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Türkiye ve dünyadaki gelişmeler eğitimin önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu önemin gereği 
olarak eğitim kalitesinin sürekliliğini güvence altına alacak okul yönetim model ve standartlarının 
geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Hızla değişen ve gelişen dünyada, Türkiye’nin rekabet edebilir 
duruma gelebilmesi için öncelikle öğrencilerimizin kendine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı 
olabilecek donanımla yetişmesi kaçınılmazdır.

Okullarımızın ve eğitim sisteminin yetiştirdiği insandan genel olarak bir memnuniyetsizlik söz konusudur. 
Veliler, üniversiteler, işletmeler ve genel olarak toplumun tüm kesimleri eğitim kurumalarının yetiştirdiği 
öğrencileri beceri eksikliği ve kişilik yönünden eleştirmekte ve yetersiz bulmaktadır.

Türkiye’de artık iyi ve güzel şeylerin olmasının zamanı geldi ve geçiyor. Güzel ülkemizde yaşayan tüm 
insanların zihinlerini berraklaştırarak iyi niyet, iyi duygu, iyi zihin, iyi plan, iyi eylemlerin içinde olması 
ve iyi sonuçları alabilecek düzeye gelmesi gerekiyor.  Öncelikle okullarımızın düşünme becerilerine 
sahip, ortak bir değer yapısı oluşmuş, zihin yapısını düşünme sistemine göre geliştirebilen öğrenciler 
yetiştirmesi gerekiyor. 

Bu niteliklere sahip insan yetiştirebilmemiz için okullarımızın eğitim modelinin dört temel özelliği 
olmalıdır. Bu özellikler; 

   1.  Akademik başarı
   2. Karakter eğitimi
   3. Dil eğitimi
   4. Beceri eğitimidir.

İbrahim GÜMÜŞ
ENVAR Okulları Eğitim Danışmanı

YİRMİBİRİNCİ
YÜZYIL İNSANI VE 
ENVAR OKULLARI
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Antalya’da 21 yıldır öğrenci ve velilere nitelikli ve kaliteli eğitim veren Envar Okulları 2 yıldır yoğun 
ve bilimsel bir çalışma ile yukarıdaki özelliklere sahip dört dörtlük eğitim modelini geliştirmiştir. 
Envar Okullarında dört dörtlük eğitim modelinin amacı, öğrencilerin bugün ve gelecekte ihtiyacı olan 
becerileri kazandırmaktır. Dört Dörtlük Eğitim Modeli Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonunda belirtildiği 
gibi özgürlükçü, eşitlikçi, bireysel farklılıkları gözeten ve değerlendiren, bireyin yaratıcılık ve hayal 
gücünü geliştiren, öğrenme ve insan odaklı; demokratik ve kendini yenileme gücüne sahip bir modeldir.
2023 Türkiye insan kaynakları ve eğitim vizyonu “olarak tanımlanmış. Görünen o bu vizyon, eğitim 
kurumları ve okulların duvarlarına asılan vizyonlar gibi “duvar vizyonu” olarak kalacak. 

Envar Okulları Dört Dörtlük Eğitim Modeli, 
1. Öğrencilerin iyi bir karaktere sahip olmasını, 
2. Akademik becerinin yanında gerekli olan günlük becerileri ve temel becerileri kazandırmayı, 
3. Bilgi ve teknoloji üreten,  bilimsel, dünya ile entegre olabilen, özgürlükçü ve demokratik bir eğitim 
modeline geçmek için yol ayrımındayız. 

Öğrenciler, Envar Okullarından aldıkları eğitimle öncelikle, günlük hayatını yönetmede kullanması 
ve yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli olan günlük yaşam becerilerini kazanırlar. 
Bu beceriler; Kişisel Bakım; dengeli yaşam, günlük yaşam alanlarını düzenleyebilme ve kullanma; 
toplumsal alanlarda uyumlu davranma;  ekonomik yaşamını düzenleme becerilerdir. Bu becerilerle 
Envar Okullarına devam eden öğrenciler kazandıkları bu becerilerle günlük hayatını başkalarına bağımlı 
olmadan sürdürebileceklerdir.

Envar okullarından mezun olan öğrenciler;
• 21.yüzyıl becerileri olarak da adlandırılan; karar verme, iletişim, bilişim teknolojilerini kullanma,  
araştırma, sorun çözme, bilgiye ulaşma, yeni bilgi üretme, girişimcilik ve düşünme becerilerine,
•İnançlarına bağlı, milletini ve vatanını seven, ailesine, anne- babasına, topluma ve toplumun ortak 
değerlerine saygılı, çalışkan, ahlaklı, dürüst ve başarılı bir karaktere sahip olacaktır. 

Dört dörtlük eğitim modelimizde başarı,  öğrencilerin içindeki cevheri keşfetmesi, ortaya çıkarabilmesi 
ve kendi özünü tanıyabilmesidir. Başarı, öğrencilerin zorluklarla mücadele edebilmesi ve günlük 
hayatta karşılaştığı problemleri çözebilmesidir. Envar Okullarında başarı,  öğrencilerin çaba harcaması, 
harcadığı çabadan keyif alması, çabanın keyifli bir şey olduğunu öğrenmesidir, öğrenmekten, üretmekten, 
paylaşmaktan zevk almasıdır. Envar Okullarında başarı sadece akademik becerilerdeki yeterliliklerle 
sınırlı değildir. Akademik başarı tabi ki vazgeçilmezdir. Ama asıl başarı, öğrencilerimizin kendilerini 
yönetebilme becerilerine sahip olmasıdır. 

Dört dörtlük eğitimin uygulanabilmesinin ön koşulu yönetici, öğretmen ve destek personelin gerekli 
yeterliliklere sahip olmasıdır. Envar okullarında yönetici ve öğretmenlerin katıldıkları bireysel ve 
kurumsal eğitimlerle yetkinlikleri geliştirdiler ve geliştirmeye devam edeceklerdir.

Envar Okulları Dört Dörtlük Eğitim Modeli ile problem çözme, iletişim, organizasyon ve işbirliği yeteneği 
gelişmiş; bilim, sanat ve teknoloji üretebilen, girişimci, çevreye duyarlı, ulusal ve evrensel düzeyde iddia 
sahibi öğrenciler yetiştiriyor.
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İZCİLİK NEDİR?

İzcilik gönüllü, üniformalı, siyasi olmayan, din, dil, ırk ve milliyet ayrımı yapmayan bir eğitim sistemidir. Gönüllülük esasına dayanır. Okul dışında, 
doğanın içinde yaparak yaşanarak öğrenilir. İzcilik bir sistemler bütünüdür. Bu olay çocuğa ve gence kendisini tanıtma fırsatı, sorumluluk 
duygusunu geliştirme, kendine güveni artırma olanağı da hazırlar. Bu özverilerde izci söz, türe, parolasının ışığında hazırlanan programlar 
bugünün gençliğinin eğitilmesinde etken olur!

İZCİLİKTE AMACIMIZ:
Çocuklarımızı, okulumuz bünyesinde kurulan İzci üniteleri ile;
• Sorumluluk bilincine sahip, sağlıklı, karakterli, çeşitli becerilerle,
• Açık hava deneyimi olup, başkalarına yardım eden ve daima hazır olan,
• Beceri ve hobilerini geliştirip enerjisini iyi şeylere harcayan,
• Plan yapabilen ve alışılmamış durumlarla karşılaştığında mantığını kullanabilen,
• Bedence ve zihince sağlam olan,
• Zararlı alışkanlıklardan uzak kalıp, ahlaken dürüst bir yapıda olan sıcak ve samimi bir ortamda, gençler yetiştirmektir.

Yıl içinde kahvaltı programlarımızla, doğa yürüyüşlerimizle,  kamplarımızla ve okul içinde yaptığımız eğitimlerde  milli ve manevi değerlerine 
bağlı her zaman  da ve koşul yaşama becerisi  becerisi kazandırmayı hedeflediğimiz  yavrukurt ve izcilerimizle yaparak yaşayarak öğreniyoruz.

ENVAR OKULLARI ORTAOKULU İZCİLERİ BAYRAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
Envar Okulları Ortaokulu 47 izci ve 3 lideri ile birlikte 20.01.2017 Cuma günü izci ‘yemek duası’ ile başlayarak kahvaltı yaptılar. Tekmil teftiş ve 
bayrak töreni ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz, izcilerimizin dilek ve temennilerini dile getirmeleri ile sonlandı.

İzcilik
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Anasınıfı Etkinlikleri

A
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B
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Tema Konulu Etkinlikler

ENVAR OKULLARI ORTAOKULU OLARAK MİLLİ ŞAİRİMİZ 
MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA PROGRAMIMIZ

Çanakkale, tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz 
konusunda kararlılığımızın, iman gücümüzün, çok büyük fedakarlıklarla 
teyid edildiği yerdir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 102.yıl dönümünde Envar Okulları Ortaokulu izcilerimiz ve 
liderlerimiz şehitlerimizi ziyaret etti. İzcilerimiz 15 Temmuz’da şehit olan 
şehit polis Muhammet Oğuz Kılınç kabri etrafında bütün şehitlerimiz 
için Yasin-i Şerif okunup dualar edildi ve Çanakkale şehitlerimizi anma 
etkinliklerimiz okulumuzdaki programlarımızla devam etti. Şehitlerimize 
Allahtan rahmet diliyor,onları minnetle anıyoruz.

Bir gecede 15 bin şehit verdiğimiz, düşmana değil soğuğa yenildiğimiz -35 dereceden korkmayan, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanların 
zaferidir Sarıkamış. Envar Okulları Ortaokulu olarak bu yiğitlerin destanının bilincini oluşturmak üzere öğrencilerimizle beraber 120 filmini izleyip 
şehitlerimizin ruhuna dua ettik. Mekanları cennet olsun.

Envar Okulları Ortaokulu olarak 5.sini düzenlediğimiz Geleneksel 
şiir ve müzik dinletimizi “BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR” teması 
ile Kepez Erdem Bayazit Kültür merkezinde gerçekleştirdik.İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcımız,Milli Eğitim Şube Müdürümüz,Yönetim 
Kurulu Başkanımız,Kurucu Temsilcimiz,Genel Müdürümüz 
ve Okul Yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleşen program 
öğrencilerimizin okumuş olduğu şiirler,türküler ve marşlarla 
salonun tamamını dolduran misafirlerimiz duygulu ve 
coşkulu anlar yaşadı.Tüm vatan şehitlerine ithafen hazırlamış 
olduğumuz program okul müdürünün teşekkür konuşması ve 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.Programı hazırlayan Türkçe 
Zümremize,Beden Eğitimi Zümremize,Müzik zümremize,Görsel 
Sanatlar Öğretmenimize ve emeği geçen öğretmen,öğrenci ve 
bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz

Milli Şairimiz ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u adına ve 
şanına yakışır bir şekilde şiirleriyle, tarihi anekdotlarla andık. Türkçe 
öğretmenimiz Zübeyir Demirel’in sesinden Çanakkale Şehitlerine şiirini 
dinleyerek başladığımız program Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz İbrahim 
Adak’ın “ Akif hakkında bilinmeyenler” sohbetiyle devam etti. Asım’ın nesli 
olarak Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve şükranla anıyoruz.

ORTAOKUL İZCİLERİMİZİN ŞEHİTLİK ZİYARETİ VE 
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ ANMA PROGRAMIMIZ

ENVAR OKULLARI ORTAOKULU SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİMİZİ ANMA PROGRAMI

“BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR” DİNLETİMİZ MUHTEŞEMDİ.TEŞEKKÜRLER.
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Kültür-Sanat

ANAOKULUNDA EĞLENCE PARTİSİ
Eğlence, yaratıcılık, beceri, oyun… Envar 
Anasınıfı öğrencileri bir harika gün geçirdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı

ANASINIFI 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.

ENVAR İLKOKULUNDA
3 ARALIK DÜNYA ENGELLILER GÜNÜ KUTLANDI

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğinden yola çıkarak 
engellilerin yaşadığı toplam sorunlar ve topluma katılımları konularıyla 
ilgili konuşma ve şiirler okunmasıyla başlayan, program Kepez İşitme 
Engelliler Ortaokulu öğrencilerinin söyledikleri şarkılarla nihayet buldu.
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Envar İlkokulu olarak, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Arena Stadyumundaki futbol maçı sonrasında gerçekleşen alçakça saldırıda şehit olan çevik kuvvet 
polislerimizin anısına İlimiz Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne başsağlığı ziyaretinde bulunduk. İlkokulumuz 4.sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yanı sıra 
ziyarete kurumumuz Genel Müdürü ve Okul Müdürümüz Kadir SÖZEN, Kurumsal Kimlik ve İletişim Yöneticisi de katıldı. Duygusal anların yaşandığı başsağlığı 
ziyaretinde , çocuklarımız Türk polisinin sıcak ,samimi ve güven veren yüzünü yakından gözlemleme imkanı da buldu. Başsağlığı dileklerini kabul eden Çevik 
Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak “yaşanan alçak saldırıda yaşamlarını yitiren vatan evlatları adına yapılan bu anma ve başsağlığı ziyaretinin kendileri 
için çok memnuniyet ve moral verici bir etkisinin olduğunu, Türk milletini derinden sarsan bu olumsuz süreçlerin atlatılacağını, tüm inanç ve kararlılıkla 
görevlerinin başında olduklarını “ aktardı. Koçak “ bu ülkenin geleceği olan siz çocuklarımızın ve ailelerinizin güveni, huzuru ve geleceği için bizler hep ayakta 
dimdik olacağız” dedi. Çocukların sorularını açık ve samimi bir dille dinleyerek cevaplayan şube müdürü sonrasında Çevik Kuvvete ait müdahale ve savunma 
araçlarını yakından tanıtarak bilgi verdi ve çocukların bu konudaki merakını giderdi. Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak, Çevik Kuvvet biriminin görev alanıyla ilgili 
olarak da çocuklara açıklamalar yaptı. Genel Müdürümüz Kadir Sözen de başsağlığı dileklerini ileterek “böylesine hassas bir zamanda kurumumuz öğrencilerine 
zaman ayırıp sorularına cevap verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Ziyaret çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Envar Okulları Ortaokulu olarak Okulumuz Fen Bilimleri 
ve Görsel Sanatlar zümresi tarafından organize edilen 
proğramda 22 mart dünya su günü okulumuzda yapılan 
çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kutlamalarda suyun 
önemine dikkat çekilen şiirler,kompozisyonlar ve 
oyun etkinlikleri ile öğrencilerimizin farkındalılığının 
artırılması amaclandı.Proğramda emek veren öğrenci 
ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

En yakın, en akıllı, en samimi dostumuz bilgi 
hazinemiz kitaplar her zaman olduğu gibi Dünya 
Çocuk Kitapları Haftasında da dilimizdeydi 
elimizdeydi.

ENVAR İLKOKULUNUN ÇEVİK KUVVET POLİSİNE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

DÜNYA SU GÜNÜNÜ KUTLADIK

Kültür-Sanat

ENVAR’DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLAR HAFTASI
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Dünyanın en güzel çiçeklerini 
yetiştiren mesut bahçıvanlar, 
ışığın, bilginin kaynağı fedakâr 
öğretmenlerimizin, bu güzel günü 
sevgiyle, saygıyla, şarkılarla ve 
coşkuyla kutlandı.

ENVAR’DA 
ÖĞRETMENLER
GÜNÜ COŞKUSU

ENVAR’DA RESİM SEGİSİ VE ATÖLYE ÇALIŞMASI
Özel Antalya Envar Anasınıfı öğrencileri yıl boyunca el emeği ile yapmış oldukları birbirinden güzel etkinlikleri Özdilek Park Avm’de sergilediler. Aynı 
zamanda öğretmenlerimizin eşliğinde yapılan atölye çalışmalarıyla (kum boyama yüz boyama), müzik gösterileri ile ziyaretçilerinin eğlenceli vakit 
geçirmelerini sağladılar.

ENVAR’LI MİNİK KALPLER HUZUREVİ ZİYARETİNDE
İlkokulumuz öğrencileri Değerler Eğitimi Birimi’nin bu ayki işlediği konu olan ‘Saygı’ 
değeri kapsamında Fethi Bayçın Huzurevi’ni ziyaret etti. Öğretmenlerinin gözetiminde 
gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler Huzurevi sakinlerine sevgi ve saygılarının göstergesi 
olarak çiçek sundu, ellerini öptü ve nasıl olduklarını sordu. İlkokul Okul-Aile Birliği 
başkanı Raziye Gök Aktaş’ın da katıldığı ziyarette, sıcak duygularla karşılanan öğrenciler, 
büyüklerinden farklı deneyim ve hayat hikâyelerini dinlediler. Gelişen samimi ortamda 
çocuklar büyükleri ziyaret etmenin önemini hissederek saygı ve sevginin değerini, yaşlılar 
önemsenme ve hatırlanmanın mutluluğunu yaşadılar. Gerçekleştirilen gezi, öğrencilerin 
yaşlılara sevgi dolu kucaklaşmaları ve ellerini öperek veda etmeleriyle son buldu.

ENVAR OKULLARI
“GELENEKSEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ    

KAHVALTISI”NDA BULUŞTU
Envar Okulları yönetimi her yıl geleneksel olarak düzenlediği 
“24 Kasım Öğretmenler Günü Geleneksel Kahvaltı 
“programında eğitimci kadrosuyla ve onların aileleriyle 
bir araya geldi. Gerçekleştirilen programa Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hidayet Atay, Genel Müdürümüz Kadir Sözen, 
Liseler Müdürümüz Mehmet Ali Sarıca, Ortaokul Müdürümüz 
Yüksel Arslan, diğer idareciler, tüm okulların öğretmen 
kadroları ve aileleri katıldı. Oldukça sıcak ve samimi bir 
ortamda geçen kahvaltı programında Genel Müdürümüz Kadir 
Sözen “Eğitimin en kıymetli ögesi olan öğretmenlerimizin 
öğretmenler gününü kutluyor, gösterdikleri tüm fedakârlık 
ve üstün gayretler için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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Kültür-Sanat

ENVAR İLKOKULUNDA OKUL AİLE 
BİRLİĞİ TOPLANTISI
Okul idaresinin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda okulumuzda yapılan çalışmalar, 
faaliyetler ve projelerle ilgili bilgilendirme ve 
fikir alış verişi yapıldı. Ayrıca çevredeki okullarda 
okuyan ve muhtaç olan öğrencilere giyim yardımı 
yapılması konusunda bir çalışma planlaması 
kararlaştırıldı.

ANASINIFINDA “TUTUM YATIRIM VE TÜRK MALLARI 
HAFTASI” KUTLANDI.

OKUL MECLİS BAŞKANI VE ARKADAŞLARININ GENEL MÜDÜRÜMÜZE ZIYARETİ

Özel Antalya Envar İlkokulu Okul Meclis Başkanı Emircan HÜSEYİNOĞULLARI ve beraberindeki sınıf temsilcileri, Genel Müdürümüz Kadir SÖZEN’ i ziyaret ederek 
çiçek takdiminde bulundular. Genel Müdürümüz Kadir SÖZEN, öğrencilere teşekkür ettikten sonra; kendilerinin önce sınıflarında oy çokluğuyla seçildiklerini, 
daha sonra okul içerisinde yapılan seçimlerde 4/B sınıfından Emircan HÜSEYİNOĞULLARI’ nın Okul Meclis Başkanı olduğunu söyledi. Seçim sürecinin ve hemen 
arkasından yapılan seçimlerin oldukça demokratik geçtiğini hatırlattı. Demokrasinin getirdiği yenilikler ve güzelliklerden bahsederek, bir kez daha öğrencileri 
tebrik edip, ziyaretleri için teşekkür etti.

ENVAR RESİM SERGİSİ
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ENVAR’DA İLK YARDIM SUNUMU
Okulumuz Doktoru Aycan AKTAŞ İlkokul 
Öğretmenlerimizle İlk yardım konusunda bilgilendirme 
sunumu gerçekleştirildi.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

Dünya Tiyatrolar Günü Envar İlkokulunda 
kutlandı. Sanatsal çalışmaların ve üretimin 
gerekliliği konusunda toplumsal bilinci 
uyandırmak, insanlar arasındaki barış 
ve dostluğun sağlanması ve artmasını 
gerçekleştirmede, karşılıklı anlayışı 
geliştirmede tiyatronun önemine değinen 
yazılar şiirler okuyan öğrencilerimiz, güzel 
kostümleriyle programa renk kattılar.

ENVAR’DA ŞİİR DİNLETİSİ
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Dil Eğitimi İlkokul

2.SINIFLAR 2/A/B/C/D Şubeleri İngilizce de 
öğrendiğimiz kalıpları kartlarla pratik yaparak 
karşılıklı diyalog kuruyorlar. Bingo oyunu ile 
arkadaşının elindeki kelimeyi ipuçlarıyla tahmin 
etmeye çalışıyorlar. Etkinliğimizi sınıfın dışına 
taşıyarak çatı katında ve kütüphanede işledik. 
Öğrenciler gruplaşarak çalışmanın ve takım 
çalışmasının keyfine varırken öğrendikleri kelimeleri 
pekiştirdiler.

YABANCI DİLDE ONLINE DERSLER
Yabancı dil eğitimi kapsamında öğrencilerimiz her gün kullandıkları 
Fun For Starters ve Fun  For Movers adlı  kitapların yazarı olan Anne 
Robinson ile online bağlantı kurduk. Öğrencilerimiz dünyaca ünlü 
yazarı karşılarında görünce İngilizce olarak iletişim kurdular ve 
büyük bir heyecan yaşadılar. 

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE SINIRLARI KALDIRDIK
Globalleşen dünyada artık sadece fiziki sınırlar var. Oysa internet sayesinde bu 
sınırlarda kalktı. Tam bu noktada öğrencilerimiz ile Hindistan’daki öğrencileri 
Skype üzerinde buluşturarak onlarla İngilizce iletişim kurup karşılıklı dersler 
yaptık.

ENVAR’DA İNGİLİZCE CHARACTER SHOW
Yabancı dil eğitiminde öğrencilerimizin kullandıkları kitaplardaki 
karakterlerinde olduğu İngilizce bir etkinlik düzenlendi. Her gün 
kitaplarında gördükleri karakterleri canlı bir şekilde gören öğrencilerimiz 
çok heyecanlandılar ve çok eğlendiler.

HEM ÖĞRENİYORUZ, HEM YAŞIYORUZ
İngilizce derslerimizde işlediğimiz kitaplarımızdaki eğlenceli şarkılarla 
öğrenmeyi daha kalıcı ve eğlenceli hale getiriyoruz.Öğrenmemizi tam 
manasıyla yaşayabilmek için tamamen öğrencilerimizin emeğiyle 
yaptığımız materyallerle ingilizce dünyamızı daha da renkli ve 
eğlenceli hale getiriyor ve şarkılarla öğrenerek coşuyoruz.Öğrenciler, 
kendi hayal güçleriyle ortaya çıkardığı ürünlerle  öğrenme sürecinde 
aldıkları rollerini benimsiyorlar.

İlkokul İngilizce Zümresi olarak biz, öğrencilerimizle hem oynuyor hem de öğreniyoruz . Bahçede 
oynadığımız kelime  oyunlarıyla çocuklar İngilizceyi daha etkin bir şekilde kullanıyor, birbirleriyle 
İngilizce dili ile iletişim kuruyor ve eğlenerek öğreniyorlar.
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Dil Eğitimi Ortaokul

ENVAR’DA ÖDÜL YAĞMURU
Bu yıl 4 Haziran 2016 tarihinde 3.sünü düzenlenen CAMBRIDGE 
&ESOL sınavlarının sertifika töreni 19 Ekim Çarşamba akşamı 
Erdem Bayezid Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Uluslararası 
düzeyde dil yeteneğinin kategorize edilerek ölçüldüğü sınavda 215 
öğrencimiz sertifika almaya hak kazandı. Envar Eğitim Kurumları 
Genel Müdürü Kadir Sözen yaptığı konuşmada “ Amacımız 
Çocuklarımızı, dünyanın neresinde olursa olsun kendi akranları 
ile bilgide rekabet edebilen, teknolojiyi iyi kullanan, gelişime 
ve öğrenmeye açık, sorunlara çözüm üretebilen, başkalarının 
değerlerine hoşgörü ile yaklaşabilen dünya vatandaşları, diğer 
yandan kendi toplumsal değerlerimize, vatanının bölünmez 
bütünlüğüne, bayrağına bağlı, karakterli kişiler olarak 
yetiştirmektir.” dedi. Konuşmasının sonunda ise” Cumhuriyetin 
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün bir sözü ile bitirmek 
istiyorum. “Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek 
bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk 
eder.” dedi.

Gerçekleştirilen ödül töreninde PET, KET, STARTERS, MOVERS 
ve FLYERS kategorilerinde başarı kazanan öğrencilerimize 
sertifika ve madalyaları takdim edildi. Velilerimizin yoğun katılım 
gösterdiği sertifika törenimiz toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. 
Envar Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin dil gelişimine 
sağladığımız katkının haklı gururunu yaşıyor, öğrencilerimizin 
bu başarısında emeği geçen idareci, öğretmen ve velilerimizi 
kutluyoruz.
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ENVAR ORTAOKULU GİRİŞİMCİLİK 
KULÜBÜ’NÜN ATSO ZİYARETİ
Envar Ortaokulu 5, 6, ve 7. Sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 
“Girişimcilik Kulübü” öğrencileri Okul Müdürü Yüksel 
Arslan, Danışman Öğretmenler ve Kurumsal Kimlik  
ve  İletişim Yöneticisinin de katılımıyla ATSO Başkanı 
Davut Çetin’i ziyaret ettiler. Sıcak bir sohbet ortamında 
yapılan ziyarette kulüp öğrencileri ATSO  Başkanı’na 
kulüp çalışmalarıyla ilgili kısa bilgi verdikten sonra 
girişimcilikle ilgili sorularını yönelttiler. Hatıra fotoğrafı 
çekimiyle ziyaret sona erdi.

ENVARLI GİRİŞİMCİLERDEN İLK ZİYARET
Özel Antalya Envar Ortaokulu 5.6.7. sınıf öğrencileri Girişimcilik 
Kulübü olarak danışman öğretmenleri eşliğinde, ANDEVA Grup 
Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hidayet ATAY ile Envar 
Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet KARAKAYALI’yı 
ziyarette bulundular. Girişimcilik Kulübü öğrencilerinin yönelttiği 
soruları cevaplayan Hidayet Atay ve Dr.Mehmet Karakayalı, 
öğrencilerin bu yaşlardan itibaren girişimcilik alanında ilgilerinin 
memnuniyet verici olduğunu belirterek, sektörel tecrübelerini 
kendi öğrenciliğinden örnekler vererek, iş hayatında başarının 
nasıl sağlanabileceğini öğrencilerimizle paylaşmış ve ‘’En önemli 
girişimcilik, kişinin kendini ve yeteneklerini iyi tanımasıdır’’ diyerek 
öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkartmaları konusunda 
onları teşvik etmiştir. Özel Antalya Envar Ortaokulu öğrenci 
ve öğretmenleri yeniden ziyarette bulunacaklarını belirterek 
ziyaretlerini sonlandırmışlardır.

ENVAR’DA “YARDIMLAŞMA-PAYLAŞMA” VAR
Envar okulları olarak yardımlaşma konusundaki hassasiyetini Halep 
yardım kampanyasında da göstermiştir. Yardım desteği için hazırlanan 
malzemeler Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilerek 
Halepli kardeşlerimize ulaştırılmıştır. 

ENVAR OKULLARI OLARAK “HELAL VE SAĞLIKLI 
GIDA” TÜKETİMİ SEMİNERİNDEYİZ
Envar Okullarında başlatmış olduğumuz “Helal ve Sağlıklı Gıda Tüketimi” 
Projesi kapsamında öğretmen ve yöneticilerimiz Alaaddin Keykubat 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Fatih Gültekin hocamızın 
“HELAL YİYORUM,SAĞLIKLI BESLENİYORUM” konulu bilgilendirme sunumunda 
bir araya geldiler. Bizlere emanet etmiş olduğunuz yavrularımızın beslenmesi 
konusunda Envar Okulları olarak tüm hassasiyeti göstermekteyiz.Sağlıklı 
bir gelecek için “Helal yiyelim ve sağlıklı beslenelim”diyor,paylaşımları için 
değerli hocamıza okul yönetimi olarak teşekkür ediyoruz.

Projeler
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İrfan hazinesi : Edep
 İnsan kendi içinde pek çok erdemi, güzel huyları  barındırır. 
Bu güzel erdemler toprağa atılmış bir tohum gibidir. 
Nasıl ki tohumun ortaya çıkması için yağmura, güneşe 
ihtiyacı varsa ,içimizdeki bu güzel ahlak tohumlarının 
yeşermesi ,büyümesi için bazen hatırlatılmaya,bazen 
teşviğe kimi zaman da bir örnek kişi tanımaya ihtiyacımız 
vardır. Şükürler olsun ki doğup büyüdüğümüz bu vatan 
toprağından  Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli  gibi 
çok güzel insanlar çıkmıştır. Örfümüz adetimiz de hep 
onlardan bize kadar gelen güzel erdemler çerçevesinde 
şekillenmiştir.

Edep Mektebi

Güzel ahlaklı  insanın davranışları herkes tarafından beğenilir, sevilir.Yaptıkları 
beğeni ile karşılanır. Oturup kalkmak sıradan bir şeyken , bu iş nazik ve kibarca 
yapıldığında o kişi çevresi tarafından nazik, kibar imajını kazanmış olur.
Konuşmak Allah’ın verdiği en büyük nimetlerdendir.Kişi ifadelerine güzel 
kelimeler koyup, nerde kiminle, nasıl  ve ne kadar konuşacağını doğru bir 
şekilde yaptığında beyefendi ya da hanımefendi olarak anılır.  

Edep mıknatıs gibidir. Kişi edebe sahip oldu mu hep güzel işleri ve iyi insanları 
kendine çeker.İyi olmayana ise mıkmatısın tahtaya duyarsız olduğu gibi ilgisiz 
kalır.Edep,sahibini asla küçük düşürmez, muhtaç etmez. Hz. Ali’nin şu sözü bu 
durumu çok güzel açıklar. „Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz Allah 
‘tan rızık yerine edep isterdiniz.“

Envar Okulları Edep mektebi çerçevesinde, öğrencilerimizin ailelerinden aldığı 
örfümüze, adetimize uygun  güzel davranışları, edep mektebinde uygulamalı 
olarak   pekiştirmekte ve devamını sağlayarak içselleştirmelerine yardımcı 
olmaktadır.

Kainatta herşey bir ölçü içindedir. Sağlık ve sıhhatimiz için beslenmemiz 
gerek, fakat beslenmede ölçü kaçtığında ya da yanlış beslenme olduğunda 
sağlığımızı kaybedebiliyoruz. İçtiğimiz suyun vücudumuza faydalı olabilmesi 
için, suyu içerken dahi dikkat etmemiz gereken şeyler var. Edep mektebinde 

öğrencilerimize gündelik hayatta sağlığı için dikkat etmesi gereken, su 
içmeden el yıkamaya, telefon kullanmadan büyüklere saygıya kadar bir 
çok  doğru davranışlar kazandırılıp takibi yapılmaktadır. Envar Okulları hem 
başarılı hemde toplumun örf ve adetine göre hareket eden edepli, terbiyeli, 
sağlıklı güzel insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Güzel ahlak sahibi, erdemli, sorumluluk sahibi olmasını temenni ettiğimiz 
çocuklarımıza diyoruz ki; gittiğiniz her yerde girdiğiniz her ortamda 
başarı, bereket bulmanız için her zaman edebi yanınızda taşıyın. Ne demiş 
atalarımız : Edep ile giren lütuf ile, ikram ile çıkar. Edep ile çalınan kapılar 
sonuna kadar açılır. Her daim edep üzere olmamız duası ile...  
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23 NİSAN ŞENLİKLERİ

BİRİNCİ SINIF ŞENLİKLERİ
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Karakter Eğitimi

MEVLİD KANDİLİ PROGRAMI
AŞ

UR
E G

ÜN
Ü

HALEP YARDIM

İYİLİK HOŞGÖRÜ

SORUMLULUK

SAYGI

VATAN SEVERLİK



23TOMURCUK_VATAN VE BAYRAK

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre güven, “Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat” olarak tanımlanmıştır.  
Yani, yazılı olmayan bir taahhüttür. Güven, insan yaşamında temel ihtiyaçlardan biridir. Kişinin iç dünyasından başlayıp, aile, iş, sosyal yaşam 
ve özel ilişkilerinin kalitesini belirleyen temel anlayıştır.  Soyut bir kavram olan güven, gerek kurumlarda gerekse bireylerde elle tutulur somut 
sonuçlar olarak karşımızda durur. Yokluğu ile yıkıma yol açarken varlığı ile maddi veya manevi taçlandırır. İnsanını dünyaya gelişi ile güvende 
miyim? Sorusu başlar. Bebeğin ilk ağlaması, ana rahminde alıştığı güvenli ortamdan koparak, bilmediği dünya’ya gelişinin ilk korkusu olarak 
değerlendirilmektedir. Öyleyse, çocukluk yıllarından başlayan güven duygusu önem kazanmaktadır. Doğum sonrasının ilk dönemi, çocuğun 
güven duygusu oluşturabilmesi ve sağlıklı bir kişilik eğitimi için en önemli zaman dilimidir. Onun hayatla olumlu ilişki kurabilmesinin ilk 
kuralı, temel ihtiyaçlarının geciktirilmeden yerine getirilmesi ve anne sıcaklığını sonuna kadar yaşayabilmesidir.  Çocuk, temel ihtiyaçlarının 
karşıladığı ve sevildiği konusunda güven duyuyorsa, yaşamanın iyi olduğu konusunda temel bir güvence duymaya başlayacaktır. Daha sonra ki 
dönemlerde, tutarlıysanız çocuğa güven verirsiniz.  Söz vermeden , hayır demeden önce düşünmek, her şeye hayır dememek,keyfimiz yerinde 
ise tutamayacağımız sözler verip ve söylediklerimizin takipçisi olmazsak çocuk ebeveynleri veya büyüklerini tutarsız bulur ve güven duymaz. 
Güven duygusunun temeli ailede atılır, okulda öğretmenlerle ve eğitim kurumlarıyla devam eder.  Güven duygusu yeterli olmadan başarılara 
imza atabilmek öyle kolay bir şey değildir. Sevilen, ilgi gören, sevgiye doyan, aile içinde değerlisin mesajını alan, birey olarak saygı duyulan, 
eleştirilen değil güçlü yönleri öne çıkarılan çocuklarda güven duygusu daha çabuk gelişmektedir. Güven duygusunu artıran unsurlar, olumlu 
pekiştirmelerdir.  İnsanın kendine olan güveniyle başkalarına duyduğu güven farklıdır. Güven, insanları birbirine bağlayan, ilişkileri geliştiren en 
önemli faktör olmasına rağmen kültürümüzde; Güvenmek mi? “Ağzında bal olan arının bile, kıçında iğne var.”,”Babana bile güvenmeyeceksin” 
“İnsan insanın kurdudur.”,gibi daha da çoğaltabileceğimiz birçok söz vardır.  Oysa güvenmek, insan olmanın gereğidir, güçlü olmaktır. Bu devirde 
kime güveneceksin? Güvenime layık mı?  “Söyleme sırrını dostuna o da gider söyler dostuna.” Bu tür yaklaşımlar ilişki türü ne olursa olsun gerek 
özel yaşam gerekse iş yaşamında ilişkileri çıkmaza sürükleyen, kalitesini bozan, sağlıklı iletişim kurulamayan durumlar yaratır. Kimin ipiyle 
kuyuya inilir? Başkalarına duyulacak güven duygusunun temelinde kendine güven duymak yatar. 

“İnsanın kendisine yapabileceği en büyük kötülük, 
kendisine olan güveninin kaybetmesidir.” 
Richard BERNEDİCİ

Önce kendi niyetinin iyi olduğuna inanan, değerleri olan ve inandığı değerler üzerine davranışlarını belirleyip ödün vermeyen insan önce kendi 
özünde değerli olduğuna inanır.  Atasözümüzde yer aldığı gibi “Kişiyi nasıl bilirsin? Kendin gibi…”  Güven, sözünü tutmak, özü sözü bir olmak, 
bir görevi yapacak yetkinlik ve beceriye sahip olmak, dürüst olmak, sorumluluk sahibi olmaktan geçer.  Güvenmek bir nevi teslim olmaktır. 
Samimiyet, dürüstlük, onur ve erdem ister o nedenle çok değerlidir. Güvenmek risktir, şans vermektir, cesarettir ve bazen de hayal kırıklığıdır, 
acıdır, ayrılıktır. Yani tamamen insani duygulardır.  Hayatına ortak etmektir bir başkasını, ona dayanmaktır, ona tutunmaktır, birlikte yol almaktır 
bu yaşamda. ”Onun ipiyle kuyuya inilir” diyebileceğimiz insanların çoğaldığı ve bu güveni verebileceğimiz, güven tohumlarının hep yeşerdiği 
verimli ortamlarda huzurlu zamanlar dileğiyle… Güven Fark Yaratır..

Rehberlik Servisi

Kaliteli Yaşam İçin Güven

FATMA SÖNMEZ
ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU
Rehber Öğretmeni

Hayatta kimseye güvenmeyeceksin demek saçmalıktır inan.
Ama kime ‘iki defa güveneceğini’ hesaplamalı insan.
VICTOR HUGO
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OKÇULUKTA ANTALYA ÜÇÜNCÜSÜ’YÜZ

Spor Faaliyetlerimiz

Envar Okulları Ortaokulu 
öğrencileri, Okul müdürü 
ve Beden Eğitimi Öğretmeni 
eşliğinde Antalyaspor teknik 
heyet ve futbolcularını yeni açılan 
tesislerinde ziyaret etti. Takım 
futbolcuları ve teknik direktörle 
birlikte olan öğrencilerimiz 
heyecanlı dakikalar geçirdi. Teknik 
direktör Rıza ÇALIMBAY’a takım 
adına çiçek takdim edildi ve ziyaret 
hatıra fotoğrafı çekimi ile son 
buldu.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN ANTALYASPOR’A ZİYARET 

08.01.2017 Pazar günü Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadında oynanan 
Fenerbahçe - Denizlispor hazırlık maçı seremonisinde Envar Okulları öğrencileri 
Fenerbahçeli futbolculara eşlik ettiler. Maç bitiminde ülkemizin ve milletimizin 
varlığını, bütünlüğünü koruyan polislerimize Envar Okulları öğrencileri olarak 
moral ve destek vermek için birlikte hatıra fotoğrafı çektirdik.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Okçuluk müsabakalarında 
küçük kızlar olimpik yay kategorisinde Antalya 3.sü olan Envar 
okulları ortaokulu 5. sınıf öğrencimiz İlayda TURGUT’u tebrik 
eder,başarılarının devamını dileriz

ORTAOKUL SATRANÇ TAKIMIMIZ ANTALYA 
3.SÜ
Envar Okulları Ortaokulu olarak 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 
Okul Sporları faaliyet programında yer alan Satranç Yıldızlar 
Genel Kategorisinde Antalya 3.sü olan satranç takımımızı ve 
öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz

ENVAR’DA SATRANÇ TURNUVASI
Özel Antalya Envar ilkokulunda 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen, cumhuriyet 
bayramı satranç turnuvasında öğrencilerimiz kıyasıya mücadele ettiler. Turnuvada 
4/C sınıfından elif irem Sarıkçıoğlu 1. ,  olarak madalya ve kupa almaya hak kazandılar. 
Ayrıca turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize katılımlarından dolayı madalyaları 
verildi.

ENVARLI ÖĞRENCİLER FENERBAHÇE-DENİZLİSPOR 
MAÇININ SEREMONİSİNDE
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ANTALYA GELENEKSEL ÇOCUK 
OYUNLARINDA
Yağ Satarım Bal Satarım oyununda 2/D Sınıfımız; Mendil 
Kapmaca oyununda 3/C Sınıfımız; Tombik oyununda 4/C 
sınıfımız,1.turda olduğu gibi 2. Turda da karşılaşmalarını 
kazanarak bir üst tura yükseldiler. Öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi kutluyoruz.

Selamla başlayıp selamla bitirilen içinde saygı, sevgi, 
disiplin, hiyerarşi vb. felsefe derinliği ve zenginliği 
olan bu spor dalında 3.Hasandağı Aksaray bölgeler 
arası karate turnuvasında 4.sınıf öğrencimiz Sude 
DAĞAŞAN +40kilo kumite bayanlar dalında altın 
madalya almıştır. 

Envar Okulları Ortaokulu 
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 
küçük erkekler masa tenisi 
turnuvalarında grubunu 
namağlup tamamlayarak,Antalya 
şampiyonu olmuşlardır.
Öğrencilerimize madalya 
ve başarı belgeleri Genel 
müdürümüz Kadir Sözen 
ve Ortaokul müdürü Yüksel 
Arslan tarafından takdim 
edildi. Başarılarından 
dolayı öğrencilerimizi ve 
öğretmenlerimizi tebrik ederiz.
Destekleriyle bizlere güçlendiren 
ailelerimize teşekkür ederiz

KARATEDE ALTIN MADALYA

MASA TENİSİNDE ANTALYA ŞAMPİYONU OLDUK

MASA TENİSİNDE ENVAR İLKOKULU KIZ VE ERKEK TAKIMIMIZ 
KUPA GETİRDİ 
Antalya Minik Kızlar ve Minik Erkekler Masa Tenisi Turnuvasında Minik Kızlarda 2.lik Minik 
Erkeklerde 3.lük derecesini kazanan takımımızın Kupa ve Madalyalarını Okul Müdürümüz Kadir 
SÖZEN’nin elinden aldılar Öğrenci ve Öğretmenlerimizi Tebrik ediyoruz.



Basında Biz





28 TOMURCUK_VATAN VE BAYRAK

Karakter-Beceri Eğitimi

SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ: ASKIDA BİLET

BECERİ: 3. SINIFLARIN PROJE SERGİSİ






