirleri, dans 
gösterileri ile rengarenk geçen törenimiz hem 
velilerimizin hem de öğrencilerimizin unutulmaz 
bir 23 Nisan geçirmesini sağladı.

23 NİSAN COŞKUSU
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı töreni 
coşkuyla gerçekleştirildi. 
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4. SINIFLAR
23 Nisan Şenliğimi-
zin 2. günü 4. sınıf 
öğrencilerimizin 
etkinliklerine sahne 
oldu. Öğrencilerimi-
zin koro gösterisi ile 
başlayan şenlik; 
English Fest, resim
panosu, çocuk 
oyunları, dans gibi 
çeşitli etkinliklerle 
devam etti.

ANA SINIFLARI
Ana sınıfı öğrencilerimiz, 
23 Nisan Şenliği’mizde 
renkli görüntüler oluş-
turdu. Minik öğren-
cilerimiz koro, dans 
gösterisi ve ritim 
performanslarıyla 
eğlendi.

2. SINIFLAR

3. SINIFLAR

23 Nisan Şenliği-
mizde koroda şar-
kılarını seslendiren 
1. sınıflar, English 
Fest, resim panosu, 
çocuk oyunları gibi 
parkurlarda eğlendi.

23 Nisan Şenliğine 
zumba dansıyla 
başlayan 2. sınıflar, 
daha sonra koro 
şarkılarını seslen-
dirdi. Ardından öğ-
rencilerimiz English 
Fest, resim panosu, 
çocuk oyunları gibi 
parkurlarda eğlendi.

Şenliğin 2. gününde ilk sıra 3. sınıflarındı. 
Koro şarkılarıyla başlayan şenlikte öğrenciler;

English Fest, resim panosu, 
çocuk oyunları, dans gibi 

parkurlarda unutulmaz 
bir gün geçirdi.

1. SINIFLAR

Özel Çağdaş Okullarında 23 Nisan
Çocuk Şenliği düzenlendi.

Okul bahçemizde gerçekleşen 
şenliğimizde koro, English Fest,

çocuk oyunları, dans gibi pekçok 
etkinlik çocuklarla buluştu.

Özel Çağdaş Okullarında 23 Nisan Şenliği 
coşkuyla gerçekleştirildi. Okul bandomuz 
20 Nisan 2022 Çarşamba günü ilk vuruş 
ile şenliğimizi başlattı. 

OKUL BANDOSU İLE AÇILIŞ
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l Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen ve 
Özel Çağdaş Okulları ban-
do takımının önderliğinde 
gerçekleştirilen yürüyüşe; 
İki Eylül İlkokulu, Atatürk 
Ortaokulu, Meserett İnel 
İlkokulu ve 1. Hava İkmal 
Bakım Merkezi İlkokulu 
katılım sağladı. Hamamyo-
lu Sanat Köprüsü önünden 
başlayan ve Adalar Migros 
önünde sona eren 23 Nisan 
korteji, pandemi nedeniyle 
2 yıl ara verilen bayram 
coşkusunun coşkuyla yaşat-

tı. İl Milli Eğitim Müdürü 
Pervin Töre de yürüyüşe 
katılarak çocuklarla ya-
kından ilgilendi ve onları 
tebrik etti.

Dünya ülkelerini temsil 
eden kıyafetleriyle renga-
renk görüntülere sahne 
olan Özel Çağdaş Okulları 
öğrencileri, vatandaşların 
da ilgi odağı oldu. Bando 
eşliğinde yürüyüşlerini 
gerçekleştiren öğrenciler, 
şehirde bayram havasının 
bir gün önceden başlaması-
nı sağladı.

Çağdaş öğrencileri şehirde 
bayram coşkusu yaşattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle düzenlenen kortejle 
Eskişehir’de bayram coşkusu yaşandı.

İ

23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bay-
ramı nedeniyle 1. sınıf 
öğrencilerimiz Çılgın 
Saç Partisi düzenledi. 
Önce “Elif Kuaförde” 
isimli kitabı okuyan öğ-
rencilerimiz, ardından 
bu kitaba ilişkin sunum-
larını yaparak kendi saç 
tasarımlarını çizdiler. 
Planladıkları saçlar ile 
bugün okula gelen öğ-
rencilerimiz, rengarenk 
görüntüler oluşturdu. 

Çılgın saç partisi

Dans gösterisi
Dans Kulübü öğrencileri, 
Modern Dans Öğretme-
nimiz Hilal Palsü ön-
derliğinde hazırladıkları 
23 Nisan gösterilerini 
Espark AVM önünde 
sergiledi. Vatandaşların 
da büyük ilgi gösterdiği 
dans gösterisini gerçekleş-
tiren öğrencilerimize ve 
öğretmenimize teşekkür 
ederiz.
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Halil İbrahim
UNCU / 6-B

ÇANAKKALE
Çanakkale’de Türkler

Destan yazdı 
Atalarımız
Vatan için

Aç susuz çarpıştı
Nice er şehit düştü

Ana vatan için
Çocuklar yetim

Kadınlar dul kaldı
Anavatan için

Bastığımız topraklarda 
Sayısız kahraman yatar

Lütfen bunu hatırlayalım
Vatanımızı dün olduğu gibi

Bugün de koruyalım.

Atamert 
GÜVEN

Ömer
TURAN

Kemal 
Mert 

CENGİZ

18 MART
İşte o gün
Fedakar Türk askeri,
Ölümden korkmayan bir kişilikteydi,
Yoktu silahları taşlarla, sopalarla,
Ama o umut hâlâ kalplerinde idi.

Kazandığımız tepeler en büyük örnek.
Atam oldu önder,
Af etmedi Türk askeri.
O anda anladı herkes.
Orada öleceğini.

Onca asker
Ölüm emrini beklerken
Hazırdı kendi vatanına sahip çıkmaya
Bağırdı bir anda o büyük komutan

Yaşar Demir 
KAŞİFOĞLU 6-B

UNUTULMAYAN 
DESTAN

Çanakkale’de yazıldı destan,
Atalarımız yazdı bu destanı,
Ne kahramanlıklar var bu destanda.
Atatürk’ün önderliğinde,
Korumak için vatanı
Kahraman erler şehit oldu,
Anaların gözü yaşla doldu.
Lakin çürüse de cesetleri,
Ezanla yükseldi şehadetleri.

Selin DÜZYÜREK
6-C

Çağla
YILDIRIM 

6-D

Bulut 
ÖZEL
6-C

Kemal
Mert

CENGİZ
6-C
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İpek CUMALI 
6-C

YENİ KURALLAR,
YENİ HAKLAR

Bugün koltuğa beni oturttular, artık 
kuralları ben koyacakmışım, öyle dediler. 
O zaman bundan sonra bu ülkede 
bireylerin kendi haklarını kısıtlayacak 
hiçbir şey olmayacak. 

Çocukların eğlenerek öğreneceği, 
yetişkinlerin mesleklerini severek 
yapacağı, herkesin yaş kısıtlaması 
olmadan istediği kadar spor 
yapabileceği, vaktinde eğitim 
verilemeyen herkese baştan sona 
eğitim göreceği, kadın haklarının 
kısıtlanmayacağı, kısıtlandığı takdirde 
çok ağır cezalar verileceği bir ülke olacak 
bu ülke.

İlk olarak bu ülkede unutulan kurallar 
hatırlatılacak. Eğitim çağındaki çocuklara 
çok baskı yapılmadan, onlara okulun 
her şey olmadığını anlatacağız. Maddi 
durumları yerinde olan insanlarla işbirliği 
yapılıp, iş imkanı olmayan inanlara 
yardım edilecek, ayrıca bu haklar sadece 
bizim ülkemize değil, savaştaki ülkeler 
ve Türkiye sınırları içindeki her bireye 
sağlanacak, bana göre bir ülkenin maddi 
durumu ne kadar kötü olursa olsun, o 
ülke dayanışma içindeyse sonsuza kadar 
en iyi odur.

Zeynep B. ÖZGER
6-CBAŞKANLIK KOLTUĞU

Sabah 6’da akşamdan 
kurduğum alarmla kalktım. 
Bugün büyük gündü. Her yıl 23 
Nisan’da yapıldığı gibi bu yıl da 
Cumhurbaşkanlığı makamına bir 
çocuk oturacaktı. 

Bu yıl bu çocuk benim. 
Televizyonlara çıkacağım, ünlü 
olacağım.

Kalktığım gibi akşamdan 
hazırladığım kıyafetlerimi 
giydim. Ben giyinirken annem 
içeriden “Melis kızım hazır 
mısın?” diye seslendi. Ben 
de “Evet anne, giyindim 
geliyorum.” diye karşılık verdim. 

Yarım saat sonra annemle 

kahvaltımızı etmiş, hatta 
ayakkabımızı giyiyorduk. 
Annem “Heyecanlı mısın?” 
diye sordu. “Hem de çok.” 
dedim. Arabaya bindiğimizde 
elim ayağıma karışıyordu hatta 
neredeyse kendi ayağıma 
takılıp düşüyordum. Bir süre 
sonra 10 km ötede olan 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin                              
önündeydim. 

Cumhurbaşkanımız beni 
karşıladı. Toplantı odasına 
birlikte geçtik. Biz içeri 
geçerken ben de içimden sakin 
olmamı söylüyordum. Her şey 
hazır olduğunda kameralar 

eşliğinde Cumhurbaşkanımız ve 
birkaç meclis üyesi, bir de ben 
konuşmalarımızı yaptıktan sonra 
cumhurbaşkanlığı koltuğuna 
oturdum.

Günün geri kalanını 
konuşmalarla, imzalarla bir 
sürü insanla tanışmakla geçti. 
Günün sonunda konuşmalarla 
cumhurbaşkanlığı koltuğunu 
Cumhurbaşkanımıza bıraktım. 
Günün aklıma kazınan bölümü 
ise Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabesi’nin okunduğu 
bölümdü: Muhtaç olduğun 
kudret damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur. 

Çağan Mert ANIL
6-BBEN OLSAYDIM

Günümüzde ülkemiz 
gençlerine pek sorulmayan 
sorulardan biri olan “Eğer başa 
sen geçseydin, ne yapardın?” 
sorusunu yanıtlayan çok kişi yok 
ama ben şimdi o ender soruyu 
yanıtlayacağım. “Başa geçseydim 
ne yapardım?”

Başa geçince yapılacak bir 
sürü şey var. Fakat bana göre 
bunlardan en önemlisi ekonomiyi 
kalkındırmak ve işsiz insanlara iş 
vermek. 

Ekonomi kalkınırsa döviz 
düşer ve dövizi düşürmek için 
ülkeye döviz girişi olmalı. Bunu 
da yapmanın asıl yolu “üretim”. 
Üretim için fabrikalar açmalıyız. 
Ulu önder Atatürk’ün de dediği 
gibi “Her fabrika bir kaledir.” 
Fabrikalar da kendi kendilerine 
işlemiyorlar. Mecbur işçi 
lazım. İşsizlerin bir kısmını işçi 
yaparsak işsizlik sorununu biraz 
çözmüş oluruz. Sonra da üretim 
yapıp bunu yabancı ülkelere 

satarsak ülkemize iyi miktarda 
döviz girişi olur. Fazla olan 
şeyin değeri azaldığı için döviz 
düşer. Bu şekilde ithal ettiğimiz 
ürünler daha ucuza mâl olur ve 
fiyatlar düşer. Bu da vatandaşın 
yararına olur. Fakat bu olaylar 
olurken sebze – meyve fiyatları 
bu döngü tamamlanana 
kadar pahalı kalıyor. Bunu 
düşürmek ve vatandaşın 
sağlıklı beslenebilmesi çiftçiye 
bağlı. Çiftçiler de borçlarını 
ödeyebilmek için araçlarını 
satıyorlar ve yeterli suyu 
alamıyorlar. En azından bir süre 
çiftçilerin borçları ertelenebilirse 
kredi verilebilir. Böylece meyve – 
sebze fiyatları düşürülebilir.  

Vatandaşın sağlığı demişken 
tarımda kullanılan ilaç miktarı 
denetlenebilir ve tarımda 
kullanılabilecek maksimum 
ilaç miktarı belirlenebilir. Bu 
sınırı geçen mahsuller tüccarlar 
tarafından alınmayabilir. 

Tarımın yanında hayvancılığa 
da önem vermemiz gerekli. 
Bu şekilde etin fiyatını da 
düşürebiliriz. Sonrasında zaten 
üretimden kazandığımız bir para 
olduğu için vergileri insanları 
zorlamayacak ve hayatlarını 
pahalılaştırmayacak seviyeye 
indirmeliyiz. Sonrasında 
üretimde geri kalmamak adına 
dünyadaki teknolojik ve bilimsel 
gelişmeleri takip etmeli, lider 
olmaya çalışmalıyız. Bu da 
yazılım mühendislerinin artması 
ve bilim adamlarına gerekli 
imkan sunup sayılarını artırmakla 
mümkün. Bütçe sağlanabilir 
fakat sayılarını artırabilmek 
için daha iyi bir eğitim sistemi 
gerekli.

Bunlar daha en temel işleri 
ancak “Dünyanın en iyi 10 
ekonomisi içinde yer almak” 
istiyorsak bunlar en gereklileri. 
Unutmayalım “Yapmak, 
yıkmaktan daha zordur”.

YAPACAĞIM 
ÇALIŞMALAR

Eğer ben cumhurbaşkanı olursam ilk 
olarak ülkemizde çıkan maden ve değerli 
taşları işler ve biz kullanırdık. Ayrıca 
diğer ülkelere satardık. İş imkanlarını 
artırır, tarımı ve hayvancılığı destekler, 
vergileri düşürürdüm. Bilimi destekler ve 
bu konuda çalışmalar yapardım. 

Doğal kaynakları kirletmemek için 
fabrika ve işletmeleri filtrelendirir; 
doğayı ve hayvanları korumak için 
çalışmalar yapardım. Güvenliği ve 
hukuku güçlendirir ve ülkeyi daha iyi 
yapardım.

Çağın Baturalp 
KAYA / 6-B

GÜÇLÜ TÜRKİYE
(Artık Türkiye’nin cumhurbaşkanıyım.) 

Ülkemizi güzelleştirmek için ilk önce 
halkın ekmek, süt vb. gıda dağıtımını 
artıracağız. Gelen vergilerle okullar, 
hastaneler ve yolları geliştireceğiz. 
Ayrıca gelecek neslin eğitimli ve sağlıklı 
olması için mümkün olduğunca sık 
kontroller olacak. 

Ekonomiyi düzeltmek biraz zaman 
alabilir. Çiftçilere, esnafa destek olarak 
bir süre tarım alanları düzelene kadar 
gübre vb. ihtiyaçlar devlet tarafından 
karşılanacak. Eğer ekonomi gelişirse halk 
daha rahat yaşayabilir. Ülkenin temel 
ihtiyaçları giderildikten sonra ekstra 
huzurlu olacağız. 

Dayanışma ve barış içinde yaşayalım, 
güçlenelim.

Ceren CELİLOĞLU
/ 6-D

BUGÜN 
23 NİSAN
Bugün 23 Nisan, 

her yıl olduğu gibi 
yine bir çocuğu 
Cumhurbaşkanlığı 
koltuğuna oturtturdular.

İçimden “Ben orada 
olsaydım acaba ne 
olurdu veya ben bir 
ülkenin başkanı olsaydım 
ne yapardım?” diye 
düşündüm.

İlk önce bir ülkeyi 
yönetseydim kadın ve 
erkek eşitliğinin olmasını, 
her insanın ülkede rahat 
yaşamasını yani herkesin 
özgürlük içinde olmasını 
isterdim. Çocuklarımızın 
yani geleceğin liderlerinin 
iyi bir eğitim almalarını 
ve çok iyi potansiyelleri 
olan çocukların sırf 
sınav sistemleri 

yüzünden geleceklerinin 
mahvolmasını, her 
çocuğu yeteneklerine 
göre kendi meslek 
alanlarını belirlemelerini 
sağlardım. İnsanların 
dinine saygı duyulduğu, 
insanların dinlerine göre 
birbirleriyle ayrımcılık 
yapmadığı ve insanların 
hatalarına göre ağır 
cezalar almadığı bir 
suç işleyen kişinin para 
karşılığında hapisten 
çıkarılmadığı bir ülkenin 
yönetimini yapmak 
isterdim.

Aslında bunların 
hepsini bir arada 
düşünmüştüm. Belki 
de bunlar ülkemde olan 
eksikliklerdi, umarım 
bir gün böyle bir ülkede 
yaşayabilirim.

Selin DÜZYÜREK
6-C

Defne MUTLU
6-B

CUMHURBAŞKANI 
OLSAYDIM

Ben cumhurbaşkanı olsaydım öncelikle 
yapmak istediğim şeyler olurdu. Bunlardan 
bazıları; her çocuğun eğitim almasını 
sağlamak, ağaçlandırma çalışmaları 
başlatmak, Covid 19’u ve diğer hastalıkları 
yenmek ve en önemlisi halkın mutlu 
olmasını sağlamak olurdu. Bu yapmak 
istediklerimi yapmak için şunları yapardım: 
Her çocuğun eğitim alması için daha 
çok okul yapmak ve daha çok öğretmen 
yetiştirmek. Ağaçlandırma çalışmaları 
başlatmak için ise insanları teşvik edici 
posterler hazırlardım. Covid 19’u ve 
diğer hastalıkları yenmek için yine daha 
çok doktor yetiştirmek ve aşı olmak için 
teşvik edici posterler hazırlamak olurdu 
ve en önemlisi halkın mutluluğu için 
onların istediklerini göz ardı etmemek 
ve hemen yerine getirmeye çalışmak 
olurdu. Eğer ben cumhurbaşkanı olsaydım 
bunları yapardım ama Atatürk kadar iyi bir 
cumhurbaşkanı olamayacağım kesin.
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Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
töreni okulumuz spor 

salonunda gerçekleştirildi. 
Programımız hem Eskişehir 
hem de Türkiye’de dereceler 
alan okul takımlarımızın 
sahneye çıkışı ile başladı. 
Basketbol takımımız ile Modern 
Dans Kulübü öğrencilerimizin 
gerçekleştirdikleri şov, büyük 
beğeni toplarken lise müzik 
grubumuzun seslendirdiği 
Atatürk’ün sevdiği şarkılar 
izleyicilerden büyük alkış aldı. 
Programın sonunda Jimnastik 
kulübü öğrencilerimizin 
lise öğrencilerimizle 
gerçekleştirdiği 
jimnastik şov ise 
törene damga vurdu. 
Törenimizde emeği 
geçen tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimizi 
tebrik ediyoruz.

19
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Özel Çağdaş Okulları ilkokul ve 
ortaokul öğrencileri; 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle Eskişehir 
Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen, Odunpazarı Belediye 
Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı 
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 
Odunpazarı Kaymakamı Ömer 
Ulu, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet 

Önal, İl Sağlık Müdürü Uğur 
Bilge ve Tepebaşı İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Özcan’ı makam-
larında ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı nedeniyle makam 
koltuklarına oturan öğrencilerimiz 
hayallerini anlattı. Öğrenciler, ziya-
ret ettikleri kurumlar adına TEV’e 
yaptıkları bağış belgelerini ziyaret 
ettikleri makamlara takdim etti.

Makam ziyaretleri
İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz 23 Nisan Çocuk 
Bayramı nedeniyle makam ziyaretleri gerçekleştirdi.

SURVIVOR PARKURU
Ortaokul öğrencilerimize yönelik Survivor parkuru etkinliği düzenlendi. Öğrencilerimiz, 
3 gün boyunca okul bahçemizde kendileri için hazırlanan parkurlarda yarışarak stres attı. 

Survivor parkuru 
etkinliğimiz 27 Nisan  
Çarşamba günü 6. 
sınıf öğrencilerimizle 
başladı.  

rtaokul öğrencilerimize yönelik
olarak hazırlanan Survivor 
parkuru etkinliğimiz 2. gününde 
de eğlenceli anlara sahne oldu. 
28 Nisan Perşembe 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerimiz, okul bahçemizde 
kendileri için hazırlanan parkur-
larda yarışarak stres attı.

O
7 VE 8. SINIFLAR6. SINIFLAR

Survivor parkuru etkinliğimiz 29 Nisan  Cuma 
günü 5. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirildi. 
Öğrencilerimiz, survivor parkurunda hem yarıştı 
hem de eğlendi. 

5. SINIFLAR
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Rehber Öğretmenimiz Didem Kapanoğlu 
ve sınıf öğretmenlerimiz Ozan Ayaz, Hüda 
Özkan ve Nuray Aydoğdu’nun yer aldığı 
gezide ilk gün Pazarkule Gümrük Kapısı, 
Edirne Selimiye Camisi ve Arasta Çarşısı, II. 
Beyazıt Köprüsü, Sultan II. Beyazıt Külliyesi 
Tıp Merkezi ve Sağlık Müzesi, Meriç Nehri, 
Kırkpınar Güreş Alanı, Adalet Kasrı, Lozan 
Anıtı ziyaret edildi. İkinci gün İznik Surları, 
Süleyman Paşa Medresesi, İznik Müzesi, 
İznik Gölü ile devam eden gezi; Bursa Kent 
Müzesi, Tophane-Osman Gazi ve Orhan 
Gazi Türbeleri ziyareti sonrasında Eskişe-
hir'e dönülerek tamamlandı. 

Osmanlı Başkentleri
7. sınıf öğrencilerimiz 
21- 22 Mayıs'ta Edirne, İznik 
ve Bursa'yı kapsayan “Osmanlı 
Başkentleri” gezisindeydi. 

Okulumuz 4. sınıf öğren-
cileri ve öğretmenleri 25 
Mayıs 2022 Çarşamba 
günü Anatkabir'i ziyaret 
ederek Atatürk'ün mane-
vi huzurunda mozaleye 
çelenk sundular. Anıtkabir 
Şeref Defterini imzalayan 
Çağdaşlılar; "Aziz Atam 
Ulu Önder Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk 1919 
yılında Samsun'da baş-
lattığınız Kuvayi Milliye 
ruhu ruhumuz, yaktığınız 

meşale ateşimizdir. Özel 
Çağdaş Okulları 4. sınıf 
öğrenci ve öğretmenleri 
ile huzurunuzda olmaktan 
onur duyuyoruz. Açtığınız 
yolda, gösterdiğiniz hedefe 
durmadan yürüyeceğimize 
and içeriz" sözleriyle duy-
gularını dile getirdiler.

Anıtkabir ziyareti ar-
dından 1. ve 2. TBMM'yi 
ziyaret eden öğrencileri-
miz, Ankara programını 
tamamladılar.

Okulumuz 4. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri 
Anatkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün manevi 
huzurunda mozaleye çelenk sundular. 

4. sınıflar Ata’nın huzurunda

5. sınıf öğrencileri 4-5 Haziran tarihle-
rinde Çanakkale gezisindeydi. Cumartesi 
günü Kilitbahir Kalesi, Rumeli Mecidiye 
Tabyaları, "Seyit Onbaşı" - Alçıtepe - Zı-
ğındere Sargı Yeri, Ertuğrul Koyu, "Yahya 
Çavuş" , Seddülbahir, Morto Koyu, 

Şehitler Abidesi ve Şehitliği, 57. Alay Şe-
hitliği ve Conk Bayırı; pazar günü  Truva 
Antik Kenti Harabeleri, Truva Atı, Truva 
Müzesi, Çanakkale Kordon ve Aynalı 
Çarşı turunu tamamlayan öğrencilerimiz 
tarihimizi yerinde gezip öğrendiler.

Çanakkale gezisi



ACCOUNTABILITY 
ENDORSING 
Our Cagdas JMUN Club delegates have success-

fully completed their “Endorsing Accountability: 
Re-Approaching Neglected Urgencies” JMUN 
conference.  The focus of the conference was to ta-
ckle issues that humanity has become accustomed 
to disregard. Our delegates have debated continu-
osly for three days in committees such as Disarma-
ment, Economics, Environmental, Sustainability 
and Urbanization committees representing the 
countries Saudi Arabia and Iran.

Çağdaş JMUN öğrencilerimiz “Endorsing 
Accountability: Re-Approaching Neglected 
Urgencies” başlıklı konferansına katılım sağladı. 
Konferansın odak noktası insanlığın önemse-
memeye alıştığı sorunlar ile baş etmek üzeri-
ne kuruludur. Delegelerimiz 3 gün boyunca 
Silahsızlanma, ekonomi, çevre, sürdürebilirlik 
ve kentselleşme komitelerinde, rol model olarak 
üstlendikleri İran ve Suudi Arabistan ülkelerini 
temsil ederek münazara yaptılar.

World Water Day
orld Water Day is held annually on 
March 22 to focus on the importance 
of fresh water and advocating for the 

sustainable management of fresh water 
ressources.

5th graders prepared little posters with 
pleasure to celebrate The World Water Day 
based on their creative messages and thinking 
on global water issues.

DÜNYA SU GÜNÜ
Dünya Su Günü, tatlı suyun önemine odak-

lanmak ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimini savunmak için her yıl 22 Mart'ta 
düzenleniyor.

5. sınıf öğrencilerimiz yaratıcı mesajlarından 
ve küresel su sorunlarına ilişkin düşüncele-
rinden hareketle Dünya Su Günü'nü kutla-
mak için küçük posterlerini büyük bir keyifle 
hazırladılar.

W
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EKIN ALTITUDE 
CONFERENCE 

ur school's junior JMUN Club 
students have attended the Ekin 
Altitude Conference in Izmir. For 

three days they have represented the 
countries Czech Republic and Ma-
laysia in order to find and debate for 
the acceptance of the solutions for the 
global issues we are facing at present. 
Our club students have given a lot of 
effort during the school term. With 
this opportunity alongside being a 
delegate to represent a country, they 
have also learnt that they have the 
right of speech for future global issues 
and instead of complaining they will 
try to find solutions. Our aim to guide 
students in this manner will continue. 
We would like to thank our JMUN 
club's consultant and English teacher 
Tulay Senyuzlu for her contribution.

Özel Çağdaş Ortaokul JMUN kulüp 
öğrencileri yeni bir konferans katılı-
mı için bu kez İzmir'de 3 gün süren 
Ekin Altitude Konferansı’na katılım 
gösterdi. Temsil ettikleri Malezya ve 
Çek Cumhuriyeti ülkelerinin küresel 
meselelerine çözüm önerilerini hazır-
layarak konferansta müzakere ederek 
kabul ettirmeye çalışıyorlar. Kulüp süresi 
boyunca verdikleri efor ve yaptıkları 
hazırlıklar ile mücadelelerini ortaya 
koydular. Bu vesile ile bir ülke delegesi 
olmanın yanı sıra, gelecekteki küresel 
meselelere şikayet etmek yerine söz 
hakları olduğunu bildikleri için çözüm 
bulmak adına var güçleri ile çalışacak 
bireyler yetiştirme gayretimiz devam 
etmektedir. Onlara eşlik eden danış-
man ve İngilizce Öğretmenimiz Tülay 
Şenyüzlü'ye teşekkür ederiz.

O
6. sınıf öğrencimiz 

Halil İbrahim 
Uncu, 20-22 

Mayıs tarihleri 
arasında İzmir'de 
düzenlenen Ekin 
Altitude JMUN 
Konferansında 

göstermiş olduğu 
üstün gayret için 
ödüllendirilmiştir. 
Öğrencimizi tebrik 
eder başarılarının 
devamını dileriz.



Cambridge Certificate Ceremony

PORTFOLIO DAY

ur students who successfully took Cambridge 
ESOL Exams in December were given their 
certificates. We congratulate our students who 
got their certificates at the ceremony and wish 
them continued success.

CAMBRIDGE SERTİFİKA TÖRENİ
Aralık ayında başarıyla tamamladıkları 
Cambridge ESOL Sınavı’na giren öğrencile-
rimiz sertifikalarını almaya hak kazandılar. 
Törende sertifikalarını alan öğrencilerimizi 
kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

O

P

W O

OUR FIRST ANNUAL
POEM RECITATION 

e had our first annual poem 
recitation event today with 
our secondary grade students 

and we had a great time! As one 
of the oldest literary forms, poetry 
has been an admirable way for 
many people to express their 
thoughts and feelings for a long 
time so we wanted to celebrate 
poetry and held this lovely event 
with our students, they read 
peoms written by famous poets 
and they did a great job. We 
thank all of our students who 
participated in this event.

rtaokul öğrencilerimizle 
ilk geleneksel şiir okuma 
etkinliğimizi gerçekleştir-

dik ve harika vakit geçirdik! 
En eski edebi türlerden biri 
olan şiir her zaman birçok 
insan için duygu ve düşünce-
lerini ifade etmenin en güzel 
yollarından biri olmuştur. Bu 
sebeple biz de şiirin önemini 
çocuklarımızla takdir etmek 
için bu etkinliği düzenledik, 
çocuklar ünlü şairlerin şiirlerini 
okudular ve harika bir iş çıkar-
dılar. Etkinliğe katılan öğrenci-
lerimize teşekkür ediyoruz.

ortfolio Day, where our kindergarten 
students made individual presentations and 
won awards, took place at our school. In 
the event, which was prepared and directed 
by kindergarten English teachers Nursu 
Köroğlu and Miray Umur, the English skills 
developed by our students throughout the 
year were certified with the participation of 
parents. Thank you to all our students and 
teachers who contributed.

Ana sınıfı öğrencilerimizin bireysel su-
numlarını gerçekleştirip ödüller kazandığı 
Portfolyo Günü okulumuzda gerçekleşti. 
Anasınıfı İngilizce öğretmenleri Nursu 
Köroğlu ve Miray Umur’un hazırlayıp yö-
nettiği etkinlikte, öğrencilerimizin tüm sene 
boyunca geliştirdikleri İngilizce becerileri 
velilerimizin katılımıyla sertifikalandırıldı. 
Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenleri-
mize teşekkür ederiz.

18March - June 2022
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Our fun  English Fest activities 
for the primary school 
have started with 1st and 3rd 
graders. Our students have 
both had fun and developed 
their language skills through 
different activities.
İlkokullar için eğlenceli Eng-
lish Fest etkinliklerimiz 1 ve 
3. sınıflarla başladı. Öğrenci-
lerimiz farklı İngilizce akti-
vitelerle hem dil becerilerini 
geliştirdiler hem de eğlenceli 
vakit geçirdiler.

Our exciting  English fest ac-
tivities for the primary school 
continued with 2nd and 4th 
graders. Our students played 
different English games such 
as Sorting game, Guess What, 
What am I, Doodle, Memory 
game and Spin the Wheel. 
They practised what they have 
learnt throughout this year.
İlkokullar için keyifli English 
Fest etkinliklerimiz 2 ve 4. 
sınıflarla devam etti. Öğrenci-
lerimiz farklı İngilizce aktivi-
telerle yıl boyunca öğrendik-
lerini eğlenerek pratik yapma 
imkanı buldu. 

ÇAĞDAŞ CHALLENGE
The last part of our English Fest week, which took 
place in the form of “Giant Scrabble, Mastermind 
Quiz Show, Debate Tournament”, after our 5th, 
6th, 7th grades competed in 9 different race tracks, 
the winners finished their races by answering 
the general culture questions in English and the 
winning classes were 5-A, 6-C and 7-A.
“Giant Scrabble, Mastermind Quiz Show, Debate 
Tournament” şeklinde devam eden English Fest 
haftamızın son ayağı olan ve 5, 6 ve 7.sınıflarımı-
zın 9 farklı parkurda yarıştıktan sonra İngilizce 
genel kültür sorularına cevap vererek kazananın 
belirlendiği yarışmamızda kazanan sınıflar 5-A, 
6-C ve 7-A sınıfları oldu. 

GIANT SCRABBLE

SECONDARY SCHOOLPRIMARY SCHOOL

With, which is the first game of the week, 
our 5th graders have both developed their 
vocabulary and had fun in the spirit of 
competition by deriving several English 
words. 5A has been rewarded as the winner 
of the game.
5. sınıf öğrencilerimiz haftanın ilk oyunu “Giant 
Scrabble” ile çeşitli İngilizce kelimeler türete-
rek hem kelime haznelerini geliştirdiler hem 
de yarışma ruhu içinde eğlendiler. Oyunun ve 
dolayısıyla ödülün kazananı 5-A sınıfı oldu.

MASTERMIND
Our 7th grade students have parti-
cipated in the mastermind compe-
tition with great enthusiasm. They 
have had a lot of fun while learning 
and discovering. 7-B has won the 
competition.

7. sınıf öğrencilerimizin heyecanla 
katıldığı bu yarışmada, öğrencileri-
miz bilgilerini farklı kategorilerde 
sergileyerek eğlenceli vakit geçirdi. 
Kıyasıya geçen mücadelenin kazana-
nı 7-B oldu. 

DEBATE TOURNAMENT
In our debate final, ‘The Last Word’ from 6-B 
and ‘Sudden Impacts’ from 6-C teams faced 
each other. The champion of the tournament is 
‘The Last Word’ team. 
İngilizce münazara finalimizde 6-B’den ‘The Last 
Word’ ve 6-C’den ‘Sudden Impacts’ takımlarımız 
karşı karşıya geldi. Turnuvanın şampiyonu 
‘The Last Word’ takımı oldu. 



The European Union Simulation 

he European Union Simulation 
named Euroes 2022 was held 
for high school students in 
cooperation with Eskişehir 
European Union Association 
on March 26-27 at Private 
Çağdaş Schools. Students 
of ETİ Social Sciences High 
School, Borsa İstanbul 
Science High School, Doğa 
College, Eskişehir Anatolian 
High School, TED College, 
Fatih Science High School, 
Bahçeşehir College, Cemal 
Mümtaz Anatolian High School 
and our school participated 
in the event. In the event, 
which was held in English 
and Turkish in the form of the 
European parliament and the 
European Union summit, our 
students discussed the agenda 
items of Integrating Refugees 
at the European Union summit 
and the environment and 
combating climate change 
in the European parliament, 
tried to find solutions to the 
problems and had a fun. We 
thank to the participating 
students and schools.

Özel Çağdaş Okullarında 26-
27 Mart tarihlerinde Eskişehir 
Avrupa Birliği Derneği işbirliği 
ile lise öğrencilerine yönelik 
Euroes 2022 isimli Avrupa 
Birliği Simülasyonu gerçekleşti. 
Etkinliğe ETİ Sosyal Bilimler 
Lisesi, Borsa İstanbul Fen 
Lisesi, Doğa Koleji, Eskişehir 
Anadolu Lisesi, TED Koleji, 
Fatih Fen Lisesi, Bahçeşehir 
Koleji, Cemal Mümtaz Anadolu 

Lisesi ve okulumuz öğrencileri 
katıtlım sağladı. Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Birliği 
Zirvesi şeklinde İngilizce ve 
Türkçe olarak gerçekleşen 
etkinlikte öğrencilerimiz 
Avrupa Birliği zirvesinde 
Integrating Refugees ve 

Avrupa parlamentosunda ise 
çevre ve iklim değişikliği ile 
mücadele gündem maddelerini 
tartışıp sorunlara çözüm 
bulmaya çalıştılar ve eğlenceli 
vakit geçirdiler. Katılan 
öğrencilerimize ve okullara 
teşekkür ederiz.

T

Avrupa Birliği
Simülasyonu
Özel Çağdaş Okullarında 26-27 Mart tarihlerinde Eskişehir’de 
ilk ve tek düzenlenen Avrupa Birliği Simülasyonu gerçekleştirildi.
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Ö ğrencilerimiz, danışman öğretmen-
leri Bülent Özcan ve Bengi Tosun ile 
bir hafta boyunca Portekiz’in Braga 
şehrinde proje ortakları olan İtalya, 
Danimarka, Potekiz ve Romanya’dan 
katılan öğrencilerle birlikte proje ça-
lışmalarının ikinci etabı yürüttüler. 

Öğrencilerimiz proje çalışmaları 
kapsamında birinci gün “ice bre-
aking” aktiviteleri ile birbirleriyle 
tanışıp kaynaştılar. Ardından proje 
için yazılan hikayelerin görselleştiril-
mesi için illustrasyon workshopuna 
katıldılar. Aynı günün akşamı da her 
ülkenin kendi kültürüne ait getirdiği 
yiyeceklerle “international cuisine 
event” gerçekleştirildi.

İkinci gün illustrasyon çalışmaları-
na devam eden öğrencilerimiz, öğle 
yemeğinin ardından bulundukları 
Braga şehrinin tarihi ve kültürel yer-
lerini ziyaret ettiler. Akşam, ev sahibi 
okulun düzenlediği jimnastik gösteri-
sini izleyerek günü tamamladılar. 

Portekiz’de Erasmus deneyimi
Fen Lisesi öğrencilerimiz, Erasmus projesi kapsamında Portekiz’e gittiler. 

nadolu ve Fen Lisesi öğrencile-
rimiz Danışman Öğretmenleri 
Neval Akyol ve Emel Adıgü-

zel’le birlikte bu yıl 20-21-22 Mayıs 
2022 tarihinde 2011’den beri düzen-
lenen J.A. / R.C. Girişimcilik Zirve-
si’nde yenilikçi fikirleri ile bulundu. 

Girişimcilik dünyasında biyotek-
noloji, iletişim, mekanik gibi farklı 

alanlarda çalışan alanında profesyo-
nel insanları buruşturup bir network 
ağı yaratmayı hedefleyen zirvede bu 
hayat becerilerini kazandıran bu üç 
günlük inovasyon kampında birçok 
workshop düzenlendi. 

ELEVATOR PITCH ETKİNLİĞİ
Bu atölye çalışmalarının yanı sıra 

“Case Study” ve “Case Sunum”larıyla 
“İş dünyasındaki bir sorunu en iyi 
hangi fikirle çözeriz?”i görürken  
Elevator Pitch etkinliğiyle birkaç da-
kikada iş dünyasından bir girişimciye 
kendi fikrini anlatarak nasıl finans 
elde edilebileceğini gördüler ve kendi 
“Pitch Sunumları”nı gerçekleştirdiler. 

Turkcell, Vestel ve GİRVAK’ın 
sponsorluğundaki sürpriz etkin-

liklerin ve hediyelerin de yer aldığı 
büyük kapsamlı bu zirvede UNDP 
T.C. Mukim Temsilcisi Loisa 
Vinton, LIVZYM Biotechnologies 
Kurucusu Serdar Uysal, Zetamet-
rix Co-founder Emel Sokullu gibi 
isimlerin konuşmalarını dinleyen 
ve beraberindeki atölye çalışmala-
rına katılan öğrencilerimiz zirveye 
katılan Robert Kolej öğrencileri başta 
olmak  üzere Kabataş Lisesi, İstan-
bul Erkek Lisesi, 
Galatasaray Lisesi, 
Çemberlitaş Lisesi 
öğrencileriyle 
birlikte fikir alış-
verişinde bulunup 
sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Çağdaş öğrencileri J.A. Robert Kolej 
Remixopolis Girişimcilik Zirvesi’nde
Lise öğrencilerimiz J.A. / R.C. Girişimcilik Zirvesi’nde yenilikçi fikirleri ile bulundu. 

Robert Koleji Remixopolis Girişimcilik 
Zirvesi’nde Coca Cola’nın düzenlediği 
“Sessizlikte Diyalog” isimli atölyede, okulumuz 
Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Zeynep Dalya 
Üner sunumuyla 3. oldu.

ZİRVEDE 3.LÜK ÖDÜLÜ

zel Çağdaş Anadolu ve 
Fen Lisesi öğrencileri-
miz 26-28 Mayıs tarih-
leri arasında düzenlenen 

MUN konferansına 
katıldılar. Konferansta 9. 
sınıf öğrencilerimizden 
Arhan Andıç ve Hasan 
Berk Özcan ile 10. sınıf 
öğrencimiz Arda Özcan 
en iyi delege ödüllerini 
aldı.  Konferansa katılan 
tüm öğrencilerimizi ve 
MUN Kulübü Danış-
man Öğretmeni Nihal 
Mcquaid’ı tebrik ederiz.

Lise öğrencileri MUN 
Konferansı’na katıldı

A

Ö
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Kariyer ve Meslek
Tanıtım Günleri

Girişimci - Endüstri Mühendisi Resul 
Kürkçü 15 Mart 2022 tarihinde konu-
ğumuz oldu. Konuğumuz, lise öğren-
cilerimizle  bir araya gelerek mesleki 
kariyeri ile ilgili konuştu. 

Çanakkale Üniversitesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Kliniği’nden Araş. Gör. Dr. 
Alpay Burak Doğru konuğumuz oldu. 
Değerli Cerrah ve Ressam Alpay Burak 
Doğru sanatla iç içe geçmiş hayatını ve 
mesleki tecrübelerini öğrencilerimize 
aktardı. 

Uzman Klinik Psikolog Serhat Türktan 
konuğumuz oldu. Mesleki tecrübelerini 
öğrencilerimize aktaran konuğumuz, 
öğrencilerimizin sorularını yanıtladı. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzma-
nı Dr. Türkan Tünerir ve Diş Hekimi 
Erkan Yücel 25 Mart 2022 tarihinde 
konuğumuz oldu. Konuklarımız öğ-
rencilerimize meslekleri hakkında bilgi 
vererek onların sorularını yanıtladı. 

Dr. Türkan 
Tünerir

Dt. Erkan
Yücel

Fen ve Anadolu Lisesinde düzenlenen 
1 Kelime 1 İşlem Yarışması’nın final 
etabında öğrencilerimiz kıyasıya yarıştı.

F en ve Anadolu Lisesinde düzenlenen 1 Ke-
lime 1 İşlem Yarışması’nın final etabı yapıl-
dı. Finalistlerin kıyasıya yarıştığı son etapta 
10. sınıf öğrencilerimizden Zeynep Dalya 
Üner ve Doğa Kızılmeşe birinci oldular. 

14 Mart Dünya Pi Günü nedeniyle 
Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğ-
rencileri ile “pi sayısı” hesaplama 
etkinliği düzenlendi. Matematik 
Öğretmenimiz Serbay Kapan ile 

yaptıkları pastaların kalıpları-
nın çevresini, çaplarına bölerek 
kendi pi sayılarını bulan öğren-
cilerimiz hem öğrendiler hem de                  
eğlendiler.

GÜNÜ

Fen ve Anadolu Lisesinde 
düzenlenen Bil Bakalım Ya-
rışması’nın final etabı yapıldı. 
Finalistlerin kıyasıya yarıştığı 
son etapta 9. sınıf öğrenci-
lerimizden Arhan Andıç ve 
Kemal Yayla 1. oldu. 

“Bil Bakalım” Yarışması
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Yiğit Ulaş
Can Yılmaz

Tuna 
Yiğit

Salih İbrahim 
Deniz

Yaşar Demir 
Kaşifoğlu

Ömer Berk
Özger

5. SINIFLAR 6. SINIFLAR

25 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 
ÖZDEBİR Deneme Sınavı’nda 5. sınıflar-
larda Eskişehir 1.si Yiğit Ulaş Can Yılmaz, 
Eskişehir 2.si Tuna Yiğit, Eskişehir 3.sü 
Salih İbrahim Deniz; 6. sınıflarda ise 
Eskişehir 2.si Yaşar Demir Kaşifoğlu, 
Eskişehir 3.sü Ömer Berk Özger oldu.

XIII. Uluslararası Bilim Temelleri 
Bilgi Yarışması’nda matematik 
alanında 5. Sınıf öğrencimiz Zeynel 
Eren Bilgin 100 tam puan aldı.

ÖZDEBİR DENEME SINAVI

BİLİM TEMELLERİ BİLGİ YARIŞMASI

TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması’nda Coğrafya 
alanındaki projesiyle katılan Özel Çağdaş Okulları 7. sınıf öğrencisi Akın Sarp Kırış 1. oldu.

ÜBİTAK için hazırladığı “Deprem Bilinci 
Oyunu ile Depreme Hazırız” isimli projesi 
ile 1.lik ödülü alan Akın Sarp Kırış ve ona 
danışmanlık yapan Fen Bilimleri Öğret-
meni Nuray Aydoğdu, Ankara’da yapılacak 
olan Türkiye Finalleri’ne gitmeye hak ka-
zandı. TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarış-
ması’nda Eskişehir’i başarıyla temsil eden 
Akın Sarp Kırış ve Danışman Öğretmeni 
Nuray Aydoğdu’nun ödül törenine, Okul 
Müdürü İsmail Samur ve Müdür Yardımcı-
sı Ayşegül Mühürhancı Dal da katıldı.

TÜBİTAK’ta Bölge 1.si olan projenin 
Danışman Öğretmeni Fen Bilimleri 
Öğretmeni Nuray Aydoğdu, projenin 
öneminden söz ederek, “Ülkemi-
zin deprem bölgesinde yer alması 
nedeniyle depreme karşı top-
lum olarak bilinçli olmamız 
gerekiyor. 2021 yılı Türkiye 
Afet Eğitim Yılı olarak 
belirlenmesiyle biz de bu 
projemizde öğrencilerin 

ilgisini çeken dijital bir oyun ile deprem ve 
depreme hazırlık konusunda bilinçlenmeyi 
amaçladık” diye konuştu.  

T Minecraft oyunundan 
yararlanarak tasarladı

Akın Sarp Kırış, şöyle konuştu: 
“Minecraft eğitim sürümünde 
okulumuzu gerçeğe yakın olarak 
inşa etmeye çalıştık. Oyun 
içerisine web 2.0 aracı desteğiyle 
deprem bilinci sergisini ekledik. 
Bu sergi aynı zamanda karekod 
desteği ile telefon ve diğer cihaz-
larla da gezilebiliyor. Deprem 
ile ilgili sınıfları ve sergiyi gezen 
oyuncular daha sonra sorularla 
karşılaşıyor ve bildikleri sorularla 
ödül topluyorlar. Böylece biz ço-
cuklar için böyle üzücü bir olayla 
ilgili olarak daha olumlu ve 
korkutmayan bir farkındalık ya-
ratılmış olunacağını düşündük. 
Okulumuzda 7. sınıftaki gönüllü 
arkadaşlarımla ön ve son testler 

gerçekleştirerek oyunu test ettik. 
Bu testlerde teknolojik araçlarla 
ve oyunlarla deprem konusunun 
desteklenmesinin olumlu etki 
yarattığı tespit edildi.”

7. SINIFLAR
Doruk Özçelik, Zeka Oyun-
ları Şampiyonası il finalleri 
sınavında okulumuzu 
Eskişehir’de 1. sıraya taşıdı.

Zeka Oyunları
Şampiyonası
Türkiye Zekâ Vakfı tarafından düzenlenen Zeka Oyunları 
Şampiyonası’nda öğrencilerimiz büyük başarı gösterdi.

Doruk Özçelik, Türkiye Zeka 
Oyunları Şampiyonası Bölge 

Finaleri’nde İç Anadolu 
Bölgesi’nde ilk 5’e girerek 
Türkiye Finalleri Sınavı’na 

katılmaya hak kazandı.

6. SINIFLAR
Bilge Hayat Dal, İrem Su 
Taşkın ve Defne Sude Ayva 
il 5.si olarak okulumuz adına 
Eskişehir’i bölge sınavlarında 
temsil etti.

4. SINIFLAR

Nil Bozbay Elif Su Keskin Eda Çakır

Nil Bozbay, Elif Su Keskin 
ve Eda Çakır il 4.lüğü ile 
bölge sınavlarında bizi 
temsil etti.

Bilge Hayat
Dal

İrem Su
Taşkın

Defne Sude
Ayva

TÜRKİYE 1.Sİ 
DÜNYA 3.SÜ

Nisan Ayı Caribou 
Matematik 
Yarışması’nda 12. sınıf öğrencimiz 
Enhar Aydın Türkiye 1.si, dünya 3.sü 
oldu. Öğrencimizi tebrik ederiz.

Öğrencimiz 
Rüzgar Odabaşı, 
20-30 Nisan 
tarihleri arasında 
düzenlenen 
Avrupa Okullar 
Arası Satranç 
Turnuvası’nda 
9 yaş kategorisinde 
okulumuzu ve 
ülkemizi temsil 
ederek Avrupa 
5.si oldu. 

Deniz Mert Ata

KANGURU MATEMATİK’TE
TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

9 öğrencimizin final kaldığı  
“Kanguru Matematik Yarışma-
sı”nda 4-B  sınıfından Deniz 
Mert Ata, Türkiye 1.si oldu.

TÜBİTAK’ta birincilik

Okullar Arası Minikler Satranç Tur-
nuvası’nda takımlarımız iki 1.lik, iki 
2.lik kupasının sahibi oldu. Minikler 
B genel kategorisinde namağlup 
şampiyon takım oyuncularımız Arel 
Arslan, Metehan Karakaya, Bulut 
Aras, Kaya Demirel, Çağan Gürol; 
Minikler A kızlar  kategorisinde 
namağlup şampiyon takım oyuncu-
larımız; Zeynep Çakar, Nil Bozbay, 
Elif Genç, Deniz Ergin; Minikler B 
kızlar  kategorisinde il 2. olan ta-
kım oyuncularımız; Doğa Akbuğa, 
Destina Bodakçi, Bemsalnur Kavas, 
Türkan Asya Mescioğlu; Minikler A 
genel  kategorisinde il 2.si olan ta-
kımımız; Rüzgar Odabaşı, Yiğit Taha 
Berk, Remzi Ege Kaya, Dadık Atakan 
Demir, Tuğra Öncü,  Kaan Altaşer.

Satrançta 
dört kupa

Avrupa 5.liği

HİKAYE DALINDA 
MANSİYON ÖDÜLÜ

10. sınıf öğrencimiz Doğa 
Kızılmeşe, “2. Genç Kalemler 
Deneme, Hikaye ve Şiir Yarışması”nda 
hikaye dalında  Mansiyon Ödülü kazandı. 

23 NİSAN SATRANÇ TURNUVASI
23 Nisan Satranç Tur-
nuvası’nda 12 yaş kate-
gorisinde Akın Sarp Kırış 
1.lik, 11 yaş kate-
gorisinde Zeynel Eren Bilgin 2.lik, 8 yaş kategori-
sinde Metehan Karakaya 2.lik elde etti.
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Çağdaş, yüzmede fark yarattı

M

5-6-7 Nisan tarihlerinde Okullar Arası Minikler A ve Küçükler 
İl Birinciliği Yüzme Müsabakalarında Özel Çağdaş Okulları 
öğrencileri 4 ayrı kategoride 24 madalya alarak fark yarattı.

Özel Çağdaş Okulları 7. sınıf 
öğrencisi Akın Sarp Kırış, girdiği 
tüm ferdi yarışlarda 1. olma başa-
rısı gösterdi. Kırış, 50 metre kele-
bek, 50 metre kurbağa, 50 metre 

serbest ve 100 metre serbest 
kategorilerinde il 1.si oldu. Akın 
Sarp Kırış, bayrak takımında da 
1. olarak toplam 5 altın madalya 
kazandı. 

GİRDİĞİ FERDİ
YARIŞLARIN
TÜMÜNDE 
1. OLDU

inik A Kızlar, Minik A Erkekler, Küçükler 
Kız ve Küçükler Erkek olmak üzere 4 ayrı 
kategoride yarışan 11 öğrenci, girdikleri her 
kategoride madalya alma başarısı gösterdi. 3 
gün boyunca devam eden yarışlarda 41 yarışa 
katılan Özel Çağdaş Okulları öğrencileri 9’u 
altın, 6’sı gümüş, 9’u bronz madalya olmak 
üzere toplam 24 madalya kazandı.

5. sınıf öğrencisi Zeynep Çakıroğlu 
100 metre serbest kategorisinde il 1.si 
oldu. Yarışların ilk gününde Erinç Başar 
Canbaz, Halil İbrahim Uncu, Akın Sarp Kırış ve 
Can Urcan’dan oluşan 4 x 100 metre karışık bayrak 
küçük erkek takımı il 1.si oldu. Erinç Başar Canbaz, 
Deniz Şamkar, Akın Sarp Kırış ve Can Urcan’dan 
oluşan bayrak takımı, küçük erkekler kategorisinde 
il 2.si oldu. 3 gün süren müsabakalar sonucunda 
Özel Çağdaş Okulları Küçük Erkekler Takımı genel 
sıralamada 7 okul arasında 2.’lik kupasını aldı. 

skişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in katılımıy-
la gerçekleşen plaket töreninde, kampın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket-
leri takdim edildi. 

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Kayak 
merkezi olmayan bir şehir olmamıza 
rağmen, milli kayak hocalarının çocuk-
larımıza kayak öğretebileceği bir imkan 
sağlamanız çok değerli. Eskişehir’de bir 
ilke imza atarak böyle bir organizasyona 
ev sahipliği yaptığınız ve kayak merkezi 
olmayan şehrimizden geleceğin milli 
kayakçılarını yetiştirdiğiniz için sizlere 
teşekkür ediyorum. Bu, sadece eğitim 
açısından ya da sadece spor açısından 
değil, sosyalleşme açısından büyük önem 

taşıyor. Böyle bir etkinliğin çocuklarla 
beraber velilere de çok büyük katkısı 
olduğunu düşünüyorum. Hepinizi kutlu-
yorum. Bu kampın uzun yıllar sürmesini, 
devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Çağdaş Kayak Kampı’na övgü
Başkan Yılmaz Büyükerşen’den 
Çağdaş Kolejliler Gençlik ve Spor 
Kulübü tarafından bu yıl 2. kez Kars 
Sarıkamış’ta düzenlenen 8. Çağdaş 
Kayak Kampı’na katkı gösterenlere 
plaket töreni düzenlendi. 

E

Fen Lisesi öğrencimiz 
Bahar Özçelik  5-6 
Mart’ta  düzenlenen 
Oryantiring Orta Mesafe 
Yarışması’nda birinci; 
20-22 Mayıs’ta düzenlenen 
Oryantiring Orta 
Mesafe Yarışması’nda  
ikinci oldu. 

Wushuda 3.lük
Okullar 
Arası Wushu 
Müsabakası 
Taolu Minik 
A kızlar 
kategorisin-
de 2. sınıf 
öğrencimiz 
Maya Çelik 
il 3.sü oldu.

Binicilikte başarı
5. sınıf öğrencimiz Ali İrfan Aras 
14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde 
Gebze’de düzenlenen Pony Ligi 1. 
Ayak Eyüp Sabri Tuncer Kupası 
Yarışması’nda 60cm engelli 
atlamada 2.lik, 30cm engelli 
atlamada 3.lük; 11 - 12 Haziran
2022 tarihlerinde düzenlenen 
Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi 
8. Ayak 30cm engelli atlamada 
4.lük elde etti.

Oryantiringde
birincilik



Okullar Arası Basketbol Genç Kızlar 
B Kategorisi Eskişehir Şampiyonu 
olan sporcularımız, Türkiye yarı 

finallerinde şehrimizi başarıyla temsil 
ederek ilk 16 takım arasında yer alma 
başarısı gösterdi.

Türkiye’nin en iyi 16 
takımı arasındayız!
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Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği 
Turnuvası’nda Eskişehir birincisi 
Özel Çağdaş Okulları oldu.

kul sporları kapsamında 
düzenlenen Masa Tenisi 
Küçükler İl Birinciliği 
Turnuvası 12-13 Mart 
2022 tarihlerinde Çamlıca 
Kemal Unakıtan Spor 
Salonunda yapıldı. Ömer 
Turan, Ahmet Emre 
Madak, Kayra Dülger 
ve Toprak Ata İpek’ten 
oluşan takımımız, 

cumartesi günü yapılan 
grup maçlarını kazanarak 
lider olarak bir üst tura 
yükseldi. Pazar günü 
yapılan maçlarda çeyrek 
finalde Emine Cahide 
Karaali Okulunu 3-1, 
yarı finalde Ted Kolejini 
3-0, finalde ise Yeni Yol 
Okullarını 3-1 yenerek 
şampiyon oldu.

O

Basketbolda il 2.liği
KÜÇÜKLER KATEGORİSİ

4-14 Mart tarihleri arasında 
düzenlenen Okullar Arası Bas-

ketbol Küçük Erkekler İl Birinciliği 
Turnuvası’nda yarışan ve grubunu 
namağlup olarak tamamlayan bas-
ketbol takımımız il ikincisi oldu. 
MİNİKLER KATEGORİSİ

9 - 27 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenen Okullar Arası Bas-

ketbol Minik Erkekler İl Birinciliği 
Turnuvası’nda ise minik erkekler 
kategorisinde  yarışan basketbol 
takımımız il ikinciliği elde etti. 

Jimnastikte 
il birinciliği

Okul Sporları Artistik Jimnastik Müsaba-
kası Minik A kategorisinde takım olarak 
yarışan Özel Çağdaş Okulları öğrencileri 
Zehra Masal Kaymaz, Aslı Kocaman ve 
Derin Kurtbek Eskişehir 1.si oldu.

Masa tenisi şampiyonu 
Özel Çağdaş

Okul Sporları Artistik Jimnastik Müsaba-
kası Minik B kategorisinde takım olarak 
yarışan öğrencilerimiz 
Türkan Atabek, Miray 
Özcan, Defne Erkaya, Nil 
Berrak Canbaz ve Öykü 
Yılmaz il 2.si oldu.

Okul Sporları 
Artistik Jimnastik 
Müsabakası 
Minik B ferdi 
kategorisinde 
öğrencimiz Türkan 
Atabek il 4.sü oldu.



na sınıfı, 1, 2 ve 3. sınıf öğren-
cilerimizin seramik derslerinde 
ve hafta içi etkinlik grubuna 
katılan öğrencilerimizin seramik 
kursunda yaptıkları eserlerin 
sergi açılışı gerçekleştirildi. Se-
ramik Sergisi açılışı velilerimizin 
katılımıyla gerçekleşti. Sergide 
emeği geçen tüm öğrencileri-
mizi ve Seramik Öğretmenimiz 
Sibel Yeşil’i tebrik ederiz. 

A
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Şehit Ali İhsan İlkokulunda
unutulmaz bir gün yaşandı

Öğrencimizin ilk Öğrencimizin ilk 
bireysel seramikbireysel seramik
sergisi açıldısergisi açıldı

Öğrencimizin ilk 
bireysel seramik
sergisi açıldı

Özel Çağdaş Okulları 2-A sınıfı 
öğrencimiz Metehan Şentorun’un, 
ilk kişisel seramik ve heykel sergi-
si açıldı. Okul bahçemizde açılışı 
gerçekleşen sergide, öğrencimizin 
bireysel eserleri 
arkadaşları ve 
öğretmenleri 
tarafından 
büyük beğeni 
topladı. 

Okulumuz öğretmenleri tarafından Şehit Ali İhsan İl-
kokulunda gerçekleştirilen sportif ve sanatsal etkinlik-
lerde, öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliğe 
katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal, İl Milli 
Eğitim Temel Eğitim Şube Müdürü Ayben Çimen, 
Özel Çağdaş Anadolu Lisesi Müdürü Ali Düşmezka-
lender ile çocuklara güzel bir gün yaşatan Özel Çağdaş 
Okulları öğretmenleri Burak Şen, Emrah Fidan ve 
Seher Sevindik öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

1. sınıf öğrencileriyle 
yapılan renkli Atatürk 

portresi, sponsorluk 
çerçevesinde oku-
larında çok amaçlı 

salonda sergilenmek 
üzere teslim edildi.

Seramik Sergisi
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lkokul öğrencilerimizin resim 
çalışmalarının olduğu, yıl 
sonu Görsel Sanatlar Dersi 
sergisinin açılışı bugün ger-
çekleştirildi. Görsel Sanat-

lar Dersi öğretmeni Selma 
Hikmet Öz’ün yönetiminde 
hazırlanan çalışmalar da-
vetlilerin büyük beğenisini 
topladı. 

İ İLKOKUL

Görsel Sanatlar Sergisi

rtaokul ve lise öğren-
cilerimizin resim çalış-
malarının olduğu, yıl 

sonu Görsel Sanatlar Dersi 
sergisinin açılışı bugün ger-
çekleştirildi. Görsel Sanatlar 

Dersi Öğretmenlerimiz Filiz 
Özmen ve Seher Sevindik’in 
yönetiminde hazırlanan 
çalışmalar açılışa gelen 
davetlilerin büyük beğenisini                                
topladı. 

O
ORTAOKUL - LİSE

11. sınıf öğrencilerimiz İdil 
Su Özdemir ve Eylül Kurt 
ilk kişisel resim sergilerini 
açtı. Resimleri büyük beğe-
ni toplayan öğrencilerimize 
başarı belgeleri Fen Lisesi 
Müdürümüz İsmail Samur, 

Anadolu Lisesi Müdürü-
müz Ali Düşmezkalender, 
Müdür Yardımcılarımız 
İrem Çalışkan, Ayşegül 
Mühürhancı Dal ve Resim 
Öğretmenimiz Seher Se-
vindik tarafından verildi.

İlk kişisel resim sergilerini açtılar



epimizin içinde minik bir parça 
olan o günlerin unutulmayan 
sanatçılarını bizlere hatırlatan 

öğrencilerimiz, bizleri 90’lı yıllara götür-
dü. Emeği geçen Müzik Öğretmenimiz 
Yılmaz Lekesizgöz’e, öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

zel Çağdaş Ortaokulu 5. sınıf seçmeli 
müzik ve tüm 6. sınıf öğrencileri Ortaokul 
Müzik Öğretmenimiz Murat Önen önder-

liğinde çaldıkları ve söyledikleri eserlerle “Müzik 
Gecesi”nde izleyicilere çok keyifli anlar yaşattı. 
Sözlerin notalarla can bulduğu, ezgilerin kalp-
leri titrettiği bu güzel gecede emeği geçen tüm 
öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 
hepinize müzik tadında güzel günler diliyoruz…

Lisemizde unutulması 
mümkün olmayan 
90’ları hatırlayıp 
eğlendiğimiz 90’lar 
Türkçe Pop Konseri 
gerçekleştirildi.

H

zel Çağdaş Ortaokulu 
6 ve tüm 7. sınıf öğ-
rencilerimizin; Müzik 

Öğretmenleri Murat Önen ve 
Türkçe Öğretmenleri Neslihan 
Eroğlu, Hüda Özkan, Buket 
Taner ve Faruk Eliuz’un öncülü-
ğünde; Ulu Önder’imiz Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta 
barış, dünyada barış!” sözün-
den yola çıkarak günümüzde 
en çok ihtiyaç duyduğumuz 
“barış” kavramına dikkatleri 
çekerek hazırlamış oldukları 
“Müzik ve Şiir Gecesi”nde 
eğlenceli ve duygusal anlar bir 

arada yaşandı. Gelen konukla-
rımızı müzikleriyle eğlendiren 
öğrencilerimiz, seslendirdikleri 
şiirlerle de konuklarımıza duy-
gusal anlar yaşattılar. Gecenin 
hazırlanmasında emeği geçen 
öğrencilerimize ve öğretmen-
lerimize teşekkür ederiz.

“BARIŞ” vurgusu yapıldı
Ö

Ö

MÜZİK VE ŞİİR GECESİ

MÜZİK GECESİ

Sözler notalarla can buldu
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Ana sınıfları kademe geçiş töreni coşkulu bir 
şekilde gerçekleştirildi. Koromuzun gösterisiyle 
başlayan etkinliğimiz, öğrencilerimizin dene-yap, 
çanta boyama, ebru sanatı, çikolatalı elma 
şekeri ve İngilizce atölyeleri ile devam etti.

Öğrencilerimizin yıl boyunca yapmış oldukları 
etkinlikler ve resimleri de velilerimiz tara-
fından ilgiyle incelendi. Etkinliğin finalinde 
öğrencilerimizin ritim gösterileri ve karne 
törenimizde duygulu anlar yaşandı.

1. SINIFLAR GÜNÜ1. SINIFLAR GÜNÜ1. SINIFLAR GÜNÜ
Velilerimizin katılımıyla 
gerçekleştirilen 1. Sınıflar Sınıf 
Günü etkinliğinde öğrencilerimiz 
şiir, perküsyon, halk oyunları, 
İngilizce ve Türkçe koro 
gösterilerini gerçekleştirdiler. 

İLKOKUL YIL SONU KONSERLERİ
İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz tarafından
hazırlanan yıl sonu konserleri büyük beğeni topladı. 

1. SINIFLAR 2. SINIFLAR

3. SINIFLAR 4. SINIFLAR

ANA SINIFLARI GÜNÜ
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uygusal ve coşkulu anların yaşandığı törende, sınıf 
öğretmenlerimiz Sevgi Sayoğlu, Perihan Selma 
Yaşar, Nuran Balaban, Lütfiye Ateş ve Mine Güner, 
öğrencilerini ortaokula uğurlarken yaptıkları 

konuşmalar ile duygularını dile getirdiler. Öğren-
cilerimizin Kademe Geçiş Şiltlerinin de verildiği 
törenimiz tüm Çağdaş ailesinin 10. Yıl Marş'ını 
söylemesiyle sona erdi.

zel Çağdaş Ortaokulu 2021-2022 
Eğitim ve Öğretim Yılı Liseye 
Geçiş Töreni’nde nitelikli, çağdaş, 
Atatürkçü bireyler yetiştirmenin 

haklı gururunu yaşadık. Kalpleri 
heyecanla çarpan öğrencilerimizi, 
öğretmenlerimizi, velilerimizi 
tebrik ediyoruz.

4. Sınıf Kademe Geçiş Törenimiz 
96 öğrencimiz, öğretmenlerimiz 
ve velilerimizin yoğun katılımı ile 
10 Haziran Cuma günü gerçekleşti. 

D

Ö

4. SINIF KADEME GEÇİŞ TÖRENİ 

LİSEYE GEÇİŞ TÖRENİ
2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Liseye 
Geçiş Töreni büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

MEZUNİYET BALOSU
8.sınıf öğrencileri 
mezuniyet balosunda... 
Gaga Restoran’da 
düzenlenen mezuniyet 
balosuna katılan öğren-
cilerimiz LGS’ye hazırlık 
sürecindeki yoğun tem-
ponun ardından şarkılarla 
ve danslarla doyasıya 
eğlendi.
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yıllık bir çınara ait olmanın 
verdiği mutlulukla Çağdaş 
meşalesinin aydınlattığı 

yolumuzun 3. yılında 2. mezun-
larımızı vermenin haklı gururu-
nu yaşadık.

Fikri ve irfanı hür, duyarlı, 
vicdanlı, bilimi rehber edinmiş, 
Atatürkçü nesiller yetiştirmeyi 
amaçlayan okulumuzdan mezun 
olan tüm öğrencilerimizi ve ve-
lilerini tebrik ediyoruz. Onların 
bugünlere gelmesinde emeği 
olan tüm öğretmenlerimize 
teşekkür ediyoruz.

30

KADEME GEÇİŞ YEMEĞİ 
4. Sınıf Kademe Geçiş Yemeği için özenle hazırlanan 
öğrencilerimiz gönüllerince eğlendiler. Ortaokula geçiş 
pastalarını da büyük bir heyecanla kesen öğrencilerimizi 
kutluyor, başarılar diliyoruz. 

LİSE MEZUNİYET TÖRENİ
Fen ve Anadolu 
Lisemizin 2021-
2022 Mezuniyet 
Töreni’nde duygu 
dolu anlar yaşandı.



KAYAK 
KAMPI

8. ÇAĞDAŞ
Mart - Haziran 2022

ozelcagdas.k12.tr

Çağdaş Kolejliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 
bu yıl 2. kez düzenlenen 8. Çağdaş Kayak Kampımız, 
11-14 Mart 2022 tarihleri arasında Kars-Sarıkamış
Ekinata Toprak Otel’de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

K atılımcıların büyük çoğunluğunu 
Özel Çağdaş Okulları öğrencilerinin 
oluşturduğu, velilerin de katılımı ile 
birlikte 107 kişiden oluşan kayak 
kampında milli kayak hocalarının 
verdiği kayak derslerine büyük bir 
heyecanla başlandı.

Kampın 1. günü günü hocalarıyla 
tanışan öğrencilerimiz ilk ders için 
piste çıktılar. 1. gün akşam öğrenci-
lerin kayak dersiyle ve kamp progra-
mıyla ilgili olarak kayak hocalarından 
Suat Soyak, velilerle bilgilendirme 
toplantısı yaptı.

Programın 2 ve 3. günü sabah ve 
öğleden sonra yapılan yoğun kayak 
dersi programlarının yanı sıra, öğren-
cilerimizin kayak sporu bilgilerini pe-
kiştirmeye yönelik çalışmalarla birlikte 
el becerilerini de geliştiren etkinliklere 
yer verildi. 2.gün akşam programında 
öğrencilere hazırlanan parkurlarla 
Survivor etkinliği yapıldı.

Programın 3. gününde velilerimiz 
için Kars ve Çıldır Gölü gezisi düzen-
lendi. Profesyonel rehber eşliğinde 
düzenlenen gezide velilerimiz Ani 
Harabeleri, Çıldır Gölü’nde atlı kızak 
turunda keyifli anlar yaşayarak Kars’a 
özgü yemekleri tatma fırsatı buldular. 
Kars merkezindeki turdan sonra gezi 
programları sona erdi.

3. gün akşamı veli ve öğrencileri-
mizin katılımıyla madalya ve sertifika 
töreni düzenlendi.

Açılış konuşmasını Ortaokul Müdür 
Yardımcımız Ayşegül Mühürhancı 
Dal’ın yaptığı törende, kayak hoca-
larının plaketlerini Çağdaş Kolejliler 
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı 

Doç. Dr. Yavuz Tuna 
adına Müdür Yardımcımız 
Ayşegül Mühürhancı Dal tak-
dim etti. Sertifika ve madalyalarını 
kayak hocalarından alan öğrencilerin 
mutluluğu ve heyecanı görülmeye 
değerdi. Kayak hocalarından Suat So-
yak, verimli geçen kamp programının 
değerlendirmesini yaparak organi-
zasyonda emeği geçen tüm ekibe 
teşekkürlerini iletti.

Tören sonunda her sene geleneksel 
olarak hazırlanan pasta kesimini kamp 
organizasyon ekibi ile birlikte kayak 
hocaları ve öğrencilerimiz yaptı.

Kampın son günü ise kayak hocaları 
ile birlikte tüm öğrencilerimizin, önde 
Çağdaş Kayak Kulübü ve Çağdaş 
Okulları bayrağını taşıyarak pistten 
inişleri görsel bir şölene dönüştü.

Toplu fotoğraf çekiminin ardın-
dan Meksika dalgasıyla kara atlayan 
öğrenciler doyasıya eğlenerek kar 
topu savaşı yaptılar. Kamp progra-
mının bitiminden sonra öğrenci ve 
velilerimizin memnuniyeti ile 8. kayak 
kampımız sona erdi.

Kampımıza destek veren kayak ho-
calarına, katılım sağlayan velilerimize, 
öğrencilerimize ve organizasyonunda 
emeği geçen ekibe teşekkür ederiz.


