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Degerlerimiz-

ÖNCÜ AILESI

Bu sayımızda dört ana başlık altında seksen iki 
kalem işimizi paylaştık. Dile kolay, seksen iki!

Bazıları günlerce süren hazırlıklarla, bazıları ise 
aylarca süren hazırlıklarla ortaya çıkan törenler, etkin-
likler, projeler ve eğitim uygulamaları.

Bu işlerin başmimarları öğretmenlerimiz; birikimle-
rini, yaratıcılıklarını en önemlisi de özverilerini öğrencileri 
ile en iyiyi yapmak için kullandılar. Derslerinden arta 
kalan zamanlarda, bazen ailelerinden ödünç aldıkları 
zamanlarda, yollara düşerek, uykularını kaçırarak bu 
eşsiz işlere imza attılar. 

Ve biricik öğrencilerimiz.
Derslerine, günlük sorumluluklarına, büyümenin 

omuzlara bindirdiği yüklere yeni yükler ekleyerek neler 
yaptılar neler? Törenleri ana haberlere çıktı. Türkiye’nin, 
Avrupa’nın, Amerika’nın değişik köşelerinde okullarını 
temsil ettiler. Stresle mücadele ettiler. Kendilerini aştılar.

Teknik personelimiz; öğrencilerimizin projelerine 

katkı verirken en az öğrencilerimiz kadar heyecanlıydı. 
Temizlik personelimiz elinde iğne iplik, ütü törenlerimizin 
arka planında arı gibi çalışırken kah dekor taşıdılar kah 
ellerinde fırçayla çalıştılar. Bütün bu işlere emek karıştı. 
Gerçek alın teri eklendi.

Idarecilerimiz, her bir projenin hayat bulmasında 
ateşleyici güç oldu. Destek oldu, yol açtı. Ezber bozmak 
vizyon ister, risk alarak olur. Öncü’ye yakışan için viz-
yoner davrandılar.

Kurucularımız ise bu süreçte kah öğretmen oldu 
kah öğrenci. Bazen teknik personelken bazen de en he-
yecanlı seyirci. Gurur da onların oldu, sorumluluklar da.  
Ama onlar, alkışlarla işin emekçileri arasına geçmemeyi 
tercih etti.

Ve üçüncü yıl sona erdi.
Sıra’nın Dışı kütüphanelerde yerini alırken içinde 

atan kalplerin sesini işitin. O ses, birçok güzelliği bir 
araya getiriyor.
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Değerlerimiz
Bu Yolda Kardeşçe
Rehber ADIMLAR
Mektup ProjeMİZ
Sanat Mahal’de Değer Çalışması
Virüs - Manyak Adam
Siyah Yalanlar
Kucaklaşmalar 2018
Sosyal Sorumluluk Kulübü
Sokak Tiyatrosu
Ece’nin Kayıp Eşyaları
Bursa’da Cumhuriyet’in İzleri
İşbirliği Temalı Açık Kapı ETKİNLİğimiz
Keles Kıranışık yardım PROJESİ
huzur evi Yardım PROJESİ
İşitme Engelliler yardım PROJESİ
Erenler Ortaokulu PROJESİ
Mardin’e gönül köprüsü
Kars’a gönül köprüsü
Gelibolu Gezisi
İznik Gezisi
Müzeden Dengeli Çık ETKİNLİĞİ
İki Dünyanın Kesişme Alanı Drama
kent müzesi’nde keyifli yolculuk
kütüphanede kitap okuma alışkanlığı
karagöz müzesi’nde oyun tabanlı 
etkinlik
mudanya gezisi
hünkar köşkü
arkeopark
sanata extra

ÖNCÜ
DEĞERLER

İC
İN

D
EK

İL
ER

,

AntIcancer
Erenler Köyü sosyal Projesi
DI Shadow X
DI Magical Team
Six Of Solition
Robotic Stem
Hedef Titan
IAEA nükleer enerji
İtalya’dan Kardeş Okul
GEF 2018
educ-arte
gef canlı sergi
Yazarlarımızı Oyuna Getirdik
Evini Arayan Ardıç Tohumu
Dünya, Güneş, Ay

29 ekim
10 kasım
12 mart

18 mart
23 nisan

ÖNCÜ
PROJELER

ÖNCÜ
TÖRENLER

Bilim Şenliği
Pi Günü
Araçların Evrimi
Müzik Gecesi
Dünya Dans Günü
Anneler Günü Konseri
Anneler Günü Resim Sergisi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Ozanların Kopuzundan,
Aşıkların Sazına
ŞAH-MAT
Okuma Bayramı
Ağaç, Dere, Ev
Düğün Var
Moliere
Teoglafatus
12. Gece
HAYATIN EMEKÇİSİ
“Sevgi Soysal”
Oz Büyücüsü

öncü fest
ortaokul kep töreni
lise kep töreni
çinli misafirlerİMİZ

ÖNCÜ
ETKİNLİK

ÖNCÜ
YAŞAM
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Degerlerimiz-

Okulumuz açılış etkin-
liklerinde en temel değeri-
miz “KARDEŞLIK” vurgusuyla 
2017-2018 Eğitim & Öğretim 
yılına başladık.
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Rehberlik hizmetleri eğitim-öğretim etkinlikle-
rinin ayrılmaz parçasıdır.  Bizler de ÖNCÜ Reh-
berlik olarak okul-aile işbirliği, bireysel boyutta 
gizlilik  ve bireysel farklılıklara saygıyı esas al-
maktayız.  

Okul hayatı boyunca okul-aile-öğrenci üç-
geninde temel ve yapıcı iletişim köprüsü niteliği 
taşıyan rehberlik ve psikolojik danışmanlık biri-
mimiz okul rehber öğretmenlerimiz başkanlığında 
tüm öğretmenlerimizi de etkin kılan koordineli bir 
çalışma ile hizmet vermektedir.

REHBER ADIMLAR

DegerlerimizDegerlerimiz-Degerlerimiz

Öğrenci merkezli programlarımız ile öğrencilerimi-
zin kendilerini gerçekleştirmelerine ve yeteneklerini 
ortaya çıkarmalarına destek olmaktayız.Öğrencile-
rimizin hem kendilerine hem de topluma faydalı bi-
rer birey olmaları adına yürüttüğümüz ‘’Değerlerimle 
ÖNCÜ’yüm Başkalarına Örneğim’’  projemiz ile far-
kındalıklarını geliştirmelerini hedeflemekteyiz.
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Degerlerimiz-DegerlerimizDegerlerimiz-Degerlerimiz

“Mektup, yalnızca bir iletişim aracı değildir. Bazen en 
değerli arkadaşlıkların başlatıcısı olur. Mesafe ne kadar 
uzun olursa olsun mektup insanı bazen sevdiklerinin ya-
nına götürür.”

Fethiye Merkez Atatürk Ortaokulundan 7. sınıf öğ-
rencilerimize mektup var! Yazdığımız mektuplara sevgiyle 
ve hediyeleriyle karşılık veren uzaktaki arkadaşlarımıza 
ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

7. sınıf öğrencilerimiz Sanat Mahal’e giderek 
kendilerini hem tiyatro oyuncularının hem de izle-
yicilerin yerine koyarak farklı bir tiyatro deneyimi 
yaşadılar.

MEKTUP PROJEMİZ SANAT MAHAL’DE
DEĞER ÇALIŞMASI
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Iş birliği değerimizi destekleyen, senaryosu 
ve uygulamasını öğrencilerimizin gerçekleştirdiği 
eğlenceli bir okul filmi: Manyak Adam 3

Dürüstlük değerimizi destekleyen, senar-
yosu ve uygulamasını öğrencilerimizin ger-
çekleştirdiği eğlenceli bir okul filmi: Siyah 
Yalanlar.

Iş birliği değerimizi destekleyen, senaryosu 
ve uygulamasını öğrencilerimizin gerçekleş-
tirdiği eğlenceli bir okul filmi: Virüs

VİRÜS
MANYAK ADAM

SİYAH YALANLAR
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Kucaklaşmalar etkinlikleri kapsamında 5, 6, 
7 ve 8. sınıf dans grubu öğrencilerimiz “Conten-
to” isimli okul zumbasını arkadaşlarına sundu. Kucaklaşmalar etkinlikleri kapsamında 3. sınıf 

öğrencilerimiz ve 6. sınıf dans proje gruplarımız, de-
ğerlerini, sanatın büyülü dilini kullanarak anlattı.

“Değerlerimizle Öncü”lüyüz diyerek “Kucaklaş-
malar” etkinliklerimizin son gününde ikinci sınıf öğ-
rencilerimiz halk oyunları, drama ve müzik gösterileri 
ile, 6. sınıf proje gruplarımızdan ritim grubumuz da 
sahne performansları ile arkadaşlarına sunumlarını 
yaptılar.

KUCAKLAŞMALAR
2018 KUCAKLAŞMALAR

2018

KUCAKLAŞMALAR
2018



SIRA’NIN DISI.12 Degerlerimiz-

.

Kucaklaşmalar etkinlikleri kapsamında sosyal 
sorumluluk kulübü öğrencilerimiz, Nilüfer Iş Oku-
lundan gelen misafirlerine dans gösterisi sundu. 
Kulüp öğrencilerimiz, düzenledikleri kermeslerden 
ettikleri gelirle misafir okul öğrencilerinin, okul-
larının ihtiyaçları misafir öğrencilere hediye edildi.

Kucaklaşmalar etkinlikleri kapsamında Sokak Ti-
yatrosu ekibimiz ve dans gruplarımız sokak perfor-
manslarını gerçekleştirdiler.

SOSYAL SORUMLULUK
KULÜBÜ

SOKAK TİYATROSU
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“Ece’nin Kayıp Eşyaları” isimli kaçış oyunu ile 
5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin “IŞ BIRLIĞI” değerini 
destekledik ve doyasıya eğlendik.

Cumhuriyet’imiz için tasarım, şiir, beste vb. 
kategorilerde birincilik alan yetenekli “Öncü”lü 
öğrencilerimiz, Bursa’da Cumhuriyet’in izlerini 
oyun tabanlı etkinlikle sürdüler.

ECE’NİN KAYIP
EŞYALARI

BURSA’DA
CUMHURİYET’İN İZLERİ
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5. ve 6. sınıf öğrenci ve velilerimizin katılımı 
ile “ IŞ BIRLIĞI “ değerimizi destekleyen “Açık 
Kapı” etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Destination 
Imagination ve Akıl Oyunları alanlarında iş bir-
liğine dayalı uygulamalarda velilerimiz de en az 
öğrencilerimiz kadar eğlendi.

İŞBİRLİĞİ TEMALI
AÇIK KAPI ETKİNLİĞİMİZ
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Yeni yıl öncesinde Fen ve Anadolu Lisesi 10. sınıf öğren-
cilerimizin yürüttüğü sosyal sorumluluk bilinci kapsamında 
Keles Kıranışıklar Ilköğretim Okuluna yardımlarımızı ulaş-
tırdık. Öğrencilerimiz ana sınıfı öğrencileriyle sanat etkinliği 
yaptıktan sonra derslikleri gezip tüm öğrencilerin yeni yılını 
kutladılar. Okul bahçesinde oynanan oyunlarla kardeşliğin 
ve paylaşımın mutluluğunu hep birlikte yaşadılar.

“Sevgi varsa engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir.” 6. 
sınıf öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk bilinciyle “Kalbini engel-
leme, engelleri kaldır.” düşüncesinden yola çıkarak bir kermes 
düzenlediler. Bu kermesten elde edilen gelirle yeni yıl hediyeleri 
aldılar ve Işitme Engelliler Okulundaki kardeşlerine götürdüler.

“Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dol-
sun kalbimin içi.” 7. sınıf öğrencilerimiz; sosyal so-
rumluluk bilinciyle kalplerini, yeni yıla girerken sev-
giyle, umutla, ışıklarla doldurdular. Pencerelerini ve 
gönül kapılarını sevgiyle açıp, yaşlılarımızı saygıyla 
kucaklayıp onlara yeni yıl hediyelerini sundular.

KELES KIRANIŞIKLAR
YARDIM PROJESİ

HUZUR EVİ YARDIM
PROJESİ

İŞİTME ENGELLİLER
YARDIM PROJESİ
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“Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.”
5. sınıf öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk bilin-

ciyle yeni yıla dair umut, sevgi ve barış dileklerini 
hediyeleriyle birlikte Orhaneli Erenler Ortaoku-
lundaki kardeşleriyle paylaştı.

“Kardeşlik, sözlerde biten bir cümle değil, kalplerde 
atan bir sevgi çemberi olmalıdır.” 

2. sınıf öğrencilerimiz, gözlerinde değil kalplerinde 
yücelttikleri sevgilerini sosyal sorumluluk bilinciyle ki-
lometrelerce ötedeki kardeşleriyle paylaştılar. Yeni yıla 
yeni umutlarla merhaba diyerek harçlıklarıyla aldıkları 
yeni yıl hediyelerini sevgileriyle beraber gönderdiler.

“Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsa da dost-
luğumuz, aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz.”

3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk bi-
linciyle uzakları sevgi köprüsüyle yakınlaştırıp Mar-
din’deki arkadaşlarına yeni yılın ilk hediyelerini gön-
derdiler.

ERENLER ORTAOKULU
PROJESİ

MARDİN’E
GÖNÜL KÖPRÜSÜ

KARS’A GÖNÜL KÖPRÜSÜ
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7. sınıf öğrencilerimiz; Gelibolu Yarımadası gezisi ile 
Çanakkale deniz ve kara savaşlarının gerçekleştiği yer-
lerde kahramanlıkları, yoksunlukları, azmi, fedakarlığı ve 
insanlığa dair her şeyi gördü.

6. sınıf öğrencilerimiz Iznik gezisinde oyun-
laştırma etkinliği ile Ayasofya Camii, Yeşil Ca-
mii, Süleyman Paşa Medresesi ve surlarda belge-
sel planları yaptılar.

GELİBOLU GEZİSİ İZNİK GEZİSİ

DegerlerimizDegerlerimiz-Degerlerimiz
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SIRA’NIN DISI.18

4. sınıf öğrenci ve velilerimizin katılımı ile To-
faş Sanat Galerisinde “Müzeden Dengeli Çık” et-
kinliğimiz ile yaratıcı ve eğlenceli anlar geçirdik.

5. sınıf öğrencilerimiz ve ebeveynleri ile “Iki 
Dünyanın Kesişme Alanı, Drama” etkinliğimizi ke-
yifle gerçekleştirdik.

MÜZEDEN DENGELİ ÇIK
ETKİNLİĞİ

İKİ DÜNYANIN
KESİŞME ALANI DRAMA
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2017-18 Eğitim öğretim yılında gezilerimizi; 
oyun tabanlı uygulamalar ile öğrencilerimiz için 
yaratıcı, etkileşimli ve düşünce üreten biçimde 
gerçekleştiriyoruz.

KÜTÜPHANEDE KİTAP 
OKUMA ALIŞKANLIĞI

KENT MÜZESİNDE 
KEYİFLİ YOLCULUK

KARAGÖZ MÜZESİNDE 
OYUN TABANLI ETKİNLİK
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MUDANYA GEZİSİ

HÜNKAR KÖŞKÜ
ARKEOPARK

Öğrencilerimiz; müzelerde ya da gezi 
alanlarında bir bulmacanın, ayrıntının peşin-
den düşerken hem eğleniyor hem de eğlenir-
ken yaratıcılıklarını kullanıyorlar.
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SANATA EXTRA

Cumartesi günleri öğrencilerimizle birlikte velile-
rimize de Sanata Extra etkinlikleri ile kampüsümüzü 
açıyoruz. Öğrencilerimiz, hafta boyu eğitim gördük-
leri sanat ve sosyal alanlarda aileleri ile birbirinden 
keyifli sanat işleri üretiyor.
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SANATA EXTRA

Müzik, resim, drama, akıl oyunları, robotik gibi branş 
alanlarında öğretmenlerimiz; öğrenci ve velilerimiz için 
çok özel etkinlikler hazırlamaktadır.
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Her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde bilim, 
sanat, tasarım, yaratıcı yazarlık ve iş alanla-
rında düzenlenen Dünyanın saygın bilim olimpi-
yatlarından biri olan 2018 Genius Olimpiyat-
ları’nda bu yıl 70 ülke 1657 proje arasından, 
“Kimya kulübü” öğrencilerimiz bilim kategorisin-
de hazırlamış olduğu “Anti Cancer” projesi Dün-
ya 4.sü olarak onur ödülü almaya hak kazandı. 
Bir dünya okulu olma yolunda ilerlerken aldı-
ğımız bu büyük başarıyı Bursa’mıza ve Türki-
ye’mize armağan ediyoruz .

ANTI CANCER
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ERENLER KÖYÜ
SOSYAL PROJESİ

Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerimiz, Orha-
neli Erenler Köyü Ilkokuluna resim atölyesi kurma 
projesi kapsamında gerçekleştirdikleri resim mü-
zayedesinden elde edilen gelir ile atölyenin tüm 
malzemelerini temin ettiler. Master Art Kulübü 
öğrencilerimiz; atölyenin duvarlarını ressamlardan 

eğitici bilgilere kadar her çeşit bilgiyle donattılar. 
Okul müdürlerimiz ve görsel sanatlar öğretmenle-
rimizin ilk dersi ile açılışı gerçekleşen resim atöl-
yesinde Erenler köyü öğrencilerinin duygularına 
tanıklık etmek bizleri gururlandırdı.
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Projelerimiz

17.000 kişinin katılım sağladığı turnuvada 
öğrencilerimiz tüm dünya ülkelerinden gelen 
takımlarla etkileşim içinde olup, onlarla bir-
likte atölye çalışmaları ve seminerlere katı-
larak harika bir deneyim kazanmışlardır. 

Dünyanın en büyük yaratıcılık festivali 
olan Destination Imagination Dünya Final-
leri bu yılda 23-26 Mayıs 2018 tarihle-
ri arasında Amerika Tennessee eyaletinde 
yapılmıştır. Türkiye Kuşadası elemelerinde 
1. gelerek dünya finallerine gitmeye hak 
kazanan takımımız “Shadow-X” Özel Bur-
sa Çağdaş Öncü Okulları olarak ülkemizi 
Güzel Sanatlar alanında lise kategorisinde 
temsil etmiştir.

DESTINATION IMAGINATION 
SHADOW X
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SIX FACES OF
SOLUTION

Çağın insanını yetiştirmek 
için yeni çağ eğitim anlayışı. 
Multidisipliner çalışma meto-
duyla MAGICAL TEAM.

Dünyanın en büyük yaratıcılık festi-
vali olan Destination Imagination (Yara-
tıcı Problem Çözme) Ulusal Etkinliği’nde 
“SIX FACES OF SOLUTION” takımımızın 
öğrenci ve öğretmenlerinin hem hazırlık 
süreci hem de yarışma sürecinde göster-
diği emeğe sonsuz teşekkürlerimizle...

DESTINATION
IMAGINATION
MAGICAL TEAM
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Projelerimiz

29 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleşen Bilim 
Kahramanları Derneğinin bu sene Bursa’da dü-
zenlediği “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” 
isimli Junior First Lego League turnuvasına 7 
farklı şehirden 22 takım katıldı.

4.sınıf Robotik Kulübü öğrencilerimizden 
oluşan; “HYDRA Jr. Black” ve “HYDRA jr. Red” 
takımları; “AQUA Adventure” temalı bu senenin 

turnuvasına katıldılar.

Hazırladıkları su konulu mühendislik defter-
lerini ve hareketli lego modellerini ziyaretçilere 
ve jürilere anlatan takımlarımız, şenlik havasın-
da gerçekleşen turnuvada düzenlenen törenle 
“Uzman Yazılımcılar” ve “Sihirli Ellerin Tasarımı” 
kupalarını kazandılar.

28 SIRA’NIN DISI.

HYDRA JR.BLACK VE HYDRA JR.RED
TAKIMLARI “AQUA ADVENTURE” TURNUVASINDA

Projelerimiz

HYDRA JR.BLACK

HYDRA JR.RED
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Dünya Robot Olimpiyatları (WRO) Türkiye 
Eleme Turnuvası’nda okulumuz robotik takım-
ları olan; HYDRA, BLACKOUT ve BARRACU-
DA takım öğrencilerimiz kendi kategorilerinde 
yarışmaya giren 40 takım arasında Türkiye 
5.’si olarak, Türkiye’nin birçok köklü okulunu 
geride bırakmıştır.

SIRA’NIN DISI.

HYDRA – BARRACUDA VE 
BLACKOUT TAKIMLARI 
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ProjelerimizProjelerimiz30 SIRA’NIN DISI.

Okulumuz Hydra Robotik takımı öğrencileri, 
Italya’nın San Remo kentinde 20.si gerçekleştirilen 
GEF 2018 Dünya Okulları Yaratıcılık Festivali’nin 
uluslararası finallerine davet edilen 22 ülkeden 
gelen yüzlerce okulun öğrencileri arasında yer aldı.

Hydra robotik takımı öğrencilerimiz; projelerinde; 
evlerimizde kullandığımız suyun, yine evimiz içeri-
sinde dönüşümünü sağlayarak yılda bir ev için 18 
bin litre su tasarrufu sağladıkları model maketlerini 
kabul edildikleri “School Expo” finalinde sergilediler. 
Bu çalışmalarıyla; finallerin ilk gününde düzenlenen 
ödül töreniyle de birincilik ödülünü aldılar.

HYDRA ROBOTİK TAKIMI
SAN REMO’DA
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Astronomi Kulübü öğrencilerimiz ve Bur-
sa Amatör Astronomi Kulübü eğitmenleri iş 
birliğiyle hazırladığımız “Hedef Titan” isimli 
uzay ve enerji ilişkili kutu oyunumuzun bir 
setini Bursa Amatör Astronomi Kulübüne 
hediye ettik. 9. sınıf öğrencilerimiz, IAEA (International 

Atomic Energy Agency) tarafından düzen-
lenen nükleer enerjinin kullanım amaçlarının 
genişlemesini ve geliştirilmesini amaçlayan 
bir proje kapsamında tasarladıkları, gerekli 
olan bütün ihtiyaçların nükleer enerji ta-
rafından karşılandığı “Akıllı Şehir” projesi ile 
Türkiye 1.si ve dünya çapındaki 348 grup 
içerisinde de dünya 42.si oldular.

Projelerimiz

HEDEF TİTAN

hediye ettik.

IAEA
NÜKLEER ENERJİ
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ProjelerimizProjelerimiz

Tutto mondo e’ un paese.. Italyanların meşhur 
atasözü gibi “Bütün dünya bir ülkedir.”, “Dostluk ve 
arkadaşlık din, dil, ırk gözetmez” felsefesi ile 9. ve 
10. sınıf Italyanca Kulübü öğrencilerimiz Italya’nIn 
Trieste şehirdeki Liceo Carducci Dante ALIGHIERI 
lisesi ile “Kardeş Okul Projesi” gerçekleştirdiler. 

Programların ilk gününde Italyan eğitim siste-
mini tanımak için öğrenci arkadaşlarının derslerine 
katılarak farklı tecrübeler kazandılar. Ikinci gün-
de Italyan arkadaşları eşliğinde Trieste tarihi ve 
turistik tur yapan öğrencilerimiz, yollarına Venedik 
ile devam ettiler.

İTALYA’DAN KARDEŞ 
OKUL
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Italya’nın San Remo kentinde, 20.si düzen-
lenen ve 22 ülkeden yüzlerce okulun katıldığı, 
GEF “Dünya Okulları Yaratıcılık Festivali”nin 
Uluslararası Finallerine davet edilen Bursa 
Çağdaş Öncü Okulları öğrencileri, büyük ba-
şarılara imza attılar.

Okul projeleri Kategorisinde (School Expo); 
robotik okul takımımız tasarladıkları “The 
Power Of Aqua” isimli projeleri ile Dünya Bi-
rinciliğini kazanırken yine HYDRA robotik ta-
kımımız; “Da Vinci’s Secret” isimli özel ödülü 
düzenlenen iki farklı gecede sahneye çıkarak 
Italya’nın ünlü isimlerinin elinden almıştır.

Görsel Sanatlar öğretmenimiz ve öğrenci-
lerimiz ise “Tehlike Altındaki Çocuklar” temalı 
Uluslararası Resim Yarışması (Educ-Arte) kate-
gorisinde Dünya Üçüncüsü olarak tüm izleyen-
lerin alkışlarıyla sahnede ödüllerini almışlardır.

Projelerimiz

GEF 2018

EDUC-ARTE
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Projelerimiz34 SIRA’NIN DISI.

Görsel sanatlar bölümü öğrencilerimiz, GEF 
Final Gecesinin açılışını GEF tarihinde ilk kez 
olarak “Canlı Sergi” performanslarıyla yaparak 
20.si düzenlenen Dünya Okulları Yaratıcılık 
Festivali uluslararası finallerine damgalarını 
vurdular.

GEF 2018’e dünyanın birçok ülkesinden ka-
tılan okullar arasında; en çok ödüle layık gö-
rülen ve en çok puan ortalamasını alan okula 
verilen Pink Dolphin büyük ödülünü de okulu-
muz Italya’dan Bursa’ya taşımış oldu.

Böylece GEF’in en büyük ödülünü de Tür-
kiye’ye, Bursa’mıza kazandırmanın haklı gu-
rurunu yaşamış olduk.rurunu yaşamış olduk.rurunu yaşamış olduk.

GEF CANLI SERGİ
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Misafir yazarımız Koray Avcı ÇAKMAN’ı 
“Hazine Avı” ile avladık.

Kitabımızın bulmacalarından yola çıkarak 
hazırladığımız oyunumuz ile yazarımızla hem 
keyifli hem de yaratıcı bir süreç geçirdik.

Okulumuz öğrencileri tarafından oldukça sevilen 
yazar Hanzade Servi ile birlikte mektup tombalası 
oynadık ve kütüphanemizde “Bir Kitap Bir Yazar“ 
etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Misafir yazarımız Seza Kutlar Aksoy’u kü-
tüphanemizde oyunsu bir serüvene dahil ettik. 
Serüven sürecinde elde ettiğimiz bilgilerle de 
“Bir Kitap Bir Yazar” panomuzu oluşturduk.

YAZARLARIMIZI
OYUNA GETİRDİK
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Projelerimiz

5. sınıf öğrencilerimizin Türkçe derslerinde 
uyguladığı keyifli bir yaratıcı okuma çalışması.

Bu yıl bazı ünitelerimizi sanat etkinlikleri, 
oyun tabanlı uygulamalar ile birleştirerek disip-
linlerarası yaklaşımla işledik.

5. sınıf öğrencilerimiz 1. üniteleri olan 
“Dünya, Güneş ve Ay” konusunu disiplin-
ler arası yöntemlerle işlediler.

EVİNİ ARAYAN
ARDIÇ TOHUMU

DÜNYA, GÜNEŞ VE AY

ler arası yöntemlerle işlediler.
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Etkinliklerimiz

Öncülü 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz 
sene boyunca edindikleri kazanımlarla ha-
zırladıkları deney ve proje çalışmalarını, 
Bilim Şenliği’nde bilimin yaparak, yaşaya-
rak öğrenme ilkesine uygun şekilde sundu-
lar.

Öncülü 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz 
sene boyunca edindikleri kazanımlarla ha-
zırladıkları deney ve proje çalışmalarını, 

38 SIRA’NIN DISI.

BİLİM ŞENLİĞİ
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Pİ GÜNÜ
Pi Günü’nü coşkuyla kutlayan Öncülüler 

yarışmalarla güne heyecan katıp Pi şarkı-
larıyla eğlendiler.

4. sınıf öğrencilerimiz, Tofaş Anadolu Ara-
baları Müzesinde, araç ve gereçlerin tekno-
lojik evrimi konusunu oyun tabanlı uygulama 
ile pekiştirdi.

4. sınıf öğrencilerimiz, Tofaş Anadolu Ara-
ARAÇLARIN EVRİMİ
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Etkinliklerimiz

3.’sünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel müzik 
gecemizde ortaokul ve lise öğrencilerimizin oluş-
turduğu koro ve orkestramız klasik eserler ve film 
müzikleri temalı çoşkulu bir konser verdiler. Ge-
cenin başında ortaokul ve lise öğrencilerimizden 
oluşan ukulele orkestrası, çaldıkları yabancı par-
çalarla güzel bir dinleti sundu.

Dünya Dans Günü için Dans Kulübü öğrencile-
rimiz, sene boyunca hazırladıkları dans gösterile-
rini aileleri ve arkadaşlarına sergilediler.

3.’sünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel müzik 
MÜZİK GECESİ

Etkinliklerimiz

DÜNYA DANS GÜNÜ
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Annelerimiz varoluş nedenlerimiz,
Annelerimiz; gözleriyle seven, yürekleriyle gö-

renlerimiz. Bizleri ninnilerle büyütenlerimiz.
Öğrencilerimiz, annelerine olan sevgilerini bir-

birinden güzel şarkılarla dile getirdiler.

Öncü Okulları her yıl Görsel Sanatlar Zümresi 
tarafından 2.sınıf öğrencileri ile birlikte hazırla-
dıkları Anneler Günü fotoğraf sergisini bu yıl “Sen-
deki ben, Bendeki sen” temasıyla okulumuz “Black 
Gallery”de gerçekleştirdi.

Sergide iki farklı bakış açısı ile yapılan fotoğraf 
çalışmaları, anne ve çocuğun iç içe geçmiş fotoğ-
rafları tema ile bütünlük sağlayarak izleyenlere 
duygu dolu anlar yaşattılar. Ayrıca 2.sınıf öğren-
cilerinin anneleri için yapmış olduğu resimler gör-
sel sanatlar öğretmenleri tarafından tasarlanan 
makyaj çantası üzerine baskıları alınarak kişiye 
özel hediyeler haline getirildi. Sergi açılışında söy-
ledikleri şarkılarla hediyelerini sunan öğrenciler 
annelerine unutulmaz bir gün yaşattı.

ANNELER GÜNÜ KONSERİ
ANNELER GÜNÜ
RESİM SERGİSİ
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Etkinliklerimiz

Her yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde resim öğretmenlerimiz ve öğ-
rencilerimiz anlamlı bir çalışmaya imza attılar.

“Ozanların Kopuzundan, Aşıkların Sazı-
na” adlı şiir dinletimizle “Anadolu”yu tek-
rar yaşadık, yaşattık.rencilerimiz anlamlı bir çalışmaya imza attılar.

8 MART  DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ

Etkinliklerimiz

8 MART  DÜNYA8 MART  DÜNYA
KADINLAR GÜNÜKADINLAR GÜNÜ

OZANLARIN KOPUZUNDAN, 
AŞIKLARIN SAZINA
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Nilüfer Okullar Arası Hızlı 
Satranç Turnuvası’nda Minikler 
kategorisinde yarışan öğrenci-
lerimiz 41 okul arasında 1. ilk, 
Gençler kategorisinde 15 okul 
arasından 1.lik ve Yıldızlar ka-
tegorisinde yarışan öğrencile-
rimiz 17 okul arasında 3. lük 
kupasını almaya hak kazanmış-
lardır.

Cumhuriyet Kupası 
Bahçe Satranç Turnu-
vası 16 okulun katılı-
mıyla Kayapa Orta-
okulunda gerçekleşti. 
Okul takımımız 3.lük 
kupası almaya hak ka-
zanmıştır.

Nilüfer Okullar Arası Hızlı 
Satranç Turnuvası’nda Minikler 

Minikler Satranç takımımız 
bugün Kayapa Ilköğretim Oku-
lunda gerçekleştirilen Bahçe 
Satranç Şenliği’nde 3. olmuştur. 

15-18 Ocak tarihlerinde Er-
tuğrul Sağlam Tesisleri’nde ger-
çekleşen Okul Sporları Satranç 
Turnuvası’nda okulumuz gençler 
kategorisinde 64 lise arasından 
dördüncü, yıldızlar kategorisinde 
63 ortaokul arasından birinci ola-
rak Bursa şampiyonu olmuştur. 

20 - 29 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Dıraç, Arnavutluk’ta 30 
ülkenin katılımıyla gerçekleştiri-
len 2018 Dünya Okullar Satranç 
Şampiyonası’na katılan öğrenci-
lerimizden Safiye Öykü INCE, 13 
yaş Kızlar kategorisinde dünya 
3.sü olarak bizleri ve ülkemizi gu-
rurlandırmıştır.

ŞAH - MAT
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Etkinliklerimiz

Daha dündü o küçük ürkek elleri teslim aldığımız-
da. Bir yılda ne kadar büyüdünüz, bizi de ne güzel 
büyüttünüz. Her yılınız bu yıl gibi olsun, güzel birle-
rimiz.
büyüttünüz. Her yılınız bu yıl gibi olsun, güzel birle-
rimiz.

OKUMA BAYRAMI
Daha dündü o küçük ürkek elleri teslim aldığımız-

da. Bir yılda ne kadar büyüdünüz, bizi de ne güzel 
büyüttünüz. Her yılınız bu yıl gibi olsun, güzel birle-

OKUMA BAYRAMIOKUMA BAYRAMI
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AĞAÇ, DERE, EV

5. sınıf öğrencilerimiz “Ağaç, Dere, Ev” adlı 
oyunlarıyla 2018 Tiyatro Festivali’mizin ilk gös-
terisini aileleri ve arkadaşlarına sergilediler. 2018 Öncü Tiyatro Festivali’nin ikinci gösterisini 

6. sınıf öğrencilerimiz “Düğün Var” adlı oyunlarıyla 
aileleri ve arkadaşlarına sergilediler.

DÜĞÜN VAR



46 SIRA’NIN DISI.

Etkinliklerimiz

2018 Öncü Tiyatro Festivali’nin; üçün-
cü oyunu, 7. sınıf öğrencilerimizin sergilediği 
“Cimri / Moliere” ile devam etti. 8. sınıf öğrencilerimiz 2018 Öncü Tiyatro Fes-

tivali’nin 5. gösterisi olan “TEOGLAFATUS” adlı 
oyunlarını sergilediler.

2018 Öncü Tiyatro Festivali’nin; üçün-

CİMRİ / MOLIERE

tivali’nin 5. gösterisi olan “TEOGLAFATUS” adlı 

Etkinliklerimiz

TEOGLAFATUS
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9. sınıf öğrencilerimiz 2018 Öncü Tiyatro Festi-
vali’nin 4. gösterisi olan “12. Gece” adlı oyunlarını 
sergilediler.

10. sınıf öğrencilerimiz 2018 Öncü Tiyatro Fes-
tivali’nin 6. gösterisi olan “Yaşamın Emekçisi: Sevgi 
Soysal” adlı oyunlarını sergilediler.Soysal” adlı oyunlarını sergilediler.

12. GECE

vali’nin 4. gösterisi olan “12. Gece” adlı oyunlarını 
sergilediler.

YAŞAMIN EMEKÇİSİ 
“SEVGİ SOYSAL”
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Etkinliklerimiz48 SIRA’NIN DISI.

OZ BÜYÜCÜSÜ
Okulumuz kulüp etkinlikleri dördüncü sınıflarımızdan 

itibaren başlamaktadır. Bu yıl “Oz Büyücüsü”nü sahneye 
müzik, dans ve tiyatro ile taşıyan küçük sanatçılarımıza 
resim, akıl oyunları ve robotik öğrencileri de “OZ BÜYÜ-
CÜSÜ” temalı çalışmalarıyla destek verdi.
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Torenlerimiz..
50 SIRA’NIN DISI.

Cumhuriyetimizin 94. yılını “Çağdaşlaşma Yolunda” temasıyla 
kutladık. Coşkumuz salondan koridorlara taştı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
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Atam sen benim içimdesin, ben senin...

SIRA’NIN DISI. 51

10 KASIM
ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ
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Torenlerimiz..

Istiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılını beşinci sı-
nıf tiyatro öğrencilerimizin ulusal marşlar anlatısı 
ve ikinci sınıf öğrencilerimizin Istiklal Marşı’nı oku-
ma performansı ile kutladık.

12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABÜLÜ VE 
MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ
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“18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma” programımızda sanat 
grubu öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sıradışı bir etkinliğe 
daha imza attı. Öğrencilerimiz; gölge oyunları, dramatik an-
latımlar, türküler ve halk oyunları ile hem biçim hem de duygu 
yüklü içeriği ile izleyenlerin yüreğinde derin bir iz bıraktı.

“18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma” programımızda sanat 
grubu öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sıradışı bir etkinliğe 
daha imza attı. Öğrencilerimiz; gölge oyunları, dramatik an-
grubu öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sıradışı bir etkinliğe 
daha imza attı. Öğrencilerimiz; gölge oyunları, dramatik an-
grubu öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sıradışı bir etkinliğe 

latımlar, türküler ve halk oyunları ile hem biçim hem de duygu 
yüklü içeriği ile izleyenlerin yüreğinde derin bir iz bıraktı.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
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Torenlerimiz..
54 SIRA’NIN DISI.

Bir milletin en büyük zenginliği gelecek 
nesilleridir. Çünkü bir çocuk bir milletin 
egemenliğini belirler.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
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. .. .

,
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Oncu Yasam
. .. .

,
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. .. .

,

Her şey tüm güzellikle-
ri hak eden öğrencilerimizin 
azimli, verimli çalışmalarıyla  
geçen bir eğitim yılının tatlı 
yorgunluğunu atmaları için...

Bu yıl programımızda 
Tankurt MANAS, MANGA ve 
Demet AKALIN bizlerleydi.
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Oncu Yasam
. .. .

,Oncu Yasam
.
Oncu Yasam

.
Oncu Yasam
.

Oncu Yasam
.

Oncu Yasam58 SIRA’NIN DISI.

8. sınıf öğrencilerimiz ortaokula veda etmenin guru-
runu aileleri ve öğretmenleri ile paylaştı.

Çok çalıştıkları ve büyük başarılar elde ettikleri 
bir yılın ardından öğrencilerimiz, bir Öncü geleneğine dö-
nüşen geçit töreni, kürsü konuşmaları, diploma töreni ve 
kep eğlencesi ile unutulmaz bir gece yaşadılar.

ORTAOKUL KEP TÖRENİ
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. .. .

,Oncu YasamOncu Yasam
.

Oncu YasamOncu Yasam
.

Oncu Yasam,Oncu Yasam,Oncu Yasam

Başarı için fedakarca geçen bir yılın haklı bir gu-
ruru, coşkusuyla kep törenimizi gerçekleştirdik.

“Öncü” olmanın, “Öncü”lü olmanın gururuyla yeni 
eğitim yolculuğunuz, başarılarla, keyifle dolu olsun, sev-
gili gençlerimiz...

LİSE KEP TÖRENİ
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Oncu Yasam
. .. .

,

ÇİNLİ MİSAFİRLERİMİZ
TRT 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 

kapsamında Çin’den gelen küçük dostlarımızı okulumuzda 
öğrencilerimiz ve velilerimiz eşliğinde neşeyle karşıladık. 
Okulumuz koridorlarında hazırladığımız Çin Sokağı’ndan 
geçtikten sonra öğrencilerimiz, eşleştikleri dostlarıyla 
tanıştılar ve eşsiz anılar biriktirdiler.



SIRA’NIN DISI. 61Oncu Yasam
. .. .

,



62 SIRA’NIN DISI. DUNYA OKULU OLMAK
..

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılına girerken 9 
ve 10.sınıf öğrencilerimizin velilerine yaptığımız toplantıda 
özetle şu hususlara değinmiştik:

*Zamanımız gencinin tanımı,
*Zamanımız gencinin ihtiyaçları,
*Eğitim anlayışının da ona göre dizayn edilmesi.
Zamanımız genci, biz yetişkinlerden daha fazla evrensel 

düşünebiliyor ve global yaşayabiliyor. Müzik kültürleri, takip 
ettikleri diziler, izledikleri programlar, oynadıkları oyunlar ve 
bunlar sayesinde sınırlar ötesi iletişim deneyimleri var.

Bu özelliklere sahip öğrencilerimizin sadece ders 
odaklı bir programla donanımlarının geliştirilmesi elbette 
yeterli değil. Velilerimize bu hususlardan bahsettik ve içinde 
bulunduğumuz yıl tüm kulüplerin yerel, ulusal ve uluslararası 
ilişkiler kurarak okul sınırları dışında yaşamın içinden 
hedeflerle çalışacağını duyurduk. Kulüp tanıtımlarında bu 
hedeflerimizden öğrencilerimize bahsettik. Ve süreçte bu 
hedeflere öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hep beraber 
kenetlendik. Neler mi yaptık?

Destination Imagination lise kulüplerimizden birisi 
(Shadow X Team) okul olarak ilk defa katıldığımız ulusal 
organizasyonda Türkiye şampiyonu olarak Amerika’nın 
Tennesee, Knoxville kentinde dünya şampiyonasında yer 
alacak. Oradan ödülle dönüp dönmemeleri önemli değil. 
Öğrencilerimiz artık tasarım alanında, disiplinlerarası 
çalışma pratiği anlamında dünyada yaşıtları ne yapıyor bunu 
görecekler. Bu deneyim acaba yaşamlarının devamında onlara 
ne katacak?

9. sınıf öğrencilerimiz, IAEA (International Atomic 
Energy Agency) tarafından düzenlenen nükleer enerjinin 
kullanım amaçlarının genişlemesini ve geliştirilmesini 
amaçlayan bir proje kapsamında tasarladıkları, gerekli olan 
bütün ihtiyaçların nükleer enerji tarafından karşılandığı “Akıllı 
Şehir” projesi ile Türkiye 1.si ve dünya çapındaki 348 grup 
içerisinde de dünya 42.si oldular.

Öğrencilerimiz dünya çapında ilk otuza girip bu yıl 
Güney Kore’de yapılacak olan kongreye kıl payı katılma hakkını 
kaybetti. Kendi beyanları ile iddiaları şu: Bu yılki deneyimizle 
seneye kesin o kongreye katılacağız. Bu öğrenci grubumuzun 
bu hedefle bile önümüzdeki yıla okulumuza gelecek olması 
başlı başına bir dünya öğrencisi olduklarını kanıtlamaz mı?

İtalya’nın San Remo kentinde, 20.si düzenlenen GEF 

final gecesinin açılışını, GEF tarihinde ilk kez olarak “CANLI 
SERGİ” performanslarıyla yaparak uluslararası finallerde boy 
gösterdik.

Ayrıca Görsel Sanatlar öğretmenimiz ve öğrencilerimiz 
“Tehlike Altındaki Çocuklar” temalı Uluslararası Resim 
Yarışması (EDUC-ARTE) kategorisinde dünya üçüncüsü oldular.

Aynı organizasyonda, okulumuz “HYDRA” robotik 
rakımı öğrencilerimiz “School Expo” finalinde birincilik ödülünü 
aldılar. Finallerin ikinci gecesinde ise aynı öğrencilerimiz 
projeleri “DA VINCI’S SECRET” ÖZEL ÖDÜLÜ için tekrar 
sahneye çağrıldılar.

Ayrıca en çok ödüle layık görülen ve en çok puan 
ortalamasını alan okula verilen PINK DOLPHIN büyük ödülünü 
de okulumuz İtalya’dan Bursa’ya taşıdı.

*Bu yazıyı yazarken lise İtalyanca Kulübü öğrencilerimiz 
kardeş okul öğrencileri ile birlikte İtalya gezisi yapıyorlar. Ve 
bu kardeş okulu bulmak için yüzlerce maili bıkmadan attılar, 
hak etmedikleri pek çok yanıtı göğüslemek zorunda kaldılar. 
Daha hazırlık sürecinde dünya insanı olma konusunda pek çok 
deneyim elde ettiler. Şimdi bu kulübümüzün İtalyanca film 
izleyen, şarkılar dinleyen ikinci dil kulüplerinden ayrı bir yere 
koyabiliriz değil mi?

*Bilim alanında bir büyük işi de Kimya Kulübü 
öğrencilerimiz başardı. Pek çok okulun ve öğrencinin ek 
ders yaparız diye kurguladığı bu akademik kulübümüzle ne 
başardık biliyor musunuz?

Her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde temel bilim, 
yaratıcı yazarlık, sanat, mühendislik, tasarım ve iş alanlarında 
düzenlenen Dünyanın saygın bilim olimpiyatlarından biri olan 
Genius 2018 Olimpiyatları’nda 70 farklı ülkeden 1657 proje 
başvurmuştur. Kimya Kulübü öğretmenleri ve öğrencilerimizin 
hazırlamış olduğu “ANTI CANCER” projesi finale kalarak 
Amerika’ya davet edilmişlerdir.

Bu yazıya yerel ve ulusal alandaki diğer projelerimizi 
sığdıramadık. Bizi bilen bilir. Yaptıklarımızın noktasına 
virgülüne dokunmamayı, sıfatlarla süslememeyi, olduğu gibi 
anlatmayı benimseyen mütevazı bir medya dilimiz var. Ama 
bu yazıda bahsi geçen tüm uygulamalar bu dilimizi biraz 
bozduysa affola. Hepsi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin 
suçu !

Erkan ŞEN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Çağdaş Öncü Okulları Kurucu Üyesi
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