
Ekim-Kasım 2020 - Sayı: 23

“Bizden Haberler, Gelişmeler ve Yenilikler.”

Uğurlu ailemize 
3 prestijli ödül

Enver Yücel 
“Highly 
Commended”
ödülünün 
sahibi oldu

Uğur’un 52. yıl mutluluğu

‘Uğurlu Her 
Fidan Bir Nefes’

Depremin yaralarını 
birlikte sardık 

Pedallar 
Cumhuriyet için 
çevrildi 

TÜBİTAK yarışmasında 
Türkiye birinciliği sevinci

Dijital ani defterimiz yayinda 

Uğur Okulları olarak, başarı geleneğimizi prestijli ödüllerle taçlandırmanın 
gururunu yaşıyoruz. Hem eğitim öğretim alanında hem de kurumsal pazarlama 
ve tanıtım alanında kazandığımız ödüllerle Uğur markasını her geçen gün bir adım daha öteye taşıyoruz. 

BUEK Başkanımız Sayın Enver Yücel, PIEoneer 
Awards 2020’nin Endüstriye Olağanüstü Katkı 
kategorisinde Türkiye’den katılan tek aday 
olarak aldığı ikincilikle “Highly Commended” 
ödülünün sahibi oldu. 

26 Kasım 1968’de geleceğe yön verecek nesiller yetiştirme hayaliyle yola çıkan Uğur Dershanesi, global 
bir eğitim ağına dönüştü. Uğur Okulları olarak 52 yıldır devam eden başarı geleneği ile, dünyanın dört bir 
yanında Uğurlu bir geleceğe kavuşan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. 

Uğurlu öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz, orman yangınlarında 
kaybettiğimiz nefesi ülkemize geri kazandırmak amacıyla 
‘Uğurlu Her Fidan Bir Nefes’ sloganıyla okullarının bulunduğu 
bölgelerdeki bahçe ve parkları ağaçlandırdı. Uğur Okullarının 
kuruluş yılına vurgu yapmak amacıyla 1968 adet fidan 
diken öğrenciler, doğaya katkıda bulunmanın heyecanını ve 
mutluluğunu yaşadılar. 

Hazırladığımız Kalbim Ege’de adlı psikososyal destek programı ile İzmir depreminden etkilenen tüm 
öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve çalışma arkadaşlarımızın yanında olduk. Program kapsamında Uğur 
Okulları gönüllü öğretmenleri, çocuklarla buluştu. Onlarla birlikte oyunlar oynayan, resimler yapan ve 
şarkılar söyleyen öğretmenler, çocuklara duygusal olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri konusunda 
yardımcı oldu.  

Covid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl 29 Ekim coşkusunu Instagram canlı yayınımız ile yaşadık. Canlı yayına 
katılan yüzlerce öğrencimizle birlikte Cumhuriyetin 97. Yılını kutladık. Öte yandan Türkiye genelindeki tüm 
Uğur Okulları ailesi, 29 Ekim’de kırmızı beyaz renklerle süsledikleri bisikletleri sokaklarda dolaştı. Uğurlu 
öğrencilerimiz pedallarını Cumhuriyet Bayramı için çevirdi.

Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 
7. sınıf öğrencimiz Barkın Özsoy 
“Akıllı Trafik Sinyalizasyonu 
İçin Kontrol Ünitesi Yapımı” 
projesiyle TÜBİTAK Ortaokul 
Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışmasında Teknolojik Tasarım 
dalında birinci oldu. 12 yaşındaki 
Barkın Özsoy, bu projeye 
ailesiyle birlikte yaptığı seyahat 
sırasında trafikte yaşadığı bir 
olay sonrası başladığını anlattı. 

10 Kasım’da Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e olan özlemimizi “sONsuz Anılar” defterimizde 
kaleme döktük. Anılarımız https://anidefteri.ugurokullari.k12.tr adresinde ölümsüzleşti.
Ayrıca dijital anı defterimizde, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 
yaşadıklarını da kaleme aldı.

SEKTÖRDEN... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18 Kasım 2020 tarihinde ilk 
ve ortaöğrenimde tüm kademelerde 4 Ocak 2021’e kadar yeniden 
uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınırken okul öncesi eğitim kurumları 
bu kapsamın dışında tutulmuştu. Ancak koronavirüs salgınında 
tablonun ağırlaşması devletin tüm kurumlarında olduğu gibi MEB’de 
de yeniden değerlendirilmeye gidilmesine neden oldu. MEB yapılan 
değerlendirmeler sonucunda il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla 
salgının seyrinde bölgesel olarak farklılıklar olması nedeniyle okul 
öncesi kurumlarda eğitimin yüz yüze veya uzaktan devam etmesi 
konusundaki kararı il ve ilçe yöneticilerine bıraktı. Pek çok ilde okul 
öncesinde de uzaktan eğitime geçildi. 

Tüm kademelerde uzaktan eğitim kararı 

Eğitimde Türkiye markasıyız

Uğur Okulları olarak Artı Eğitim Dergisi tarafından Yılın 
Eğitimde Başarı Ödülleri’nde Eğitimde Türkiye Markası 
Ödülü’nün sahibi olduk. Uğur Okulları adına ödülü 
alan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, 
eğitimde marka olmanın gururunu yaşadıklarını 
belirterek “Türkiye’nin 51 ilinde, 68’i kampüs 109 
okulda kaliteli eğitimi öğrencilerimizle buluşturuyoruz. 
Uğur Okulları olarak yarım asrı aşkın deneyim, başarı 
ve vizyon ile öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe 
hazırlıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin eğitim gücüyüz” 
dedi.

Sosyal medya gururu

Sosyal medyadaki başarılı çalışmalarımızla Türkiye’nin 
en kapsamlı sosyal medya yarışması Social Media 
Awards Turkey’de Özel İlk Orta Eğitim Kurumları 
kategorisinde gümüş ödül kazandık.

Yılın en moda okul kıyafeti

Moda, sanat ve iş dünyasını bir araya getiren Fashion 
TV Moda Ödülleri töreninde, Yılın En Moda Okul 
Kıyafeti kategorisinde Uğur Okulları ödülün sahibi 
oldu. Klasik üniforma anlayışından 
uzak olan, kanserojen 
madde içermeyen Uğur 
Okulları okul kıyafetleri, 
rahatlığı ve modern 
çizgileriyle öğrencilerin 
okul dışında da giymek 
isteyecekleri tasarımlar olarak 
öne çıkıyor. 

“Eğitimin Dijital Lideri”
“Eğitimin Dijital Lideri”
BUEK Başkanımız Sayın 
Enver Yücel, deneyimlerini 
ve tanıklıklarını aktardığı 
“Eğitimin Dijital Lideri” kitabı 
ile çocuklarımızı geleceğe 
hazırlama konusunda bizlere 
yol göstermeye devam 
ediyor. 


