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SEKTÖRDEN...

“21. Yüzyılda 
Öğretmenlik Mesleği ve 

#STEM Çalıştayı” Kapsamında 
Öğretmenlerle Buluşuldu

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları eğitim yöneticileri, Cambridge Üniversitesi’nde “Etkili Öğretim 
Yöntemleri” programına davet edildi. Londra ziyareti kapsamında Cambridge Üniversitesi Eğitim 
Araştırmaları Merkezi’nde, Cambridge Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya gelindi, Londra 
School21’de gözlem gerçekleştirildi. Ayrıca Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, 
Cambridge Üniversitesi akademisyenlerine Uğur Okullarının tarihini, vizyon ve misyonunu, 5 Dil 2 Beceri, 
ASDF gibi yenilikçi eğitim yaklaşımlarını da aktardı.

Uğur Okullarında öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde 
yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma süreçlerini temel beceri olarak kazanmış olmaları 
hedefleniyor. Özellikle bol kitap okumanın sürece olan katkısının da altı çiziliyor. Uğur Okullarında 
uygulanan 5 Dil 2 Beceri yaklaşımının başında gelen anadil kapsamında birçok proje gerçekleştirildiğine 
değinen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek; 
“Öğrencilerimizi Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş kelime hazinesine 
sahip olma ve imla kurallarını bilme gibi beceriler ile donanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer 
alıyor. Biz Uğur Okulları olarak, bunu elde etmenin ilk adımının öğrencilerimize okuma alışkanlığı 
kazandırmaktan geçtiğini biliyoruz. 44 ildeki okullarımızın tümünde, özel kitap okuma alanlarımızda, 
sınıflarımızda veya kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerimizle öğrencilerimize 
kitap okuma bilincini aşılamayı, farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.

Uğur Okulları, eğitimin bugününün ve geleceğinin tartışıldığı, birçok farklı alandan katılımcıyı bir 
araya getiren FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ndeydi. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü önderliğinde Ankara’da ATO Congresium’da gerçekleştirilen Eğitim 
Teknolojileri Zirvesi’nde kodlama, robotik ve STEM gibi birçok alanda atölye/workshop gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde sunum 
gerçekleştiren Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Süral, “Bizler bu STEM uygulamaları ile 
aslında öğrencilerimize 21’inci yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik bazı adımlar atıyoruz.” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi Direktörü Sencer Çorlu, STEM ve erkenSTEM 
yaklaşımının Türkiye çapında popülarite kazanmasından çok mutlu olduğunu kaydederek, “Umut 
ediyorum özel okullarla ve devlet okulları arasındaki bağları daha da güçlendirir. Kuramla uygulamalar 
arasındaki bağları daha da güçlendirelim. En önemlisi okulla üniversite arasındaki bağları daha çok 
güçlendirelim ki o istikrar sürdürebilirlik amacına hizmet edebilsin.” diye konuştu.

Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul kademesinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM 
eğitim yaklaşımı ile öğrenciler, 8 haftalık ilk temalarını tamamladı. Makineler Dünyası teması kapsamında 
tasarladıkları ürünleri velilerine sunan öğrenciler, eğitim kapsamında edindikleri bilgileri aktarma ve 
projelerini sergileme imkanı sağladılar. 

Eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla yüzlerce ülkeden eğitim uzmanını buluşturan Global Educational 
Supplies and Solutions (GESS) fuar ve konferansları, bu yıl ikinci kez Türkiye’de gerçekleştirildi. 
Uğur Okulları Okul Öncesi ve İlkokul İngilizce Bölüm Başkanı Liz Oya Öngüç, GESS TURKEY İnovasyon 
Sahnesinde “Değişimin Uygulanması” konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

Uğur Okulları öğrencileri, öğretmenleri ve velileri 
40. İstanbul Maratonu’nda LÖSEV için koştular. 
Çocuklarımızın geleceği için umut olmayı, herkesin 
hakkı olan eğitime en iyi şekilde ulaşabilmeleri için bir 
köprü kurmayı hedefleyerek yola çıkan Uğur Okulları, 
gönüllüleriyle halk koşusundaydı. Ayrıca Maraton 
kapsamında Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü mezun 
öğrencisi Oktay Arıkan 10 km’de 21., Kartal Kampüsü 
Beden Öğretmeni Ergün Halis 15 km’de 96. oldu.

Uğur Okulları anadilin önemine vurgu yapıyor, #KitapBenim projesi kapsamında her gün 
20 dakika serbest okuma saatlerinde tüm öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları kitapların 
renkli dünyasıyla buluşuyor.

Uğur Okulları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 
80. yılında çok özel bir etkinlikle anıyor. Bu yıl 10 Kasım’da, Uğur Okulları öğrencilerinden oluşan koro, 

Ata’mızı anmak için hazırladıkları performansla, Atatürk’ün figürüne ev sahipliği yapan Madame Tussauds 
İstanbul’da konser verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te 

Madame Tussauds Müzesi’ndeki Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu figürünün önünde bir araya gelen 
öğrenciler, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk’e yazılan dört şarkı öğrenciler 
tarafından hep bir ağızdan seslendirildi. Öğretmenler ise öğrencilere gitar, flüt ve kemanla eşlik etti. 

“Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
Kullanımı ve Önemi Çalıştayı” 17 Kasım’da BAU Güney 
Kampüsünde gerçekleştirildi. Eğitimciler kentsel ve 
bölgesel planlamadan tarıma, savunmadan turizme, nüfus, 
eğitim ve tıp gibi birçok sektörde uygulama alanına sahip 
olan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) hakkında daha geniş 
bilgilere sahip olmak için bir araya geldi.

“Eyvah Çocuğum Online” seminerinin ilki Uğur Okulları Bornova Kampüsünde gerçekleşti. Seminerde 
siber suçlar, siber zorbalık ve dijital vatandaşlık üzerine konuşuldu. Uğur Okulları Bilgi Teknolojileri Bölüm 
Başkanı Metin Akça tarafından velilerin çocuklarını teknoloji kullanımında doğru yönlendirmesi üzerinde 
bilgiler paylaşıldı.

Eğitim sisteminde hayata geçirilecek yeni uygulamalar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.  Her 
yıl kademe almaya alınacak ve sonuçları 2023’te görülecek olan Belge’ye göre, ilköğretimde teneffüsler 
artarken, not yerine beceri temelli değerlendirme yapılacak. Ortaöğretimde ders saatleri azalacak. 
Sözleşmeli öğretmenlik süresi 4 yıla indirilirken, formasyonu Milli Eğitim Bakanlığı verecek. 

• Tüm okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kuruluyor.
• Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
• Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.
• Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor.
• Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.
• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci  
 Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor.
• Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ‘ sistemine geçiliyor.
• Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor.
• Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor.
• 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.

“21. Yüzyılda Öğretmenlik Mesleği ve STEM Çalıştayı” 17 Kasım’da Uğur Okulları 
Karşıyaka Örnekköy Kampüsünde gerçekleştirildi. Çalıştay, Karşıyaka Örnekköy 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 21. Yüzyıl kazanımlarını eğitim programına 
entegre edebilen öğretmen deneyimlerini aktarmak üzere düzenlendi. Matematik, 

Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri branşlarında devlet 
okullarında görev yapan öğretmenlerinin katılımına ile gerçekleşen Çalıştay’da Uğur 

Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Süral da sunum gerçekleştirdi.


