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                                     Gençlik’te İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı 

Özel Gençlik İlkokulu/Ortaokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına İlköğretim 

Haftası programının kutlanması ile başladı. Programa Gençlik Eğitim Kurumları 

Kurucu Temsilcisi Muharrem Turşucu, Genel Müdürü Barış Çağlayan Çakır, Genç-

lik İlkokulu/Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri, öğrenciler ve velilerimiz katıldı.  
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Programda İstiklal Marşı ’nın okunmasının ardından Okul Müdürü Nuret-

tin Kabak tarafından açılış konuşması yapıldı. 4. Sınıf öğrencilerimiz İlköğ-

retim Haftası ile ilgili şiirler okudu. Müzik öğretmenimizin verdiği mini 

konserle de öğrencilerimiz eğlenceli dakikalar geçirdi. İlköğretim Haftası 

programımız balon uçurma, konfetiler ve volkanlar eşliğinde öğrencilerimi-

zin sınıflara alınması ile sona erdi.  
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OKULDA İLK GÜNÜM 

1.SINIFLAR ORYANTASYON PROGRAMI MİNİK ÖĞRENCİLERİMİZ VE VELİLERİMİZLE BİRLİKTE OKULUMUZDA 

COŞKULU BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.PROGRAMIMIZ İLK OLARAK ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖĞRETMENLERİ 

İLE BİRLİKTE GÜZEL ETKİNLİKLERİYLE BAŞLADI.VELİLERİMİZİN KATILDIĞI REHBERLİK SUNUMU VE SINIF 

TOPLANTILARIYLA PROGRAMIMIZ SON BULDU.  
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Gençlik Ortaokulu’nda 5. sınıf Okula Uyum Haftası Çalışmaları 

Gençlik Ortaokulu’nda bugün ortaokula adım atan 5. sınıf öğrenci ve veli-

lerimiz öğretmenleriyle buluştu. Velilerimize Beyaz Salon’da gerçekleşen rehber-

lik sunumu yapıldı. Sınıf rehber öğretmenlerimiz ve ders öğretmenlerimiz 5.sınıf 

öğrencilerimize güncellenen öğretim programları hakkında bilgilendirme yapa-

rak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Uyum Eğitimi Etkinlikleri’ni gerçekleş-

tirdiler. Rehberlik sunumu sonrasında, ikramlar eşliğinde velilerimizle öğret-

menlerimiz tanışıp hasbihal ettiler.  
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 Gençlik’te Veli Toplantısı 

Özel Gençlik İlkokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk veli toplantısını 

23.09.2017 tarihinde saat 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirdi. Okulumuzda 

okul-aile-öğretmen arasındaki işbirliğini güçlendirmek, velileri öğrencilerin gelişim 

ve akademik durumları hakkında 

genel bilgi sahibi olmalarını sağla-

mak amacıyla yapılan veli toplantı-

mız okulumuzun konferans salo-

nunda Okul Müdürümüz Nurettin 

Kabak Bey’in açılış konuşması ile 

başladı. Okulumuz Fen Bilgisi öğ-

retmeni İsmail Yılmaz’ın Divan 

başkanlığı yaptığı toplantıda 2017-

2018 Eğitim-Öğretim yılı sene başı 

okul aile birliği olağan genel top-

lantısıyla devam etti. Okul Aile Bir-

liği Başkan yardımcısı Havva Eser 

yönetim kurulu faaliyet raporunu 

sundu. 2017-2018 yönetim ve dene-

tim kurulu seçimleri için aday lis-

teleri belirlendi. Okulumuzun Eği-

tim ve öğretim kalitesinin daha da 

yükseltilmesine yönelik önerilerin 

görüşüldüğü toplantı dilek ve te-

mennilerle kapatıldı. Gerçekleşti-

rilen okul aile birliği toplantısının 

ardından velilerimiz sınıflara alına-

rak öğretmenlerle görüşmeleri sağ-

landı. Görevi , öğrenciyi en iyi şe-

kilde eğitmek olan öğretmenlerimizin , nitelikli eğitimde aileler ile iletişim ve işbirli-

ğinin çok önemli olduğunu bilerek gerçekleştirdikleri toplantımızda velilerimizin bi-

reysel görüşlerine de yer verilerek yılın ilk veli toplantısı velilerimizin yoğun katılı-

mıyla başarıyla sona erdi.  
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Sosyal ve kültürel alanda yaptı-

ğı farklı çalışmalarla öğrencile-

rini hayata hazırlayan Özel 

Gençlik İlkokulu/ Ortaokulu 

çalışmalarına ara vermeden de-

vam ediyor. 2017-2018 Eğitim 

Öğretim yılında öğrencilerin 

kendi ilgi ve yeteneklerine en 

uygun kulübü seçmeleri için 

Sosyal Etkinlik Tanıtım Progra-

mı düzenlendi. Gelişen tekno-

lojiyi yakından takip eden Özel Gençlik İlkokulu\Ortaokulu yepyeni sosyal Kulüpleri 

ile de öğrencilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kulüp ders seçimlerinin ön-

cesinde öğrencilere branşlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları amacıyla derse gi-

recek öğretmenleri tarafından 

bilgi verildi. Örnek uygulamalar 

ve slayt sunumları ile verilen 

bilgilerin pekiştirilmesi sağlan-

dı. Programda açılış konuşması 

yapan Okul Müdürü Nurettin 

Kabak öğrencilerin kendilerine 

uygun etkinliği seçmeleri için 

böyle bir tanıtım programı dü-

zenlediklerini söyledi. Sosyal 

Etkinlik çalışmalarının akade-

mik ve sosyal alanda birçok kat-

kısını olduğunu ifade eden Kabak, doğru seçimin verimlilik açısından önemli olduğunu 

söyledi. Kabak; ‘Okulumuzda, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek, var olan bece-

rilerini doğru yönlendirmek ve geliştirmek; onları çok yönlü kılabilmek, tüm yönleriyle 

kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmek için ‘Sosyal Etkinlik Programı’ uygulu-

yoruz’ dedi.  

Gençlik İlkokulu/Ortaokulunda Sosyal Etkinlik Tanıtım Programı 
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Yetenek alanında müzik, resim, spor, teknoloji ve diğer kültürel dallarda ders 

seçimi yapmaları için düzenlenen program öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. 

Seramik, Futbol, Basketbol, Taekwondo, Dart, Bocce, Wing-Chun, Koro, Org, Ke-

man, Gitar, Ritim Kulübü, Zekâ Oyunları, Satranç, Mental Aritmetik, Fen, Matema-

tik, İngilizce, Edebiyat, Arapça Kulübleri ile Genç Şef, El Sanatları, Genç Mucitler, 

Robotik Eğitim, Kodlama, 3D Tasarımı, Stem Etkinlikleri slayt gösterileriyle sunul-

masının ardından program sona erdi.  
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 Gençlik Şehit ve Gazilere Vefa Ziyareti 

Özel Gençlik İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, bir ülke millet yapılabilecek en bü-

yük fedakarlığı yapan, konu vatan ve millet ise gerisi teferruattır diyerek canlarını or-

taya koyan şehit ve gazilerimize ziyaret gerçekleştirdi. Özel Gençlik İlkokulu ve Orta-

okulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Asena Hacer Küçükçolak önderli-

ğinde gerçekleşen organizasyonda öğrencilerimiz, Türkiye Harp Mahlûlü Gaziler, Şe-

hitler Derneği Konya Şubesi’ni,Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi’ni ve 

Şehitlik müzesini ziyaret ettiler. Yapılan bu ziyarette öğrencilerimiz, Kore gazisi, Kıb-

rıs gazisi ve terör gazilerimiz ile tanıştı. Yapılan ziyarette gazilerimiz, öğrencilerimize 

Şehitlik mertebesi ve Gazilik hakkında bilgilendirmeler yaptı. Gazilerimiz savaş ve 

çatışma anlarını anlattılar. Gaziler, kendilerini ilgiyle dinleyen öğrencilerimizin yö-

nelttiği sorulara samimi cevaplar verdiler. Karşılıklı hediyeleşmelerin gerçekleştiği 

ziyarette zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Gazilerimiz ziyaretimizden memnun 

kaldıklarını dile getirdiler. Şehit ve gazi ailelerine destek için kurulan bu dernekteki 

gazilerimizin ve şehit ailelerimizin de manevi desteğe ihtiyacı olduğunu bu ziyaretle 

daha da iyi anlayan öğrencilerimiz programdan duydukları memnuniyeti ifade etti.  
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Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Çalışmalarının  İlk 

 Toplantısı Gerçekleştirildi 

Necmeddin Erbakan Üniversitesi Fizik Eğitim Anabilim Dalı Prof.Dr. Oğuz 

Doğan, Özel Gençlik İlkokulu Müdür Yardımcısı Betül Dinçler başkanlığın-

da Fen Bilimleri Zümresi ve Matematik Zümresi 2017 yılı Ortaokul Öğrenci-

leri Araştırma Projeleri çalışmalarının ilk toplantısını gerçekleştirildi.  
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İngilizce Etkinliğimiz 

Mini mini birler sınıflara, öğrendikleri kelimeler kelime kutusuna...  


