
“VII. Zeka 
ve Yetenek 
Kongresi” 
Ankara’da 
Gerçekleşti

BAU Global Başkanı Enver Yücel, UNAOC Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Üst Düzey Bakanlar 
Toplantısı’nda konuşma yaptı. Yücel, yaptığı konuşmada küresel vatandaşlık kavramına ve global eğitim 
anlayışına değindi.
Küresel düzeyde yaşanan sorunların temelinde ayrımcılığın yattığını belirten Yücel, “Bugün dünyada 
yaşadığımız sorunların temelinde, insanların birlikte barış içinde yaşama haklarının sürekli tehdit edilmesi 
yatmaktadır. Bu tehdidin temelinde, inanç ve kültürler arasındaki farklılıkların, farklı toplumların arasını 
açmak amacıyla kullanılması yatmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Zeka ve yetenek kavramları kapsamdaki güncel tartışmaları ilgili kişilere ulaştıran, Zeka ve Yetenek 
Kongresi bu yıl yedinci kez gerçekleşti. Kongre’nin ana sponsorlarından biri Uğur Okulları oldu. Türkiye 
Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliği ile 4-5-6 Ekim tarihlerinde düzenlendi.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde, #ZevkiZeka sloganıyla gerçekleştirilen kongreye, zekâ ve yetenek 
ile ilgili konularda çalışan akademisyenler, eğitimciler, ebeveynler, öğrenciler ve eğitim camiasından çok 
sayıda kişi katıldı. 
VII. Yetenek ve Zeka Kongresi’nde açılış konuşması yapan Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel 
ise, her çocuğun büyük bir potansiyel olduğunu ve keşfedilmesi gerektiğini vurguladı. Yücel: “Her biri ayrı 
potansiyele sahip çocuklarımızı keşfedebiliyor muyuz, destekleyebiliyor muyuz? Veli, öğretmen, okullar, 
kamu-özel kurumlar iş birliği ile bu yetenekleri yönlendirmeliyiz. 3 yıldır ana sponsor olarak yer aldığımız 
bu önemli Kongre’de bu farkındalığı da destekliyoruz. Geleceği, eskiye bakarak yakalayamayız.” dedi.

STEM, atölyede deneyimlendi

Kongre’nin ilk gününde, Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı 
Senem Süral ve Uğur Okullarının STEM alanında uzmanlaşmış 
öğretmenleri tarafından, katılımcılara yönelik “Problemini 
Arayan Karpit” atölyesi düzenlendi. Atölyede, öğrenciler 
tarafından ortaya çıkarılmış bir ürün üzerinde tartışarak 
STEM Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi’nin özellikleri ve 
Fen/Matematik branşları genelinde bir Bilgi Temelli Hayat 
Probleminin (BTHP) nasıl oluşturulabileceği ön plana çıkarıldı. 

Ayrıca Senem Süral, kongrenin üçüncü gününde “Eğitimde erkenSTEM 
Yaklaşımı ve Hayal Dünyası” konulu konuşmasını da gerçekleştirdi. 
Konuşmasında erkenSTEM yaklaşımının kuramsal yapısına ve Matematik 
temelinde oluşturulmuş Hayal Dünyası temasının kazanımları ile sınıf içi 
uygulamaları konularına değindi.
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“Bizden Haberler, Gelişmeler ve Yenilikler.”

Enver Yücel, UNAOC Birleşmiş Milletler 
Medeniyetler İttifakı 

Üst Düzey Bakanlar Toplantısı’nda Konuştu

BAU Global Başkanı 
Enver Yücel’e Ödül

Global eğitim kalitesini tüm 
dünyaya sunma misyonuyla 
inovatif fikirleri hayata geçiren 
BAU Global Başkanı Enver Yücel, 
Küresel Vatandaşlık ve Barış 
Eğitimi Kültürü konularında 
göstermiş olduğu üstün katkılar 
sonucunda ödüle layık görüldü.

Uğur Okulları’ndan
36 Yeni Eğitim Yatırımı
Türkiye’nin 44 ilinde 64’ü kampüs olmak üzere toplam 
106 okulda, aynı kalitede eğitim yaklaşımlarını uygulayan 
Uğur Okulları, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için 36 
yeni eğitim yatırımı yaptı. Adana, Darıca, Düzce, Ergani, 
Van ve Viranşehir okulları için düzenlenen açılış törenleri 
illerde büyük ses getirdi. 

Törenlerde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver 
Yücel, tüm dünya çocuklarının kaliteli eğitim hakkına sahip olduklarını 
ve eğitimde fırsat eşitliğini önemseyerek Türkiye’nin farklı illerine 
yatırım yaptıklarını söyledi. Türkiye’de 69 ilde 170 bin öğrenciye 
hizmet verdiklerini söyleyen Yücel, “Bu rakam Avrupa’nın en büyük 
eğitim kurumu, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biri olduğumuzu 
gösteriyor. Açtığımız bu okullar gelişmiş ülkelerdeki okul kampüsleri ile 
aynı standartta. Buradaki çocuklarımız, Avrupa ve Amerika’daki akranları 
nasıl bir eğitim alıyorsa, kaliteli ve iyi eğitimi burada alacak. Toplumların 
kalkınması için yolunun eğitimden geçmesi gerektiğine inanan bir 
eğitimci olarak, ülkemize ve dünyaya fayda sağlayacak bireylerin 
okullarımızda yetişmesini temenni ediyorum” dedi. 
Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Uğur Okulları’nın 
bayrağını her yerde gururla temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. 
Hüseyin Yücel: “Dile kolay, yarım asrı devirdik, 52’nci yılımıza ilerliyoruz. 
Eğitim bir hizmet işidir, hizmet işi de insanı sevmeden yapılmaz. Bu işi 
insanı severek, eğitimi bir gönül işi olarak görüp, gönülden yapıyoruz. 
Kaliteli eğitimi ülkemizin her köşesindeki çocuğa ulaştırmak için 
çalışıyoruz” dedi.
Başarı geleneklerini bu yıl 36 yeni okulda daha devam ettirdiklerini dile 
getiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu da; “Ülkemizin 
en önemli illerinde, Uğur Okulları olarak ülkemizin eğitimine yaptığımız 
yatırımlara yenilerini eklemekten gurur ve heyecan duyuyoruz. Dünyada 
ekonomisi güçlü ülkeler arasında yer almak için katma değeri yüksek 
üretimler yapmalıyız. Biz, öğrencilerimizin dünya varlıklarını tüketen değil 
gelecekleri için üreten bireyler olmalarını hedefliyoruz. Türkiye’nin her noktasında olmak, gençlerimize hizmet 
etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz” dedi.

Uğur Okulları geçen yıl hayata geçirdiği Kitap Benim projesi kapsamında tüm 
öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarını her gün 20 dakika kitapların renkli dünyasıyla 
buluşturuyor. Bu yıl okul dışına taşarak şehirlerin ortak açık alanlarına yayılan etkinlik 
ile okuma farkındalığı oluşturmak, daha çok kişiyi kitap okumaya teşvik etmek 
hedefleniyor.

Uğur Okullarının eğitim felsefesinin temelinde yer alan 5 Dil 2 Beceri’nin başında gelen anadil eğitimi 
kapsamında birçok proje hayata geçirildiğine değinen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek “Kitap Benim projesi ile öğrencilerimize, çok önem verdiğimiz okuma 
alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Okumaya yapılan yatırımın, hayat başarısı ve akademik başarıya olan 
etkisine inanıyoruz. Projemizi ikinci yılında okuma saatimizi okul dışındaki alanlara taşıdık. 44 ildeki 106 
okulumuz, 303 farklı ortak alanda okuma yaptı. Her okulumuz yaşadıkları şehrin ortak alanlarında, park 
ve bahçelerinde, görünürlüğü yüksek yerlerde kitap okuma saati gerçekleştirdi. Amacımız kitap okuma 
farkındalığı konusunda daha çok kişiye örnek olmak” şeklinde konuştu. 

Uğur Okulları #erkenSTEM zümre başkanları, 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulayacakları projeleri, 
erkenSTEM Çalıştayı’nda deneyimledi.

Uğur Okullarının yenilenen kurumsal web sitesi, 17. Altın Örümcek Ödülleri’nde 
“Eğitim” kategorisinde Halkın Favorisi olmuştur!

Oyları ile bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. 

SEKTÖRDEN...
Öğretmenlere e-Kütüphane

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 
e-Kütüphane ve e-İçerik veri paylaşımı konusunda protokol imzalandı. 
Öğretmenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın e-Kütüphanesi’ne Milli Eğitim 
Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden erişebilecek.

Okuma Farkındalığı Projesi 
“Kitap Benim” Büyüyor

Yeni Döneme Hazır
Öğretmenleri

IV. U-MakerFest 5-6 Haziran 2020’de!

Adana Kampüs

Viranşehir Kampüsü

Van Kampüsü

Ergani Kampüsü

Darıca Kampüsü

Düzce Kampüsü

Düzce Kampüsü


