
Kimya Öğretmenleri İçin
İyi Uygulama Örnekleri

6. Eğitim
Teknolojileri Zirvesi
Gerçekleşti

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen “Kimya Çalıştayı” kapsamında öğretmenler, 
farklı deney uygulamalarıyla kimya konseptlerini öğrenciye kazandırma ve STEM yaklaşımıyla örnek kimya 
dersi uygulama çalışmaları gerçekleştirdi. 

Türkiye geneli 36 farklı okuldan öğretmenin katılım gösterdiği Kimya Çalıştayı, Uğur Okulları Yaşamkent 
Kampüsünde gerçekleşti. 

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu’nun 
konuşmacıları arasında olduğu “Toplum, Okul ve 
Öğretmen İlişkisi Üzerine Türkiye-Birleşik Krallık 
Karşılaştırması” programı BAU Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. M. Sencer Çorlu’nun moderatörlüğünde
2 Mart’ta #ETZ19 ‘da gerçekleştirildi. 

Kulaberoğlu programda, “STEM, kodlama, felsefe eğitimi, veli 
atölyeleri gibi kavramlar hayatımıza girdi. Okullar yaptıkları çalışmalar ile 
patent almaya çalışıyor. Eğitim sisteminde öğretmenin rolünün değiştiğini görebiliriz. 
Günümüzde mentör rolüne gelen öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri çok 
önemlidir. Toplumun temel karakterlerini bir sonraki nesle aktarmak, ülkenin vatandaşlık 
bilincini yansıtan, ekonominin ve sanayinin ihtiyacı olan temel bilgileri aktarmak eğitimin 
görevlerindendir.” şeklinde konuştu.

SEKTÖRDEN...
2019 YKS başvuruları tamamlandı

Ortaöğretimde ders sayılarına düzenleme geliyor

“Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları tamamlandı. Son başvuru 
tarihi 6 Mart olan sınav 3 oturumlu olarak 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak. 
YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimdeki ders sayısının Eylül ayından itibaren 
kademeli olarak uluslararası standartlara kavuşturulacağını söyledi. Ziya Selçuk, 
Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında 16-17 ders varken Japonya’da, Kanada’da, 
İngiltere’de, Yeni Zelenda’da, ABD’de 5-6 ders bulunduğunu belirterek, “Neden 
bizde bu kadar çok ders var? Onlarda az olduğu halde onlar bizden daha başarılı. 
Çözümümüz hemen Eylül ayından itibaren 9. sınıflardan başlayarak bütün Türkiye’de 
bunun uluslararası standartlarına geçmek. Ama bunu bütün Türkiye’de aniden 
yapmayacağız.” dedi. Kaynak: Anadolu Ajansı

“Uğurlu Nil”
ile hayatlara
dokunacaklar

Uğur Okulları Samsun İlkadım 
Kampüsü öğrencileri, bir hayata 
dokunabilmek fikri ile Türkiye 
genelinde “Uğurlu Nil” projesini hayata 
geçirdi! Proje kapsamında Uğurlu 
öğrencilerin hazırladığı Uğurlu Nil 
bebeklerin geliri ile tüm Uğur Okulları 
kampüsleri LÖSEV’e destek olacak.

Uğurlu öğrencilerimiz 
Dünya Sevgi Günü’nü çeşitli 

etkinlikler ile kutladı! #14Şubat

Uğur’da “CLIL” Temelli
Yabancı Dil Edinimi 
Uygulanıyor

Uğur Okulları erkenSTEM’i 
AR Teknolojisi ile Bir Adım 
İleriye Taşıyor

İstanbul
Özel Okullar Zirvesi 
gerçekleşti

Uğur Okulları öğrencileri, yabancı dil edinim ve öğretimi açısından temel 
yaklaşımlarından biri olan CLIL kapsamında, İngilizce ve fiziği bir arada 
kullandıkları “Meeting Point” projesinin ikincisi gerçekleştirildi. 

Uğur Okulları İngilizce eğitiminin temelinde yer alan yaklaşımlardan biri olan CLIL 
(Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu 
Öğrenim) kapsamında “Meeting Point- (Buluşma Noktası)” projesi hayata geçirildi. 
Öğrencilerin matematik, fen, sosyal bilimler, sanat gibi farklı disiplinlere ait bazı 
konuları İngilizce derslerine entegre ederek işlediği CLIL eğitim yaklaşımı ile yabancı 
dilin farklı alanlarda kullanılarak öğrenimi sağlanıyor. Bu yöntemi temele alarak geliştirilen 
projelerden biri olan ve ilki Çallı Kampüsünde gerçekleştirilen “Meeting Point” kapsamında bu 
kez öğrenciler İstanbul’da, Uğur Okulları Kurtköy Kampüsünde bir araya geldi. 

Türkiye genelinde seçilen 12 Uğurlu öğrenci, Uğur Okulları Kurtköy Kampüsünde dış etkiye kapalı 
bir alanda bir araya gelerek verilen materyal ve bilgiler doğrultusunda zamana karşı yarışarak kinetik 
heykellerini hazırladı!

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) akademik desteği ve gücü ile Uğur Okullarında 
uygulanan erkenSTEM yaklaşımını, geleceği tasarlayan, üretken nesiller yetiştirme vizyonuyla hareket 
eden eğitimciler anlattı. Tanem Sivar moderatörlüğünde gerçekleşen lansmana, Uğur Okulları İcra Kurulu 
Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. 
Sencer Çorlu, Eğitim Bilimci ve akademisyen Dr. Özgür Bolat, BAU akademisyenleri ve Uğur Okulları 
eğitim yöneticilerinin de katılım gösterdi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Merkezi 
Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu ve Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil 
Çiçek; sistemin çocuklara gelecekteki kazanımlarını ve okullardaki uygulanışı ile ilgili kapsamlı bilgi 
paylaştı. 

Programda erkenSTEM yaklaşımı ile eğitim gören Uğurlu öğrenciler, kitabın karakteri Portakal için 
derslerde ürettikleri çözümlerini, hayata geçirdikleri projelerini ve deneyimlerini de anlattılar.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen panele İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MEB 
Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, Tüm Özel Öğretim Kurumları 
Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi Cem Gülan ve Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu katılım gösterdi. 

“Ülkemizde özel eğitim kurumların ayrı bir yeri var”
Bütün özel okulların katıldığı ve hatta eğitim kurumları tedarikçilerinin de bir arada olduğu çok değerli 

bir gün olduğunu ifade ederek cümlelerine başlayan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, 
“Gerek lojistik olarak, gerekse eğitimciler olarak panellerin, seminerlerin ve konferansların olduğu 
önemli bir gün. 2023’de eğitim vizyonunun nasıl hayata geçirilecek olduğu ile ilgili düşüncelerimizi ve 
deneyimlerimizi paylaşacak olduğumuz bir gün” dedi.

Bilim Kahramanları Yarıştı! 
Bilim Kahramanları Derneği tarafından, öz güven sahibi, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler 

üretebilen, topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak öğrencilerin gelişimini sağlamak amacıyla, 
dünyada 80 ülkeden 25 binin üzerinde takımın katıldığı FIRST LEGO League (FLL) bilimsel uluslararası 

turnuvanın Türkiye ayağı gerçekleştirildi. 
15. si düzenlenen FLL’de, global temanın “Into Orbit – UZAY SERÜVENİ” olduğu yerel turnuvaya 

Türkiye’den 574 okul takımı katılıyor. Tematik, bilimsel, süreç ve takım çalışması odaklı bir turnuva olarak 
her yıl daha fazla katılımcı ve gönüllüyle hayata geçiriliyor. Turnuvanın bu yılki araştırma konusu; Güneş 

sistemimizdeki uzun süreli uzay araştırmaları sırasında, bir insanın karşılaştığı fiziksel veya sosyal bir 
problemi belirleyip bir çözüm bulmaktı.

Bu yıl gerçekleştirilen FLL’de başarıları ile Uğur Okulları öğrencileri de adından söz ettirdi. 
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Uğurlu erkenSTEM Öğretmenleri
Yeni Döneme Hazır

Uğur Okullarının okul öncesi ve ilkokul erkenSTEM bölge sorumluları ve zümre 
başkanları, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulayacakları 
erkenSTEM projelerini deneyimledikleri “erkenSTEM Çalıştayı” kapsamında 
İstanbul’da bir araya geldi.

Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul kademesinde Uğur Okullarında uygulanan 
erkenSTEM eğitim yaklaşımı, her yıl 4 farklı temada erkenSTEM öğretmenlerinin 
önderliğinde gerçekleştiriliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 
uygulanacak erkenSTEM projelerini deneyimleyerek Uğur Okullarında uygulanmasına 
liderlik edecek erkenSTEM bölge sorumluları ve zümre başkanları, 9-10 Şubat tarihlerinde 
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ev sahipliğinde gerçekleşen erkenSTEM Çalıştayı’nda bir 
araya geldi. Çalıştay’a Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) Direktörü ve 
BAU Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sencer Çorlu, Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ve Uğur Okulları erkenSTEM Bölüm Başkanı Senem 
Süral da katılım gösterdi. 

Tüm öğretmenlerin ders içeriklerine katkıda bulunduğu ve aktif üretim sürecinde 
yer aldığı çalıştayda, ikinci dönem temalarına ait projelerin deneyimlendiği workshop 
etkinlikleri de gerçekleştirildi. Teknoloji merkezindeki Bilişim Dünyası teması ve Matematik 
merkezindeki Hayal Dünyası temasında çalışmalar yapıldı. Bilişim Dünyası’nda her 
seviyede ayrı bir kodlama etkinliği ve özellikle dördüncü sınıflar için Arduino ile etkinlikler 
yer aldı. Hayal Dünyası temasında ise öğretmenler Matematik dersinin soyut kavramlarını 
ürünlere nasıl dönüştürebileceklerini gözlemlediler. Dev spirograf, 3D illüzyon ve 
anamorfik resimler, string art çalışmaları, el işi kağıtlarından ve polimer kil hamurlarından 
örüntüler bu temanın ürünleri arasında yerini aldı.

Uğur Okulları Mersin Kampüsü 242 Space Tigers 
takımı, uzayda diş fırçalama için geliştirdikleri 

vakumlu boru çözümü ile Şampiyonluk Ödülü’nün 
sahibi olarak FLL 15. Ulusal Turnuvası’na katılmaya 

hak kazandı.

Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Andromeda 
takımı, astronotlar için geliştirdikleri uzay egzersizi 
kıyafeti ile Strateji ve Yenilikçilik Ödülü’nün sahibi 

olarak FLL 15. Ulusal Turnuvası’na katılmaya 
hak kazandı.

Uğur Okulları Çallı Kampüsü Space Apostles 
takımı, Duyarlı Profesyonellik Ödülü’nün 

sahibi oldu.

Antakya Uğur Anadolu Lisesi SpaceTigers 
takımı, 32 proje arasından “Cinsiyetsiz Bilim 
Projesi” ile Araştırma Ödülü’nün sahibi oldu. 

Türkiye’de ilk defa Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımının ele alındığı ve bu 
yıl ilk kez ders yayınlarına entegre edilen Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisinin deneyimlendiği 
basın lansmanı Salt Galata’da gerçekleşti. 

‘Türk Eğitim Sisteminde Özel Okulların Yeri ve Gelecek Perspektifleri’ başlıklı panel gerçekleşti. 
Uğur Okulları’nın da bulunduğu panelde eğitime dair her şey konuşuldu. 

erkenSTEM temalarının yer aldığı labirent deneyim alanı

Uğur Okulları Viranşehir Kampüsü tanıtım lansmanı Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşti. Bu yıl Şanlıurfa’da açılan Viranşehir Kampüsü hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı 
düzenledi. Toplantıda konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Okul öncesinden 
lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de 
eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız” dedi.

Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Uğur Okulları lansman toplantısında söz alan 
Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ise Uğur Okullarının Viranşehir’de 20 milyon Türk lirası değerinde bir 
yatırım yapmasının mutluluğunu dile getirerek Uğur Okulları yönetimine teşekkür etti.

Uğur Okulları Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde 850 öğrenci kapasiteli 20 milyon değerinde 
bir kampüs açıyor. Türkiye’nin 44 ilinde, 51’i kampüs 137 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle 
buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Şanlıurfa’da eğitim 
alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini kaydetti. 

Uğur Okulları’ndan Viranşehir’e
20 milyon değerinde yatırım


