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“Bizden Haberler, Gelişmeler ve Yenilikler.”

COVID-19’a karşı önlemlerimizi aldık 
Öğrencilerimizle kavuştuk! 

Gelecek dönem 
stratejileri değerlendirildi

Uğurlu adımlar
Türkiye’nin
dört bir yanında

KİTAP DOSTLARI AÇIK HAVADA BULUŞTUKİTAP DOSTLARI AÇIK HAVADA BULUŞTU

Öğrencilerimizi Türkiye’nin en 
iyi üniversitelerine uğurladık

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Çok özlediğimiz öğrencilerimizle sonunda kavuştuk. 
31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayan yeni eğitim öğretim yılı, 21 Eylül itibarıyla ise Milli Eğitim Bakanlığı 
kararıyla okul öncesi, 1. Sınıf, 8. Sınıf ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitimle devam ediyor. 12 Ekim Pazartesi 
gününden itibaren de ilkokul 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitime başlanacak. Diğer kademelerdeki 
öğrencilerimizle online sınıflarımızda buluşmaya devam ediyoruz. Eğitimde sürekliliğin öneminin altını 
çizen bir eğitim kurumu olarak, öğrencilerimize her kademede kesintisiz eğitim sunmayı sürdürüyoruz. 
Öğrencilerimizin yaş düzeylerine ve gelişimlerine uygun olacak şekilde, doğru zamanda ve doğru yöntemlerle 
eğitim almalarının önemini biliyor ve tüm akademik programımızı bu bilinçle hazırlıyoruz. 

BUEK Başkanımız Sn. Enver Yücel ve İcra Kurulu Başkanımız Sn. Hüseyin Yücel, kurucularımızla 
bir araya geldi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu moderatörlüğünde yürütülen 
toplantılarda, yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçleri ile gelecek dönem stratejileri değerlendirildi. 

#türkiyenineğitimgücüyüz  

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla tüm Türkiye genelinde 
veli-öğrenci-öğretmenlerimizle Uğurlu Adımlar yürüyüşleri 
gerçekleştirildi. Hayvanları Koruma Günü’ne de denk gelen 
etkinlik kapsamında öğrencilerimiz hem spor yaptı hem de 
yürüyüş sırasında rastladıkları sokak hayvanlarını besledi. 

Uğur Okulları, #5Dil2Beceri felsefesi kapsamında uyguladığı #KitapBenim projesiyle bu yıl da kitap 
sevgisini okul dışına taşıdı. Türkiye’nin dört bir yanında açık havada kitap okuyan Uğurlu öğrencilerimiz 

kitapların renkli dünyasına adım atarak okuma alışkanlığı konusunda farkındalık yarattı. 

52 yıllık başarı geleneğimizi devam ettirmenin ve öğrencilerimizi Türkiye’nin en nitelikli 
üniversitelerine uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz! Öğrencilerimizi ve onların bu başarılarında 
emeği geçen tüm Uğurlu öğretmenlerimizi tebrik ederiz. #UğurKazandırır 

SEKTÖRDEN... Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre 12 Ekim Pazartesi gününden 
itibaren ilkokul 2,3, 4. sınıflar, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflar yüz 
yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı 
açıklamada “Okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz 
ilkokul 1’inci sınıflarla yüz yüze eğitime başlamıştık. Tedbirler 
aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. ilkokul 2, 3, 4, 8, 
12 ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız. 
Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir 
planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar. Yüz yüze 
eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula 
gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve 
devamsız sayılmayacaklar” bilgisini verdi. 

Uğurlu öğrencilerin 
TEKNOFEST gururu

Gaziantep’te düzenlenen 3. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali  TEKNOFEST’a katılan Uğur Okulları 
öğrencileri ödülle döndü. Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü 11. Sınıf öğrencileri Ege Oktay ve Arda 
Dinçer ile danışman öğretmenler Tolga Çoban ve Levent Oktay’dan oluşan Orion Takımı TÜBİTAK 1. 
Liseler Arası İHA Yarışması’nda 210 okul arasından Türkiye 3’üncüsü oldu.

Uğurlu öğrencilerin 
TEKNOFEST gururu

İlkokulun tüm kademelerinde 
yüz yüze eğitim başlıyor


