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BAŞARI YOLUNDA İLK ADIM:
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Kavram Kurumları 40 yılı aşkın
süredir yeni nesiller yetiştirmeye
devam ediyor.
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ÖĞRETMENİM’DEN
ÖĞRETMENCE
Adnan GÜNDÜZ
İmtiyaz Sahibi ve
Sorumlu Yazı İşl.Md
GÖZLERDE ÖĞRETMENİM DERGİSİ
Dergimizin isminin nereden geldiğini soranlara hep anlattığımız gibi; “bizler, sizler öğretenimize Öğretmenim dediğimiz
zamanları göz önüne getirdiğimiz an, duygularımızın yoğun
ama sorumluluk adına masum olduğumuz, öğrenmeye açık
ama öğrenemediğimiz için suçlanmadığımız, yaşamımızın en
saf- pırıl pırıl olduğu dönemler gelir gözlerimizin önüne.” Bu
da günümüz yaş uyarlamasına göre 04 ile 10-11 yaş aralığımızdır.
O yaş aralığında her şey o kadar masum, o kadar temiz,
o kadar düzgündür ki yaşamın geçmiş her anında en ufak bir
leke, en ufak bir hinlik, en ufak bir cinlik yoktur. Büyüdükçe,
yaş aldıkça en çok aradığımız zamanlardır o zamanlar. Yaşamımızın en temiz pırıltılı anlarını anlattığımız anılarımızın anılarımızda kaldığı anlarda o zamanlardır.
İŞTE bu yaş aralığında hepimizin dudaklarından dökülen
ÖĞRETMENİM sözcüğünü biz dergi ismimiz olarak seçtik ve
kendimize ÖĞRETMENİM DERGİSİ dedik.
ÖĞRETMENİM DERGİSİ olarak;
Yazdığımız hiçbir haberin doğruluğunu teyit etmeden, verdiğimiz hiçbir sözü yerine getirmeden, gördüklerimizin aslına
sadık kalmadan, toplumun doğru - objektif haber alma hakkına
saygı duymayan hiçbir haber- veri veya algı oluşturma adına bir
duyum bu sayfalarda yer almadı ve almayacak da.
Bir kez daha verdiğimiz sözü yerine getirdik. Ankara temsilciliğimiz işbirliği ve Beşiktaş ile Bahçelievler Kaymakamlıkları
onayları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri olurları ile düzenlediğimiz KİTAP OKUMA PROJEMİZİ sonuçlandırdık ve verdiğimiz
her sözü yerine getirmenin mutluluğunu bir kez daha benliğimizde yaşarken, ödüllerimizi telim ettiğimiz çocuklarımızın (öğrencilerin) ve orada bulunan öğretmen ve öğrencilerin gözlerindeki gözlerindeki ÖĞRETMENİM DERGİSİ’ni gördük. Bize bu
fırsatı veren Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ile şu anki müdür Özcan Türkoğlu’na ve Bahçelievler İlçe
Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçıya ve ayrıca;

Abonelik Koşulları:
Tefrikalı Yıllık Abonelik: 700 TL
Banka Hesap Numaraları:
Hesap Sahibi: Adnan Gündüz & Öğretmenim Dergisi
Türkiye İş Bankası Karagümrük Şubesi Hesap No:1070- 0966447
IBAN NO: TR64 0006 4000 0011 0700 9664 47
Denizbank Eyüp Şubesi Şube Kodu: 4630 Hesap No: 13988090-351
IBAN NO: TR27 0013 4000 0139 8809 0000 01
Halk Bankası Kobi Kurumsal Hesabı
Hesap sahibi: Adnan Gündüz (Öğretmenim Dergisi ve Yayınları)
Şube Adı: Küçükköy Şube Kod:767 Hesap No:090003691
İBAN: TR270001200976700009003691
info@ogretmenimdergisi.com
ogretmenindergisi@gmail.com
haber@ogretmenimdergisi.com haber.ogretmenimdergisi@gmail.com
ogretmenimdergisi
OgretmenimDergi
odyayinlari
c/ogretmenimdergisi

TEMSİLCİLİKLER
Bayrampaşa :
Aytulu Kirazaldı - 0 539 912 26 07
Kağıthane:
Muhammet Demirci - 0 537 419 52 50
Ankara:
Özgür Eğmir - 0 506 843 46 78
Antalya :
Zafer Yılmaz - 0 505 071 89 07
Adana :
Murat Mezci - 0 542 811 63 63

Emin Çıkrıkçı

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü

Özcan Türkoğlu

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü

GESS TURKEY Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri fuarında
E-47 deki standımızı ziyaret eden bütün ziyaretçilerimize de teşekkürlerimizi sunarım.
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ÖDÜLLERİMİZ
SAHİPLERİ İLE BULUŞTU

Öğretmenim Dergisi, Ankara temsilciliğimiz Pamey Yayın Grubu ile birlikte düzenlediği ve Beşiktaş-Bahçelievler İlçe
Kaymakamları onayı Beşiktaş ve Bahçelievler İlçe Müdürlükleri olurları ile gerçekleştirdiğimiz Kitap Okuma Projemizin
sonuçları belirlendi.
Öğrenciler okumuş oldukları 5 kitaptan online sınava tabi oldular. ANLAMA- Yorumlama-DİKKAT-Yeni Nesil-Eleştirel
Bakış ve Genel değerlendirmeyi içeren sorulara cevap veren öğrenciler, önce kendi aralarında ve zümre olarak puanlara
tabi tutuldular. Daha sonra ilçe bazlı değerlendirme yapıldı. Bu da yeterli görülmeyerek iki ilçe arasında kıyaslı değerlendirme sonucu ödül kazananlar belirlendi.
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Yapılan değerlendirme sonucu ödül kazananlar şöyle sıralandı:
2. SINIFLAR
1.Bahçelievler Altınyıldız İlkokulu’ndan SENA BOZ
2.Beşiktaş 100.Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’ndan MİNA SU BALÇIKLI
3.Bahçelievler Altınyıldız İlkokulu’ndan EMİNE TUNCA
3.SINIFLAR
1.Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu’ndan Çağatay GÖKALP
2.Beşiktaş 50.Yıl Süheyla Artan İlkokulu’ndan Mert Ayaz POLAT
3.Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu’ndan Şimal Mina YILMAZ
4.SINIFLAR
1.Özel Bahçeşehir Koleji Etiler İlkokulu’ndan Teoman YASAK
ORTAOKULLAR
1.Bahçelievlerler İmam Hatip Ortaokulu’ndan ABDULLAH SÜHEYL
2.Bahçelievler Siyavuşpaşa İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet inan
ÖZEL ÖDÜL KAZANANLAR
Rahmi Kirişçioğlu İlkokulu’ndan Mert KULECİ
Bahçelievler Yayla İlkokulu’ndan Beril ÖZKAN
Ödüller; okulların son günleri olması dolayısıyla, okulların yönetici ve öğretmenlerine teslim edilirken her iki ilçe bazlı değerlendirmede birinci olan Bahçelievler Altınyıldız İlkokulunun birinci ve üçüncüsüne ödülleri öğretmenler ve yöneticiler nezdinde Öğretmenim Dergisi sahibi ve yazı işleri müdürü Adnan Gündüz ve dergimiz yazı
işleri kurulu üyemiz Atilla Demirgövde tarafından elden verildi.

GEÇMİŞ OLSUN
Öğretmenim Dergisi olarak yayın yolculuğumuzda karşılaşmaktan ve başarılarına tanık olmaktan onur duyduğumuz, önce öğretmen, sonra iş insanı, müteşebbis, dergimizin yayın yolculuğunda her türlü fedakarlık ve özveriden kaçınmayan
Ramazan Güven bir rahatsızlık geçirmiştir. Kendisine acil şifalar aile ve yakınlarına
geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
						

Öğretmenim Ailesi
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EN İYİ OKUL,
HER ÖĞRENCİSİNİ
BAŞARIYA GÖTÜREN
OKULDUR.
“En iyi okul, her öğrencisini başarıya götüren okuldur.” bakış açısının öncüsü olmak
için Kavram, 1974 yılında eğitim yolculuğuna başladı. Değişen zaman dinamikleri ve
nesillerin profilini göz önünde bulundurarak
anaokulunda “Çocuk Merkezli Tasarım”, ilkokulda “Etkileşim Temelli Öğrenme”, ortaokulda “Performans Hedefli Gelişim”, lisede
“Yetkinlik Odaklı Deneyim” anlayışını eğitim modelimize kattık.

Resim altı yazısı

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Ekonomik sorunlar, işsizlik, hayat pahalılığı... Her geçen gün daha da fazla sorunla boğuşmak zorunda kalıyoruz ve hayat kalitemiz her geçen gün düşüyor. Ekonomik
sorunlar belki ileride alınabilecek doğru politikalar sayesinde aşılabilir ama aşılamayacak bir konu var ki o da eğitim…
Eğitimde yaşadığımız sorunlar çözülemezse; gelecek
nesillere de zarar vermiş oluruz ve bu böyle devam eder…
Eğitim almış ve donanımlı yüzbinlerce genç Türkiye’den
nasıl kaçacaklarının hesabını yaparken eğitim alanlar da
daha eğitimlerini tamamlamadan yurt dışı hayalleri kuruyorlar.
Eğitim kurumlarının tüm kalıplardan arınmış, özgür,
özgün ve bilimsel eğitim vermesi gerekiyor. Öğrencilere
bir fikri değil her fikri vermeleri ve onlara düşünme fırsatı
sağlamaları gerekiyor.
İşte Kavram Okulları, öğrencilere tüm bunları sağlayabilen bir kurum.

Kavram Eğitim Kurumları 1974 yılından beri çağdaş,
özgür ve iyi bir birey yetiştirmek için varlığını sürdürüyor.
Kavram tüm bunları yaparken de sadece akademik başarıya değil öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesine de
son derece önem veriyor. Çünkü iyi bir birey yetiştirmek
sadece akademik başarıyla olmaz, bunu sosyal becerilerle
de desteklemeniz gerekir.
Bir birey yetiştirmek çok zor ama Kavram Kurumları 40
yılı aşkın süredir yeni nesiller yetiştirmeye devam ediyor.
İyi bir birey yetiştirmekten çok verdikleri eğitim sistemiyle
öğrencilerde yeni bir kişilik yaratıyorlar aslında… Öğrencilerin ihtiyaçlarını, isteklerini iyi anlamanız gerekiyor ki
onlara hitap edebilesiniz. Kavram da öğrencilerle ve hatta
velilerle yıllardır o kadar iyi iletişim kurmuş, onların isteklerini, talep ve ihtiyaçlarını o kadar iyi anlamışlar ki eğitim
içeriklerini onlara kaliteli ve etkili bir şekilde ulaştırmaya
devam ediyorlar.
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Kavram Eğitim Kurumlarının dünü, bugünü ve
geleceğini bize Kavram
Eğitim Kurumları Genel
Müdürü Adem Durmuş
şöyle anlattı:

KAVRAM DİNAMİK BİR
EĞİTİM KURUMUDUR

BİZİM HEDEFİMİZ MUTLU VE
BAŞARILI BİR BİREY

-“Kavram Eğitim Kurumları 1974 yılında “Bilimde Çağdaş Fikirde Özgür Nesiller” yetiştirmek mottosuyla kurucumuz ve onursal başkanımız Sayın Bahattin Durmuş’un
vizyonuyla kurulmuştur. Kavram, eğitim ve başarı denince
akla gelen ilk eğitim markalarından biridir. 48 yıllık köklü
geçmişiyle Kavram, kendisini çağın eğitim dinamikleriyle
yenileyerek, güncelleyerek ve gelecek nesillerin eğitim ihtiyaçlarını en nitelikli şekilde karşılayarak bu günlere geldi.

“En iyi okul, her öğrencisini başarıya götüren okuldur.” bakış açısının öncüsü olmak için Kavram, 1974 yılında eğitim yolculuğuna başladı. Değişen zaman dinamikleri
ve nesillerin profilini göz önünde bulundurarak anaokulunda “Çocuk Merkezli Tasarım”, ilkokulda “Etkileşim Temelli Öğrenme”, ortaokulda “Performans Hedefli Gelişim”, lisede “Yetkinlik Odaklı Deneyim” anlayışını eğitim
modelimize kattık. Eğitim anlayışımızın temelinde var
olan öğrenen merkezli ve ihtiyaca yönelik eğitim kalitesini
sağlamaktır. Kavram eğitim anlayışını, 21. yy becerileri ile
harmanlayarak ders içeriklerimize yansıttık. Yenilikçi, sosyal ve duygusal becerilere odaklanan, teknoloji ile barışık,
eleştirel düşünebilen ve araştıran öğrenciler yetiştirmeyi
hedefleyerek ders programlarımızı oluşturduk.

2019 yılında 45 yılına dair yaptığı yeniden yapılanma
eğitim lansmanı ile eğitim yönetimi ve marka yapılanmasını yenileyen Kavram, 21. yüzyılın eğitim standartlarına
dair büyük marka yatırımları yaparak eğitim dünyasına
öncü olmaya devam etti.
Eğitim girişimcisi Sayın Ümit Kalko’nun yönetimin tüm
sorumluluğunu üstlenmesiyle marka yatırımında, markalaşma vizyonunda, kurumsal gelişim yönetimi ve eğitim
programlarının zenginleşmesine dair yenilikçi ve güçlü bir
ivme kazandı. Kavram, her zaman kendisini yenileyen, çağın eğitim ve öğretim argümanlarına uyum sağlayan dinamik ve yenilenmeye inanan büyük bir ailedir. Bu nedenle
de Kavram eğitim sektörünün önde gelen isimleriyle gücüne güç katmış, nitelikli büyüme açısından da Türkiye’nin
her bir yanında hem okul hem kurs yatırımlarıyla kitlesel
başarıdaki liderliğini de sürdürmüştür.
Öğrencilerin ihtiyaçlarını ve velilerin beklentilerini
dikkate alarak eğitim sistemini, kurumsal kimliğini, dijital
alt yapısını, yönetim kadrosunu, büyüme hedeflerini yapılandıran Kavram, her şeyden önce yenilikçi ve dinamik bir
eğitim kurumudur.

Değişen ve gelişen zaman içerisinde akademik başarının yanı sıra global ve lokal becerilere sahip olması gerektiğine inandığımız öğrencilerimizi okul içi ve okul dışı ders
programları ile destekledik. Eğitim kadromuzu global çerçevede yetiştirdik. Tüm bunlar Kavram eğitim anlayışının
çatısı altında hayat buldu.
Akademik başarının, sosyal-duygusal becerilerin ve
toplumsal değerlerin yanında, mutlu ve başarılı birer birey yetiştirme çabasında olan bir kurum olarak tanımlayabiliriz.

EĞİTİMDE PROFOSYONELLİĞİN
İLK ADIMI İŞİNİZİ SEVMEKTİR…
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Yaptığınız işle örtüşen insani değerleriniz ve ilişkileriniz eğitim sektöründe başarılı olmanızı sağlıyor. Eğitimde
profesyonelliğin ilk adımı ve değişmeyen yegâne özelliği
işini sevmektir. Bir eğitim kurumunun kapısından girdiğinizde akademik yeterliliğinizden önce insani vasıflarınızın
gücü sizi kapıda karşılar ve başarılı olmanızı sağlar. Yönetici olmaktan çok lider olmanız sizi başarıya götürür. Bunun
yolu da her şeyden önce iyi bir dinleyici olmaktır. Anlama
ve öğrenme çabanızı her zaman sürdürmenizdir. Kariyerimde ilerlememi sağlayan en büyük etken bunlardır. Tabii
ki her yöneticinin taşıması gereken olaylara objektif bakabilmek, eleştiriye açık olmak, değişimi takip edebilmek ve
buna uygun vizyoner çözümler üretebilmekte vardır.
Kariyer yolculuğumda aldığım her görevde kendime
sorduğum birkaç soru vardır. Bunlardan birincisi bu işi verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yapmanın başka bir yolu
var mı? İkincisi birlikte çalıştığım insanlar veya ürettiğin
hizmetten yararlananlar ne bekliyor? Kuracağın sistem
bunların ne kadarını karşılıyor? Üçüncüsü kişisel doyumu,
ait olma duygusunu, üretme ve katkı sağlama çabasını nasıl ayakta tutabilirsin? Son olarak da heyecanı her zaman
dipdiri nasıl tutabilirsin?
Heyecan bütün sistemi tek başına ayakta tutabilir. Kavram’ın yeniden yapılanması sürecinde “Aynı başarı bambaşka bir Kavram” mottosunu tercih etmemizin nedeni
budur. Çünkü bu mottoda heyecan var, coşku var, köklülük
var. Bir işte heyecan varsa bütün sorunlar çözülür, heyecan yoksa her şey sorundur.

Kavram büyük bir aile. Laleli’de, her bireyin iyi ve kaliteli eğitimi hak ettiğine inanarak açtığımız ilk kurumumuz;
bugün 15 bin öğrenci ve 30 bin velimize hizmet veriyor.
Türkiye’nin her bölgesinde bir Kavram Eğitim Kurumu
açmak ve akabinde yurt dışında bir eğitim kurumuna imza
atmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kavram’ın köklü
geçmişi bunu sağlamaya fazlası ile yeter.
Kavram’ın yeni hedefi nitelikli büyümeyi sağlamaktır.
İçerik kalitemizi ve bu içeriklerin öğrenci ve velilerimize
daha nitelikli bir şekilde ulaşmasını sağlayarak nitelikli
büyümeyi sürdüreceğiz. Geleceğin ihtiyaç duyduğu insan
profilini doğru analiz ederek, eğitim içeriklerinde yapacağımız yenilemeler devam edecek.

ÖĞRENCİLERİMİZ “METAVERSE”
EVRENİNDE…
Kurulduğu 1974 yılından beri birçok yeniliğin liderliğini yapan Kavram, “Metavarse Kavram School”u hayata
geçiriyoruz. Ve bu evrende pedagoji ilkelerinden taviz vermeden eğitimi en iyi uygulayan okul olacağız. Bizim için
çocuklarımızın psikolojik sağlığı, evrensel insani değerlere
sahip olması her şeyden önce gelir. Çünkü Kavram için iyi
insan; iyi mühendis, iyi doktor, iyi anne, iyi baba, iyi öğretmen demek… İyi insan; bilimsel düşünme, entelektüel
birikim, estetik bakış açısına sahip olmak demek… Kavram’da öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizle birlikte iyi insan yetiştirmek için çalışıyoruz. Velilerimiz ise çocuklarını
önce iyi insan, sonra başaralı birey olmaları için Kavram’ı
48 yıldır tercih ediyorlar.
Teknolojik yatırımları pandeminin öncesinde yapmaya başlamış ve yapmış bir kurumun liderliğini yapıyorum.
Teknolojiye yaptığımız yatırımın eğitime katkılarını pandemi de fazlasıyla yaşadık. Okullarımız yüz yüze eğitime ara
verdikten 3 gün sonra online canlı derslere, bir hafta içinde online sınavlara, on beş gün içinde online canlı yarışmalara, etkinliklere, sergilere başladı. Değişime bu kadar
açık ve yeniliğe bu kadar hızlı adapte olan Kavram’ın, metaverse kavramını eğitime en iyi uyarlayan ve bambaşka
işler çıkaran eğitim kurumu Kavram olacaktır.

KAVRAMIN HEDEFİ
NİTELİKLİ BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK
Kısaca söylemek gerekirse geçmişi iyi anlamak, bugünü iyi tanımak ve geleceği iyi yorumlamak zorundasınız.
Yenilik, değişmek, gelişmek ve büyümek her zaman herkese heyecan verir. Hem bunları yapmak hem bunların
bir parçası olmak insanı coşkulandırır. Yaptığımız işin özü;
yarının çocuklarını, geçmişte yetişmiş zihinlerle, bugünün
eğitim anlayışı ile geleceğe hazırlamak.

Teknoloji çağında yaşayan çocuklarımızı teknolojiden
uzak tutmak mümkün değil. Faydalı ve doğru kullanmak,
kullandırmak bizim elimizde. Velilerimiz, öğrencilerimiz
ve öğretmenlerimiz sanal dünyayı çok verimli, etkili bir
şekilde kullanıyor. Sanal deneyler yapıyor, yarışmalara katılıyor, etkinlikler organize ediyor hatta spor yapıyor.
Kullandığımız eğitim içerikleriyle yüzlerce zihinsel egzersizle öğrencilerimizin dikkat, hafıza ve zeka gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu eğitim – öğretim döneminde ise
öğrencilerimizin fiziksel gelişimini desteklemek için iki
yüzden fazla fiziksel egzersiz ile sanal dünya ile bir arada
spor yapmalarını sağladık. Kurgusal evrende iç içe yaşa-
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yan çocuklarımız hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. Böylece metaverse
dünyasına ilk adımımızı attık.
Yeni dönemde “Dijital Okul” konseptimizi üç boyutlu
metaverse evrenine taşıyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin metaverse kimliği olacak. Yani kendilerini
ifade etmek için avatar kullanacaklar. Dijital okulumuza
kameralarıyla değil, önceden tasarladığımız üç boyutlu
sınıflarımıza avatarlarıyla girecekler. Yani önceden sanal
alemin nesnesi iken artık öznesi olacaklar. Çünkü metaverse dünyasında özne olarak bulunma hissine önem
veriyoruz. Dijital okulumuzda fiziksel gerçekliğe en yakın
ortamı onlara sağlayacağız. Böylece öğrencilerimiz metaverse evreninde yani dijital okulda sosyal bulunurluk hissini fazlasıyla yaşayacaklar.

ÇAĞDAŞ VE ÖZGÜR BİR NESİL
YETİŞTİRMEYE DEVAM
Bireylerin yaşam kalitesini belirleyen temel becerileri; sosyal - duygusal becerilerdir. Topluma uyumlu, kendi
ihtiyaçlarının farkında olan, insanlara duyarlı ve olumlu
ilişkiler kuran bireyler sosyal - duygusal becerileri gelişmiş
bireylerdir. Kavram Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin bir taraftan akademik başarı kazanmasını sağlarken
diğer yandan da, sosyal - duygusal becerilerini geliştiriyoruz. Bunun için değerler eğitimi, toplum tarihi ve insan
ilişkileri ile ilgili ders içerikleri, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik uygulamaları ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerimizde bu bilinci oluşturuyoruz.
Sosyal farkındalık kazandırmak amacıyla yaptığımız çalışmalar ile takım çalışmasını artıran organizasyonlarımızla öğrencilerimizin sosyal yönünü geliştiriyoruz. Böylece,
Kavram’da öğrenciler, sorunlarını kendi çözümleyebilen,
kendini iyi ifade edebilen, yardımsever ve olumlu kişilik
yapısına sahip bireyler olarak mezun oluyor.

Kavram eğitim kurumlarında eğitim süreçleri en ince
ayrıntısına kadar profesyonelce planlanır ve uygulanır.
Öğrencilerimizin ve velilerimizin her gün gelmekten keyif
aldıkları, güler yüzle karşılandıkları ve uğurlandıkları bir
eğitim yuvası olmanın onurunu yaşıyoruz. Çünkü biz 48
yıllık geçmişimizle akademik başarının yanında sosyal ve
duygusal başarının önemli olduğunun bilincindeyiz. 1974
yılından itibaren “Kitlesel Başarıda 1 Numara” olmamızın
nedeni bireyi ve insani değerleri merkeze alan bir eğitim
anlayışına sahip olmamızdır. Dün olduğu gibi bugün de
yarın da mutluluğu ve başarıyı aynı anda yaşayabilen bilimde çağdaş fikirde özgür vizyoner bir nesil yetiştirmeye
devam edeceğiz.

2022 – 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM
DÖNEMİNDEKİ HEDEFLERİMİZ…
1. Eğitim ağımızı yeni yatırımlarla ülkemizin tamamına
yaymak
2. Kurum kültürünü tabana yayarak öğrenci, veli, öğretmen aidiyet duygusunu artırmak
3. KİM’i (Kavram İletişim Merkezi) güçlendirerek paydaşlarla olan iletişimi güçlendirmek
4. Eğitim içeriklerini zenginleştirmek
5. Meta Kavram School’u hayata geçirmek
6. Kavramın Türk Eğitim Sistemine armağan ettiği
TESTFEN eğitim kurumlarını güçlendirmek ve eğitim
ağını genişletmek

KAVRAM EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ ADEM DURMUŞ
1975 yılında Tokat’ta doğdum. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri bölümünden mezun
oldum. Evli ve üç kız babasıyım. 5 adet çocuk eğitimi ile 20 adet KPSS Eğitim Bilimleri alanında kitap yazdım.
Kariyerim boyunca eğitim alanında birçok farklı görevlerde bulundum. Yani eğitim dünyasının tabiri ile tebeşir tozu
yutmuş, sahanın her alanında bulunmuş, alın teri dökmüş bir emektarım.
Kavram’ın 45. yılında yeniden yapılanma sürecinde eğitim – öğretim, teknik ve dijital alt yapının yeniden kurulmasından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak başladığım görevime Genel Müdür olarak devam ediyorum.
Çalıştığım eğitim kurumlarının vizyonuna uygun eğitim modelleri geliştirerek dijital ve teknolojik alt yapının kurulmasına öncülük edip vizyoner eğitim içeriklerinin hazırlanmasına öncülük ettim.
Türk eğitim sisteminde yer aldığım ilk günden bugüne kadar değerlerinin bilincinde, evrensel bakış açısına sahip,
bilimde yetkin, sanatta özgür öğrenciler yetiştiren eğitim sistemi tasarlıyor ve uygulanmasında aktif görevler alıyorum.
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EGE BİLİM OKULLARI İLE
“YENİ BİLGİLER, YENİ KAZANIMLAR,
PARLAK BİR GELECEK”

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Ege Bilim Okulları, özel eğitim-öğretim sektörüne Ramazan Güven’in müteşebbis ruhu ile katıldığı ilk günden
bu güne beklenmedik başarılara imza attı. Bu başarıların
ardında şüphesiz genç ve dinamik bir yöneticinin bitmek
tükenmek bilmeyen enerjisi ve ekibi var.
Murat Ergin; oldukça genç bir profesyonel. Profesyonel bakışını, yenilikçi yanıyla da tamamlayınca kimsenin
beklemediği başarıların altında imzasını kolaylıkla görebilmekteyiz.

Kendisini tanıyınca “iyi ki bu sektör böyle bir isimle karşılaşmış” demekten insan kendisini alamıyor. Tabii
bunda en önemli bir adımda; her ne kadar tanınmış bir iş
adamı, ata sporumuz güreş aşığı, yeşil çimlerin güreşçisi
ve güreş ağası, vizyonerliğin en önemli ismi, dünü ve bugünü sentezleyerek meslek öğretmeni olduğunu hiç unutmayan ve gururla söylediği gibi önce adam gibi adam olan
Ramazan Güven’in kendi temsilcisine duyduğu güven,
önüne serdiği sonsuz olanaklar ve en önemlisi açtığı alana müdahil olmayışı, yöneticisinin atacağı atılımlara tam
destek vermesi var.
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Kendini mesleğine adamış, yenilikçi seçkin öğretmen
kadromuz ile öğrenme ortamlarımızı güncel teknolojiyle
ve öğrencilerimizin gereksinimlerine uygun biçimde tasarlıyoruz. Çok yönlü gelişime katkı sunan eğitim programları kullanıyor, yaşam boyu öğrenmeye dayalı yabancı dil
öğretimi sağlıyoruz. Yenilikçi ve özgün öğretim modelimiz
ile küresel yaşam değerlerine sahip bireyler yetiştiriyoruz.
Eğitim-öğretim programlarımız ile amacımız; öğrencilerimizin kendini tanıma, kendisi ve içinde bulunduğu
toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmaktır. Öğrencilerin sadece ileride kazanacakları mesleklerdeki başarıları ile değil, davranışları ve sosyal yaşam
becerileri ile de topluma ve kendilerine katkı sağlamaktır.
Laik, demokratik anlayışla dünyadaki gelişmeleri izleyen,
değerlendiren, gelişmeleri yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz. Hedefimiz; mühendisler ve doktorlar yetiştirmenin yanı sıra, sanatçılar ve sporcular da yetiştirmektir.

KENDİNİZ İÇİN DEĞİL BAĞLI
OLDUĞUNUZ ULUS İÇİN
Tüm bunların yakın tanığı olduğumuz için de biz Murat
ERGİN’i kapağımıza taşırken kendisine sorduğumuz sorulara da şu cevapları aldık.
Ege Bilim Okullarının Kurucu Temsilcisi-Eğitim Koordinatörü-Genel Müdür Murat Ergin konuşmasına “özgüven, merak, heyecanla ve hevesle öğrenimlerine devam
eden öğrenciler yetiştiriyoruz. Hızla değişen ve gelişen
dünyaya ayak uydurabilmek, yeniliklere liderlik edebilmek
amacıyla soran ve sorgulayan, sorumluluk alan gençler
yetiştirmek için sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz.
Kendini mesleğine adamış, yenilikçi seçkin öğretmen
kadromuz ile öğrenme ortamlarımızı güncel teknoloji ve
çok yönlü gelişim sağlayan eğitim programları sunuyoruz.
Yenilikçi ve özgün öğretim modelimizin amacı ise; bireyin
kendini tanımasını sağlamak, kendisi ve içinde bulunduğu
toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmaktır.” Dedikten sonra açıklamalarını şöyle sürdürdü:
-“Ege Bilim Okulları olarak amacımız; içinde bulunduğumuz asrın niteliklerini taşıyan, olası değişimlere hazırlıklı olan, yetenek ve bilgisini kullanarak sağlam adımlar
atan, özgüveni yüksek, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine ve inkılâplarına bağlı, çağdaş bireyler yetiştirmektedir.
2011 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Ege
Bilim Okulları, “Sürekli öğrenen bir kurum olma” ilkesiyle
ilerlemeye devam etmektedir.

“Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.” diyen
Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Yardımlaşmanın önemini ortaya koyuyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında; ihtiyaç
sahiplerine destek oluyor, çevreci faaliyetlerde bulunuyoruz. Yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı çocuklar için güçlendirme faaliyetleri, yardım konserleri gibi bir çok projeyi
öğrenci, veli ve tüm kadromuzun katılımıyla gerçekleştiriyoruz.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYORUZ
Kurumsal etkinlik ve kurumsal kimlik çalışmalarını yürütürken, aktif olarak web sayfamızda ve sosyal medya
hesaplarımızda çalışmalarımızı yayınlıyoruz. Yurt içinde ve
dışında çeşitli kongre, konferans düzenliyor, haftalık- aylık
olarak faaliyet raporlarımızı öğrenci veli ve diğer işbirlikçilerimizle paylaşıyor, iletişimin gücüne inanıyoruz.
Erasmus programı ile yurt dışı organizasyonlarını
önemsiyoruz. Anaokulunda liseye öğrencilerimizin dünya
vatandaşı olmaları için ilk adımlarını Ege Bilim Okulları’nda
atmalarını sağlıyoruz. İlkelerimiz; öğrencilerimizin Türkçe
ve İngilizceyi etkin biçimde kullanmalarını sağlamak, bilime, sanata ve spora ilgi duymalarını sağlamaktır. Bunun
yanı sıra öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını keşfetme-
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lerini sağlamak, sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, sorun
çözme ve bağımsız karar verebilme becerilerini geliştirmektir. Her bir öğrencimiz için; etkili iletişim becerilerini
geliştirerek, akademik benlik kazanarak bir üst eğitim kurumuna hazırlanmak adına çeşitli sertifikalı eğitim içerikleri ile mezun olmaktadır.

YENİ BİLGİLER, YENİ KAZANIMLAR VE
PARLAK GELECEK
Biliyoruz ki; çocukların zihinsel ve duygusal gelişimin
%70’i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk döneminde öğrenme motivasyonu yüksek tutulan ve
cesaretlendirilen çocuklar ilkokula daha kolay adapte olur.
Biz de temel alışkanlıkların ve kişiliğin genel hatlarının
oluştuğu okul öncesi süreçte öğrencilerimizin eğitimine
destek olmayı ve onları ileri eğitim dönemlerine hazırlamayı hedefliyoruz. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde okul öncesi eğitimin verileceği anaokulu bölümümüzün hazırlıklarına titizlikle devam ediyoruz. Özgüven,
merak ve heyecanla eğitimin ileri dönemlerinde de hevesle öğrenimlerine devam edecek öğrenciler yetiştirmek
adına şimdiden çok heyecanlıyız.
“Yeni bilgiler, yeni kazanımlar, parlak bir gelecek.”
Okuma yazmayı öğrenmekle birlikte, çocuklar birçok farklı
dersi ve yeni bilgiyi ilkokulda öğrenmeye başlar. Öz disiplin
ve sorumluluk yetisinin de kazanıldığı 7- 11 yaş aralığında
hem teorik bilgiler hem de duygusal değerler edinilir. Ergenliğe adım atmadan önce eğitimsel içeriği alma kapa-

sitesi hala çok yüksek olan çocuklarla, uzun zaman dilimlerinin okulda geçirildiğini de düşünürsek, öğretmenlerin
yakından ilgilenmesi gerekir. Somut ve soyut kavramlara
dair en verimli şekilde aktarım yapılması çocuğun ileri yaşlarda sağlıklı, donanımlı, sosyal ve mutlu olabilmeleri için
büyük önem taşımaktadır. Anaokulumuzun devamı niteliğinde olacak ilkokul bölümümüzün, öğrencilerimizin gelişerek ve değişerek ilerleyen büyüme serüvenlerinde, var
olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.
Tıpkı anaokulu ve ilkokulda olduğu gibi, ortaokul ve
lise kademesinde de “Yaparak, yaşayarak öğrenme önceliğimizdir.” Çünkü okul yaşamın kendisidir. Çocuk, ne kadar
çok duyu organını kullanarak öğrenmeye katılırsa, o kadar
kalıcı öğrenme gerçekleşir, akademik başarı elde eder.
Gözlem, deney, drama gibi yöntemleri programımız içinde
kullanmayı son derece önemsiyoruz. Kademe geçiş sınavlarında olduğu gibi sanat ve spor alanındaki, öğrencimizin
başarılarını destekliyoruz.

Ege Bilim Okulları’nda sanat ve spor
Sanat ve sporun öğrencilerimizin gelişimine katkılarını
önemsiyoruz. Çocukların erken yaşlardan itibaren sağlıklı
bir gelişim yaşaması için; sanat ve sporla içli dışlı olması
hem ruhsal hem de yaratıcılık açısından şarttır. Akademik
başarı, dil becerileri, davranış gelişimi, yaratıcılık alanlarında olumlu katkıları olan sanat ve spor alanları nedeniyle
anaokulu itibariyle branşlaşma, lisans ve burs imkanları ile
çok yönlü becerileri önemseyen bir bakış açısıyla ilerliyoruz.
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Ege Bilim Okulları olarak mutlu çocuklar yetiştirmede
sanat ve sporun öneminin farkındayız. Eğlenceli sanat ve
spor aktiviteleri ile öğrencilerimizin mutlu bir o kadar da
çevresine duyarlı birer birey olmaları yönünde kulüp ve
branşlaşma çalışmaları yapıyoruz.
Ege Bilim Okulları ile “Yeni Bilgiler, Yeni Kazanımlar,
Parlak Bir Gelecek” derken kısaca özetleyecek olursak;
Çocuğun öğrenme potansiyeli, uygun sosyal ve fiziksel
çevre sağlandığında ortaya çıkar. Anaokulu ile başlayan
eğitim serüveni, okul çocuğun sosyal ve fiziksel olarak
gelişimini en sağlıklı şekilde desteklemelidir. Bir kurumun
donanımlı eğitim kadrosuna sahip olması, sınıf sayılarının
dengelenmesi, tüm gelişim alanlarını destekleyen bireysel
farklılıkları gözeten sosyal etkinlikler, doğa ve fen, müzik,
dans, sanat, dramatik oyun programları önemlidir.
İstanbul, kalabalık nüfusu dolayısıyla Türkiye’nin en
çok yerleşim olan şehirlerinden biridir. Özellikle Kartal
bölgesi, elverişli konumu nedeniyle nüfusun her kesimine
ev sahipliği yapar. Kalabalık bir bölge demek her alanda
rekabetin olduğu ve farklı alternatiflerin bulunduğu yer
anlamına gelir. Doğal olarak bu rekabet ve çeşitlilik, eğitim
söz konusu olduğunda da kendini gösterir. Kartal’da özel
okullar dendiğinde ilk akla gelen Ege Bilim Okulları, birbirinden farklı seçenek arasında en güvenilir ve en kaliteli
hizmet veren okuldur.
Ege Bilim Okulları, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
eğitimleri ile öğrencilerimizin her alanda en iyi şekilde eğitilmesini amaçlar. Alanında uzman öğretmen kadrosu, yaratıcı ve eleştirisel yaklaşımla çocuklarınıza özel bir eğitim
planı hazırlar. Farklı alanlardaki başarı bursları sayesinde
uygun ödeme koşulları sunmakta, özgün içeriği ile eğitim
sektörüne liderlik yolunda sağlam adımlar atmaktadır.

Murat Ergin Kimdir?
Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuarı’nda tamamladıktan sonra, 1996 yılından bugüne eğitim ve sanatın çeşitli alanında hem amatör hem de
profesyonel anlamda görev almıştır. Çeşitli yarışma, festival, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda fark yaratan
işler yapmıştır. 2007 yılı itibariyle başladığı MEB’ na bağlı
Halk Eğitim merkezlerinde öğretmenliğe devam etmektedir.2009 - 2017 yıllarında Ağaoğlu Şirketler Grubunda
yurt dışı organizasyonlarının liderliğini, aynı zamanda Ağaoğlu Turizm A.Ş de çeşitli birimlerde yöneticilik yapmıştır.
Ayrıca önde gelen, 2012 yılında Cityscape Global
2012 Fuarı ve 2013 yılında Cannes MIPIM 2013 Fuarlarının düzenlenmesinde yöneticilik yapmıştır.
2017 yılının ortalarında Kayıttayız Eğitim Danışmanlık
Kurucu ortağı olarak eğitim sektöründe yatırım, danışmanlık, kayıt organizasyonu ve yöneticiliklerine başlamıştır.
İş birlikleri olan eğitim kurumlarından bazıları;
Mektebim Koleji - Kartal Kampüsü
Ege Bilim Koleji - Kartal Yerleşkesi
DRC Okulları - Adatepe / Pendik / Bostancı / Tuzla
		
Yerleşkeleri
Çağla Koleji- Koşuyolu / Kadıköy Yerleşkeleri
Avrupa Koleji - Koşuyolu/ Çekmeköy Yerleşkeleri
Asfen Koleji - Esenyurt Yerleşkesi
Ders Evi Koleji- Maltepe Yerleşkesi
2017 yılında kurulan Çamlıca Yön Koleji’nde ise; diğer
kurumlardan farklı olarak marka yönetimi, halkla ilişkiler
koordinatörlüğü, eğitim danışmanlık temsilciliği genel
müdürlük görevini tamamladıktan sonra 2020 yılında ayrılmıştır. Ardından kurduğu özelokulum.net Eğitim ve Danışmanlık şirketiyle, İstanbul’daki sayısız okula eğitim ve
kayıt danışmanlığı vermeye devam etmekte, aynı zamanda 2016 yılından bu yana, hem kurucusu hem de yarışma
grubu gibi VIP grupların eğiticiliğini yaptığı Sandık Folklor
Gençlik ve Spor Kulübünde, Sandık Akademi çatısı altında yurt içi, yurt dışı festivalleri düzenleyerek, deneyimli
kadrosuyla konservatuvara öğrenci yetiştirmektedir.
2021 yılından bugüne Ege Bilim Okulları Kurucu Temsilcisi olarak Genel Müdür görevini yürütmekte, Marka
Geliştirme ve Kurumsal Pazarlama süreçlerinden doğrudan çalışmalarına devam etmektedir.
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BİLİMLE YETİŞEN NESİLLER İÇİN
MUTLAKA KEŞFETMENİZ GEREKEN BİR PROJE:

“KEŞİF DÜNYASI”

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Bilim yolunda ilerleyebilmenin yolu önce çocuklarımızdan geçiyor. Çocuklarımız ne kadar çok MERAKLI- ne
kadar çok SORU SORAN, ne kadar çok ŞÜPHECİ- ne kadar
çok ARAŞTIRMACI olarak yetiştirilirlerse biz o kadar çok
varız. Geleceğe ve gelecek için eğitime yapılan katkı; en
önemli kazanımdır.
Bugün bu katkıyı, Keşif Dünyası projesi ile HENKEL
sunuyor. HENKEL Keşif Dünyası projesinin koordinatörü
Tuba KARABEY ve PR ajansı yetkilisi Müge Akay ile projenin paydaşlarından Yaratıcı Çocuklar Derneği merkezinde
bir araya geldik.

Yaptığı bir işi sevdiğini bütün hücreleri ile karşı tarafa
yansıtan, proje uygulamalarını anlatırken (son zamanlarda
gözler çok kamuoyu gündemine geldi ama) gözlerinin içi
ışıldayan, enerjik ve hareketli fiziki yapısıyla çocuklara çok
iyi bir rol model olduğunu kanıtlayan, biyografik geçmişi
“biyografisine sığmayacak kadar” diye tanımlanabilecek
bir isimle sıcak, sımsıcak bir söyleşi gerçekleştirdik.
Henkel, Keşif Dünyası projesini çocukların ilk ve belki
de en önemli keşiflerini kendi içlerinde yapmaları gerektiği inancıyla, ülkemizde 2015 yılından bu yana Yaratıcı
Çocuklar Derneği iş birliği ile gerçekleştiriyor.
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Karabey’in büyük bir zevkle anlattığı Keşif Dünyası
projesini ve bu proje kapsamında gerçekleştirdiklerini,
hedeflerini dinledikçe pek çok çocuğa ulaşıp onlara bilim konusunda çok büyük destek olduklarına şahit olduk.
Tuba Karabey dergimize projeyi en ince detaylarıyla şöyle
anlattı:

KEŞİF DÜNYASI’NIN KONSEPTİ VE
GELİŞİM SÜRECİ
“Keşif Dünyası’nın konsepti ve programı, 2011 yılında
Henkel uzmanlarının desteği ile birlikte Ruhr Üniversitesi Bochum’da Kimya Eğitim Bilimi Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Katrin Sommer önderliğinde geliştirildi. Keşif Dünyası’nda kullanılan deney malzemeleri ve çalışma kitapçıkları tamamen çocuklara özel olarak, uzmanlar tarafından
hazırlandı. Eğitim materyalleri içinde çizgi filmler, boyama
sayfaları, deney malzemeleri vb. pek çok materyal bulunuyor. Programda onlara bilimi sevdirecek eğitici ve eğlenceli deneyler yer alıyor. Bilim atölyelerimizin, çocuklara bilimi sevdirmenin yanında bir katkısı daha var: İçinde
doğayı korumaya teşvik etmek üzere, sürdürülebilirlik ile
ilgili bir modülümüz de bulunuyor. Burada sürdürülebilirlikten kastımız enerjinin, dünyanın ve yaşamın sürdürülebilirliği… Keşif Dünyası projesini, Almanya ve Rusya’dan
sonra uygulayan üçüncü ülkeyiz. Okullarda, projemizin
Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde 2018 yılında
açılan merkezinde ve online olarak düzenlediğimiz bilim
atölyelerinde, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin profesyonel
eğitimci ve uzmanları görev alıyor.’’

KEŞİF DÜNYASI’NI ÇOCUKLAR İÇİN
FARKLI KILAN ÖZELLİKLERİ
-“Keşif Dünyası’nın sırrı, eğitim metodolojisinde yatıyor çünkü atölye çalışmalarında çocuklara bir şey anlatmak yerine, uygulamalı bilim atölyeleri ile onların deneyerek keşfetmeleri sağlanıyor. Bilim ve keşfetmek, merak
ve soru sormakla başlıyor. Çocuklar, küçük yaşlarda hayatı
algılamaya çalışırken büyük bir merak içinde pek çok soru
soruyorlar ve ne oluyorsa sonradan soru sormayı unutuyorlar. Soru sormak, sonrasında sorularına cevap aramaya çalışmak, bazen doğru bazen yanlış yapabilmek bilim
için önemli. Merak, soru sorma cesaretine sahip olmak ve
öğrenirken eğlenmek Keşif Dünyası’nın temelini oluşturuyor. Keşif Dünyası’nda yüz yüze gerçekleştirilen atölye
çalışmalarına 8-10 yaş arasındaki çocuklar katılıyor. Çocuklar, okullardaki bilim atölyelerinde yapıştırma, yıkama,
temizleme ve sürdürülebilirlik dâhil olmak üzere çeşitli
konularda deneyler gerçekleştiriyorlar. Deneylerde araştırmalarını su, limon, yumurta kabuğu gibi doğal malzemeler üzerinde yapıyorlar. Ayrıca birbirinden eğlenceli

deneyler yaparlarken bolca soru soruyorlar, sorularının
yanıtını bulabilmek için çeşitli yollardan deneylerini gerçekleştiriyor, bazen korkmadan hata yapıyor, sonra yeni
baştan çözüm yolunu bulabilmek için bir kâşif hissiyle çalışıyorlar. Gözlem yapıyor, tahmin yürütüyor, gözlemlerini
bir kâşif gibi kaydediyorlar ve en sonunda bir sonuca varıyorlar. Sorularına yanıt bulmak için farklı yollar deniyorlar. Bu da gözlem yapma, ölçme, önceden tahmin etme,
verileri yorumlama, bu verilerden bir sonuç çıkarma ve
bir karara varma gibi becerilerine katkıda bulunuyor. Yani
aslında birer araştırmacı gibi çalışıyorlar. Programın sonunda da mucit sertifikalarını alıyorlar. Keşif Dünyası projesinde, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için
çocuklara özellikle doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci
kazandırılmaya büyük önem veriliyor. Evde Keşif Dünyası videolarımızda ise çocuklar deneylerimizi, evlerinde
kolayca bulabilecekleri malzemelerle, profesyonel laboratuvar gereçlerine ihtiyaç duymadan ve ebeveynlerinin
gözetiminde gerçekleştiriyorlar. Online atölyelerimizde de
öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ekran karşısına geçiyor ve uzmanımızın gerçekleştirdiği deneyleri beraberce
izleyerek, hep birlikte tamamlıyorlar.”

“33 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞA ULAŞTIK VE
ONLARI BİLİMLE TANIŞTIRDIK”
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‘’Keşif Dünyası projesinin temel amacı, çocukların
erken yaşta bilim ile ilgilenmeye teşvik edilmesi. Atölye
çalışmalarında çocuklara bir şey anlatmak yerine, uygulamalı bilim atölyeleri ile onların deneyerek keşfetmeleri
sağlanıyor. “Evde Keşif Dünyası” videoları ve online bilim
atölyelerimiz ile de şimdi çok daha fazla sayıda çocuğun
içinde bilim kıvılcımlarının ışıldamasını sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece projemiz, internete bağlanma imkânı bulunan her çocuğa ulaşabiliyor. Ayrıca öğretmenler, anne ve
babalar da çocuklara bu deneylerde eşlik edebiliyor. Keşif
Dünyası projemizde, bugüne dek gerek yüz yüze gerekse online eğitimlerle yaklaşık 33 bini aşkın çocuğumuza
ulaştık. Şimdi hedefimiz, online bilim atölyelerimiz ile Türkiye’nin her yanındaki çocuklara bilimi sevdirmek ve onları da Keşif Dünyası’nın yolculuğuna dahil etmek.’’

“PANDEMİ BOYUNCA
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETTİK”
-“Keşif Dünyası’nın, pandemi sürecinde de kesintisiz
sürdürülebilmesi amacıyla 12 farklı deney videosu için
çekimler gerçekleştirildi. Böylece projenin, birbirinden
keyifli ve eğitici deneylerden oluşan “Evde Keşif Dünyası” videolarıyla dijital platformdan ekranlara konuk olması
sağlandı. Şimdi tüm çocuklar, YouTube platformundan
“Evde Keşif Dünyası” videolarını ücretsiz izleyebiliyor. Minikler, evlerindeki basit malzemeleri kullanarak eğlenceli
deneyler yapıyor, hem öğreniyor hem eğleniyor. Pandemi
döneminde Keşif Dünyası’nın web sitesi (henkel-kesifdunyasi.com) de yenilendi. Böylece birbirinden eğlenceli
deneylerle çok daha kapsamlı ve interaktif bir içeriğe sahip oldu. Youtube’daki “Evde Keşif Dünyası” deney videolarına da şimdi siteden sadece bir tıkla ulaşılabiliyor. Site,
ayrıca öğretmenlerin de kaynak olarak kullanabilecekleri
bir niteliğe kavuşturuldu.”

ONLINE ATÖLYELERE
KATILIMIN SAĞLANMASI
-‘’Atölyelerimiz ülkemizin her noktasındaki okulların
başvurularına açık. Katılmak isteyen okulların kd@yaraticicocuklardernegi.org adresinden randevu almaları
yeterli oluyor. Böylece tüm okullar ve öğrenciler, Keşif
Dünyası bilim atölyelerinden ücretsiz şekilde yararlanabiliyor. Online bilim atölyelerimizle ülkemizin her köşesinde eğitim gören çocuklarımızı, içlerindeki dâhiyi keşfetmeye bekliyoruz. Atölyelerimiz son derece keyifli geçiyor.
Küçükler, deneylerimizde suyun ilginç özelliklerini keşfediyor, patatesten nişasta elde etmeyi, nişastadan suda
çözünebilir folyo ya da yapıştırıcı yapmayı öğreniyor. Böylece içlerindeki meraklı kâşif harekete geçmiş oluyor. Biz
de tüm okullarımızı ve öğretmenlerimizi randevu alarak,
öğrencileri ile birlikte Keşif Dünyası atölyelerine katılmaya
davet ediyoruz.’’

KEŞİF DÜNYASI PROJE KOORDİNATÖRÜ
TUBA KARABEY KİMDİR?
Lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Tuba Karabey, daha sonra aynı bölümde yüksek
lisans yaptı. Ay Ecesi, Michelangelo, Retro, Onlar ki…, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi pek çok oyunda rol aldı. Aynı zamanda kamera
deneyimi de bulunan Karabey pek çok projede yer aldı.
Oyunculuk dışında çeşitli yerlerde eğitmenlik yapan Karabey, 2018’den bu yana Keşif Dünyası Proje Koordinatörü
olarak görevini sürdürüyor.
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iXiredu Yurtdışı
Eğitim Danışmanlığı
(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

BİZ KİMİZ?
Eğitimde fırsat eşitliğini ilke edinmiş, eğitim teknolojilerinin önemine ve gücüne inanan, geneli akademisyenlerden oluşan, alanında uzman eğitimci, eğitim teknoloğu, yazılım geliştirici ve tasarımcılarla yapay zekâyı
eğitimin her alanı ile birleştiren bir ekibiz. Maltepe Ofisim
İstanbul Plazaları ve Akasya İş Kuleleri (Akasya AVM) ofislerimizde kurumsal ve kişiye özel olarak yurtdışından öğrenci getirme ve yurtdışına öğrenci gönderme hizmetleri
vermekteyiz.

iXiredu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
Firmamız, geleceğe dönük hayallerini gerçekleştirmek
isteyenlere akademik desteğin yanında entelektüel derinlik kazandırmak için profesyonel ve kaliteli bir danışmanlık
hizmeti sunmaktadır.

Yurtdışına Öğrenci Gönderme
ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin en prestijli üniversitelerinde ve bölümlerinde öğrenim görmek isteyen öğrencilere eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmaları
için en doğru tercihleri yapmaları konusunda profesyonel
bir ekiple danışmanlık ve akademik koçluk hizmeti sunmaktayız.
Uzman kadromuzla öğrencileri SAT, AP, IB, A LEVELS/
AS LEVELS, IELTS, TOEFL, GRE, Duolingo English Test ve
benzeri sınavlara hazırlarken aynı zamanda kabul aldıkları
üniversitelerin bölüm dersleriyle ilgili online veya birebir
ders desteği de vermekteyiz.

Danışmanlarımız Dünya sıralamasında üst sıralarda
bulunan birçok üniversitenin kabul önceliği olarak gördüğü “müfredat dışı etkinlikler” konusunda (sosyal sorumluluk projeleri, staj desteği, portfolyo ve özgeçmiş hazırlama
gibi) en doğru ve etkin yönlendirmeyi yapmaktadırlar.
Öğrenim görmek istedikleri ülkelerde alabilecekleri
mali yardım ve akademik burs imkanları ile ilgili danışmanlık hizmeti verip, burs başvuru sürecinin de takibini
gerçekleştirmekteyiz. Başvuru Danışmanlığı ile birlikte
‘’College Application Essay’’ Yazım ve Edit desteği vermekteyiz.
Firmamız verdiği hizmetlerle hem kurumsal hem de
kişiye özel çözümler üretmektedir. Eğitim kurumları için
öğrenci değişim programlarına, yaz okullarına ve dil okullarına öğrenci gönderme ile ilgili olarak kurumsal destek
sunmaktayız.

Yurtdışından Öğrenci Getirme
Birçok ülkeden anlaşmalı olduğumuz firmalar aracılığı
ile ülkemize öğrenci getirmekteyiz.
Öğrencilerin ülkemizde kayıt aşamasına gelinceye kadar ki tüm resmi işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.
Devlet ya da Vakıf Üniversitelerinde okuyacak olan öğrenciler için zorunlu olan “Türkçe Yeterlilik Sertifikası” için
gerekli olan dil eğitimini tüm seviyelerde vermekteyiz.
Kurumlar ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda grup
ya da özel ders programlarımız mevcuttur.
Eğitimini tamamlayan her öğrenci sadece Türkçe öğrenmekle kalmayıp, Türk insanının sıcaklığını, misafirperverliğini, adetlerini, yaşayışını özetle Türk kültürünü de
bizzat tecrübe etmiş olmaktadır.
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BAŞARI YOLUNDA
İLK ADIM:

DOĞRU CEVAP
Doğru Cevap Eğitim Kurumları, kurulma kararı verildiği ilk gün “öz güç” ile yolculuğu başladı.
Ülkemizde başarı elde etmek isteyenlerin ilk başvurduğu yol genellikle tabela isimlerinde Avrupai
bir lisan (dil) kullanmak olur.
Doğru Cevap yerli ve milli bir atılımla Türkçe’mize de sahip çıkarak yerli ve milli olma yolunda
ilerlemeyi seçti.

Taklit kolaydır ve çok para kazanma özentili bir
isimle olur. Zor bir yolculuğu seçen bu markanın
arkasında her zaman olduğu gibi başarılarda adına sıkça rastladığımız ve gençliğinin dinamizmi ile
daha da çok karşılaşacağımızı düşündüğümüz bir
isim var. Ümit KALKO
Kalko’nun tam yetki ile yetkilendirdiği Ahmet
Kadir AKTACİR’e biz sorularımızı yönelttik, o da
şöyle cevapladı:

OLUMLAMANIN TERAPİ
ETKİSİNİ GÖRDÜK
Ö.D.: Kuruluş öyküsü ve kuruluşundan bugüne kadarki evrelerinizi anlatır mısınız?
A.K.A.: Doğru Cevap daha henüz kurulurken öğrencilerin maruz kaldıkları ve belleklerinde yer eden bütün
olumsuz duygu ve düşünceleri adeta silmek, olumlu bir çıkış yolu bulmak, umut olmak amacını güdüyordu. Biz ismimizdeki olumlamanın adeta terapi etkisi yaptığını gördük.
Hem öğrencilerimizden hem de eğitim kadromuzdan çok
güzel dönütler aldık. Sınav sistemlerindeki değişiklikler de
kaygı düzeyini artırıyordu. Doğru Cevap olarak değişikliklere ilk adapte olan kurum olduk. Yeni soru tipleri veya
yeni kazanımları yayınlarımızda ilk yer veren kurum olduk.
Böylelikle öğrencilerimize güven verdik. İnovasyonu çok
önemsedik ve sürekli olarak AR-GE’ye yatırım yapmaktayız. Bundan sonraki yatırımlarımızın önemli bir kısmını dijitalleşme ve online platformlar oluşturacak.

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

HER ÖĞRENCİ BİZİM İÇİN
TEK VE EN ÖZEL
Ö.D.: Kurum olarak lokal anlamda bölgenize ve özel
öğretim alanında ülkemize verdiği katkılardan nasıl söz
edebiliriz?
A.K.A.: Biz öncelikle iyi bir çiftçi gibiyiz. Yani en iyi tohumu kullanan ve doğru zamanda ekim-biçim yapan çiftçi
nasılsa biz de eğitimde aynısını yapıyoruz. Her öğrencimiz
bizim tek ve en özel öğrencimizdir. Her öğrencimiz ülkemize ve insanlığa çok büyük katkılar sunma potansiyeli
taşımaktadır. Biz onların hayallerini paylaşıyoruz ve onları destekliyoruz. Her şey inanmakla başlar. Ülkemizde 20
milyonluk bir dinamik potansiyel var. Bu potansiyel en iyi
çiftçinin en önemli ürünleri.
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HEDEFİMİZ NİTEL BÜYÜME STRATEJİSİ
Ö.D.: Şu an ki hedeflere ulaşma durumunuz ve önümüzdeki yıl hedefleriniz neler? Yani kısa-orta ve uzun
vade hedeflerinizden bahseder misiniz?
A.K.A.: Doğru Cevap Eğitim Kurumları olarak özellikle
iç kayıt yenilemede en başarılı olan kurumlardan biriyiz
diyebilirim. Bu da bize olan veli ve öğrenci memnuniyeti
ile olmakta. Nicel bir büyüme hedeflemiyoruz. Tamamen
nitel bir büyüme stratejimiz var. Orta vadede kendi eğitim yazılımı ile fark oluşturan bir kurum olmayı planlarken
uzun vadede eğitim politikaları oluşturan, eğitim modelleri ile tüm dünyaya hizmet sunan bir yapı planlamaktayız.

TÜRKİYE’NİN EĞİTİM MARKASIYIZ
Ö.D.: Sizi diğer kurumlardan ayıran en önemli özellikler?

GELECEĞE
HAZIRLIKTA,

DOĞRU
TERCİH,
DOĞRU
CEVAP

A.K.A.: Bu sorunun tek bir cevabı var aslında: Yüksek
empati merkezli, en az iki adım ötesindeki problemleri
görerek çözüm yolları üreten, her kurumu kendi öz yatırımı olarak görerek samimi destek veren Türkiye’nin eğitim
markasıyız. Biz bir işi planlarken önce kendimizi şubelerimizin yerine koyarız. Yerel şartların da yer aldığı simülasyonlar kurgularız. “Ben olsaydım ne yapardım?” sorusuna cevap üretmedikçe planımızı hayata geçirmeyiz.

EN BÜYÜK REKLAMIMIZ
REFERANSIMIZ
Ö.D.: Neden Doğru Cevap Eğitim kurumlarına ben öğrencimi vermeliyim?
A.K.A.: Bizim en büyük reklamımız referansımızdır.
Herkes internetten alışveriş yapar. Ancak ürünü alanların yaptığı yorumlar etkilidir. Bizim var olan on binlerce
öğrencimiz de en büyük referansımızdır. Bir veli olarak
referanslarımıza ulaşmanız yeterlidir. Bizi velilerimiz o kadar yakından takip edip benimsiyorlar ki inanın kayıt aldığımız yeni velimize sanki yıllardır birlikteymiş gibi oluyoruz. Oryantasyon dönemi yaşamıyoruz diyebilirim. Hazır
bulunuşluk çok önemli. Velilerimiz bize öncelikle güven
duyuyorlar. Siz de gönül rahatlığı ili öğrencinizi bize teslim
edebilirsiniz.

HİBRİT EĞİTİMDE FARK YARATTIK
Ö.D.: Hibrit Eğitimde merhaleleriniz ve kat ettikleriniz?
A.K.A.: Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kendimize
özel yazılım yaptık ve bu yazılımı geliştirmekteyiz. Hiçbir
yazılım bitmez sürekli çağa ayak uydurmak durumundadır.
Şu anda bile başka kurumlardan bizim yazılımımızı kul-
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sınavları, kazanımlar ve sonuçlarını karne üzerinden takip
ediyoruz. Bu takibi velilerimiz de yapmaktadır. Eksik olan
konu veya ünite varsa mutlaka özel etüt veya takviye ile
tamamlamaktayız. Doğru Cevapta hiçbir konu tamamlanmadan geçilmez. Sık sık tekrar yapılır ve ödev verilir.
Sınav sonrası veri tabanlı bilgisayar programları sayesinde öğrencilerimizin yerleşeceği okul ve bölüm hata payı
sıfıra yakın olacak şekilde hesaplanır. Öğrencilerimize yıl
içinde meslek ve üniversite tanıtımları yapılır ve psikolojik
destek psikolog ve PDR uzmanlarınca verilir. Doğru Cevap
olarak öğrencimizin en önemli beklentilerini birlikte çalışarak ve mentörlük ederek karşılarız.

ÖĞRENCİLERİN ARADIKLARI
DOĞRU CEVAP BİZİZ
Ö.D.: Sizin bizim aracılığımız ile aktarmak istedikleriniz neler?
A.K.A.: Öğrencilerimize iletmek istediğimiz bir dipnot
var: Sorular ne kadar zor olursa olsun her sorunun sadece
bir adet doğru cevabı var! Aradıkları Doğru Cevap biziz.
Onların çevresinde mutlaka bir şubemiz vardır. Bir kahve içmeye de olsa bize uğramalarını bekliyoruz. Biz her
öğrencimizi tek öğrencimiz ve en özel öğrencimiz olarak
görüyoruz. Doğru Cevap adeta onların vazgeçemedikleri
yaşam koçu olacak.

lanmak isteyenler var. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu
gösteriyor. Biz hibrit eğitimi sadece pandemi dönemi için
planlamıyoruz. Artık uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası. İsteyen her öğrencimiz cep telefonu veya tableti ile
istediği derse katılım sağlayabilir. Eğitimde davranış değişikliğinin olası beklenir. Bizim öğrencilerimiz hibrit eğitim
kültürüne sahipler. Ayrıca profesyonel çözüm ortaklarımız
da bulunmakta. Öğrencilerimiz 7/24 çözemedikleri soruları sistem üzerinden gönderebiliyor. Birkaç farklı çözüm
yolunu dakikalar içinde öğreniyorlar. Hibrit eğitimde fark
oluşturduk diyebilirim.

DOĞRU CEVAPTA HİÇBİR KONU
TAMAMLANMADAN GEÇİLMEZ
Ö.D.: Sınav rehberliği hususunda neler yapıyorsunuz?
A.K.A.: Öncelikle şunu belirteyim ki mükemmel bir
yazar kadrosu ve yayın grubumuz var. Öğrencilerimizin
bir yıl boyunca yapacakları her şeyi içeren akademik takvimi Genel Merkez Rehberlik Koordinatörlüğünce hazırlamaktayız. Her öğrencimizi dijital asistan programımıza
kaydederek takip ediyoruz. Yıl boyunca yapılan deneme
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KULELİ ORTAOKULU
BİLİMSELLİKTE LİDER

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

İstanbul Bahçelievler’de bulunan ve değişik aktiviteleriyle hem ilçe hem de İstanbul genelinde fark yaratmış
bulunan Bahçelievler Kuleli Ortaokulu’nun Tubitak 4006
Bilim Fuarı beklenenin üzerinde ilgi gördü.
Bahçelievler Kuleli Ortaokulu’nun hazırladığı Tubitak 4006 bilim fuarı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü
saat:10:00 da Tübitak yetkilileri ve protokol üyelerinin
katılımıyla açıldı.
Tübitak Bilim Fuarında, Kuleli Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı 15 projeyle bilimsel çalışmalar sergilendi. 2
gün süre ile açık kalan projede 5 öğretmen ve toplam 75
öğrenci görev aldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Kuleli Ortaokulu Müdürü
Yüksel POLAT “Okulumuzda Geleneksel hale gelen Tübitak 4006 Bilim Fuarımızı bu yılda açtık. Birbirinden güzel
ve örnek bilimsel çalışmalarımız sergilendi. Öğretmen
ve öğrencilerimiz sene başından beri bu projelerle uğraşmaktadırlar. Emeği geçen Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kuleli Ortaokulu Bilim,
sanat ve spor çalışmalarında Bölgesinde LİDER olma
özelliğini devam ettirmektedir.” Dedi.
Bizde Kuleli Ortaokulu bu güzel bilim fuarından dolayı
tebrik ederiz.
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TEBRİK EDERİZ
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ÖNCÜ OKUL YÖNETİCİLERİ
ANKARA’YA ÇIKARTMA YAPTI

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

ÖNCÜ OKUL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ANKARA’YA YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİRLİKTE
ÇIKARTMA YAPTILAR.
Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. YK Başkanı, Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, YK Başkan Yardımcısı Gülsen Figen
Fidan, YK Üyesi Kübra Biberoğlu ve Ankara’daki üyeler Hamdi Bekiz, Nilgün Altun ve Enes Okutan hem partilerin eğitim
politikalarından sorumlu isimleriyle hem de bakanlık nezdinde yetkili isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiler.
İyi Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevinç Atabay, MEB Bakan Müşaviri Mebrure
Görmez Emin, MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet
Oral’la sırasıyla görüşüldü. Uzun süren bu görüşmeler sırasında pek çok konu ele alındı. Görüşülen konular arasında
‘’Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda okul yöneticiliğinin meslek olarak tanınmaması, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çok
zayıf ve amaçtan uzak olması, okul yöneticilerinin özlük haklarının ve kariyerlerinin düzenlenmesi, YÖGEP eğitimlerinin
verimsiz olması, özel okul yöneticilerinin durumu, okul yöneticilerinin günlük, sosyal, mesleki hayatları raporu, okul müdür yardımcıları ve doktoralı okul yöneticileri raporu’’ yer aldı.
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BİR FUAR BÖYLE GEÇTİ
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ÖĞRETMEN OKULU
MEZUNU ÖĞRETMENLER BOŞ DURAMAZ

(Zafer Yılmaz / Öğretmenim Dergisi /Özel-Antalya)

Köy enstitüsü ve Öğretmen Okulu mezunu öğretmenlerin neden toplumun göz bebeği haline geldiği Antalyalı,
Nazilli Erkek İlköğretmen Okulu mezunu sanatçı öğretmen Ahmet Taşkıran tarafından bir kez daha toplumun
önüne getirildi.
Öğretmen Okullarında yetişen bütün öğretmenlerin,
“sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri
kopmuş demektir” diyen kurucu önderimiz mareşal Gazi
Mustafa Kemal’in direktifleri doğrultusunda verdiği sanat
eğitiminin asla göz ardı edilemeyeceğini, müzik dersinde
mandolin veya herhangi bir müzik aletini çalamayanın
sınıf geçemediğini, beden eğitimi dersinde 100 metreyi
belirli bir saniyenin altında koşanın, basketbolda potaya
üçlük atamayanın, voleybolda pasörlük yapamayanın sınıf
geçemediğini” anlatan heykeltraş, sanatçı, öğretmen Ahmet Taşkıran dergimize verdiği özel açıklamalarında şunları söyledi:

-“Emekliliğimin ilk beş yılını özel bir sektörde değerlendirdikten sonra bir grup arkadaşımla Antalya Muratpaşa belediyesinin açtığı kurslara katıldım. Ancak son
dört yılımı seramik üzerine yoğunlaştırdım. Çamura şekil
verme hem güzel bir terapi olduğu gibi yaratma hazzını
da tattırıyor. Bende bu iki duyguyu birlikte yaşıyorum.
yaptığımız objeleri 1000° üzerinde pişirdikten sonra sırlarla renklendirerek ölümsüzleştiriyoruz. Ben resim öğretmeni olarak ve aynı zamanda sanat tarihi öğretmeni
olarak tarihe bir kez daha dokunmak istedim. Yaptığım
çalışmaları oksitleyerek doğal görünümü yakaladım. Çalışmalarımda Antik eserlerden yararlandım gibi özgün
tasarımları da önem verdim.Yaptığım çalışmalardan büyük zevk aldığımı söylemek isterim. Biliyorum ki ‘’emek
verilen her şey güzeldir’’ Bu arada çalışmalarımıza da
destek veren kurs öğretmenimiz sayın munise Eser’e de
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şükran borçluyuz.Kurs öğretmenimizin destekleriyle kursiyer arkadaşlarımız 1-9 Nisan tarihleri arasında eserlerini Antalya müzesinde sergileme fırsatı buldu. Çalışmalarımızda bize ev sahipliği yapan Antalya Muratpaşa belediyesine,
Azize Kahraman Halk eğitim Merkezine, İlçe kaymakamımıza ve Antalya müzesine teşekkür ederim. “
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DEĞERLER EĞİTİMİ
BİLİNCİ İÇİN YARIŞTILAR

(Zafer Yılmaz / Öğretmenim Dergisi /Özel-Antalya)

Antalya Valiliği koordinesinde yürütülmekte olan
AHENK Projesi kapsamında yer alan DEĞERLER EĞİTİMİ
Faaliyetlerinin desteklenmesi, tüm paydaşlarda Değerler
Eğitimi bilincinin geliştirilmesi, iyi etkinlik örneklerinin ve
yeni kabiliyetlerin gün yüzüne çıkartılması ve Değerler
Eğitimi Arşivinin zenginleştirilmesi amacıyla Antalya İli
genelinde bulunan resmi-özel tüm Liselerin katılımıyla
Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir.
Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen yarışmaya bu yıl ki ilgi beklenenin üzerindeydi. Katılımcı ve
seyircilerin adeta nefeslerini tutarak beklediği jüri sonuçları AKM Aspendos salonunda açıklandı.
Her zaman olduğu gibi kazananların ve kaybedenlerin
olduğu bu yarışmada da esas kazanan Öğretmenim Dergisi Antalya temsilciliğine göre Antalya oldu. Her alanda
var olduğunu gösteren ilimiz bu alanda da “varız” dedi.
Bahse konu yarışmaya; 66 (Altmış Altı) Film katılmıştır.
Jüri tarafından yapılan değerlendirmeye göre;
Bir birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük, bir Burak Şahin Özer, bir yeşilçam Özel, iki teşvik, iki mansiyon kategorilerinde ödül dağıtımı yapılmıştır.

Bahsi geçen kategorilerde dereceye giren 9 filme ödül
verilmiş olup sonuçlar tören esnasında tüm katılımcıların
huzurunda açıklanmıştır. Yeşilçam özel ödülünü vermek
için sinemaya emek vermiş isimlerden sanatçı Gülsen
Tuncer ve eşi yönetmen Engin Ayça onur konuğu olarak
davet edilmiş ve ödüller şöyle sıralanmıştır.
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DERECE

İLÇESİ

OKUL ADI

FİLMİN ADI

YÖNETMEN
ÖĞRENCİ

DANIŞMAN
ÖĞRETMEN

1.

ALANYA

NİMET ALAETTİNOĞLU ANADOLU LİSESİ

KİMİM BEN

SELÇUK OĞUZ

TOMURCUK ÇAKAN

2.

KEPEZ

NERİMAN EROL YILMAZ SOSYAL
BİLİMLER LİSESİ

SÜR-GÜN

KÜBRA KARAGÜL

SELDA GÜLEN

3.

MURATPAŞA

TÜRK TELEKOM ANADOLU
LİSESİ

NAMIDEĞER

ALPEREN TAŞ
BURAK ALTINTAŞ

ELVAN GÜNEŞ

MANSİYON

MURATPAŞA

ÖZEL BİLFEN ANTALYA
FEN LİSESİ

DEĞİŞİM SENİNLE BAŞLAYACAK

EMRE TÖREHAN TÖRER

YONCA KOREL

MANSİYON

KEPEZ

KARATAY ANADOLU LİSESİ

KAYIP

MEHMET ALİ SÜTCÜ

BİRGÜL FARSAK

TEŞVİK

KEPEZ

ATSO GÜZEL SANATLAR LİSESİ

ÇARPITMA

IRMAK DEMİR

RECEP ULUÇAY

TEŞVİK

KEPEZ

GÜLVEREN ANADOLU LİSESİ

AŞMA

ARLAN MANSUROV

EBUBEKİR CANTEZ

YEŞİLÇAM ÖZEL

KEPEZ

KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

AÇIK MİKROFON

TÜRKAY ÖZDEŞ

ÖZBİR YAŞAR

BURAK ŞAHİN
JÜRİ ÖZEL

FİNİKE

FİNİKE ANADOLU LİSESİ

GÖLGELER

MUSTAFA SÜHA ŞİMŞEK

FATMA DALGIÇ
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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI
BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN ETKİLEYİCİ
MEKTUPLAR ALDI

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Batman’dan gelen lise öğrencileri, “50 Kitap, 50
Dünya” projesi kapsamında Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrencileri ağırlayan Başkan Çalık, öğrencilerden gelen
mektupları tek tek okuduğunu belirterek, “Çok etkileyiciydi. Varlığınızı bize uzakta da olsa hissettirdiniz. Bu memleketten umutlarını hiç koparmayan
gençlerin olduğunu bilmek çok kıymetli. Memleketin her noktasında gençlere güvenmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

50 Kitap, 50 Dünya
Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, “50
Kitap, 50 Dünya” projesi kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Lisede
düzenlenen proje kapsamında kitap okuma yarışması yapılarak, hedeflenen kitapların tamamını okuyan ve başarılı olan 15 öğrenci İstanbul gezisi ile ödüllendirildi. Geziye
katılma hakkı kazanan öğrenciler, Edebiyat Öğretmeni
Mahfuz Yılmaz aracılığıyla Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık’a mektup yazarak Beylikdüzü gezisi
için destek istedi.
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Öğrencilerin ricasını kırmayarak Beylikdüzü’ne davet
eden Başkan Çalık, öğrencileri BAKSM’de karşılayarak
Galeri Bedri Rahmi salonu ile Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni gezdi. Daha sonra Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ni
gezen lise öğrencileri, Beylikdüzü Smart’ı da ziyaret etti.
Ayrıca müzik bölümü öğrencileri, gezi öncesi Beylikdüzü
Sahnesi’nde müzik ziyafeti sundu. Ziyaretten memnuniyet
duyduğunu ifade eden Başkan Çalık da öğrencilere eğitim
hayatlarında başarılar dileyerek, öğretmen ve öğrencilere
Nutuk kitabı hediye etti.
“Memleketten umutlarını hiç koparmayan gençlerin
olduğunu bilmek çok kıymetli”
Batmanlı öğrencileri Beylikdüzü’nde ağırlamaktan
dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kitap okuma projesi
kapsamında öğrenciler Beylikdüzü’ne gelmek istediklerini
bizlere ilettiler ve biz de gençlerimizi davet ettik. Bize mektup yazmışlar. Mektupları tek tek okudum. Çok etkileyiciydi. Varlıklarını bize uzakta da olsa hissettirdiler. Memleketten umutlarını hiç koparmayan gençlerin olduğunu bilmek
çok kıymetli. Memleketin her noktasında gençlere güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü bu işi dönüştürecek olan
gençlerdir. Öğrencilerimizi Beylikdüzü’nde ağırlamaktan
dolayı da memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.”
ifadelerini kullandı.

“Beylikdüzü kültür sanat demek”
“50 Kitap, 50 Dünya” projesi kapsamında Beylikdüzü’ne geldiklerini belirten Edebiyat Öğretmeni ve aynı
zamanda projenin koordinatörü olan Mahfuz Yılmaz ise
“Projede Türk ve dünya edebiyatından seçtiğimiz 50 yazar
var. Amacımız 4 yıl boyunca bu 50 yazarı çocuklara okutmak. Tabii bu kitap okuma formatının bir de ödül bölümü
var. Çocuklar tüm kitapları okudu ve biz de bizi misafir
etmesi ve İstanbul’u görmemize imkan vermesi için sayın
başkanımıza mektup yazdık. Başkanımız da bize olumlu
dönüş yaptı ve böylece buraya geldik. Beylikdüzü’ne ilk
defa geldik ve çok beğendiğimizi ifade etmek isterim. Beylikdüzü kültür sanat demek. Sanat değiştirir, sanat dönüştürür.. Gençlere, kültür sanat çalışmalarına ve eğitime çok
önem verilen bir yer. Bize bu imkânı sağlayan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a çok teşekkür
ederim.” şeklinde konuştu. Beylikdüzü’nü çok beğendiklerini ve belediye başkanı tarafından çok iyi karşılandıklarını söyleyen Batmanlı öğrenciler ise BAKSM’de bulunan
kütüphaneler ve Beylikdüzü Smart’tan çok etkilendiklerini
dile getirdi.
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EĞİTİM NEFERİ Sezai EYÜPOĞLU:
“MALZEMESİ İNSAN OLANLARIN PARDONU OLMAZ”

(Melisa Gülbas / Öğretmenim Dergisi / Özel-İstanbul)

Geçtiğimiz günlerde Erzurum Aşkale’den Öğretmenim Dergisi Sahibi Adnan Gündüz’e gelen şöyle bir mesaj
vardı:”…………….. Sizden öğrenecek daha çok şeyimiz var.
SİZ ÖĞRETMEN OLMAMIŞ ÖMRÜNÜZÜ ÖĞRETMENLİK
MESLEĞİ İÇİN ADAMIŞ BİR DEĞERSİNİZ”
Öğretmenim Dergisi’nin hiç aksamadan sürdürülen
142 sayılık yayın geçmişi içerisinde bir isim var ki sayfalarımızın sürekli konuğu.
Neden bu isme bu kadar yer verdiğimiz de bize sorulan soruların en başında gelmekte.
Ama’ sız ya da’ sız ve hiç beklemeden cevaplayalım:
“Yaşamlarını meslekleri ile bütünleştiren insanlar
vardır. Onlar öğretmenler ise asla kötü olmayı beceremezler. Asla kırıcı olamazlar ve asla çalışma arkadaşlarına patronluk taslayamaz onları yol ve çalışma arkadaşı
olarak görürler”
İşte Sezai Eyüpoğlu böyle bir isim.

BENCİL değil SENCİL olabilen bir isim. Empati kurabilen, mesleğinin gereğini en ince ayrıntısına kadar yerine
getiren ve dergimizin isminde olduğu gibi, hepimizin en
saf duygularla öğretenimize ÖĞRETMENİM dediğimiz o
saf, tertemiz, duyguları ile ama aklın öncülüğünde yol kat
edebilen.
Söylem ve uygulama tezatlığını yaşamamızın her alanında bazen yaşarız. Bu isim de bu tezatlık yok. Hani denir
ya; “bazen her şey göründüğü kadardır” diye. Bu isim için
de her uygulaması söylemlerinde olduğu kadar.
Bunları övgü olarak söylemiyor ama bir kez daha görüyoruz ki başarının sırrı tesadüfi değil. Hele öğretmenseniz. Bu mesleği ne kadar yaptığınız değil, ne kadar içtenleştirip içtenleştirmediğiniz önemli!
Gelin arkadaşlarımızın sorularını aşağıdaki şekilde cevaplandıran Sezai Eyüpoğlu’nun cümleleri ile sizi baş başa
bırakalım ki bizim yazdıklarımızın doğruluğunu siz teyit
edin!
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“EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK;
BİR YAŞAM TARZI,
BİR HAYAT FELSEFESİ”
-“Eğitim sektörü geliri olan bir işletme. Ben eğitimi
hiçbir zaman bir iş ve bir meslek olarak görmedim. Ben
öğretmenim, branşım tarih ve yüksek lisansım psikoloji. Farklı alanlarda çalışmalar yaptım ama uzun yıllardır işletmeler yönetiyorum. 2015-16 yılına kadar zaten
sektör içerisinde üst düzey yönetici olarak görev aldım.
Türkiye genelinde büyük markaların genel müdürlük ve
CEO görevlerini üstlendim. Ailemin tek çocuğuydum ve
ekonomik durumları da iyiydi. Müteahhitlik yapabilirdim.
Kısacası eğitimi hiçbir zaman iş olarak görmedim. Eğitim,
öğretmenlik bana göre bir yaşam tarzı, bir hayat felsefesi. Bir öğretmenin dünyasında, kişiliğinde, karakterinde,
mizacında başkalarının mutluluğu ile mutlu olmak varsa
bu onun için meslek hayatında mutlu olabileceği bir alandır. Başka insanların, öğrencilerin, geleceği yetiştirilen
bir neslin gözlerinde mutluğu bulabiliyorsa o insanın öğretmenlik kişiliği var demektir. Öğretmenlik kendisi mum
gibi yanan ama yanarken de başkalarını aydınlatan bir
kişilik olarak tarif edilir. Dolayısıyla öğretmenlik fedakârlık ister ve ayrıca yaşam tarzı haline getirilmeyi ister.
Eğer öğretmenliği sabit bir gelirim olsun şeklinde yapacaksanız ve kişiliğinizde başkalarını mutlu etmek yoksa
ne olur bu işi yapmayın! Çünkü bizim malzememiz insan.
Örneğin bir kalemin ticaretini yapsak, yanlış bir şey yaptığımızda ve yapamadığımızda ya da hakkını veremediğimizde maddi bir kayıp yaşarsınız. Bunu para kazanır ve
yerine koyarsınız ama bizim sektörümüzün malzemesi
insan olduğu için insana verilen zararın telafisi mümkün
değil. Çünkü biz insanın zamanıyla uğraşıyoruz. Bir öğrenciye bir yıl boyunca yanlış eğitim verdiniz ve bu bir yılı geri
almak istesek bu mümkün değildir. İnsana verilen zararın
pardonu yok. Bu manada eğitim işletmelerini bütün hizmet sektöründen, ticaretlerden ve işletmelerden çok ayrı
görüyorum. Bir öğretmenin dokunmadığı kimse yoktur.
Dolayısıyla öğretmenlik benim dünyamda ayrı bir yer işgal ediyor. Bir meslek, iş ve para kazanma aracı değil bir
hobi, mutluluk kaynağı olarak algılıyorum.

“HAYATIMDA VERDİĞİM EN İYİ KARAR
EĞİTİMCİLİĞİ SEÇMEK OLDU”
Verdiğim en iyi kararlardan biri okul hayatımı devam
ettirmek oldu. Okul hayatım boyunca çok sosyaldim. Bandoda majördüm, tiyatroda başrol oynuyordum, okul
adına gazete çıkarıyordum. Tüm bunları yapmaktan mutluluk duyuyordum. Bu sosyal hayatıma devam etmek istiyordum. Okulda kalmanın en iyi yolu öğretmen olmak.
Dolayısıyla öğretmen olmaya karar verdim ve bu kararımı

hiç değiştirmedim. Hayatımda verdiğim en iyi karar mesleğimi, öğretmenliği ve eğitimciliği seçmek oldu. Öğretmenliğimle ilgili pek mütevazılık yapamam, iyi bir öğretmendim diyebilirim. Yanlış verdiğim karar ise insanlara
çok güvendiğim için ticari hayatımda verdiğim kararlar
oldu. Bunlardan en büyüğü de ortaklı iş yapmamızdı. O
insanlar da meseleye benim gibi bakmıyorlardı ve bunun
zararını gördüm diyebilirim.
Her zaman işletmeci arkadaşlarıma şunu söylemişimdir: “Kurumlarımızda çalışan bir müstahdemin çocuğuna
götüreceği sütün mesuliyeti bizim omuzlarımızda.” Bu
bizlere ayrı bir mesuliyet yüklüyor. Ayrıca eğitim dışında
işletmenin de hakkını vermek gerekiyor. İşletmenin kendisini doğru tanıtması, anlatması ve tanımlaması gerekiyor.
İşletmenin işini hakkıyla yapması gerekiyor ki işletmesel
döngüde de sıkıntılar olmasın. Eğer bir işletme doğru yapılıyorsa ve işletme dışında yerlere yanlış harcama yapılmıyorsa o kurumda herhangi bir problem olmaz. Bazı kurumlar bunu kendi parası gibi görebiliyorlar ve bu parayı
farklı yerlere yatırım yaptıklarında işletmeyi darboğaza
sokabilirler. Bunu ortaklık boyutunda ben de yaşadım ve
gözlemledim.

“DOĞAL LİDERLİĞİNİZLE İYİ BİR
YÖNETİCİ OLURSUNUZ”
Hiçbir zaman bulunduğum yerlerde kapım kapalı olmadı. İnsanlar içinde bir insan olmaya çalıştım. Yöneticilik mahiyetinde makamdan güç alınan bir yöneticiliği
benimseyemedim yani doğal liderliğinizle varsanız iyi bir
yönetici olursunuz. Ama makamdan güç alınarak ve o ma-
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kamdan güç alınarak yapılan müdürlük, idareciliğin çok
uzun süreli verimli olacağına inanmıyorum. Ticaretimde
hayat prensibim şu oldu: “Telefon numaramı değiştirmeyeceğim.” Asıl önemli olan sıkıntı veya kriz yaşanıldığında dik durabilmektir. İş ilişkilerinde de ikili ilişkilerde de
aynı yöne bakmaktır önemli olan. Birbirinize bakmanız
önemli değildir; aynı yöne bakmanız, aynı şekilde düşünmeniz ve aynı rüyayı görebilmeniz çok önemli. Ayrıca
işin kanununu, anayasasını çok iyi oluşturmanız gerekiyor.
Bugün eğitim sektöründe pandemi den sonra eğitim kurumlara kapandı ve bunun ciddi bir ekonomik zararı oldu.
Kurumlar ayakta kalmaya çalıştılar. Bu yıl ekonomik süreç
de çok fazla zorluyor. Ama ne olursa olsun işinizi doğru
yapıyorsanız geç de olsa doğru sonuç alırsınız.

hükmeder dolayısıyla biz de çocukların dünyasına hâkim
olmalıyız ki onlara hükmedebilelim. Kısacası Form’un bir
içeriği ve bir hikâyesi var ve yeni nesle hitap eden bir hikâye, yeni neslin başarısına odaklanmış bir hikâye.

“Yeni Nesli Başarısına Odaklıyız”
Yeni neslin başarısına odaklanmış bir içeriğimiz var.
Akademik formda; önce çocukların eksikliklerini akademik anlamda tespit ediyoruz. Bu tespiti deneme sınavlarıyla ve konu tarama testleriyle yapıyoruz. Önce teşhis
koymalısınız ki tedaviye geçebilesiniz. İkincisi kişiler arasında öğrenme farklılıkları var. Her kişinin boyu, kilosu ve
ayakkabı numarası nasıl farklıysa öğrenme şekilleri de
kendine özgüdür. Fakat bazen biz eğitimciler bütün öğrencileri bir sınıfa yerleştiririz ve sanki hepsinin boyu aynıymış gibi her şeyi öğrenme mevcudiyetindelermiş gibi
davranırız.

“Bill Gates’in Çocuğu Akıllı Tahta
olmadan da öğrenebiliyor,,
Amerika’ya Silikon Vadisi’ne gittiğimde Bill Gates’in
çocuğunun akıllı tahtanın bulunmadığı bir sınıfta eğitim
aldığını söylemişlerdi ama biz başarıyı akıllı tahtada arıyoruz. Oysaki bizim akıllı eğitimcilere ihtiyacımız var.

“Marka = Söz. Sözünüzde durursanız
MARKA, Duramazsanız MADARA”
Form profesyonel yöneticilikten ayrıldıktan sonra,
çok severek oluşturduğum bir marka. Marka söz demek
ve ancak sözünüzde durursanız marka olursunuz, duramazsanız madara olursunuz. Bu anlamda, yaklaşık 8 yıldır emek verdik ve karşılığını da almaya başladık. İçerik
olarak şu kısım çok önemliydi: Dünya çok hızlı dönüyor
ve değişim çok hızlı oluyor. 1990’lardan sonra her gün 1020 yıllık değişimler yaşamaya başladık. Bizim en büyük
artı yönümüz bu sürekli değişen dünyada kendimizi her
daim güncelleyebilmek oldu. Büyük kurumları yönetirken de her yıl ekibimizle masaya oturup aynı marka için
bu yıl yeni bir marka üreteceğiz diye oturduk. “O yıl neler
değişti, yeni nesil öğrenci nasıl değişti ve dünyayı nasıl
algılıyor?” Tüm bunlara cevap aradık çünkü eğer muhatabınızı iyi anlamazsanız doğru bir iletişim kuramaz ve iyi
bir eğitim veremezsiniz. Bundan 5-6 yıl öncesine gidersek adımız bile farklıydı. O zamanlar adımız dershaneydi,
şimdi ise adımız kurs oldu. Ayrıca jenerasyon da değişti.
5 yıl önce hayata bakan çocukla şimdiki çocuk birbirinden çok farklı. Şimdiki kuşak çatışması da çok farklı çünkü
çocuklar büyüklerden daha çok bilgiye sahip. Bilen kişi

Uzakdoğu’ya gittiğimde gördüm ki 10-15 yıl önce eğitimi yerlerde olan Singapur’un daha sonra kurul oluşturarak ve bunun da arkasında durarak, severek ders çalışan
öğrencilerin bulunduğu bir ülke haline gelmişler. Oralardaki gözlemlerimle de bunu hem Türkiye’ye hem de
kurum içerisindeki dershane formatına uyarlayarak Focus
Form Dikkat Atölyesi diye bir sistem oluşturduk.

“Form Focus Dikkat Atölyesi”
Buradaki hedefimiz; önce çocuğun akademik hayatını
dikkate almak. Diğer taraftan da dikkati, odaklanması ve
okuduğunu anlamasıyla ilgili elimizde veri olmalı ki çocuğa doğru eğitim verebilelim. Yani mesele çocuğa sürekli
ders anlatma değil, önce muhatabı çok iyi algılamak gerekiyor. Bir kişinin matematik veya müzik yeteneği üst seviyedeyken başka yetenekleri çok düşük seviyede olabilir.
Bunun önce tespit edilmesi gerekiyor. Yanlış malzemeyle
doğru iş yapılmaz. Yani kem alat ile kemalat olmaz.
Bu anlamda bizim için yayınlar da büyük öneme sahip. Yayın içeriklerimize de bu anlamda ciddi şekilde güveniyoruz. Ayrıca biz tüm öğrencilerimize bilinç atölyesi adı
altında dikkat, odaklanma ve konsantrasyon gibi hafıza
teknikleri gibi eğitimler de koyduk.
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Biz eğitimcilerin yapıyormuş gibi yapma, trübünlere
oynama gibi bir lüksümüz yok.

“Yeni Nesil Edilgen”
Yeni nesil şu an edilgen. Biz önceden etkendik. Şu
anda eğitim aşamasında olan nesil, sürekli ekran, bilgisayar ve telefon karşısında. Oturarak hareketsiz bir biçimde
mavi ışığa maruz kalarak edilgen bir şekilde sadece parmakları oynayan bir süreç yaşıyor. Ama bu durumda yapmamız gereken bilgisayarları kapatıp kırmak değil. Hatta
uzaktan eğitim döneminde biz bunu teşvik ettik. Ama diğer taraftan da her iyinin eksileri çıkıyor. Bunun da bize
getirdiği dikkat, odaklanma gibi negatif etkileri olabiliyor.
Buna bir çözüm üretmek gerekiyor ve biz bu soruna bir
çözüm ortaya koyduk.
Biz sıradan bir dershane veya kurs değiliz. Biz bu manada olması gereken ve yeni nesili çok iyi anlamış, öğrencilere de ne verilmesi gerektiğini iyi bilen bir kurum olduğumuzu düşünüyorum. Öğrencinin başarıya ve doğru
eğitime ulaşmak için ihtiyacı ne varsa böyle bir içerikle
Form Kurumları hizmet veriyor. Bu manada hem markamıza hem de içeriğimize, kadromuza ve ekibimize ciddi
anlamda güveniyoruz. Dersimizi çok iyi çalışıyoruz diyebilirim.

“Bu sektör Ülkenin Geleceği”
Özel eğitim sektöründe yatırım yapan ve bu konuda
ısrar eden, bu konuda ayakta durma mücadelesi veren
tüm kurucuların ve işletmelerin tebrik ve takdir edilmesi lazım. En önemlisi ise teşvik edilmesi lazım. İstihdam
oluşturmanın dışında ülkenin geleceğiyle ilgili mücadele
veren bir sektör.
Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de art niyetli
de olabilir. Ama hizmet ve eğitim sektörünün malzemesi
insan olduğu için sektörde çok uzun vadede sektörde kalabilme ihtimalleri yok. Siz kaliteyi artırmak zorundasınız.
Diğer kurumlardan farkımız muhatabı çok iyi algılayıp buna dönük bir içerik oluşturmak. Bu şu anda farklı
kurumlarca taklit ediliyor ve bu da bizi sevindiriyor. Taklit aslını güçlendirir ama herkes doğru olanı yaparsa siz
daha da doğrusunu ve kalitesini ararsınız. Bu rekabet de
sektöre güç verir. Rekabet kaliteyi artırma ihtiyacı hissettirir. Marka olarak doğru bir içerik oluşturduğumuzu düşünüyoruz, muhatabı çok iyi algıladığımıza inanıyoruz. Yayın
içeriklerimize, ekibimize ve kadromuza da güveniyoruz.

“Sencil Değil Bencil Mi
Yoksa Bencil Değil Sencil Mi?”
Yeni jenerasyon biraz daha bireysel. Daha az çalışıp
daha kısa sürede kazanç sağlamak istiyorlar. İnsan sosyal ve duyguları olan bir varlık. Yeni nesilde de kişilikleri,
mizaçları eğitim mesleğine uygun öğrencilerimiz var. Eğer
kişilikleri başkasının derdiyle dertlenmeye müsaitse, başkalarının mutluluğuyla mutlu olan bir fıtrata sahiplerse
mutlaka eğitim sektörünü seçebilirler. Eğer öğretmenler
sencil değil bencillerse ve sencil olamıyorlarsa eğitim
sektörünü seçmeliler. Ama dediğim gibi bencil değil sencil olan ve başkalarının mutluluğuyla mutlu olan öğrenciler gelecekte eğitim alanında mutlu ve başarılı olurlar.

“Öğretmenim Dergisi “
Öğretmenim Dergisi’nin benim hayatımda çok önemli
bir yeri var. Her şeyden önce Öğretmenim Dergisi imtiyaz sahibi Adnan Hocamın yol gösterici, dost, abi olarak
çok önemli bir yeri var bende. Bu manada yıllar yıllar önce
tanışmıştık Adnan Hocamla. Daha Öğretmenim Dergisi
yeni çıkıyordu. O dönemde çok sevinmiştim çünkü böyle
bir dergiye ihtiyaç vardı. Öğretmenin derdiyle, alanıyla ilgili insanların bir şeyler okumaya, bilinçlenmeye, kurumlardan ve kuruluşlardan haberdar olmaya ihtiyacı vardı.
Öğretmenim Dergisi önemli bir ihtiyacı kapattı. Bir dergi
çıkarmak çok zor değil, asıl mesele sürdürülebilir olmak.
O gün bugündür Öğretmenim Dergisi müthiş bir istikrarla ve işin hakkını vererek sürdürülebilir oldu. Günden
güne de kendini geliştirdi. Bu anlamda bende de önemli
bir yere sahip. Sizin vesilenizle size ve Öğretmenim Dergisi ekibine teşekkür ediyorum.”
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DÜNYA’NIN BİLİM ORTAK DİLİNDE
BİZ NEREDEYİZ?
“BİRLİKTE İNGİLİZCE PROJESİ”
“Birleşik Krallık’ın eğitim, sanat, ve İngilizce alanlarında, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki işbirliklerini
geliştirmekten sorumlu kurumu olan British Council”ın
BİRLİKTE İNGİLİZCE Projesi bu anlamda bizim de ilgimizi
çekti.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sabancı Vakfı işbirliğiyle
sürdürülen projenin, ne düzeyde, nereden nereye ve ne
kazandıracağı gibi karmaşık sorularımızı, British Council
Türkiye Eğitim Direktörü Ayşen GÜVEN’e yönelttik ve şu
cevapları aldık.

“HEDEFİMİZ, 81 İLDEKİ TÜM İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLERİNE ULAŞMAK”
Ö.D-) Birlikte İngilizce projesinden bahseder misiniz?
Ayşen Güven, British Council Türkiye, Eğitim Direktörü: Bu soruyu iki aşamalı cevaplamak isterim. Kurumsal olarak cevaplamam gerekirse; British Council Birleşik
Krallık’ın eğitim, sanat, ve İngilizce alanlarında, Türkiye ve
Birleşik Krallık arasındaki işbirliklerini geliştirmekten sorumlu kurumudur.
(Öğretmenim Dergisi / Özel –İstanbul)
Günümüzde artık evrensel bir dil gelmiş bulunan İngilizce’de biz neredeyiz?
Bizim çocuklarımız diğer ülke çocukları ile yarışabilecek mi? Bilimde her gün yeni yeni yapılan buluşlar, koskocaman bir köy haline gelmiş ve adeta sınırları ortadan
kalkmış dünyamızda bir uçtan bir uca çok kısa sürede
ulaşmakta. Çağlar ötesi buluşlara, keşiflere, gelişmiş kapitalist ülkeler imza atarlarken, bu bilgi kırıntılarını da
bizlere ister kabul edelim ister etmeyelim İngilizce olarak
sunuyorlar. Kendimizi evrensel dünyanın bir bireyi olarak
görmek istiyor ve bizim de genç beyinlerimiz bu alanlarda
aktif olsun diyorsak, o zaman bir zamanların moda deyimi
olan “BİR DİL BİR İNSAN” söylemine sarılmalı ve ana dilimizin dışında mutlaka bir ve hatta mümkünse iki-üç dil
öğrenmeliyiz.

Bu çalışmalarımız arasında Birlikte İngilizce projesi, iki
ülke arasında yaptığımız en önemli eğitim ortaklıklarımızdan biri. 2018 yılında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü ile orta okullarda İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla başladığımız ve sonrasında Sabancı Vakfı’nın da katılmasıyla
tüm İngilizce öğretmenlerimizi desteklemeyi hedeflediğimiz bir mesleki gelişim projesi. Bu proje kapsamında,
öğretmenlerin bireysel öğretim uygulamaları hakkında
düşünmeleri, kendi sorunlarını tespit etmeleri ve bu sorunlara birlikte çözüm bulmalarını sağlamak için Mesleki
Öğrenme Topluluklarında (PLC) birlikte çalışma becerilerini destekliyoruz.
Söz konusu Mesleki Öğrenme Topluluklarının, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında verimliliğini arttırmanın
temel bir aracı olması ve yeni öğretim tekniklerini uygulama konusunda kendilerini yetkin hissetmelerini için çalışıyoruz. Bu doğrultuda tüm faaliyetleri, öğretmenlerin
ihtiyaçlarını analiz ederek geliştiriyor ve öğretmenlerden
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gelen geri bildirimlere göre gözden geçiriyoruz. Eğitim
içeriklerinin ve kullanılan kaynakların, Türkiye bağlamına
uyacak şekilde yerelleştirilmesine özen gösteriyoruz.

“PROJEYE ÖĞRETMEN
GÖZLÜĞÜMLE DE BAKIYORUM”
Mesleki hayatımın ilk 20 yılını bir vakıf üniversitesinde
geçirmiş ve her türlü mesleki gelişimin bir parçası olmuş
bir öğretmen olarak da bu proje benim için ayrıca büyük
önem teşkil ediyor. Bir öğretmen olarak, devlet okullarında mesleki gelişimin desteklenmesine katkı sağlıyor
olmak, bunu yaparken de Birleşik Krallık’ın İngilizce konusundaki uzmanlığını, Türkiye’deki öğretmenlerimizle
buluşturmak ve bu ülkenin İngilizce konusundaki uzmanlarıyla bir araya gelerek ortak sorunlara, ortak çözümler
aramak adına bir birliktelik oluşturmak da beni ayrıca
çok mutlu ediyor.

Ö.D-) Bu proje nasıl ve neden başladı?
Ayşen Güven, British Council Türkiye, Eğitim Direktörü: 2018 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dilleri için geniş kapsamlı bir
mesleki gelişim modeli oluşturma hedefini açıkladı ve bu
modelin İngilizce ayağı için de British Council ile iletişime
geçti. Türkiye’de 80 binin üzerinde İngilizce öğretmeni
olduğunu düşündüğümüzde, ilk iki yılımızda Millî Eğitim
Bakanlığı ile Türkiye bağlamına uygun bir mesleki gelişim
modeli oluşturmak için birlikte çalıştık.
Tüm paydaşların projenin tasarımına katkıda bulunmasını sağlamak için Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri,
öğretmenler, akademisyenler ve danışmanlarla kapsamlı
görüşmeler yaptık.
Ankara’da projenin pilot aşamanın tamamlanmasının
ardından, Sabancı Vakfı, projenin ülke çapında tüm bölgelere yaygınlaştırmasını desteklemek amacıyla bu ortaklığa
dahil oldu.

“ÖĞRETMENLERİMİZİ, IATEFL
KONFERANSI’NA GÖTÜRDÜK”
Ö.D-)Projede şu an gelinen nokta ve hedefler hakkında bilgi verir misiniz?
Ayşen Güven, British Council Türkiye, Eğitim Direktörü: Bu projemizle hedefimiz, 37 bin 500 ortaokul öğretmeninin ülke çapında bir Mesleki Öğrenme Toplulukları ağı aracılığıyla mesleki gelişim fırsatlarına erişmesini
sağlamaktı. Eylül 2021 ayında, sahadan ve öğretmenlerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda, Sayın Bakanımızın ve Genel Müdürlüğün talimatıyla Türkiye’deki
ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her seviyeden 80 bin
İngilizce öğretmenine ulaşmayı hedeflemek üzere genişlettik ve Aralık 2021 ayında Erzurum’da düzenlediğimiz
en büyük ve en uzun eğitimimizin başarısının ardından,
projenin kapsamını genişlettik. Şu anda ilkokul ve lise öğretmenlerimizi de kapsayacak şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz ve bu yıl bin yeni Mesleki Öğrenme Topluluğu yürütücüsü daha eğitmek için planlamalarımızı yaptık.
Tüm süreç boyunca, öğretmenlerimizin motivasyonunu ve geri dönüşlerini her aşamada değerlendirerek projemizi, ihtiyaçlarına göre geliştirmeye gayret ediyoruz.
Bu doğrultuda, Birlikte İngilizce projemize dahil olan ve
eğitimlerimize katılan öğretmenler için bir de teşvik sistemi geliştirdik. British Council olarak 17 öğretmeni, Mayıs
ayında Birleşik Krallık, Belfast’ta gerçekleşen ve dünya
çapında İngilizce dili öğretimi alanında gerçekleştirilen
en önemli etkinliklerden biri olan IATEFL Konferansı’na
götürdük ve öğretmenlerimiz, bu konferans oturumlarında ülkemizi temsil ettiler. Bunun yanı sıra, 80 İngilizce
öğretmenine alanda prestiji yüksek olan CELT-S eğitimi
vereceğiz. Konferans ve eğitimlerin sonrasında öğretmenlerimizden, deneyimlerini meslektaşlarına aktararak topluluklarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam
etmelerini istiyoruz.

“KELEBEK ETKİSİ İLE BÜYÜYORUZ”
Çıkış noktasını, ‘kelebek etkisi ile birlikte büyümek’
olarak tanımladığımız proje faaliyetlerimiz kapsamında,
şimdiye kadar 764 Mesleki Öğrenme Topluluğu yürütücüsüne eğitim verdik ve Türkiye genelinde 78 ile, 339 ilçeye,
656 okula ve 12.542 İngilizce öğretmenine ulaştık. Bugüne
kadar eğittiğimiz 764 PLC yürütücüsüne ek olarak, önümüzdeki Haziran ve Ekim ayları arasında 1,000 yeni PLC
yürütücüsünü eğiterek 2022 yılında, Türkiye’nin 81 ilindeki İngilizce öğretmenlerine kelebek etkisinin ulaşmasını
amaçlıyoruz.
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Ö.D-)Bu projenin, diğer İngilizce dili ve öğretmenlerine yönelik projelerden farkı nedir?
Ayşen Güven, British Council Türkiye, Eğitim Direktörü: Bu projenin en önemli farkı, sahayı çok iyi bilen ve
sahanın içinden öğretmenlerimizden oluşan bir ekip ile
çalışıyor olmamız diyebilirim. Bu ekip öğretmenlerden
oluşuyor ve projenin planlamasını ve eğitimlerimizi,
müfredatı, okul ortamını, İngilizce sınıfındaki dinamikleri çok iyi bilen bu öğretmenlerimizle yapıyoruz. Üretilen
içerikler, bu kişilerin uzmanlığından geçiyor. Birleşik Krallık’taki ve başka ülkelerdeki ve deneyimimizi paylaşıyoruz.

motivasyonla ve aynı enerji ile bizimle devam etti. Şimdi
ise ulusal modele geçtik. Amacımız, Türkiye’deki 80 bin
İngilizce öğretmenin en azından yarısına ulaşmış olmak.
Sürdürülebilir bir modeli oluşturmak zaman alıyor ve biz
bu yola başlarken modelimizi 3-5 yıllık kurguladık.
Finansal, yönetimsel, pandemiye rağmen ve pandemide öğrettiklerimizle ilerleyebileceğimiz ve sürekli geliştirilen bir proje olmasını hedefledik. İzleme ve değerlendirme bu projede çok önemli ve öğretmenlerimizin ve
öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik iyileştirme süreci her
aşamasında devam ettirdiğimiz birşey. Bu da öğretmenlerimizle uzun bir beraberlik yakalamamıza neden oldu.
Ö.D-) Bu proje, öğretmenlere ve öğrencilere ne fayda
sağlıyor?
Ayşen Güven, British Council Türkiye, Eğitim Direktörü: Mesleki Öğrenme Topluluğu öğretmeni için şu maddeleri sayabilirim:

“PROJEDE ÖĞRETMENLERİMİZİN
KAZANIMLARI”

“OKULLAR İÇİN EN İYİ MESLEKİ
GELİŞİM MODELİ”
Türkiye’deki devlet okullarına en uygun içerik üretimini ve mesleki gelişim modelini bu şekilde tasarladık.
İkinci öne çıkan ve farklılaştıran unsur olarak, kültürel
paylaşımı sayabilirim. British Council, her projesinde kültürel paylaşımı en önemli prensip olarak görüyor. Biz öğretmenlere, dilini öğrettikleri bir kültürü yakından tanıma fırsatı veriyoruz. Öğretmenlerimiz, daha önce Birleşik
Krallık’ta ya da başka ülkelerde İngilizce öğretmenliği ve
mesleki gelişim yapmış uzmanlarımız beraber çalışma fırsatı elde ediyorlar. İngilizce derslerinde karşılaştıkları sorunların çoğu evrensel. Onlarla hem mesleki gelişimin bir
parçası olma fırsatı yakalayabiliyor hem de dostluklar kuruyorlar. O açıdan Birlikte İngilizce, uluslararası bir proje.
Bu projenin 2018 yılından bu yana devam edebilmesinin en önemli nedenlerinden biri de sürdürülebilir bir
model için yola çıkmış olmamız. Bunun için bir yıla yakın
bir planlama, istişare aşamamız oldu. Önce Ankara’da pilot bir çalışma gerçekleştirdik, sonra pandemi nedeniyle
çevrimiçi devam ettik ve gördük ki öğretmenlerimiz aynı

En başından bu projeye katılan ve Mesleki Öğrenme
Topluluğu yürütücüsü olan öğretmenlerimizin ilk basamağı, dil seviyelerini uluslararası bir sınav olan APTIS ile
ölçülüyor olması. Bu projeye dahil olarak İngilizce seviyelerinin belirlenmesini sağlıyoruz.
Mesleki Öğrenme Topluluğu yürütücüsü olmak için
farklı eğitim ve destek programlarına dahil oluyorlar.
Birleşik Krallık’tan ve uluslararası eğitmenlerle beraber çalışma ve eğitim alma fırsatı kazanıyorlar.
Yurt dışı konferans ve eğitimlere katılma fırsatı yakalıyorlar ve Birleşik Krallık öğretmen eğitim sertifikalarını
almaların için tarafımızdan destekleniyorlar.
Okullarında, ilçelerinde ve yüzyüze eğitimlerimiz sırasında, Türkiye’nin her ilinden öğretmenlerle bir araya gelerek sınıftaki, ortak öğrenme sorunlarına beraber çözüm
oluşturuyorlar.
Hem kendi hem de meslektaştarının sınıflarında öğrencinin daha iyi öğrenmesini sağlayacak, yenilikçi yöntemleri tartışıp, uygulama ve değişim yaratma fırsatını
elde ediyorlar.
Çok çalışarak ama aynı zamanda eğlenerek mesleki
gelişimin bir parçası oluyorlar. Değişimi biz öğretmenlerimizden takip ediyoruz.
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Mesleki Öğrenme Topluluğuna katılan öğretmenler
için ise:
Meslektaşlarıyla bir araya gelerek sınıf içinde karşılaştıkları zorlukları paylaşabilecekleri ve ortak çözümler
arayabilecekleri topluluklara katılıyorlar. Okulundaki, ilçesindeki, ilindeki İngilizce öğretmenleri ile bir araya gelme
imkanını buluyorlar.
Verilen eğitimlerin ardından öğretmenler, çevrimiçi
olarak birlikte çalışma fırsatı yakalıyorlar. Her ildeki öğretmenlerimiz, kendi proje sosyal medya sayfalarından
topluluklarıyla bir arada kalıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nda beraber çalıştığımız bir ekip, bunun gerçekleşmesi
için tüm operasyonel desteği sağlıyor ve bu sayede her
öğretmenimiz, bu Mesleki Öğrenme Topluluklarına ulaşma sansı elde edebiliyor.

“HERŞEY ÖĞRENCİLER İÇİN”
Ve son olarak da öğrencilere sağlanan faydalar arasında bu maddeler geliyor:
Projenin odağında öğretmen eğitimi olsa da herşey
öğrenciler için.
Öğrencilerimizin farklı seviyelerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi içerik ve yöntemlerin geliştirilmesi ile birlikte, öğrencilerin sınıfta daha aktif, katılımcı ve iletişim
becerilerinin daha çok ön plana çıkabileceği sınıflar yaratmayı amaçlıyoruz.
Odağında öğrencinin motivasyonunu artırmak ve dili
bir ders olarak değil, bir iletişim aracı olarak göreceği sınıflar yaratmayı hedefliyoruz. Belki biraz gürültülü, ama
öğrenmenin daha aktif geçeceği, ders ve ders dışı aktivitelere katılabilecekleri olanaklar sunmak istiyoruz.
Ö.D-) Birlikte İngilizce projesinin neden desteklenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
Ayşen Güven, British Council Türkiye, Eğitim Direktörü: En önemli neden öğretmenlerimiziden gelen geri
bildirimler. Hem katılan hem katılmak isteyen öğretmenlerimizden duyduklarımız bizi çok mutlu ediyor.
Öğretmenler, tekrar öğrenci olduklarını ve öğrencilerinin onlardaki değişimi gördüğünü dile getiriyor. Daha
geleneksel, teorik ağırlıklı tekniklerden ziyade uygulamaya yönelik bir mesleki gelişim uygulanıyor olması ve öğrencinin odak noktasında yer alması gelen geri bildirimler
arasında yer alıyor.

Öğretmenlerin bu pojeye katılmak istemelerinin nedenleri arasında ise İngilizce konusundaki önyargıyı kırmak istemeleri ve öğrencileri için İngilizcenin bir ders değil, onlar için değerli bir beceri olduğunu geliştirmelerini
istemeleri yer alıyor. Dili öğrense de konuşamayacağını
düşünen öğrencilere, motivasyonlar ve iletişim odaklı
derslerle aslında İngilizce öğrenmenin o kadar da zor olmadığını göstermeyi amaçlıyorlar.
Ö.D-) Türkiye’deki öğretmenlerin İngilizce seviyeleri nasıl? Devlet okulu mu yoksa özel okul öğretmeni de
daha iyi yabancı dil konuşuyor?
Ayşen Güven, British Council Türkiye, Eğitim Direktörü: Projeye başvuran yürütücülerimizin hepsi, eğitimelere katılmadan uluslararası bir sınav olan APTIS sınavını
alıyorlar. Sınav sonuçları, beklediğimiz gibi öğretmenlerimizin dil seviyesinin son derece iyi olduğunu gösterdi bize.
Ama şunu da söylemek gerekir ki öğretmenlerimizin kendi İngilizcelerini kullanacakları ve geliştirecekleri ortamlar
yaratmak önemli. Biz bu projenin her aşamasında bunun
için olanaklar yaratıyoruz. Bu da bu projenin önemli bir
parçası. Gerek toplantılarda, gerek eğitimlerde gerek yurdışından eğitmenler ile çalışırken dostlukların ötesinde,
kendi İngilizcelerini kullanacakları ve geliştirebilecekleri
çok fazla olanak sunuyoruz.
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ViewSonic;
Teknolojisiyle, Eğitim Dünyasında
Fark Yaratıyor

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

(Öğretmenim Dergisi / Özel –İstanbul)

En yüksek güvenlik standartlarıyla donatılmış
olan sistem; grup çalışması, sınıf yönetimi, kolay
kurulum ve düşük bant genişliğini desteklemesi gibi
özellikleriyle de geleceğin sınıflarında kullanılacak
her çözümü günümüz şartlarında eğitim kurumlarına sunuyor.

Eğitim teknolojileri alanında dünyanın önde gelen
üreticilerinden ViewSonic, eğitim dünyasının ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, GESS
Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı’nda tanıttığı öğrencilerin duyusal reaksiyonlarını ölçen yeni ürünü
“Sens” ile dikkatleri bir kez daha üstüne çekmeyi başardı.
ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü M. Önder Şengür ile
hem bu yeni ürünün eğitim dünyasına faydalarını hem de
eğitim teknolojilerinde dünyadaki gelişmeleri konuştuk.

Ö.D-) Öncelikle ViewSonic’i bize kısaca anlatır mısınız? Eğitim teknolojileri alanında neler yapıyorsunuz?
M. Önder Şengür: ViewSonic, 1987 yılında Amerika’da kuruldu. Biri Silikon Vadisi’nde diğeri ise Tayvan’da
olan iki Ar-Ge merkezimizde hem görüntü (monitör ve
projeksiyon) hem de eğitim teknolojileri alanında sürekli
yeni teknolojiler tasarlıyor ve üretiyoruz. Dünya genelinde
100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan biri
de Türkiye.

“Donanım-Yazılım ve
İçerik Bütünlüğü Şart”
Ö.D-) Eğitim alanında hangi ürünleri üretiyorsunuz?
M. Önder Şengür: 2017’de interaktif ViewBoard ürün
ailesini, 2018’de ise myViewBoard ekosistemini pazara
sunduk. Özellikle pandemiyle birlikte bu iki ürünümüz
dünya genelinde büyük ilgi gördü. Bugün, myViewBoard,
dünya genelinde 5 milyondan fazla öğretmen tarafından
kullanılıyor.
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Bugün eğitim teknolojilerinin geldiği nokta gösteriyor
ki donanım sadece bir araç; esas iş yazılımla gerçekleşiyor. Yani, tek başına bir interaktif ekran ya da yaygın adıyla
akıllı tahta, akıllı teknolojiyi işaret etmiyor. Bu donanımları
destekleyen yazılımlar ve içeriklerle bir bütün olarak sistemi “akıllandırmak” gerekiyor. ViewSonic’in bir eğitim
ekosistemi olarak kurguladığı myViewBoard da tam olarak bunu gerçekleştiriyor ve donanım-yazılım-içerik ayaklarını birleştiriyor.
Herhangi biri yazılım yüklemeye ihtiyaç duymayan
myViewBoard, herhangi bir internet tarayıcı ile ister mobil
ister tablet isterse bilgisayar üzerinden erişim sağlanarak,
en yeni ve en güncel özelliklere ulaşılabiliyor. En yüksek
güvenlik standartlarıyla donatılmış olan sistem; grup çalışması, sınıf yönetimi, kolay kurulum ve düşük bant genişliğini desteklemesi gibi özellikleriyle de geleceğin sınıflarında kullanılacak her çözümü günümüz şartlarında
eğitim kurumlarına sunuyor. myViewBoard yazılımı aynı
zamanda bütün donanımlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.
ViewSonic’in olsun ya da olmasın tüm görüntüleme ürünleriyle uyumlu çalışabilmesi, onu diğerlerinden ayrışan en
önemli özelliklerden biri. myViewBoard ayrıca, özellikle
uzaktan eğitim veren kurumların video eğitimlerini canlı
yayınla anlık olarak paylaşma kolaylığı da sağlıyor. Videolarda konu edilen içerikler eğitimin sonunda pdf formatına dönüştürülerek öğrencilerle paylaşılabiliyor. Böylece
öğrenciler için video içeriğini okuyarak tekrar etme olanağı sunuluyor.

““Sens” Asistanlık Yapacak”
Ö.D-) GESS’te büyük ilgiyle karşılanan “Sens” adlı
ürününüzden de biraz bahseder misiniz? Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu?
M. Önder Şengür: Bugüne kadar öğrenci, öğretmen
tarafından verilen geri bildirimle öğrenme süreci ve performansı hakkında bilgi edinebiliyordu. Ancak, öğretmenin ders anlatırken, her öğrenciyi sürekli izlemesi ve sınıfın

duygusal durumunu test etmesi güçtü. Biz buna çözüm
olarak yeni ürünümüz ‘myViewBoard Sens’i çıkardık. Öğrenci ve öğretmene fayda sağlamak amacıyla tasarlanan
Sens, öğretmene eğitim sürecini daha akıcı bir şekilde
yorumlayıp analiz edebileceği veriler sağlayarak asistanlık yapacak. ViewSonic’in öğrencilerin “mutluluk” analizini yaparak geri bildirim veren ve eğitim teknolojisi dünyasında bir “ilk” olan yeni teknolojisi bu nedenle fuarda
büyük ilgiyle karşılandı. Sens’in içinde bulunan sensörler
vasıtasıyla öğrencinin ders dinlerken; hangi dakikada nasıl tepki verdiğine dair duyusal reaksiyonların (mutlu-sıkılmış-ilgili vb.) yanı sıra ses ve ısı gibi eğitimi etkileyen
çevresel faktörler de ölçümlenerek, öğretmene nesnel
bir geri bildirim raporu verilebilecek. Bu rapor sayesinde
öğretmen; ders içerikleri, anlatma performansı gibi konularda kendisini değerlendirme şansı bulabilirken, iyileştirme alanlarını da tespit edebilecek. Eğitimcilere yol göstermesi açısından bu cihazla elde edilecek verilerin önemli
bir kaynak oluşturacağına inanıyoruz. Bu arada özellikle
belirtmem gereken bir konu da teknolojimizde öğrenci
mahremiyeti esas alındı.

“Sens’te; yüz tanıma, görüntü kaydı ve
saklanan kişisel veri yok.”
Ö.D-)Okullar kapandı, bu dönemde eğitim kurumları
yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık yapacak. Teknoloji yatırımı yapacak okullara neler tavsiye edersiniz?
M. Önder Şengür: Yatırım yapmamak kadar ihtiyaç
duyulmayan yatırımın yapılmasının da eğitim kurumlarına yarar sağlamadığını görüyoruz. Bu nedenle eğitim
kurumlarına öncelikle dijital DNA’larını çıkartmalarını ve
yapısal olarak neye ihtiyaç duyduklarını tespit etmelerini öneriyorum. Eğitimin dijital DNA’sı derken bunu; bir
eğitim kurumunda örgütsel, insani ve teknolojik olarak
güçlü bir sinerji yaratmak, eğitimcilerin ve öğrencilerin
verimini artırmak için bir kurumun dijital bilgi, araçları,
teknolojileri özümseyebilmesi ve kullanabilmesi olarak
özetleyebilirim. Biz ViewSonic olarak okulların dijital DNA
stratejilerini belirleme noktasında ücretsiz olarak danışmanlık sunuyoruz. Böylece hem eğitimci hem de öğrenci
açısından en efektif eğitim ekosisteminin oluşturmalarına
yardımcı oluyoruz.
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DURDUR, SIFIRLA, ÇAL
YENİDEN GÖRÜNTÜLEME EĞİTİMİ 2022

(Öğretmenim Dergisi / Özel –İstanbul)

Üç yıl aradan sonra eğitim dünyasının ilk ve en
büyük yüz yüze buluşması GESS Türkiye Eğitim
Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı, KidZania’nın
ilk Küresel Eğitim Direktörü Prof. Dr. Ger Graus
OBE’nin açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Ger
Graus OBE “Durdur, Sıfırla, Çal- Yeniden Görüntüleme Eğitimi 2022” konulu panelin de moderatörlüğünü yaptı. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve 11 ülkeden
100’e yakın konuşmacının katıldığı etkinlikte, KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur da ilgi çekici
bir konuşmaya imza attı.

Eğitim sektörünü İstanbul’da bir araya getiren GESS
Türkiye 2022, KidZania İstanbul’un katkılarıyla ve KidZania’nın ilk Küresel Eğitim Direktörü Prof. Dr. Ger Graus
OBE’nin açılış konuşmasıyla ve Kidzania İstanbul CEO’su
Ebru Timur’un da katıldığı bir törenle Lütfi Kırdar Kongre
ve Sarayı’nda başladı.
28 Mayıs’a kadar devam edecek etkinlikte; fuar alanındaki standlarda eğitime dair tüm yenilikler bir arada sergilenirken, eş zamanlı düzenlenen GESS Global Konferans
ve Workshoplarında, Türkiye ile birlikte 11 ülkeden 100’e
yakın konuşmacı, eğitim dünyasına ilham veren sunumlarıyla “eğitimin geleceğini” anlatıyor. Üç gün sürecek GESS
Global Konferansları, her seviyeden eğitim profesyonellerinin uzman konuşmacılardan öğrenmesini ve birbirleriyle
bağlantı kurmasını amaçlıyor.
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GESS Türkiye 2022’nin açılış konuşmasını yapan
Uluslararası Eğitim Danışmanı ve KidZania’nın ilk Küresel Eğitim Direktörü Prof. Dr. Ger Graus OBE, “Durdur,
Sıfırla, Çal- Yeniden Görüntüleme Eğitimi 2022” konulu
panelin de moderatörlüğünü üstlendi. Konuşması sırasında verdiği ilgi çekici örneklerle dikkat çeken deneyimli eğitimci, katılımcılara okulların ve eğitim sisteminin sürekli
olarak kendini yenilemesi gerektiğini, her çocuğun farklı
olduğunu ve farklı şekillerde öğrendiğini anlattı. Deneyimin her şey olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ger Graus OBE,
çocuklara olabildiğince fazla deneyim imkanı sunulması
gerektiğini ve eğitimde değişimin ve devrimin zamanının
geldiğini söyledi.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur yaptığı konuşmada, KidZania İstanbul’u ziyaret eden çocuklar arasında,
KidZania’daki ilk meslek ve aktivite tercihlerine bakılarak
yapılan Mesleki Eğilimler Araştırması’nın günümüzün çocuklarının tercihlerine ilişkin önemli sonuçlarını açıkladı.
Timur konuyla ilgili olarak, “KidZania’da tüm mesaimizi
çocuklara daha iyi bir dünya yaratmak için harcıyoruz.
Bugünün yetişkinleri olarak bizden çok daha iyi bir nesille karşı karşıya olduğumuzu her fırsatta fark ediyoruz.

Dijital dünyaya doğan Z ve
Alfa kuşakları önceki nesillere göre dünya sorunları ile
daha yakından ilgileniyor.
KidZania’ya gelen çocuklara ‘Dünyadaki problemlerin
sorumlusu kim?’ diye sorduğumuzda 7 yaş üstü çocuklar
‘Hepimiz.’ yanıtını veriyor ve
‘Düzeltebiliriz.’ diye ekliyor.
‘Ne fark yaratacaksın?’ diye
sorduğumuzda ise insanlara
faydalı ve yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Çocuklarımızı, kendi inşa edecekleri geleceklerine hazırlarken onların
gerçeklerine hâkim olarak
rehberlik etmek en önemli
görevimiz.” dedi.

Uluslararası Eğitim Danışmanı ve KidZania’nın ilk Küresel Eğitim Direktörü
Prof. Dr. Ger Graus OBE
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BİR EVLATTAN
HEM ANNEYE HEM BABAYA…
BENİM BABAM!
Amatör Şair Haydar DURAN’ın
Anneler Günü Dolayısıyla
Annesine; Babalar Günü
Dolayısıyla Babasına Yazdığı
Şiirleri Beğenilerinize Sunuyoruz.

BENİM ANNEM!
Gününüz kutlu olsun tüm anneler
Hepiniz birbirinden güzel mi güzel
Benim annem ise daha bir özel
Anlatmak isterim satırlar yetmez;
Merhametli, yufka yürekli, hüzünle bakardı gözleri
Ağzından hep ölçüyle çıkardı sözleri
Edepli, terbiyeli, kırılgan, biraz da alıngan
İçi güzel dışı güzel, boy bos endam
Sanırsın kalem gibi bir fidan
Yetenekli, marifetli, çalışkan
Gelmeyen bir iş yoktu elinden
Hayata erken yaşta veda edenlerden
Herkesin sevgiyle, saygıyla andığı insan
Gururluyum senin gibi bir annem var
Elimde olsaydı değil seni sırtımda
Gökyüzüne taşır adını yıldızlara yazardım ben
Tam otuz üç yıl oldu hep burnumda tütersin
Belki şu karşımdaki anneler arasında gezersin
Zaten tüm kadınlar hep annedir bilinsin
Anneler Gününüz kutlu olsun
			
Haydar DURAN

Sorsalar bana eğer,
Bir asrı aşan ömründe;
Adam gibi yaşayan bir adam!
Şehit babasını hiç göremeden yetimliği tadan
Yokluk dünyasıyla daha çocuk yaşta yüzleşen
Söz verdi mi ölümü pahasına tutan
Karar verdi mi ardına hiç dönüp bakmayan
Dünyanın tüm mihnetini sırtlanmaktan kaçmayan
Minnet borcuna ise asla katlanamayan
Bir lokma bir hırka ayakta durmayı başaran
Katıksız üç buçuk sene askerlik yapan
Ne devletten ne kimseden beklentisi olan
Kendi kendine yeten onurlu bir adam
Boğazından değil haramın lokması, adı bile geçmeyen
Yalan, dolan, hile, hurda lügatinde olmayan
Gülmek dâhil, hayatı hep ciddiye alan
Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan
Kuralları tavizsiz biraz da zor bir adam
Okullu olamayan ancak çokça okuyan
Kadın-erkek ayırmadan başarıyı takdirle öven
Geldi mi yeri güzel özlü sözleri olan
Beş vakit namazında ancak laik mi laik bir adam
Varsıl yoksul demeden varsa bir bekleyen
Avucunda ne varsa veren cömert bir insan
Ebediyete giderken sanki bir gündü yazdan
Ertesi gün bembeyaz karlar altında kalan
Sekiz sağ on çocuk babası olan adam
Hala yapılmamış mezarında mahzunca yatan
Seni anlatmaya kalemim yetmez
Bilirim mahcup olur ar edersin övülmekten
Bense övünürüm, iyi ki oğlunum derken
Bir asrı aşan ömründe
Adam gibi yaşayan bir adam
Anlatabildiysem seni eğer derim ki,
İşte bu adam: Benim BABAM
			

Haydar DURAN
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MEKTEBİM CEO’SU
ELİF ÇAĞLAYAN;
“VELİ ÖZEL OKUL TERCİHİNİ
OKULUN GÜVENLİKLİ OLMASINA
GÖRE YAPAR”

Mektebim Koleji Ceo’su Elif Çağlayan Üniversite sınav
sonrası Haber Türk kanalında moderatörün sorularını cevapladı.
Kendisinden emin, söylediği her sözcüğün dayanaklarını açıklayarak konuşan Çağlayan, yaptığı açıklamalarla
büyük beğeni topladı.
Hem bir anne, hem bir Ceo olarak sunucunun “ben
çocuğumun okulunu neye göre seçmeliyim?” sorusuna
şöyle cevapladı.
-“Veli öncelikli olarak okulun GÜVENLİKLİ BİR OKUL
MU olduğunu sorgular. Daha çocuk okulun kapısında
karşılandığı andan başlar bu sorgulama, gün boyu ve
okul bitiminde eve sağ-salim dönebilecek mi ye kadar devam eder. Öncelik tamamen güvenlikli okuldadır. Ondan
sonrayabancı dil, birden fazla dil, robotik eğitim , sınıf
öğretmeni, teknik donanım vs gelir ama öncelik okulun
güvenlikli olmasıdır.”

(Öğretmenim Dergisi / Özel –İstanbul)
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13’ÜNCÜ GRATİS RESİM YARIŞMASI’NI
KAZANAN KÜÇÜK RESSAMLAR BELLİ OLDU

1’inci Ordu’dan Dilara Karabacak (10)
3’ÜncÜ Ankara’dan Elif Zomp (10)
Gratis’in Türkiye çapında 2010 yılından
bu yana düzenlediği ve gelenekselleşen ‘Çocuklar Arası Resim Yarışması’ sonuçlandı.
Her yıl birbirinden farklı temalarla minik ressamların yeteneklerini gösterdiği yarışmada
çocuklar bu kez hayallerindeki kahramanı
resmetti. Jüri tarafından yapılan oylamalar
sonucunda resim yarışmasının 1’incisi Ordu’dan Dilara Karabacak (10), Ankara’dan
İbrahim Taha Karagöz (9) ve 3’üncüsü ise
yine Ankara’dan Elif Zomp (10) oldu.
Türkiye’nin her yerinden 7 – 10 yaş aralığındaki küçük ressamların ‘Hayalindeki
Kahraman’ temasını resmettiği Gratis ‘Ço2’inci Ankara’dan İbrahim Taha Karagöz (9)
cuklar Arası Resim Yarışması’nda yüzlerce
kişi arasından seçilerek dereceye giren küçük ressamlardan 1’incisi Microsoft Xbox
Gratis’in 13 yıldır gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen ‘Çocuklar Serisi, 2’incisi Apple Watch Series 3 ve 3’ünArası Resim Yarışması’ Oral-B ve Johnson’s sponsorluğunda bu yıl da cüsü ise JBL Live Kablosuz Kulaklık ödülünü
Türkiye’nin dört bir yanından 7 – 10 yaş arasındaki küçük ressamların kazandı. Ayrıca kazanan minik finalistlere
katılımı ile online olarak gerçekleşti. ‘Hayalindeki Kahraman’ temasıyla Atölye Ataşehir’den seçecekleri ve sanatsal
düzenlenen resim yarışmasının kazananları Dilara Karabacak, İbrahim gelişimlerine destek olacak bir online atölye
Taha Karagöz ve Elif Zomp oldu.
çalışması da hediye ediliyor.
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