




20 YILLIK TECRÜBE İLE VARIZ
“Güzel bir gelecek iyi bir eğitimde saklıdır.”

İster deneyim, isterse tecrübe diyelim, eğitimde 20 yıldır elde ettiği bilgi  birikimiyle 
konuya hâkim ve hazırlıklı olmaktır ENVAR ‘da eğitim. 

Bu da tecrübedir.

Gelişimin tecrübeye dayandığını kim yadsıyabilir ki? Yalnızca okuyarak yanılmadan 
öğrenebiliriz. Sahada olmak bilgiyi deneyimlemektir, yaşamı ve işi kaliteli kılan da budur.

Yaşadıklarımızı sentezleyerek bir sonraki adımlarımızı aydınlatan, yolumuzu kolaylaştıran 
ışık olarak bakmak olan tecrübe süreci sürekli öğrenmeyi ve öğrendiklerinden ders 
çıkarmayı temel hedef alır. Bu süreçler doğru kullanıldığında kaliteyi de birlikte getirir. 
Kalite ise, süreklilik gerektiren dinamik bir kavram olup, her ihtiyaç karşılandığında 
beklentiler yükselerek devam eder. Bunun için hedefimiz, her zaman kendini ve 
beklentileri aşabilme kurgusu üzerine hizmet üretmektir. 

“Eğitimde Verimlilik ve Kalite”yi hedeflemiş 20 yıllık geçmişe sahip bir kurum olmanın gururu ile var 
olmaktayız.

Kurumlar da bireyler gibidir. Her kuruluşun bir kişiliği vardır.

İster bireyler, ister kurumlar olsun kimlikleri doğrultusunda kişiliklerini yansıtırlar. Kurumun yansıttığı kimliği, ruhu ve özü kurumun kişiliğini 
oluşturur.

Her yılın edindiğimiz kazanım ve tecrübesine, bir sonraki yılın çalışmalarını aydınlatacak ışık olarak bakıp, bugüne kadar birçok projeyi hayata 
geçirmenin hazzını yaşamaktayız.

“Değerlerine sahip, saygıyı ve sevgiyi özümsemiş, öğrenmeye açık, duygu ve düşüncelerini paylaşabilen, anlatabilen, kendi için karar verirken 
özgüvenini ortaya koyabilen, günün teknolojisine hâkim ve yeniliklerin takipçisi  ” bireyler yetiştirmenin anlayış ve sorumluluğu ile 1996 yılından 
bugüne öğrencilerimizin akademik kazanımlarının yanı sıra duygusal, sosyal, fiziksel ve ahlaki gelişiminin önemine inanarak, eğitim yapılanmamızı 
bu doğrultuda sürdürmeye devam etmekteyiz.

Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları olarak en önemli amacımız, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı iyi insan ve iyi vatandaşlar olarak yetiştirmektir. 
Yabancı dillerle desteklenerek onları “Dünya İnsanı “olma yolunda donanımlı kılmak isteriz ya…. O öğretimin bir parçasıdır bizim için. Zaten yoğun 
bulunan dil öğretimi programı yanında, bizim eğitim programı kurgularımız da “Dünya İnsanı Olmak ”kavramında; içinde yaşadığımız evrendeki tüm 
canlılara, müşterek insanlık hassasiyetlerine sahip olmak ve saygı duymak vardır. Çünkü sosyal bir örgüt olan okulun, girdisi ve çıktısı insandır.

Mutlu insan olduğu yere daha fazla bağlanır, iletişim ve etkileşim biçimi aidiyet hissi verir, inanç ve değerlere bağlılık yaratır. Bunun için öncelik, 
çocuklarımızın mutluluğu üzerinedir. Kurum kimliğimizin yansımasını; güven, sevgi ve mutluluk üzerine inşa ederken hedefimiz topluma bireysel 
mutluluklardan öte başkalarının farkındalığında sevgi, barış, huzur arayan, iyi niyetlerle iyi dilekler taşıyan bireyler kazandırmaktır.

20 yıllık tecrübemizle, “konuya hâkim ve hazırlıklı olmaktır ENVAR‘da eğitim” derken, okul takımımız gücünü; köklü eğitim geleneklerimiz, 
yeterliliklerimiz ve en önemlisi inançla, sevgiyle çıktığımız eğitim yolculuğunda “Aydınlık yarınlar ENVAR demektir.” anlayışından alır.

Öğrencilerimizin yaşam boyunca devam  edecek, “İnsanın kendini arama yolculuğu olan,” kendini gerçekleştirmenin ilk adımlarında; tüm 
paydaşlarımız, okul takımımız ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız arasında yaratılan sinerji ile 20 yıldır emeği olan herkese çok teşekkür 
ederim.

“İyi bir eğitim, hayat standardının yükselmesini ve hayattan alınan zevkin artmasını sağlar.”

Genel Müdürümüzden
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sorumluluğu yazarlarına aittir.
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DENEYEREK ÖĞRENİYORUZ

Anasınıfı etkinlik programı dahilinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin 
gözetiminde birtakım deneyler yaptılar, yapılan deneylerle çocuklarımız kendileri 
deneyleri yapıp sonuçlarını gözlemleyerek bilgi ve deneyimlerini artırdılar 
“Mikropları Kovalım” deneyi ile sabun, su ve temizliğin önemini, “Parmak izi” deneyi 
ile her insanın bir parmak izi olduğu her birinin farklı olduğunu, “Renk” deneyi ile 
farklı renkleri karıştırarak yeni renk elde etmeyi, sonbahar deneyi ile doğadaki 
meydana gelen değişiklikleri öğrenip anlamayı amaçladık.
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MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Anasınıfı öğrencilerimiz “Mutfak Etkinlikleri” dahilinde kardan adam pasta 
ve limonata yapmayı öğrendiler. Anasınıfı öğrencilerimiz kış ayının gelmesi 
ile hastalıktan korunmanın yollarını doğal yöntemlerle limonata yaparak   
öğrendiler. C vitaminin faydalarını öğrenip ,yaptıkları  limonatayı afiyetle içtiler. 
Atölye çalışması şeklinde gerçekleşen pasta yapma etkinliğimiz öğrencilerimizin 
takım çalışması yapmasına güzel bir örnek teşkil etti. Ortaklaşa yapılan pasta 
afiyetle tüketildi. Minik elleri çabalarından dolayı kutluyoruz.

Anasınıfı B
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İzcilik; gönüllü, uluslararası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir. Çeşitli 
yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sosyal 
ve manevi gelişmelerine katkıda bulunan, yapıcı, yeteneklerinin 
geliştirilmesi için gerekli çabaları içeren, onları ülke kalkınmasının 
temeli olan bilgi ve becerilerle donatmayı hedef alan, ulusal ve 
uluslararası tüm gençliği bünyesinde toplayan bir eğitim aracıdır. 
Bu özellikleri ile izcilik,  uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim 
karakterinde bir faaliyettir.

İzcilik, 7 -18 yaşlarındaki çocuk ve gençlerimizin ahlaki ve şahsiyet 
gelişimine, milli ve manevi değerlerine yönelik eğitim veren; bilgi, 
beceri ve davranış açısından onları besleyen, bir gençlik faaliyetidir. 

İzcilik; çocuğa kendisini tanıma fırsatı, sorumluluk duygusunu 
geliştirme, kendine güveni arttırma olanağı hazırlar.

Kişiyi İYİ VATANDAŞ- İYİ İNSAN olarak yetiştirmeye çalışır. İzcilik, kır 
ve ormanda yaşama sanatının öğretildiği bir eğitimdir. İzcilik, çocuğu 
disiplinli, cesur ve vatansever yapar.

İzcilik, hayata atılmakta olan genci mesleğe hazırlar. İzcilik yoluyla 
çocuk; en zor şartlar altında dahi yaşamını sürdürür. Kendine ve içinde 
yaşadığı topluma yararlı alışkanlıklar kazandırmayı öğrenir. Kendi 
kendine karar vermeyi öğrenir. Arkadaşlık ilişkilerinde ortak yaşamayı 
öğrenir. Yetenekleri ortaya çıkar.  

Okulumuzda izcilik çalışmalarına katılan 40 yavrukurt izci ile 
faaliyetlerini her hafta düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Açık hava 
faaliyetlerimizle de yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedeflemekteyiz.

İzcilik
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TECRÜBE YANLIŞLARI YOK EDEN GÜÇLÜ BİR SİLAHTIR. TECRÜBE İNSANI ESKİ HATALARINI YAPMAKTAN 
ALIKOYAN EN İYİ ÖĞRETMENDİR.

YAŞADIKLARIMIZDAN KARAKTERİMİZE
YANSIYAN İZLERDİR.

HAYATTA EN PAHALI ŞEY TECRÜBEDİR.
ÇÜNKÜ KAZANMAK İÇİN KAYBETMEK GEREKİR.

TECRÜBE KULLANMAYI BİLENE EN SADIK KILAVUZDUR

TECRÜBE YAŞANMIŞLIKLARDIR. YAŞADIKÇA HER 
DEFASINDA FARKLI KONULARDA YAŞAMAKTIR.

OKULDA ÖĞRENDİKLERİN BİR MERDİVENSE,
HAYATTA KAZANDIĞIN TECRÜBELER ASANSÖRDÜR.

AYNI HATANIN İKİNCİ KEZ YAPILMAMASI
HUSUSUNDAKİ EN ANLAMLI ENGEL

TECRÜBE SERT BİR ÖĞRETMENDİR
ÖNCE SINAV YAPAR SONRA DERS VERİR. TECRÜBE YAŞLANARAK DEĞİL, YAŞANARAK EDİNİLİR.

İYİ KARARLAR TECRÜBE SAYESİNDE ALINIR.
TECRÜBE İSE KÖTÜ KARARLAR SAYESİNDE KAZANILIR.

TECRÜBE AKLIN HOCASI DÜŞÜNCENİN DE REHBERİDİR.

GELECEKTE YAŞANACAKLARA BİR IŞIKTIR. TECRÜBE BAŞINIZA NE GELDİĞİ DEĞİL,
ONDAN NE ÇIKARDIĞINIZDIR.

BAZEN OLGUNLAŞMAK İÇİN İNCİNMEK, TECRÜBE 
KAZANMAK İÇİN KAYBETMEK GEREKİR.

Tecrübe
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ENVAR  ORTAOKULUNDA 20. YIL
KARMA RESİM SERGİSİ VAR

Kültür-Sanat
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Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. 
Dr. M.Zülküf ALTAN, kurumumuz öğretmenlerine “Öğretmenlik Tutkusunu 
Aktif Tutma” konulu  sıra dışı bir eğitim verdi.

Türkiye’nin ilk EXPO’su  ANTALYA  EXPO 2016 alanı, 12.05.2016  Perşembe günü saat 10:00’da Özel  
Antalya  Envar İlkokulu tüm sınıflarıyla ve personeliyle birlikte ziyaret edildi. Botanik bahçeleri, 
Bilim Köşeleri, Havuzları, Biyolojik çalışma alanları, tarihi Türk evleri, farklı  ülkelerin alanları, alış 
veriş merkezleri ve diğer etkinlik alanları  öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından gezildi. 
Personelin yardımları, ilgileri  ve hijyen şartlarının  da çok iyi olduğu EXPO’ da keyifli saatler 
geçirildi. Öğrencilerimiz,  öğretmenlerimiz için oldukça verimli  geçen gezimiz saat 15:00’da 
tamamlanarak okula dönüş yapıldı.

20. yıl etkinlikleri kapsamında ‘’Karma Resim Sergisi’’ Vakıf İş Hanı’nda 
görücüye çıktı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Sayın Mehmet AKDAĞ’ın 
düzenlediği resim sergisinde birbirinden güzel tablolar beğeni toplarken 
minik öğrencilere de yüz boyama etkinliği yapıldı. 

OKULUMUZ ÖĞRETMENLERİNE SIRA DIŞI EĞİTİM

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU EXPO’DA

MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMI ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİNDE 

ÖZDİLEK AVM’DE “ENVAR’DA
SANAT VAR” ANASINIFI

KARMA RESİM SERGİSİ VE
ATÖLYE ETKİNLİĞİ



24 Kasım “Öğretmenler Günü” 
nedeniyle öğretmenlerini unutmayan 
Özel Antalya Envar Koleji yönetimi, 
bünyesinde bulundurduğu seçkin 
eğitimci kadrosuyla kahvaltıda bir 
araya geldi. Envar Eğitim Kurumları, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel 
hale getirdiği “24 Kasım Öğretmenler 
Günü” kahvaltısında, öğretmenleriyle 
birlikte dayanışmanın ve vefanın güzel 
örneğini sergiledi. 

“Yarının doğası bugünden ortaya çıkartılır.” sözünden hareketle Özel Antalya Envar 
Ortaokulu olarak doğa için Değerler Eğitimi kapsamında konferans düzenledik. 
Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Sayın Ceren Şahin Hanımefendi’yi 
okulumuzda ağırladık. Konferansın ardından 6. ve 7. Sınıf öğrencilerimize 
“YEŞEREN KALEM” dağıtıldı.

24 Kasım Öğretmenler günü sabah okul 
bahçesinde yapılan törenler kutlandı. 
Öğretmenimizin günün anlam ve 
önemini belirten konuşmasından sonra, 
“24 Kasım Öğretmenler Günü” konulu 
şiir ve kompozisyon yarışmasında derece 
alan öğrencilerimize ödülleri verildi. 

14.11.2015 tarihinde ilkokul binası toplantı salonunda yapılan seçimlerde Özel Envar Ortaokulu okul aile birliği yönetim ve denetleme kurullarını seçti. Okul 
müdürümüz Yüksel ARSLAN yaptığı konuşmada okul aile birliği yönetimi ile okulun iş birliğine değindi ve bunun kurum kültürünün oluşmasındaki faydasını 

değerlendirdi. Ayrıca okul-aile birliğinin, kurumun 
dışarıdaki temsili konusunda okulumuz adına 
güzel çalışmalar yapacağına olan inancını 
vurguladı. Daha sonra toplantıya katılan veliler 
arasından yeni okul-aile birliği yönetim ve 
denetleme kurullarının seçimleri yapıldı. İşleyişle 
ilgili karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı 
toplantıda, müdürümüz Yüksel ARSLAN 2015-2016 
eğitim-öğretimdeki hedefleri ve bu hedeflerle 
ilgili yapılanları bir sunu ile yeni yönetime aktardı. 
Hep birlikte yenilen öğle yemeği ile toplantı 
neticelendirildi.

Kültür-Sanat
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ENVAR KOLEJİ 
ÖĞRETMENLERİ BİR ARADA

ENVAR ORTAOKULUNDA
24 KASIM ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ KUTLANDI

“YEŞEREN KALEMLER’LE TEMİZ ÇEVRE,YEŞİL DOĞA”

ÖZEL ENVAR ORTAOKULU OKUL-AİLE BİRLİĞİ SEÇİMİNİ YAPTI
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Özel Envar Ortaokulu 2015-2016 eğitim-
öğretim yılı okul meclis başkanlığı 
seçimleri yapıldı. 8 adayın katıldığı seçimler 
demokratik bir ortamda gerçekleşti. 324 
öğrencinin oy kullandığı seçimde, 151 oyla 8/A 
sınıfından  Selver  Yelda İMECİ başkan seçildi. 
Öğrencilerimizin demokratik bir ortamda 
seçme ve seçilme haklarını kullandıkları okul 
meclis başkanlığı seçiminde başarılı olan 
öğrencimizi kutluyor  ve görevinde başarılar 
diliyoruz.

Özel Antalya Envar Ortaokulu olarak bir sosyal sorumluluk projesi olan “PAYLAŞMAK GÜZELDİR” projemizle 
ihtiyaç sahibi ailelerin ve Suriyeli mülteci kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bu projemizle 
evlerimizin dolaplarında bekleyen, kullanmadığımız iyi durumdaki birçok kıyafet ile battaniye, yastık, çarşaf 
v.b eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçladık. 

Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki:
“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. 
Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. 
Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa,
Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. 
Kim bir Müslümanı örterse Allah da onu kıyamet günü örter.”

Özel Antalya Envar Ortaokulu 
8. Sınıf velilerimize yönelik 10 Ekim 
2015 Cumartesi günü okulumuz 
Konferans salonunda TEOG 
Ortak Sınavlar Veli Bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. 
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“PAYLAŞMAK GÜZELDİR’LE ”  İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIK

ÖZEL ENVAR ORTAOKULU 
MECLİS BAŞKANINI SEÇTİ

8. SINIF VELİ 
BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI
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İngilizce
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Öğrencilerimiz DREAMING öğrenme modeliyle hayali bir çorba 
yaptılar. Sınıfımıza yemek tenceresi, kepçe ve aşçı kepi getirdik. 
Öğrencilerimiz akıllı tahtadan hayal ederek sebzeleri aldılar 
ve tencerenin içine koydular. Ocağı yaktılar. Hatta ellerinin 
yanmaması için tutamak ile tencereyi tuttular. Elleri yanar 
gibi olunca üfleyerek soğutmaya çalıştılar. Sebzeleri ve suyunu 
tencereye koyduktan sonra karıştırıp tadına baktılar.

Özel Antalya Envar Ortaokulu 5,6,7 ve 
8. sınıf öğrencilerinin katıldığı, bireysel 
ve grup bazında yarıştıkları karaoke 
yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı.  

Program akışı ve sunumun İngilizce 
olması öğrencilerin İngilizce şarkılara 
ve yarışmaya olan konsantrasyonlarını 
yüksek tuttu. Grup dalında 5. 

Sınıflardan “MEC” grubu ‘Break The Rules’ şarkısıyla birinci olurken ‘Cool Girls’ grubu ‘Stitches’ 
şarkısıyla ikinci oldular. Bireysel olarak 6. Sınıflardan “Ayça Obuz”  ‘Imagine’ şarkısıyla birinciliğe 
layık görüldü. Öğrencilerimizi gösterdikleri performans için tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz.

Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları, bünyesinde ikinci kez uygulanan 
Cambridge Sınavları (Starters, Movers, Flyers, KET ve PET) sonucunda 
sertifika almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenledi. Erdem 
Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Envar Koleji 
Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı, dil eğitiminin önemine 
değindi. Envar Eğitim Kurumları Yönetimi, başarılarından dolayı 
öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederken, destekleri için öğrenci 
velilerine teşekkür etti. 

ENVAR’IN CAMBRIDGE SINAV BAŞARISI                                 

İNGİLİZCEYİ HAYAL EDEREK ÖĞRENİYORUM

ORTAOKULUMUZDA İNGİLİZCE KARAOKE YARIŞMASI
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Okulumuz İngilizce öğretiminde; dijital 
kaynaklar, kişiye özel dijital bireysel 
çalışma materyalleri ve online ödevler, 
farklı ülkelerden online bağlantılı 
etkinliklerle, o ülkeyi algılamaya, 
anlamaya, tanımaya ve konuşmaya 
çalışırlar. Bu etkinlikler ile birlikte RAMON 
LULL SCHOOL öğrencileri ile karşılıklı 
yeni yıllarını iyi dileklerle kutlayan 
öğrencilerin bir de ‘Kalem Arkadaşı’ oldu.

Okulumuzun öğrencileri İngilizce öğretmenleri Ercan ŞİMŞEK’in organize ettiği İspanya Barselona’daki bir okul ile Mystery Skype yaptılar. Peki nedir 
bu Mystery Skype? Bu etkinlikte okulun İngilizce öğretmenleri birbirlerine internet üzerinden Mystery Skype yapma davetiyesi gönderirler. Eğer her 
iki tarafta bu etkinliği yapmayı kabul ederse etkinlik için ortak bir gün ve saat belirlenir. Etkinlikte her iki ülkenin öğrencileri de diğer ülkenin neresi 
olduğunu bilmez. İşte tam bu noktada oyun başlar. İnternet üzerinden canlı bağlantı yaparak aynı anda kamera karşısında iki sınıf olur. Karşılıklı sorular 
sorarak iki ülkenin de öğrencileri karşıdaki öğrencilerin hangi ülkede olduklarını bulmaya çalışırlar.  Haritaların, kürelerin ve atlasların kullanıldığı bu 
derste öğrenciler meraklı ve heyecanlı anlar yaşadı.

Envar Koleji İlkokul İngilizce zümresi Microsoft’un düzenlediği “Microsoft 
Eğitim Çözümleri” webinarına katıldı. Bu etkinlik çerçevesinde İngilizce 
öğretmenlerimiz teknolojinin yabancı dil eğitiminde nasıl kullanılabileceği 
ve hem öğretmen için hem de öğrenci için ne gibi kolaylıklar sağladığı gibi 
konuların eğitimini aldılar.

İSPANYA’DAN  OKULUMUZ 
ÖĞRENCİLERİNE YENİ YIL 
MESAJI VAR!

MYSTERY SKYPE İLE ULUSLARARASI OYUN OYNADILAR

MY HOME (BENİM EVİM) YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Okulumuzun 1 / A/B/C/D Şubeleriyle İngilizce dersinde ‘My Home’ (Benim 
Evim) ünitesini işlerken ev maketlerimizi yaptık. Hem el becerimizi hem dil 
becerimizi geliştirirken eğlenerek yaparak yaşayarak öğrendik.
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Projeler
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Kendini gerçekleştirme; erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, ön yargısız olma ve gerçeklerin kabulü gibi değerleri içerir. Birey, bir kategorideki 
ihtiyaçları  tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki  ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez çünkü böyle bir ihtiyacı algılamaz 
ve  buna ihtiyaç duymaz.  Öğrencilerimizin yaşam boyunca devam edecek,  insanın kendini arama yolculuğu olan “kendini gerçekleştirme”nin ilk adımlarında;  
eğitim verimliliği içinde yer alan uygulamalarımız ve  her yıl geliştirdiğimiz farklı projelerle  bugünlerini kaliteli kılmak,  yer aldıkları çalışmalarla, disiplinli ve 
planlı, akran dayanışması içinde, kendisiyle ve çevresiyle barışık, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri hedeflenir.

ENVAR’DA “KENDİNİ GELİŞTİRME” VAR

TOMURCUK_TECRÜBE
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ENVAR’DA “OKU-PAYLAŞ” VAR

2002 yılında başlayan ve tüm sınıflarda halen devam 
eden “Envar Okuyor” uygulamasının 2. aşaması olan 
Oku-Paylaş, 4.sınıflarımız düzeyinde başlayarak 
Ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıflarını kapsamaktadır. 

Öğrencilerimizin; 
• Okumaya ilgilerini arttırmak, 
• Etkin okuma ve dinleme alışkanlıkları kazandırmak, 
• Kitaplarla yaşamın yararlarının farkına varmasını 
sağlamak, 
• Anlamlı ve etkili okuma, 
• Kitap karakterlerini analiz edebilme, 
• Okunan kitabın konusunun, kazanımlarının ve kitap 
türünün farkına varabilme, 
• Yazarları tanıma, 
• Akran dayanışması sağlamak, 
• İş birliği ve görev paylaşımında bulunabilme, 
• Grup karşısında kendini ifade edebilme, 
gibi kazanımlar amacıyla uygulamaya konulmuş bir 
çalışmadır.

Ayda bir kitap okuyan öğrencilerimizin çalışmaları 
“Kitap Konuşuyoruz” ve “Grup Paylaşım” aşamaları 
ile tamamlanmaktadır. Genel olarak “Entellektüel 
Birikimli Envarlı Olmak!” hedeflenmiştir.
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Envar’da Edeb Mektebi Var
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İnsan dünyada pek çok şeyle anılabilir, zenginlik, şöhret, 
başarı, kariyer... Bu liste uzayabilir. Güzel ahlak sahibi 
değilsek tüm sahip olunanların bir değeri yoktur. Hatta insana 
fayda yerine zarar verir. Konfüçyus’ün “Duyduğum şeyleri 
unuturum, okuduğum şeyleri hatırlarım, yaptığım şeyleri 
kavrarım” sözünden hareketle uygulamalı derslerimizle 
çocuklarımızın kalıcı güzel davranışlar kazanıp, idealist ve 
ahlaklı birer birey olmalarını arzu ediyoruz. Çünkü güzel 
ahlakın yolunun da edepten geçtiğini biliyoruz.

Yunus Emre’nin de söylediği gibi;
“Gezdim Şam ile Halep, eyledim ilmi talep”
“Meğer ilim bir hiç imiş; ille edep, ille edep.”

Son olarak da Peygamberimizin “Ben güzel ahlakı 
tamamlamak üzere gönderildim” Hadis-i Şerifiyle 
vurgulamak isteriz ki; güzel ahlaklı bireylere toplumun 
ihtiyacı var. Biz Envar ailesi olarak bunu gerçekleştirmeyi 
çok önemsiyor ve bireyin varlığında olmazsa olmaz olarak 
görüyoruz.
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Edeb ya Hû deyip çıktık yola. En güzel ahlak ve  edep sahibi Peygamber Efendimizin hadisleri doğrultusunda, ecdadımızdan miras 
aldığımız örfümüze ve adetlerimize uygun şekilde, çocuklarımıza en güzel davranış şekillerini kazandırmak amacımız.

Edeb Mektebinde davranışlar uygulamalı olarak verilmektedir. Verilen bu edebi öğrencimiz okul içinde, öğretmenlerinin de desteği 
ile davranışa dönüştürmektedir. Bunun daha da kalıcı olması için, Edeb Mektebinde kazanılan davranış aileye mesaj yolu ile iletilerek 
ailelerimizin de desteği alınmaktadır.

Edeb Mektebinde verilen davranış ile ilgili, “Din Alimimiz Ne Diyor”  ve de   konuya uygun güncel videolar değişimli olarak 
öğrencilerimize izletilmektedir. 

Bu yıl Edeb Mektebine başlayan öğrencilerimize sorduk; Edeb Mektebinde neler var?

İşte öğrencilerimizin ağzından Edeb Mektebi : 

1-A Ayşe Sevde Aktaş  : Sevgili Peygamberim 
1-B Beren Elif Ateş  : İyi insan olmak,  anneye, babaya saygılı olmak, onlara dua etmek.
1-C Ela Kaman  : Yiyeceklerimizi arkadaşlarımızla paylaşmak.
1-D B.Tahir Bamyacı  : Aklıma ceviz geliyor. Edeb Mektebinde bize fayda verecek besinlerin yenilmesi gerektiğini öğrendik.
2-A İrem Bozkurt  : Davranışlarımın güzel ve düzgün olması. Allah’ın bize söylediği şeyleri yapmak.
2-B Musa Talha Eker  : Sevgi, birbirini itip kakmamak, yere düşürmemek.
2-C Tuana Bayraktaroğlu : Hediyeleşmek, düzenli, tertipli  olmak.
3-A Kerem Başkan : Herkese iyi davranmak.
3-B Defne Tatlı  : Edepli olmak bana hayatımda çok güzel şeyler kazandıracak.
3-C Sude Dağaşan  : Edep dersi bana yapmam gereken davranışları öğretiyor. Daha disiplinli oluyorum.

Ecdadımız ne güzel demiş “Edeple gelen, lütufla gider.” Çocuklarımızın hayatı boyunca gittiği her yere edep götürüp, lütuf içinde 
olması temennisi ile…

17

İLLA EDEB
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ENVAR’DA AŞURE ŞENLİĞİ

ENVAR’DA ENGELLİLER GÜNÜ FARKINDALIĞI

OKULUMUZDA MEVLİD KANDİLİ 
PROGRAMI

Özel Antalya Envar İlkokulu ve Ortaokulu ‘Envar Değerler Eğitimi Birimi’, “Aşure Günü” etkinliği düzenledi. Değerler Eğitimi Birimi Muharrem ayının gelmesiyle 
birlikte paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin de simgesi olan “Aşure Günü’nün anlam ve önemini” drama gösterisiyle 
okul yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve velilere öğrencilerimiz tarafından sergilendi.  

Değerler Eğitimi

18

Özel Antalya Envar İlkokulu Sportif Beceriler 
ve Koordinasyon Kulübü  “Dünya Engelliler  
Günü”nde öğrencilerde farkındalık 
oluşturmak için etkinlik gerçekleştirdi. Bir 
grup öğrencimiz Hayatı Paylaşmak İçin Engel 
Yok diyerek “Hayat Bayram Olsa” şarkısını 
işaret diliyle arkadaşlarına sundular. Envar 
öğrencileri yapmış oldukları etkinlikle 
farkındalık oluşturarak “HERHANGİ BİR 
ARALIKTA DEĞİL HER ZAMAN” engelli 
bireylerin yanında olduklarını göstererek 
empati kurmaya çalıştılar. 

Okulumuz Edep ve Kur’an-ı Kerim Biriminin 
organizasyonu ile yapılan Mevlid Kandili programı 
ile Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) doğumu 
kutlandı insanlığa ışık olan ve güzel ahlakın öncüsü 
peygamberimizin hayatından kesitlerin sunulduğu 
program ilgi ve coşkuyla izlendi. 
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Özel Antalya Envar İlkokulu 
sevgi ve hoşgörünün adı 
Hz. Mevlana Celaleddin-i 

Rumi’yi anma programı 
gerçekleştirdi. Programda 

öğrencilerimiz Mevlana 
ile ilgili şiirler okudu ve 

Hz. Mevlana’nın 7 öğüdü 
ile ilgili drama etkinliği 

öğrencilerimiz tarafından 
sergilendi. Envar Değerler 

Eğitimi Birimi tarafından 
pano çalışması yapıldı.

MEVLANA HAFTASI PROGRAMI

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULUNDAN ECDADA SAYGI VE MİNNET ZİYARETİ 

“OKULUMUZA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’MÜZDEN BAŞARI BELGESİ”

ENVAR ÖĞRENCİLERİ TRAFİKTE

“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın 
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın” 
dizelerinden aldığımız güç ve ilhamla şehitlik 
ziyaretinde bulunduk. Bizlere emanet edilen her 
karış toprağı şehit kanıyla sulanan bu vatanı 
bayrağı kanımızın son damlasına kadar alnımızın 
akıyla gelecek nesillere devredeceğimize söz 
verdik. Ruhlarına sunduğumuz Yasinler ve 
Fatihalarla şehitlikten ayrıldık. Şehitlerimizin, 
ecdadımızın Çanakkale’de, cephede, 
kışlada bizleri korumak için can veren tüm 
Mehmetçiklerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan 
size minnettar.

Özel Antalya Envar İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri 
“Değerlerimle Yaşam Becerilerimi Geliştiriyorum” 
ve “Trafik Güvenliği Dersi” kapsamında, trafikte 
sergilediğimiz olumlu ve olumsuz davranışlarımızla 
ilgili farkındalık oluşturmak için “Trafikteki 
Davranışlarımız” etkinliğini dramayla sergiledi. 

Okulumuzda “Değerler 
Eğitimi” alanında yapılan 

çalışmalar sebebiyle İİ 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

tarafından İlkokul 
ve Ortaokulumuza 

“DEĞERLER EĞİTİMİ 
BAŞARILI OKUL BELGESİ” 

belgesi verilmiştir.
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Gezi ve Etkinliklerimiz

Özel Antalya Envar Ortaokulu “Kardeş Okul 
Öğrenci Değişim Projesi” kapsamında Berlin 
gezisi düzenledi. Envar ailesi olarak, gezi 
süresince öğrenci ve öğretmenlerimizi evlerinde 
ve okullarında misafir edip, güzel anılarla 
dönmelerine vesile olan Berlin’deki Kardeş 
okulumuzun tüm öğrenci, öğretmen ve velilerine 
teşekkür ediyor, yeni projeler aracılığıyla tekrar bir 
araya gelmeyi diliyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZ BERLİN’DE

ENVAR TARIM FUARINDA

BURSA-ÇANAKKALE-EFES GEZİSİ ZAMANDA YOLCULUK

Özel Antalya Envar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinin 1. TEOG maratonunun ardından,  tarihi Bursa 
kenti ile başlayan gezileri, Çanakkale Şehitliği ile devam edip Efes Antik kenti ile son buldu. 

Antalya Özel Envar Ortaokulu EKO-TEAM grubuyla Antalya Growtech 
Tarım Fuarına ziyarette bulundu. 
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ENVAR’DA TÜRK MALLARI HAFTASI
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ÖĞRENCİLERİMİZ YÖREX 
YÖRESEL ÜRÜNLER FUARINDA

ENVAR TAHTALI’DA

5. SINIFLARDA TANIŞMA VE KAHVALTI

Özel Antalya Ortaokulu Sosyal Etkinlikler Kurulu’nun kasım ayı 
içerisinde 30 öğrencimizle Termesos Antik Kenti’ne düzenlediği 
geziyle  sahayı inceleme fırsatı buldu. (tiyatro, amfi tiyatro, hamam, 
sarnıçlar, kral mezarı). 

ENVAR TERMESOS ANTİK KENTTE!

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde okulumuzda etkinlikler yapıldı. 

Özel Antalya Envar Ortaokulu 5. Sınıf 
öğrencileri Antalya EXPO Center da 5.si 
düzenlenen Yöresel Ürünler fuarına katıldı. 
Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla 
anılan tarım ürünleri gıda ürünleri, el sanatı 
ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte 
tanıtmak amacıyla düzenlenen YÖREX Yöresel 
Ürünler Fuarı’nda öğrenci ve öğretmenlerimiz 
ilginç deneyimler yaşadılar.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı 5. Sınıflar Tanışma Kahvaltısı ve Veli Toplantısı 
03.10.2015 Cumartesi günü okulumuzda gerçekleşmiştir. Okul yönetimi, 
öğretmenler ve velilerimizin katılımıyla başlayan kahvaltı programımız 
Ortaokul Müdürü Yüksel ARSLAN’ın sunumuyla devam etmiştir. Okulumuzun 
genel işleyişi ile ilgili bilgi veren Yüksel Arslan, velilerimizin sorularını da 
yanıtlayarak programı sonlandırmıştır.
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Gezi ve Etkinliklerimiz
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlaması okulumuzda 09:30 ‘da başladı. 
Velilerimizin tören alanımızdaki yerlerini 
almasıyla birlikte öğrencilerimiz de ellerinde Türk 
bayraklarıyla tören alanındaki yerlerini aldılar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 96. 
yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlama etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anasınıfı, İlkokul ve 
Ortaokul öğrencileri törende görev aldılar.

14-20 Nisan tarihlerinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizin hazırlamış olduğu program konferans salonumuzda sergilendi. 
Öğrencilerimizin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahi korosu âlemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v)  saygı ve gönül bağlarını dile getirdiler. 
Okunan hadis-i şerifler ve şiirler ile öğrencilerimiz büyük beğeni topladı. İzlenilen sinevizyon ile program sonlandırıldı. Programa katkı sağlayan 
öğrencilerimize ve rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür eder, Peygamber efendimizin şefaatlerine nail olmayı temenni ederiz. 

ENVAR’DA 23 NİSAN COŞKUSU

ENVAR’DA KUTLU DOĞUM HAFTASI RASULLAH (S.A.V.) YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE KUTLANDI.
‘’BİZ SENİ GÖRMEDEN SEVDİK EN SEVGİLİ, EY SEVGİLİ’’

ENVAR MYFEST 2016 İNGİLİZCE FESTİVALİ



İnsanlar yaşamlar boyunca üç tünelden geçer. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman tüneli. Geçmişinde yaptıkları ve yaşadıkları, 
algıladıkları, başarılar veya başarısızlıklar şimdiki zaman noktasında “ANI” konumuna gelir. Şimdiki zamanda yaptıkları ise insanın gelecek 
zaman dilimindeki durumunu, konumunu şekillendirir. Biz geçmiş zamandan başlayan ve şimdiki zamanda noktalanan birikimlerimizin tamamına 
“TECRÜBE” diyoruz. Tecrübe yoğurdu üfleyerek yemek değil, hangi süte üflemek gerektiğini bilebilmektir. Yaşadığımız yüzyılda bilginin en büyük 
rakibi veya daha doğru bir deyişle tamamlayıcısı, “TECRÜBE” haline gelmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla başarıya ulaşmak adına, çizilmiş bir yoldan 
gitmektense, kendi yolunu çizmeyi hedefleyenler için tecrübenin önemi katbekat artıyor. Günümüzde gerçek başarının yalnızca yapılmamış 
olanı yapmakla mümkün olduğu düşünüldüğünde, sadece bilgi ve eğitime dayandırılan birikimler kilitli kapılar açmak için yeterli olmayacaktır. 
Öncü olmak için çok kez yere düşmek ve her düşüşten ders çıkarmak gerekiyor. 20 yıldır Antalya’da eğitimin öncü kurumu olan Envar Eğitim 
Kurumlarında eğitim, tecrübe ve rehberliği aynı potada birleştirerek öğrencilerimize kendini gerçekleştirme, kendini tanıma ilgi ve yeteneklerini 
keşfetme ortamı sunuyoruz. Amacımız,  genel anlamda bireyin özünü gerçekleştirmesine ve topluma yararlı olmasına yardımcı olmaktır.

Toplumsal değişme hızının gittikçe artması üzerine, bireylerin bilgi ve var olan duruma uyum gösteren kimseler olarak değil, hızla değişen ve 
karmaşık hale gelen toplumda ortaya çıkmakta olan sorunlarla baş edebilecek ve durmadan değişen çevresine uyum gösterebilecek kimseler 
olarak yetiştirilmeleri gereği daha çok hissedilmektedir. Tecrübe zamanla kazanılabileceği gibi cesaretle kazanılabilecek bir birikimdir. 
Sorumluluk alma ve hata yapma cesareti göstermeden kazanılan tecrübe mutlaka yarım kalacaktır. Tecrübe kazanma sürecinde yapılan 
hataların belki de en büyük özelliği, yanlış yolun gittiği noktayı tecrübe edebilmektir. Bir birey için, belkide her gün alması gerekecek kararlardan 
hangisinin doğru olduğunu keşfetmenin en kesin yolu, yanlış yolları bilmesinden geçer. Bu yüzden tecrübe kazanmak için zamana güvenmekle 
beraber,  yola çıkabilme cesaretini göstermek gerekir. İnsan geniş bir öğrenme ve problem çözme gücü sayesinde bir ihtiyacın karşılamada eski 
davranış biçimleri işe yaramayınca yenisini geliştirme imkânına sahiptir.  Ayrıca, kendi tecrübelerinin yanında başkalarının tecrübelerinden de 
yararlanabilir. Özetle diyebiliriz ki, insan kendini geliştirme çabasını sürdürürken önemli ya da önemsiz farkında olmadan birtakım tercihler 
yapmakta kararlar almaktadır. Kişilerin karar verirken daha çok bilinçli ve daha az gelişi güzel davranmasına da baskılardan ve iç çatışmalardan 
arınık olmasına yardımcı olmak rehberliğin en önemli amacıdır.

Rehberlik Servisi
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Tecrübelerden Bilgece 
Yararlanmak Adına
DEMET KAÇAR
ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

TECRÜBELERİNİZİN REHBERİNİZ OLMASI DİLEĞİYLE…

Bireyin küçük ve önemsiz gibi görünen kararlarında bile 
mümkün olduğu kadar zengin ve doğru bilgiye dayanmasına, 
iç çatışmalarından haberli olmasına, göremediği seçenekleri 
görmesine ve giderek sorunların kendi başına çözebilen 
bir kişi haline gelmesine yardım etmek Envar Eğitim 
Kurumlarının başlıca hedefini oluşturmaktadır.
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Spor Faaliyetlerimiz
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26-30 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında Gelibolu’da düzenlenen 
Zafer Kupası Minikler Türkiye 
Şampiyonası’nda, 13-14 yaş Klasik 
Yay Bayan Takımı’nda yer alan 
8. Sınıf öğrencimiz Büşra Zorlu 
Türkiye 1.si olmuştur. 2-9 Eylül 2015 
tarihleri arasında Güney Kore’nin 
başkenti Seul’de düzenlenen Seoul 
International Youth Archery Festa 
yarışmasında öğrencimiz Büşra 
Zorlu’nun takımı dünya 8.si olarak 
bizleri gururlandırmıştır. 

Özel Antalya Envar 
İlkokulu Geleneksel Çocuk 
oyunlarında öğrencilerimiz 
2.sınıflarda Yağ Satarım 
Bal Satarım, 3.sınıflarda 
Mendil Kapmaca, 4.sınıflarda 
Tombik oyunlarını coşkuyla 
oynadılar. Okulumuz 2-C 
sınıfı Yağ Satarım Bal 
Satarım oyununda Muratpaşa 
İlçesi’nde gerçekleştirilen 
okullar arası oyunlarda ilçe 
şampiyonu olma başarısı 
göstermişlerdir. 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı okullar arası Satranç il birinciliği yarışmalarında 
Özel Antalya Envar Ortaokulu Yıldız Erkekler Satranç Takımı Antalya ikincisi 
olmuştur. 

Okullararası Küçük Erkekler Basketbol Müsabakalarında 
Ortaokul basketbol takımı yaptığı 3 müsabakayı da kazanarak     
E grubu, grup 1.si olarak yoluna devam ediyor. 

OKULLARARASI KÜÇÜK ERKEKLER 
BASKETBOL MÜSABAKASI

ENVAR ÇOCUK OYUNLARINDA MURATPAŞA ŞAMPİYONU

OKÇULUKTA ŞAMPİYON ENVAR’DAN

SATRANÇTA ENVAR FARKI

TOMURCUK_TECRÜBE
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Özel Antalya Envar İlkokulu Minikler masa tenisi 
takımlarımız Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile okul 
sporlarının düzenlediği Minikler Masa Tenisi 
Turnuvasında Tevfik Emir YILMAZ, İsmail Emre 
ARLI, Kerem DOĞAN, Mustafa ARAT’ın temsil ettiği 
erkekler takımımız, İrem TONYA, Güler KEŞKÜŞ ve 
Rojin DURMAZ’ın temsil ettiği kızlar takımımız 13 
okulun mücadele ettiği turnuvada Antalya 3.sü olma 
başarısı göstermişlerdir. 

2015-2016 eğitim öğretim yılı Okullararası Küçük  Erkekler masa tenisi turnuvasında, Özel Envar 
Ortaokulu Küçük Erkekler Masa Tenisi Takımı Antalya il dördüncüsü olmuştur. 

Gençlik Spor Antalya İl Müdürlüğü Okul Sporları 
Okçuluk İl seçmelerinde 100.Yıl Okçuluk 
Tesislerinde gerçekleştirilen Klasik Yay Minik 
Bayanlar kategorisinde, Özel Antalya Envar Koleji 
4.sınıf öğrencisi  İlayda TURKUT, Antalya birincisi, 
Yıldız Bayanlar Olimpik Yay Kategorisinde 8. sınıf  
öğrencisi Büşra ZORLU Antalya  ikincisi, yine 8. sınıf  
öğrencisi Petek ERCAN Antalya  dördüncüsü oldu.

Özel Antalya Envar İlkokulu öğretmenleri öğretmenler Günü paintbol etkinliği gerçekleştirdi. 
Kırmızı ve yeşil takımın centilmence geçen mücadelesinde dostluk, arkadaşlık, takım ruhu 
ve muhabbet kazandı.

SATRANÇ TURNUVASI

Özel Antalya Envar İlkokulunda 53 
öğrencin katılımıyla gerçekleşen, 
Cumhuriyet Bayramı Satranç 
Turnuvasında öğrencilerimiz 
kıyasıya mücadele ettiler.  Erkek 
öğrencilerde 4-A sınıfından Tevfik 
Emir YILMAZ 1. 4-B sınıfından Tuna 
Baray BAŞYAYLA 2. , 3-A sınıfından 
Cengiz DUYUR 3. , Kız Öğrencilerde 
4-a sınıfından Güler KEŞKÜŞ 1. , 
4-A sınıfından İrem TONYA 2., 4-C 
sınıfından Hayriye Ece BACAK 
3. olarak madalya almaya hak 
kazandılar. 

ENVAR’DA RAKETLE GELEN BAŞARI

ENVAR’DA OKÇULUK FARKI

OKULLAR ARASI KÜÇÜK ERKEKLER MASA TENİSİ TURNUVASI

ENVARLI ÖĞRETMENLERİN PAİNTBOL OYUNU

TOMURCUK_TECRÜBE
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