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BAŞARILARIMIZ
   Başarının tesadüf olmadığına inanan kurumumuz, öğrencilerini okul sınavlarına hazırlamanın
yanı sıra ülke çapındaki sınavlara da hazırlamaktadır. LGS Türkiye birincimiz, Okulistik, Vitamin
ve Morpa Kampüs ilçe, il ve Türkiye  birincilerimiz, Türkiye Zeka Vakfı, MATBEG ve FENBEG
sınavlarında dereceye giren  öğrencilerimiz, Uluslararası Kanguru Matematik sınavında finalde
yarışacak öğrencilerimiz, Tübitak Matematik Olimpiyatları gibi ülke çapında yapılan geniş
katılımlı sınav uygulamalarında dereceye giren öğrencilerimiz bizim bu yoldaki başarımızın
ispatıdır.

Bilgiçağı Bülteni



   Geçmişini bilmeyenler geleceğine yön veremezler.
Çocuklarımıza değerlerimizi, kültürümüzü, edebi, ahlâkı
öğretecek geleceğin nesillerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Bunu yaparken de hem evrensel değerleri hem de kendi
kültürümüzü en doğru şekilde vermeye çalışıyoruz.
Çocuklarımız değerlerin yanında namaz surelerini ezberler,
hatim gruplarıyla yıl içerisinde hatim tamamlar. Yüzüne
okuma yaparken, okuduğu ayetin ne anlama geldiğini de
öğrenir. Hadis-i Şerif'leri uygulayarak hayatına katar. Din
Kültürü dersini sadece akademik başarı için öğrenmez.
İşlenen konuları, kıssaları kendine ders çıkaracak şekilde
öğrenir ve hayatına yön verir. 

Bilgiçağı Bülteni

DEĞERLERDEĞERLER
EĞİTİMİEĞİTİMİ



   Öğrencilerimiz bir yıl boyunca hazırladıkları proje
çalışmalarını arkadaşlarına ve öğretmenlerine
anlatarak kendilerini ifade etme becerisi kazanıyorlar.
Bu amaçla yıl sonunda okulumuzda Bilim Kültür Sanat
Şenliği düzenlenmektedir.

Bilgiçağı Bülteni

BİLİM KÜLTÜRBİLİM KÜLTÜR
SANAT ŞENLİĞİSANAT ŞENLİĞİ



Duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğreten
drama ile tiyatro gösterileri,
Farklı bakış açısı oluşturmaları adına istasyon,
altı şapka ve münazara tekniği,
Okuma ve anlama becerilerini geliştirmeleri için
kitap okuma saati,
Üretken olmaları adına deyim ve atasözlerini
kullanarak rap şarkı yarışmaları,

      Türkçe dersiyle öğrencilerimizde dil becerilerini 
      zaman içinde geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla,

düzenleyip öğrencilerimizin aktif olmalarını   
 sağlıyoruz.

TÜRKÇETÜRKÇE

Bilgiçağı Bülteni



    Tüm sınıflarımıza her hafta bir derste o hafta
gördüğümüz konuyla ilgili Kahoot ve Nearpod uygulaması
yapıyoruz.
  8. sınıf öğrencilerimize her hafta, ara sınıflarımıza
ayda bir yeni nesil sorulardan oluşan Matematik
denemesi yapıyoruz.
       Her yıl mart ayının 14. gününde Dünya Pi Günü ile ilgili
program yapıyoruz.

Bilgiçağı Bülteni

MATEMATİK



 Bilgiçağı Koleji İngilizce Zümresi olarak,
öğrencilerimizin kendi yazdıkları şarkılarla
katılacakları yarışmalar düzenliyor, yine kendi
yazdıkları skeçleri öğrencilerimize ve velilerimize
sergileme imkanı sunuyoruz.  Her sene "English Fair"
düzenleyerek çevre okulların yarıştığı "Spelling Bee"
yarışmasına ev sahipliği yapıyor, derslerde
öğrencilerimizin sunumlarını dinleyerek, ingilizce kitap
okuma günü etkinlikleri düzenliyoruz.

Bilgiçağı Bülteni

İNGİLİZCEİNGİLİZCEİNGİLİZCE



     Fen Bilimleri  hayal gücü isteyen inovatif
bir alandır. Bizler bu iki özelliği göz önünde
bulundurarak çalışmalarımızı yürütüyor,
hayal güçlerimizin sınırlarını zorlayarak
öğrencilerimize kazanımları deneyimleme
fırsatı sunuyoruz. 
   Bu yolda eğlenerek öğrenmeyi önemsiyor,
sloganımız olan "gülümseyen yüzleri
öğrencilerimizde görmekten büyük keyif
alıyoruz."

FENFENFEN   
BİLİMLERİBİLİMLERİBİLİMLERİ

Bilgiçağı Bülteni



SOSYALSOSYAL
BİLGİLERBİLGİLER

    Öğrencilerimizin kültürel değerler çerçevesinde
yetişmelerini, yaşadığı yeri ve dünya coğrafyasını
tanımalarını, toplumsal sorunlara duyarlı olmalarını,
hak ve sorumluklarını bilen bireyler olarak
yetişmelerini amaçlıyoruz. 
  Bu amaçla bilgi yarışmaları, poster çalışmaları,
maket oyunlar gibi sınıf içi etkinliklerle dersimizi
kalıcı ve zevkli hale getirmeye çalışıyoruz.

Bilgiçağı Bülteni



   Öğrencilerimizin akademik başarılarına ek olarak;
sosyal, kültürel, bilişsel ve sportif alanlarda da öncelikle
grup çalışmalarında kendilerini geliştirmeleri, hobi
olarak uğraşmaları ve hatta yetenekleri ölçüsünde ilgi
duyduğu alanda bireysel olarak kişisel gelişimine katkı
sağlaması hedefimizdir.

UYGULAMALIUYGULAMALI
DERSLERDERSLER

Bilgiçağı Bülteni



     Öğrencilerimizin analitik düşünme ve problem çözme
becerisi gelişmeleri, özgüvenlerini artırmaları ve
kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamaları, takım
çalışmalarının ruhunu arttırmayı ve iletişim becerileri
kazandırmak için kulüp derslerimizden biri olan Robotik
Kodlama eğitimi okulumuzda 4 yıldır verilmektedir.
Okulumuz Dünya Robot Olimpiyatları’nda üçüncü
olmuştur. Zihinsel olarak sağladığı gelişim sayesinde
öğrencilerimizin sadece bu derste değil  diğer
derslerinde de başarılı olmasına katkı sağlar.

ROBOTİKROBOTİK
KODLAMAKODLAMA

Bilgiçağı Bülteni



1. Danışmanlık sistemi ile takip; 
Danışman öğretmenler haftalık bireysel 
görüşmelerle öğrencilerin LGS takibini yapar.
2. Mesleki rehberlik kapsamında 8 ayrı meslek 
elemanın katılımı Meslek Tanıtım Günleri yapılır.
3. Üst öğrenim kurumlarına geziler yapılır.
4."Nasıl Başardım?” başlığında önceki yılların mezunları davet edilerek akran rehberliği
yapılır. “Farklı Konu ve Konuk” başlığında motivasyon ve grup rehberlik çalışmaları yapılır.
5.Soru çözme hızının arttırılması ve zamanı etkin kullanmayı öğretmeye yönelik
yoğunlaştırılmış soru çözme kampları ve sanal kamplar düzenlenir.
6. Motivasyon amaçlı bowling oynama, lunapark gezileri, futbol turnuvaları ve kahvaltı
organizasyonları yapılır.

REHBERLİKREHBERLİK

Bilgiçağı Bülteni



    "Okul - Yazar Buluşması" projemiz kapsamında
okulumuza davet edilen yazarlarla öğrencilerimizin
bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz
yazarların kitaplarını önceden okuyarak merak
ettikleri noktaları kitabın yazarına sorma fırsatını
yakalayıp kitabını imzalatabiliyorlar.

OKUL YAZAROKUL YAZAR
BULUŞMASIBULUŞMASI

Bilgiçağı Bülteni



   Öğrencilerimizin bilgi, görgü ve yeteneklerini
geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine
imkan vermek,  çevrelerini, toplumun sosyal,
kültürel ve ekonomik değerlerini tanımaları ve
yakından izlemelerini sağlamak amacıyla yakın
çevre, yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemekteyiz.

GEZİLERİMİZGEZİLERİMİZ

Bilgiçağı Bülteni
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Bilgiçağı Bülteni


