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BİLGEDEN AL HABERİ
Nitelikli hayat, nitelikli eğitimle başlar.

K A S I M - A R A L I K  2 0 1 9

Her eğitimcinin kendisine
sorması gereken, aslında bir
eğitimcinin kendi öz benliğini
oluşturması ve kendini nitelikli
bir eğitimci olarak şekillen-
dirmesi adına cevaplanması
gereken en önemli soru “Eğitim
Niteliği Nedir?” olmalı. Ülkemiz,
dünyanın en geç nüfusuna sahip
sayılı ülkelerinden biri.
Hedeflerimiz arasında dünyanın
onuncu büyük ekonomisine
girmek var.

NİTELİKLİ
EĞİTİM NEDİR?

Bu hedefe ulaşmanın tek yolu
21. yüzyıl eğitim anlayış ve
kültürünün ne olduğunu ve ne
olması gerektiğini iyi kavrayıp
çocuklarımızı ona göre
eğitmekten geçiyor. Nitelikli
eğitim başlığının hedefi, en
ileri teknoloji ile donatılmış
eğitim öğretim ortamlarında
 bilgili, aydın, çağdaş, vizyon
sahibi ve dinamik eğitim
öğretim kadrosu ile
öğrencilerimize bilgi
üstünlüğünü, araştırıcılığı,
girişimciliği ve yaratıcılığı
teşvik ederek kaliteli bir eğitim
sağlamaktır.

 
 



İnsanlığa değer katan, mutlu, üretken,
özgüveni yüksek, fark yaratan bireyler
yetiştirmek misyonuyla, eğitimin yerelden
ulusala, ulusaldan evrensele taşınması
vizyonuyla; 
-Dünyanın her yerinde
kendini ifade gücüne sahip,
-Yaşadığı topluma değer
katmak için çalışan,
-Yaptığı
her işte sürdürülebilirlik
ilkesine bağlı, 
-Yenilikçi
bir nesil, yaşadığı ülkenin hedefleri için en
büyük potansiyeli oluşturmaktadır. 2004
itibariyle nitelikli eğitim alanında yatırımını
artıran Kore, 2015-2019 PISA
merceğindeki en başarılı 5 ülke olan
Singapur, Estonya, Kanada, Finlandiya,
Şanghay eğitim anlayışında nitelik
sorgulaması ile bu alandaki ciddi AR-GE
faaliyetleri ile eğitim çalışmalarını
geliştirerek başarı düzeylerini evrensel
açıdan zirveye taşımışlardır. Örneğin
Singapur’un önemli milatlarından biri,
mesleki eğitimin niteliğini ve statüsünü 
 

 
 

yükseltmek ve üniversitelerle
kıyaslanabilecek nitelikte teknik eğitim
vermek için Teknik Eğitim Enstitüsü
kurulması oldu. Peki, ülkemiz açısından 
Köy Enstitülerinin ve Öğretmen
Okullarının eğitim niteliğinde önemli bir izi
olduğu gerçeğini görmezden gelebilir
miyiz?Endüstri 4.0 döneminde
öğrencilerini anlayabilen, tanıyabilen,
mesleğinde uzman, zengin ve güçlü bir
kadroya sahip olmak, eğitim ve öğretimin
her anlamda iyi bir ekip işi olması,
iyi hedeflerin iyi programlarla, iyi
programların da iyi öğretmenlerle
gerçekleştirilecek olması tabii ki en önemli
ölçüttür.Günümüzde teknoloji tabanlı,
disiplinler arası işbirliğini uygulayan, dil
konusunda kendini ifade yeteneğine
hâkim, sosyal alanda kendini geliştiren,
“Ne olmalıyım?” sorusuna bütünsel
yaklaşan bir nesil, eğitimin niteliğinin
arttığının ispatı olabilir. Yaşamlarını
gelecek kuşağın hayallerini
gerçekleştirmesine ve geleceğimizi
şekillendirmesine destek olmaya adayan
tüm öğretmenlere   saygılarımla.    
                                                               
                    

 
 



Çevre bilincini geliştirmek,
tüm canlıların yaşamlarını
sürdürebileceği temiz bir
çevre için Kent Ormanına
kulüp olarak gezi
düzenlenmiştir. Kirli bir
çevrenin bugün ve
gelecek açısından
zararları anlatılmıştır.
Nefes aldığımız,
doğduğumuz ve
duyduğumuz bu çevrenin
korunması bizlerin bir
görevi olduğu belirtilmiştir.
Bu amaçla yaptığımız
etkinlikte çevre
temizliği yapılmıştır..
Sadece  temizlik yapmakla
çevrenin korunamayacağı,
toplumumuzun da bu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇEVRE VE DOĞA KULÜBÜ
KENT ORMANINDA...

duyarlılığı geliştirme
konusunda etkin
çalışmalar yapması
gerektiği anlatılmıştır.
 
 

AYGÜL  ACAR

SINIF  ÖĞRETMENİ



YARATICI YAZMA

AĞAÇLARIN ÖNEMİ
 
 
Merhaba benim adım Gamze, 8
yaşındayım! Üçüncü sınıfa gidiyorum.
Annemin adı Reyhan. Annem doktor.
Babamın adı Salih. Babam hastanede
müdür. Bir gün okula gidiyordum. Bir ağaç
gördüm yaprakları solmuştu. Ağaç için
çok üzülmüştüm. Okuldan gelirken ağacı
görememiştim. Kendi kendime şöyle
dedim: “ Herhalde solmuş diye
kesmişlerdir. “ Eve varmıştım. Elimi
yüzümü yıkayıp kendime geldim. Üzerimi
değiştirdim. Ödevlerim yoktu. Yemeğimi
yedim. Soru çözdüm. Televizyon izledim.
Kitap okuyup yattım. Rüyamda ağacın
dalı olarak kendimi gördüm. Kötü niyetli
insanlar beni kesmek üzereydi. Bir
şeyler yapmam lazımdı. Ama hiçbir şey
yapamazdım. Çünkü ben sadece bir
ağacın dalıydım. Biraz düşündüm. Çözüm
bulamayınca pes etmiştim. Kesilmeme bir
da kalmıştı. Tam beni testereyle
keseceklerdi ki uyandım. Korkmuştum.
Yatağımdan kalkıp koşa koşa annemin
yanına gittim. Annem telaşımı sordu.
Bende şöyle cevapladım: “ Anneciğim,
rüyamda bir dal olmuştum ve beni
kesmek üzerelerdi. Tam o anda uyandım.
Anneciğim, bir afiş hazırlamak istiyorum.
Ağaçlar bize oksijen veriyor, onları
seviyorum. Herkesin de sevmesini
istiyorum. Neyse ben okula gidiyorum,
görüşürüz! Okula vardım, ilk dersimiz
hayat bilgisiydi. Konumu doğada hayattı.
Öğretmenime afiş hazırlamak istediğimi
söyledim. Öğretmenim beni destekledi.
1000 tane afiş hazırladık, her yere astık
ve insanlara ağaçların önemini
anlattık. Herkes artık ağaç kesmek yerine
dikiyordu. Çok mutlu oldum. Ailem ve
öğretmenlerim benimle gurur duydu.

MEŞE DALININ İSTEĞİ
 
 
Ben bir meşe ağacının o sımsıcak ve
upuzun dallarından biriyim. Kış gelince
meşe ağacım beni sımsıkı sallar. Bende
cevap olarak “ Tamam “ deyip
yapraklarımı dökerim. Sonbahar gelince
çocuklar dökülmüş, sararmış, kurumuş
yapraklarımızla oynar. Ben de çocuklar
mutlu olsun diye meşeden izin alıp daha
fazla kurumuş yaprak dökmeye
çalışırım. Yaz gelince İnsanlar yemyeşil
yapraklarımın altında gölgemde
şekerleme yapar. Ancak en büyük
isteğim bir gün ayaklarımın çıkması ve
çocuklarla saklambaç oynamak. En
büyük korkum ise bir gün kesilip
insanların artık beni koruyup kollamayı
bırakmasıdır. Aradan yıllar geçti. O gün
makineleriyle adlarını bilmediğim bir
sürü adam geldi. İçlerinden biri yuvarlak
ve keskin dişli bir makineyle benim
üzerime gelmeye başladı. Çok korktum.
Adam beni tam kesecekti ki ses geldi.
Bir çocuk sesiydi. Beni kesecek olan
adam çocuğun babasıydı. Çocuk
babasına: “ Baba ne yapıyorsun! O
ağacı kesecek misin, o bir canlı. Neden
kesiyorsun? “ dedi. Babası pişman
olmuştu. Babası: “ Haklısın kızım.
Üzgünüm. Çalışmayı hemen
durduruyorum.” Diye karşılık verdi.
Çocuğa minnettar kaldım. Keşke ona
bunu söyleyebilseydim. Onun sayesinde
şu anda sizlere bunları anlatabiliyorum.
Kim bilir belki şuan da bahçende ben
varım…

3/A SINIFI

ELİF ELA ÖNDERBERAY TUĞRUL



MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI

6 -18 
KASIM

Hakîkat-iMuhammediyye’ye
yakınlaşabilmek, akıldan
ziyâde muhabbet ve aşkla
mümkündür. O’nun bu âleme
şeref verdiği Rabîulevvel
semâları, mü’minlere rahmet
ve gufrân olarak açılmıştır.
Kaynaklarımızın verdiği bilgiye
göre, Allah Rasûlü’nün süt
annelerinden biri de tâlihli
hâtun Süveybe’dir. Bu hanım,
Rasûlullâh’ın düşmanı olan
Ebû Leheb’in eşi idi.Süveybe
hâtun, Ebû Leheb’e yeğeninin
doğum müjdesini haber
verince, Ebû Leheb, sırf kavmî
asabiyetten dolayı bu
câriyeyi âzâd etti. (Halebî, I,
138) Bu ırkî asabiyetten

 
 
meydana gelen sevinç bile,
Ebû Leheb’in Pazartesi
geceleri azâbını hafifletmeye
yetti. Abbâs şunları anlatır: 
" Kardeşim Ebû Leheb’i
ölümünden bir sene sonra
rüyamda gördüm. Kötü bir
hâlde idi: " Sana nasıl
muâmele edildi?” diye
sordum. Ebû Leheb:
 “−Muhammed’in
doğumuna sevinerek
Süveybe’yi âzâd ettiğim için
Pazartesi günleri azâbım
biraz hafifletilmektedir. O
gün baş parmağımla işâret
parmağım arasındaki küçük
bir delikten çıkan su ile
serinlemekteyim.” cevâbını
verdi.

MUHAMMED SÖNMEZ
 

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

ÖĞRETMENİ



VELİ VE BİLGELERİMİZLE
DÜZENLENEN ETKİNLİKLER
 

" Çocukları okula giden ebeveynlerin
öğretmenlerle sürekli ve düzenli bir ilişki
içerisinde olması her zaman önemlidir. Bu
ilişkiyi kurmak için çocukların okulda bir sorun
yaşamasına gerek yoktur. Önemli olan bu
ilişkiyi en baştan doğru bir şekilde sağlayıp
çocukları en iyi şekilde takip edebilmek,
eğitimine ve gelişimine katkı sağlayabilmektir.
Araştırmalar gösteriyor ki, veli-öğretmen
ilişkinin iyi olduğu durumlarda çocukların
başarısında da farklılıklar gözetiliyor. 
 
Yapılan araştırmalara göre, çocuklarının gittiği
okul ve öğretmenler ile başlangıçtan itibaren
iyi ilişkiler kuran veliler sayesinde çocukların
okul yaşantıları da çok olumlu şekillerde
etkileniyor.Çocuklar okula karşı daha olumlu
tutumlar sergiliyor.Çoğu çocuk okuma
becerisinde daha yüksek başarı elde
ediyor.Genel anlamda öğrencinin başarısı
yükseliyor, daha yüksek notlar alıyor, testlerde
daha başarılı oluyorlar. Uzun vadede ise daha
iyi bir akademik başarı elde ediyorlar.Okulda
yapılan sosyal etkinliklere katılımlarında artış
ve fazlalık dikkat çekiyor.Tüm bunlara
bakıldığında görüldüğü gibi, veliler okul ya da
öğretmenle daha yakın ve doğru ilişkide
olduğunda çocuklar da ister istemez okulla
daha iyi bir ilişki kuruyor ve başarılarında
gözle görülür bir artış yaşanıyor."
 
 

 

ELİF AYÇA TOK
SINIF ÖĞRETMENİ

 



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

MASA TENİSİ TURNUVASI

KÜTAHYA 4. SÜ 

GÖKÇE GÜLMEZ

Ben masa tenisini 5 yıldır oynuyorum.

İlk masa tenisi hocam İrem Hoca idi.

Ama İrem Hoca dışında başka

hocalarım da oldu. İlk maçım iyi

geçtiği için diğer maçlarımın da iyi

geçeceğinden emindim. Azimle

hırsla çalışıp masa tenisini asla 

bırakmayacağım.

 

 

Masa Tenisi Hakkında

Bilgiler

Masa Tenisi ilk defa XIX. yüzyılda

İngiltere’de oynanmış, sonra Avrupa’ya

oradan da Amerika’ya yayılmıştır.

Yurdumuzda ise ilk defa, 1927’de

İstanbul’daki Robert Kolej’de

oynanmıştır. Masa tenisi yerden 76

santim yükseklikte, ortasında 1,83

metre boyunda file bulunan bir masa

üzerinde oynanır. Masanın boyu 2,74

metre, genişliği 1,525 metre’dir.

Kenarlarında 2′ şer santim genişliğinde

beyaz bir çizgi, bulunup arkalarında 4,5

metrelik bir serbest alan bulunması

gerekir.Masa tenisinin oynandığı top

sellüloitten yapılmıştır. Bu sporda

sayılar 21’e kadar sayılır, her oyuncu 5

sayı servis atışı yapar.Masa tenisinde ilk

millî karşılaşmayı 1958’de Kahire’de

Birleşik Arap Emirlikleri takımı ile

yaptık. Erden Günay, Teoman Edizer

ve Tuncer Cebeci’den kurulu ekibimiz

5-0 yenildi.



KIZILAY HAFTASI
29 Ekim - 4 Kasım

 

OSMAN NURİ CEYLAN
 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

ihtiyaçtır. 80 milyonu aşkın nüfusumuzun
olduğu göz önünde bulundurulduğunda
bu kitlenin kan ihtiyacının acil değil, sürekli
bir itiyaç olduğu ortaya çıkacaktır.
 
Kızılay verileri dikkate alındığında ülkemizde
kan bağışı oranının %40 civarında olduğunu
görmekteyiz.Yetişkin ve sağlıklı bir erkek
yılda dört kez, yetişkin ve sağlıklı bir kadın
yılda 3 kez kan vererek pek çok kişiye umut
 
 

ve çare olabilir. Özel Germiyan Bilge Koleji
olarak ülkemizin bu ihtiyacının farkında 
olduğumuz için her yıl "Kızılay Haftası"
kapsamında kan bağış kampanyası
düzenliyoruz. 2019 yılında Kızılay Kütahya
Şubesi ile düzenlediğimiz bağış
kampanyasında 20 ünite kan bağışı yaparak
60 kişinin ihtiyacını karşıladık.Bundan sonra
da her yıl bağış kampanyası yaparak ve
öğrencilerimizde kan bağışı bilinci
oluşturarak Kızılay'a ve ülkemize yardımcı
olmaya devam edeceğiz.

 

BİR ÜNİTE KAN ÜÇ CAN DEMEKTİR
 
Sürekli olarak farklı medya ve iletişim
organlarında "ACİL" uyarısıyla gördüğümüz
kan bağışı ilanları mutlaka sizin de dikkatinizi
çekmiştir. Peki kan acil bir ihtiyaç mıdır?
Kesinlikle hayır. Kan acil değil, sürekli 
 
 



HÜSNÜ KİŞİOĞLU ORTAOKULUNDA 
KODLAMA ETKİNLİGİ

Hami Projesi kapsamında Hüsnü

Kişioğlu Ortaokulunda  etkinlik

düzenledik. Daha önce Hüsnü

Kişioğlu Ortaokulu, okulumuza 

gelmiş ve robotik kodlama etkinliği

gerçekleştirmiştik. Bu defa biz

kardeş okulumuzu ziyaret edip

eğlenceli bir uygulama yaptık.

Scratch programını kullanarak

öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri

öğretmenleri rehberliğinde oyun

tasarladılar. Yüzlerindeki mutluluk

ifadesinden de anlaşıldığı üzere

bilgelerimiz etkinlikten memnun

ayrıldı.Hüsnü Kişioğlu Ortaokuluna

ve emeği geçen herkese teşekkürler.

MURAT  ALİ  ZENGİN
BİLİŞİM  TEKNOLOJİLERİ  VE  ROBOTİK  KODLAMA  ÖĞRETMENİ



UNESCO KÜLTÜR SANAT VE GEZİ KULUBÜ

United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization’ın kısaltması
olan UNESCO, dilimize Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu şeklinde
geçmiştir. Amacı, milletlerarasında eğitim,
bilim, kültür alanlarındaişbirliğini
gerçekleştirip, yakınlaşmayı sağlamaktır.
 
Kütahya, 31 Ekim 2017 tarihinde ilân edilen
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın yeni
üyeleri arasında yer alarak Zanaat ve Halk
Sanatları (Crafts and Folk Art) alanında
“Yaratıcı Şehir” unvanını almaya hak
kazandı. Bu sayede Kütahya, UNESCO
tarafından yaratıcı şehir olarak kabul edilen
dünyadaki 180 şehirden biri oldu.
Gaziantep’in yanına Kütahya, İstanbul ve
Hatay’ın da eklenmesiyle Türkiye’deki
yaratıcı şehir sayısı da 4’e yükseldi.
Böylece Türkiye, Kütahya’nın da önemli
katkısıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler
Ağı’ndaki en başarılı ülkelerden biri
hâline geldi.

Germiyan Bilge Koleji Unesco Kültür
Sanat ve Gezi Kulübü olarak amaçlarımız:
 
● UNESCO'nun hedefleri ve amaçlarının
anlaşılmasına yardımcı olmak ve
eylemlerinin başarıya
ulaşması için çalışmak;
●Uluslararası anlayış, iş birliği ve dünya
barışına katkıda bulunmak;
●İnsan haklarını desteklemek;
● Üyelerinin demokrasi ve yurttaşlık
eğitimine katkıda bulunmak;
●İnsanlığın tam gelişimini sağlayabilecek en
verimli koşulların yaratılmasını hedefleyen
sosyal kalkınmada rol almak
●Kütahya Yaratıcı Şehirler ağı ünvanı
kapsamında gelecek nesillere Zanaat,halk
kültürümüzü ve sanatımızı anlatmak
●Unesco değerleri kapsamında dünya
vatandaşı bireyler yetişmesine ön ayak
olmak.

Ne büyük mutluluktur ki

dünyamız hala onbinlerce çiçekli

bir kültür bahçesidir. Her

kültürün bir rengi,

bir kokusu vardır.

                           Yaşar KEMAL

MURAT DEYİŞ GÜNER

SINIF ÖĞRETMENİ


