Eyüboğlu
öğrencileri
ders dışında
ne yapar?
Elinizde tuttuğunuz kitapçıkta Eyüboğlu öğrencilerinin her yıl
gerçekleştirdiği toplum hizmeti çalışmalarını bulacaksınız.
Sayfaları çevirdikçe Eyüboğlu öğrencileriyle gurur duyacaksınız.

2010-2011 Öğretim Yılı

“ECIS Sir Peter Ustinov Ödülü” bu yıl da Eyüboğlu Eğitim
Kurumları’nın oldu.
Geçtiğimiz yıl “Otistik çocuklarla arkadaş olarak onların
toplum yaşamından zevk almasına yardımcı olma” konulu
projeyle ECIS Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi tarafından
ECIS Sir Peter Ustinov Sosyal Yardım Ödülü’nü alan Eyüboğlu
Eğitim Kurumları, bu yıl da “Özel Arkadaşların Dünyasını
Keşfetme” konulu projeyle aynı ödülü aldı. 2010-2011 öğretim
yılı boyunca uygulanacak olan proje, ECIS tarafından 2425
Euro ile ödüllendirildi.
2009-2010 öğretim yılında Eyüboğlu IB öğrencileri otizmli
arkadaşları ile gerçekleştirdikleri “Otistik çocuklarla arkadaş
olarak onların toplum yaşamından zevk almasına yardımcı
olma” projesiyle projeyi başarıyla tamamladılar

Bu yıl “Özel arkadaşların dünyasını keşfetme” adlı proje ile
ödül alan Eyüboğlu IB öğrencileri 2010-2011 öğretim yılında
farklılıkları nedeniyle diğer yaşıtları ile birlikte okuma olanağı
bulunmayan özel eğitime ihtiyacı olan Tekrime Tarman
Özel Eğitim Okulu öğrencileri ile birlikte çalışacak.
Eyüboğlu öğrencileri, Tekrime Tarman Özel Eğitim Okulu
öğrencilerine spor yapmayı, dans etmeyi, folklor oynamayı,
resim yapmayı ve şarkı söylemeyi öğretecek. Ayrıca
öğrenciler, okul dışındaki bazı etkinliklere de beraber
katılacak.
ECIS Sir Peter Ustinov Sosyal Yardım Ödülü, farklılıkları
nedeniyle toplum dışına itilen çocukları topluma kazandırmayı

ve önyargılarını yıkmayı hedefleyen projelere veriliyor.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları ise kazandığı bu ödül ile
özel eğitime ihtiyacı olan ve kendi yaşıtları ile bir araya
gelme olanağı kısıtlı olan farklı toplum kesimlerinden
öğrencilerle Eyüboğlu öğrencilerini bir araya getirerek onların
gereksinimlerinin farkına varmalarını, verimli ve eğlenceli
vakit geçirmelerini amaçlıyor.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Sir Peter Ustinov Vakfı tarafından
projenin gerçekleştirilmesi destek olmak amacıyla verilen
2425 Euro tutarındaki para ödülünü, 19-21 Kasım tarihleri
arasında Nice’de düzenlenen ECIS Sonbahar Konferansı’nda
aldı.
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2009-2010 Öğretim Yılı
Mutluluk Çiçeği

Engelleri aşmak için herkesin yapabileceği bir şeyler var!

Eyüboğlu Eğitim Kurumları ilköğretim öğrencileri bir
sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Öğrencilerimiz,
18 Mayıs 2010 tarihinde daha önce hiç tiyatroya gitmemiş
çocuklara Müjdat Gezen Çocuk Tiyatrosu’nun
“Mutluluk Çiçeği” adlı oyununu izlettirdiler.

Çamlıca İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal
Sorumluluk Projesi kapsamında, kendi yaptıkları kek,
kurabiye, börek vb. ürünleri satarak projeleri için gelir elde
ettiler.

İlköğretim 5. sınıf öğrencilerimiz, senaryosunu yazıp sahneye
koydukları tiyatro oyunundan elde edilen geliri bir sosyal
sorumluluk projesi için kullandılar. PYP Sergisi Sanat Grubu,
bilet satışlarından elde edilen gelirle, 18 Mayıs’ta, daha önce
hiç tiyatro gitmemiş olan Alemdar Çatalmeşe İlköğretim
Okulu 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini tiyatroya götürdü.
Alemdar Çatalmeşe İlköğretim Okulu’ndan 350 öğrenci,
Müjdat Gezen Çocuk Tiyatrosu’nun “Mutluluk Çiçeği” adlı
oyununu Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın sahnesinde izleme
fırsatı buldu.

Bir kitap okuduk, masalı gerçeğe dönüştürdük!
6. sınıf öğrencilerimiz toplum hizmeti çalışmalarına
bir yenisini daha ekledi. Türkçe dersinde yaptıkları
“Bir kitapla başladık kurmacayı gerçek yaptık” adlı projeyi,
yazar İpek Ongun’un “Mektup Arkadaşları” adlı kitabından
esinlenerek olgunlaştırdılar.
Projenin ilk aşamasında kitap okundu ve bir grup öğrencimiz
kitaptaki hikayeyi gerçeğe dönüştürmek istedi. Ardından
Zonguldak’ın Devrek İlçesi’nde bulunan Atatürk İlköğretim
Okulu 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenciye
ulaşılarak, öğrencilerimize hitaben kendilerini ve çevrelerini
anlatan birer mektup yazmaları istendi.
Mektup arkadaşlarından gelen mektuplara cevap yazan
öğrencilerimiz, projenin ikinci aşamasında mektuplarıyla
birlikte, topladıkları 10 koli kırtasiye malzemesini de
Devrek Atatürk İlköğretim Okulu’ndaki arkadaşlarına ulaştırdı.
Öğrencilerimiz kendilerine gelen mektuplardan, gönderdikleri
kitaplarla açılan kütüphaneye Eyüboğu Kitaplığı adının
verildiğini öğrendiler.
IB MYP toplum hizmeti çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen bu proje, bir yandan çocuklarımızdaki
yardımlaşma duygusunu güçlendirirken diğer yandan
artık nostaljik sayılabilecek bir haberleşme yolu olan
mektuplaşmayı da onlara yaşatmış oldu.
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Ataşehir-Kızılay ile bağlantı kuran öğrencilerimiz elde edilen
geliri akülü sandalye gereksinimi olan fiziksel engelli 3 kişi
için kullanmaya karar verdiler. Tüm 5. sınıfları temsilen kurayla
belirlenen 24 öğrencimiz, öğretmenleri ile birlikte 5 Haziran
2009 Cuma günü Ataşehir Kızılay’a gittiler. İhtiyaç sahipleri ile
Kızılay’da buluşarak akülü sandalyeleri teslim ettiler. Böylece
engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak için başlattıkları
projelerini gururla tamamlamış oldular.
Akülü sandalyelerin alımı için alanında uzman bir firmayla
iletişime geçildi. Firma yetkilileri süreç boyunca bu tür
yardımlarda kullanıcıya uygun cihaz seçiminin ne kadar
önemli olduğu konusunda titiz bir çalışma yaparak
öğrencilerimizi eğittiler. Sadece sandalye temin etmenin
yeterli olmadığı, fiziksel engelli insanların hayatını
kolaylaştırmak için sandalyelerin vücut ergonomilerine
uygun olması gerektiği fikrinden hareketle çeşitli araştırmalar
yapıldı. İhtiyaç sahibi kişilerin yaşları ve vücut ölçüleri
öğrenilerek sandalyeler kullanıma uygun hale getirildi.
Solak olan bir engelli için düzeneklerin yeri değiştirilirken,
yaşı küçük olan diğer bir engelli için ayaklıklar yükseltildi.

Kardeş okulumuz Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu’na
destek vermeye devam ediyoruz.
Hazırlık sınıfı öğrencileri olarak kardeş okulumuz
Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu anasınıfına eğitici malzeme
ve oyuncak almak için kolları sıvadık. Biz kendi yaptığımız
buzdolabı süslerini ailelerimize satarken, Okul Aile Birliği de
kurabiye sattı ve elde edilen gelirle anasınıfının ihtiyaçları
alındı. Daha sonra kardeş okulumuzu ziyaret ederek
arkadaşlarımıza malzemeleri teslim ettik.
Ataşehir İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri olarak, kardeş
okulumuz 125. Yıl Taşdelen ilköğretim Okulu’na bizim de
katkımız olsun istedik. Renkli fon kartonlarıyla kendi özgün
çalışmalarımızı hazırladık. Yaptığımız kitap ayraçlarını
ailelerimize satarak elde ettiğimiz gelirle kardeş okulumuzun
kütüphanesine kitap aldık.
Hazırlık sınıfları olarak “Paylaşalım” sorgulama ünitesinde
kimlerin yardıma ihtiyacı olduğunu ve onlar için neler
yapacaklarımızı sorguladık. Takım halinde çalışınca daha
başarılı olacağımızı gördük. Hayvan barınaklarına
hep birlikte yardım ettik. Evimizden birçok eşyayı,
kedi ve köpek mamalarını hayvan barınaklarına verilmek
üzere okulumuza getirdik. Topladığımız malzemeleri
barınak yetkililerine teslim ettik.

Bolluca Çocuk Köyü
Ataşehir ve Çamlıca İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerimiz, Bolluca Çocuk Köyü’ndeki yardıma ihtiyacı olan çocuklara
çeşitli konularda destek sağlamak amacıyla aile büyüklerimizden sponsor olarak belirlediğimiz kişilere, çeşitli konularda
yardımcı olarak (kitap okuma, bulaşık makinesini boşaltma, araba yıkama, masa kurma, toz alma, kardeşine bakma vb.)
karşılığında gelir elde ettik. Elde ettiğimiz gelirleri, bu hizmetleri gerçekleştirirken çektirdiğimiz fotoğrafları, oluşturduğumuz
poster çalışmalarını okula getirerek arkadaşlarımızla paylaştık.
Bu etkinlik sonunda öğrencilerimiz, kurumumuz Sosyal Sorumluluk Fonu’nun da katkısıyla; kimsesiz, ruhen ve bedenen özürlü
olmayan; ancak yardıma ihtiyacı olan çocuklara destek amacıyla bir gelir elde etti. Toplanan para yetkililere teslim edildi.

Unutulan eşyalar mutluluk getirdi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde bulunan Alanbaşı Bağlar İlköğretim
Okulu’nda her gün çevre köylerden taşımalı olarak gelen
127 öğrencisini eğitiyor, geleceğe hazırlıyor.
Kasım 2009’da okulun Matematik öğretmeni Nesil Yantır’dan,
Çamlıca İlköğretim Okulu’na e-posta ile gelen yardım talebi,
tüm okul yetkililerimizi harekete geçirdi. Tüm öğretmenler,
öğrenciler yüreği kendinden daha büyük bu genç eğitimciye
ve öğrencilerine yardım için kolları sıvadı. Okulumuzun
unutulan eşyalar deposundaki her şey; okul formaları,
montlar, flütler, bazı spor ve resim malzemeleri toplanarak
önce temizliği ve bakımları yapıldı ardından
tüm malzemeler Artvin’deki o küçük köy okuluna gönderildi.
Yanıt, çok geçmeden “Artvin’de mutlu bir köy okulundan…”
başlıklı bir e-postayla geldi. Fotoğraflarda, gözleri
pırıl pırıl parlayan ve gülümseyişleri insanın içini ısıtan
mutlu çocuklar vardı.
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Eco - Toys for pets
2-6 Kasım haftası 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, beden eğitimi derslerinde kullanılmayan spor malzemelerini kullanarak,
barınak hayvanlarının kullanabileceği oyuncaklar hazırladılar. Bu oyuncaklar, sembolik bir bedel karşılığında öğretmen ve
öğrencilerimize satıldı. Elde edilen gelir ile barınak hayvanlarının kuru mama vb. giderleri karşılandı. Kalan oyuncaklar
hayvan barınağına teslim edildi.

Çocuk Esirgeme Kurumu
Kemerburgaz Anaokulu öğrencilerimiz Çocuk Esirgeme Kurumu’na yardım amaçlı
Kemerburgaz Imaginarium mağazası ile ortak çalışarak öğrencilerimiz evden
kullanmadıkları eşyalarını bir ayakkabı kutusu içerisine koyarak okula getirdiler.
Okulda öğretmenleri ile birlikte kutuları süslediler. Kullanılmayan oyuncak ve giysiler
Imaginarium mağazasına teslim edildi ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na gönderildi.

Hayat engel tanımaz.
10. sınıf öğrencilerimiz Eylül ayından itibaren yapımını sürdürdükleri, Beden Eğitimi Dersleri MYP kapsamında yer alan
web sitesi projesini hayata geçirdiler.
(www.eyuboglu.com/spordakigercekazim/)
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yola çıkılan bu projede amaç; engellilerin başarılarını, spordaki azimlerinin öykülerini
paylaşmak, Türkiye’de yaşadıkları sorunlarla ilgili bilinç uyandırmak, farkındalık yaratmak ve yenilikleri takip etmekti. Bu proje
kapsamında Özel Makbule Ölçen Eğitim Kurumları’na ait Tekrime Tarman Özel Eğitim Okulu Spor Salonu’nun bakımı ve onarımı
ile engelli öğrenciler için gereken tüm spor malzemeleri öğrencilerimiz tarafından sağlandı.

Paylaşalım sorgulama ünitesinde kimlerin yardıma ihtiyacı olduğunu ve onlar için neler yapabileceğimizi sorguladık.
Takım halinde çalışınca daha başarılı olacağımızı düşündük ve Hayvan barınakları için bir yardım kampanyası başlattık.
Evlerimizden kullanılmış örtü, gazete, pet tabaklar, kedi ve köpek mamaları vb. okulumuzda toplayıp gönderdik. Bu konuda
Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği yardım gönüllüsü veteriner hekimi Murat Bekhan ile keyifli bir söyleşi yaptık.
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Yozgat Şehit Sadık Nazlı İlköğretim Okulu
Okul Aile Birliği üyelerimiz ve okul velilerimizin bağışları ile Yozgat Şehit Sadık Nazlı İlköğretim Okulu’na çok sayıda kitap yardımı
yapılarak okul kütüphanesinin kurulmasına destek verildi. Ayrıca öğrencilerimizin getirmiş oldukları kırtasiye, giyecek ve
spor malzemesi yardımları Yozgat Şehit Sadık Nazlı İlköğretim Okulu’na ulaştırıldı.

Kemerburgaz Anaokulu öğrencilerimiz Yozgat Çekerek Şehit Sadık Nazlı İlköğretim Okulu’na yardım etmek amacıyla velilerini
okula davet ederek ve velileri ile birlikte kurabiye yaptılar. Ayrıca öğrenciler resim öğretmenleri ile birlikte resim çerçevesi
yaptılar ve hazırladıkları ürünleri belli bir ücret karşılığında ailelerine satışa sundular. Elde edilen gelir ile Yozgat Şehit Sadık
Nazlı İlköğretim Okulu’nun temizlik malzemeleri, spor malzemeleri, sahne perdesi gibi ihtiyaçları alınarak, 22 Nisan tarihinde
okula teslim edildi.

Kemerburgaz İlköğretim Okulu öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde “Yeni yıl
şans topları” hazırladılar. Şans toplarını evde ailelerine 10 TL ücret karşılığında
sattılar. Aynı kampanya kapsamında okul aile birliği üyelerimiz evde hazırladıkları
yiyecekleri okulda sattılar. Bu satışlar karşılığında elde edilen gelir ile Kemerburgaz
İlköğretim Okulu öğrencileri 22 Nisan tarihinde Yozgat Çekerek Sehit Sadık Nazlı
İlköğretim Okulu’na 2 adet lazer bilgisayar yazıcısı, 1 adet projeksiyon makinası ve
perdesi alarak yardımda bulundular.
2009-2010 Eğitim Öğretim yılı sonunda öğrencilerimizden gelen kitap ve kıyafet
yardımları da Kemerburgaz Ağaçlı Köyü Bakım ve Koruma Rehabilitasyon
Merkezi’nde kalan öğrencilere gönderildi. 2. sınıf öğrencilerimiz “Beni duymanı
istiyorum” adlı sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiler. Projenin amacı; işitme
engelli insanların yaşamlarının kolaylaştırılmasına katkıda bulunabilmekti.
Proje kapsamında duyu organlarımız ünitesi ile bağlantı kurularak öğrencilerle
birlikte Göztepe İşitme Engelliler İlköğretim Okulu’na gittik. Onlarla tanışıp, günlük hayatlarında nasıl iletişim kurdukları hakkında
gözlem yaparak, yaşamlarını kolaylaştıracak hangi araç gereçlere ihtiyaçları olduklarını öğrendik. Bu ihtiyaçları giderebilmek için
2. sınıf öğrencilerimiz bir yiyecek-içecek satışı organizasyonu düzenlediler.
Evlerinde çeşitli yiyecekler hazırlayarak diğer öğrencilere sattılar. Bu etkinlikten elde edilen gelirle Göztepe İşitme Engelliler
İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere işitme cihazı alındı.
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Hem mektuplaştık, hem de yardımlaştık!
Bir kitap okuduk, kurmacayı gerçek yaptık. Nilgün ile Şerife’nin birbirlerini hiç tanımazken okul sayesinde mektup arkadaşı
olmaları ile başlayan İpek Ongun’un “Mektup Arkadaşları” adlı kitabı; bizi toplumun bir üyesi olarak sorumluluklarımızı
gözden geçirmeye, topluma nasıl katkıda bulunabileceğimizi düşünmeye yönlendirdi. Türkçe-Edebiyat Bölümü olarak
6. sınıf öğrencilerimizle MYP’nin “Toplum ve hizmet” etkileşim alanı kapsamında “Mektuplaşma ve yardımlaşma” adlı projeyi
hayata geçirdik. Yazdığımız mektupların yanı sıra gönüllü olarak topladığımız kırtasiye malzemelerini de ihtiyacı olan
arkadaşlarımıza yolladık.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

İmkânsız Periler

Sabancı Anaokulu ve Ataşehir İlköğretim Okulu Hazırlık sınıfı
öğrencileri olarak “Paylaşalım” sorgulama ünitesinde kimlerin
yardıma ihtiyacı olduğunu ve onlar için neler yapacaklarımızı
sorguladık. Takım halinde çalışınca daha başarılı olacağımızı
gördük. Hayvan barınaklarına hep birlikte yardım ettik.
Evimizden birçok eşyayı, kedi ve köpek mamalarını
hayvan barınaklarına verilmek üzere okulumuza getirdik.
Topladığımız malzemeler barınak yetkililerine teslim edildi.

1. sınıf öğrencileri olarak 10-14 Mayıs 2010 haftası evlerinde
velilerine okumak için birer kitap belirledik ve belirlediğimiz
kitaba uygun kitap ayraçları hazırladık. Seçtiğimiz bu kitabı
velilerimize okuduktan sonra ayraçları ücret karşılığında sattık.
Satışlardan elde edilen 1000 TL Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği ile Metro grubunun “İmkânsız Periler” adlı ortak
sosyal sorumluluk projesi kapsamında ülkemizin dört bir
yanında maddi imkânsızlıktan
okula gönderilmeyen kız
çocuklarının eğitimine yardım
sağlama amacı ile bağış yaptık.
Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’nin
destekleriyle eğitimlerini
sürdürmüş gençlerin hikayelerini
konu alan ‘İmkânsız Periler’ adlı
kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde 11. sınıflar ve IB sınıfı
öğrencilerinin desteği ile satışa
sunuldu. Toplanan paralar Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği‘ne
iletildi.
Okul toplumu olarak 11 yıldır
bağışta bulunduğumuz Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği’ne destek vermeye devam ediyoruz. 2009-2010
eğitim ve öğretim yılında toplam 21.463 TL bağış yardımında
bulunduk. Böylece 21 Atatürkçü gencin eğitimini
destekleyerek katkıda bulunduk.

Beykoz Hayvan Barınağı’na yiyecek yardımı
Eyüboğlu öğrencileri okulumuz yemekhanesinde artan
yiyecekleri, Aralık 2009 itibariyle Beykoz Hayvan Barınağı’na
göndermektedir. Yaptığımız bu yardımla her gün 1000’den
fazla hayvanın temel gereksinimi karşılanıyor.
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Oyuncak kampanyası

Afiş-Tematik Günler

Öğrencilerin toplumun bir üyesi olarak sorumluluklarını
gözden geçirip başkalarının gereksinimlerini karşılama isteğini
geliştirmek amacıyla MYP’nin toplum hizmeti kapsamında
Türkçe-Edebiyat Bölümü 7. sınıflar düzeyinde oyuncak
kampanyası düzenledi. 7. sınıf öğrencilerinin getirdiği
oyuncaklar, kolilere konup paketlenerek Küçükyalı Çocuk
Esirgeme Kurumu’na götürüldü. Türkçe öğretmenleri ve
her sınıftan bir öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kurum
ziyaretinde öğrenciler, aynı yaşlarda olup da farklı olanaklara
sahip çocukların yaşayışlarını yakından gözlemlemişlerdir.
Oyuncaklar kurum müdürüne teslim edildikten sonra orada
yaşayan çocukları daha yakından tanımak ve biraz olsun
duygu birliği yapabilmek için kurum içindeki evler ziyaret
edildi. Ziyaretimiz sırasında oradaki çocukların çok planlı bir
yaşam sürdüklerini, temiz ve düzenli evlerde yaşadıklarını;
spor, müzik gibi birçok sosyal alanda uğraş verdiklerini
öğrendik. Öğrencilerimiz, oyuncak kampanyası sayesinde
toplumdaki bireylere karşı sorumluluklarını yerine getirmenin
mutluluğunu yaşadılar.

MYP toplum hizmeti çalışmaları dahilinde ele alınan
tematik günler akademik bölümlerimizin desteği ile
öğrencimiz tarafından tasarlanan afişler tüm okullarımızda
sergilenmektedir. Bu tematik günlerden bazıları; Dünya
Kadınlar Günü, Dünya Tiyatro Günü, Dünya İnsan Hakları
Günü, AIDS Günü ve Dünya Su Günü’dür. Tematik günler için
hazırladığımız posterlerle okulumuzun toplumsal konularda
bilincini artırdık.

Eyüboğlu’nun toplum hizmeti projelerine,
Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi’nden Sosyal Yardım Ödülü
Geçtiğimiz yıl “Kültürel olanakları keşfetme ve paylaşma yolunda birkaç küçük adım” adlı projeyle ECIS Outreach Ödülü’nü alan
Eyüboğlu, bu yıl da “Otistik çocuklarla arkadaş olarak onların toplum yaşamından zevk almasına yardımcı olma” konulu projeyle
ECIS Sir Peter Ustinov Sosyal Yardım Ödülü’nü aldı.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları IB DP ve CAS Koordinatörü Gaye Önol, Hamburg’da düzenlenen törende ödülü Sir Peter Ustinov’un
oğlu Heykeltraş İgor Ustinov’dan aldı. 2009-2010 öğretim yılı boyunca uygulanacak olan proje, ECIS tarafından ayrıca
1750 Euro ile ödüllendirildi.
2007-2008 öğretim yılında ECIS Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi sosyal yardım ödülünü alan “Kültürel olanakları keşfetme
ve paylaşma yolunda birkaç küçük adım” adlı proje başarıyla tamamlandı. İstanbul’da kısıtlı olanaklarla yaşayan ailelerin
çocuklarına, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını gezdirerek içinde yaşadıkları, fakat tarihsel ve kültürel zenginliklerini
bilmedikleri İstanbul’u tanıtmayı amaçlayan proje kapsamında Taşdelen İlköğretim Okulu öğrencileri ile geziler yapıldı. Eyüboğlu
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı-IBDP öğrencileri yıl boyunca farklı zamanlarda yapılan müze, saray, tiyatro, konser,
sergi gezilerinde bu zamana kadar yaşadıkları semtin dışına çıkma fırsatı bulamayan manevi kardeşlerine rehberlik yaptılar.
2009-2010 öğretim yılında ise “Otistik çocuklarla arkadaş olarak onların toplum yaşamından zevk almasına yardımcı olma”
konulu proje başlatıldı. 8 Ekim 2009 tarihinde, IBDP öğrencilerine projenin tanıtım toplantısı yapıldı. Öğrencilerimiz otizmin
ne olduğu, otizmli çocukların özellikleri, bu projenin kendilerine ve otizmli arkadaşlarına neler kazandıracağı konusunda
bilgilendirildiler. 4 Kasım 2009 tarihinde ise Sportizm Otizm Gençlik ve Spor Kulübü direktörü Bener Erkorur, sporun otistik
çocuklar üzerindeki olumlu etkisi ve Eyüboğlu öğrencileri ile otistik çocukların yapabilecekleri spor çalışmaları konusunda
bir konferans verdi.
Eyüboğlu öğrencileri ile otistik çocukların arkadaş olacakları proje, Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi-ECIS tarafından verilen
Sir Peter Ustinov Sosyal Yardım Ödülü’nü kazandı. 1750 Euro tutarındaki ödül, 20 Kasım 2009’da Hamburg’da yapılan ECIS
Sonbahar Konferansı Açılış Töreni’nde, proje sorumlusu, Eyüboğlu Eğitim Kurumları IB DP ve CAS Koordinatörü Gaye Önol’a
teslim edildi. Gaye Önol’a, ödülü Peter Ustinov’un oğlu heykeltraş İgor Ustinov verdi.
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Sir Peter Ustinov Sosyal Yardım Ödülü hakkında:
Sir Peter Ustinov, Akademi, Grammy, Altın Küre ve Emmy Ödüllü ünlü bir yazar, yönetmen ve aktördür. Yaşamını, çeşitli
ön yargılar nedeniyle haksızlığa uğramış, toplum dışına itilmiş insanlar ve özellikle toplumun en zayıf halkasını oluşturan
çocukların yaşamını güzelleştirmeye, sıkıntılarını azaltmaya onları mutlu etmeye adamıştır. Bu amaçla Sir Peter Ustinov Vakfı’nı
kurmuştur. İngiltere Durham Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi’nde bu konuyla ilgili araştırmalara destek için kendi adını taşıyan
iki enstitü bulunmaktadır. Ayrıca hoşgörüsüzlük ve ön yargıları araştıran doktora tezlerini ödüllendirmektedir. Avrupa Uluslararası
Okullar Konseyi-ECIS, Sir Peter Ustinov tarafından oluşturulan yardım fonundan her yıl ön yargı kurbanı çocuklara yardım için
Sir Peter Ustinov Sosyal Yardım Ödülü’nü vermektedir.

Çöp(m)adam projesi

Savaş ve Sanat

4 Haziran Cuma günü Eco-tim öğrencileri, öğrenci girişinde
geri dönüştürülemeyen malzemelerden üretilen çantalar
sattılar. Bu satış Çöp(m)adam projesi dahilinde yapıldı.
Çöp(m)adam projesi; geliri hayatları boyunca düzenli geliri
hiç olmamış kadınlara bir fırsat yaratmayı, hayatlarını
kazanmaları için onlara bir imkân sağlamayı ve kadınların
öz güvenlerini kazanmalarını hedefleyen bir projedir.
Çöp(m)adam projesinde üretilen çantaların yapımında
kullanılan malzemenin tamamına yakını (iplik ve fermuar
dışında) kolaylıkla çöpe attığımız ve bir daha asla
geri dönüştürülmeyen malzemelerden seçilmektedir.

Görsel Sanatlar Bölümü olarak, toplumsal olaylar sanatçıya
ve eserine yansır ana fikrinden yola çıkarak, “Savaş insanların
hayran kalacağı bir sanat eseri yaratılmasının nedeni
olabilir mi?” sorusunun cevabını aradık.
Amaç; öğrencilerin, okul toplumunun ve okul toplumunun
dışına çıkarak ailelerin silahsızlanmanın anlam ve önemini
anlamaları, Dünya Silahsızlanma Günü hakkında bilgi sahibi
olmalarıydı.

Barış Ağacı
9. sınıf öğrencileri konuya ait fikirlerini bir konuşma
metnine dönüştürdükten sonra power point sunum eşliğinde
ilköğretim 1-5. seviyesindeki sınıflara aktardılar. Oyuncak
silahlarla başlayan ve gerçek silahlara dönüşen silah edinme
ve kullanma alışkanlığının, toplumsal sonuçlarını vurgulayarak
“Oyuncak Silahları Toplama” kampanyasını başlattılar. 2 hafta
sonunda toplanan silahlar sınıflardan alınarak üç boyutlu bir
tasarım gerçekleştirildi. Yapılan “Barış Ağacı” sergilendi.
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2008-2009 Öğretim Yılı

Türkiye’yi ağaçlandıralım.

Unutulan eşyalar ihtiyaçlara cevap oldu.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak, Türkiye’deki ağaçlandırma
çalışmalarına destek vermeye ve küresel ısınmaya karşı
mücadele etmeye devam ediyoruz.

Öğrencilerimizin 2007-2008 öğretim yılında okulda unuttukları
eşyalar, Eyüboğlu Eğitim Kurumları Sosyal Sorumluluk
Komitesi tarafından bir yardım projesine dönüştürüldü.
Kayıp odasındaki eşyalar sahipleri tarafından alınmayınca
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinin Harmantepe Köyü’nde
maddi sıkıntılar içinde okuyan öğrencilere ulaştırıldı.

Yeni yıl kutlamalarına ayıracağımız bütçeyi ÇEKÜL Vakfı ile
iş birliği içinde ülkemizi ağaçlandırmaya ayırıyoruz.
ÇEKÜL Vakfı’nın 7 Ağaç Ormanları Projesi dahilinde
tüm çalışanlarımız adına; 2008 yılında Kocaeli Körfez Bölgesi,
2009 yılında Sivas Divriği, 2010 yılında ise Elazığ Sivrice
bölgelerine son 3 yılda yaklaşık 2500 fidan başığı yaparak
Eyüboğlu Korusu oluşturduk.
Gelecek kuşaklara çölleşen bir ülke bırakmamak adına
Türkiye’deki orman alanlarını çoğaltmanın gururunu yaşıyoruz.
Ağaçlandırma projesine destek vermeye önümüzdeki
yıllarda da devam edeceğiz.

Kayıp odasındaki eşyalar önce tek tek elden geçirildi,
gerekli temizlikleri ve bakımları yapıldı. İçinde kırtasiye
malzemesi ve giysilerin yanı sıra müzik aletlerinin de
bulunduğu eşyalar kolilenerek Harmantepe’ye gönderildi.
46 kolilik yardım paketi Harmantepeli öğrenciler tarafından
büyük bir sevinçle karşılandı. Gelen giysileri öğrencilere kendi
elleriyle giydiren köy öğretmenleri, bu yardım ile Eyüboğlu’nun
büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini belirttiler. Okul müdürü
Seyfettin Rezzak ise, gönderilen giysilerin sayıca çok fazla
olduğunu belirterek, tüm öğrencilere dağıtıldıktan sonra kalan
kıyafetlerin, ihtiyacı olan komşu köy okuluna gönderileceğini
söyledi. Rezzak, tüm kuruluşları, aynı hassasiyeti gösterip
unutulan sahipsiz eşyaları bu şekilde değerlendirmeye
davet etti. Özellikle büyük kentlerde toplu ulaşım araçlarında
unutulan eşyaların temizlenip, bakımları yapılarak ihtiyaç
sahiplerine gönderilmesinin bile onlar için çok değerli
bir yardım olacağını hatırlattı.

Kültürel zenginlikleri keşfetme ve paylaşma yolunda birkaç küçük adım
ECIS-Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi üyesi olan okulların öğretmen ve öğrencilerinin önemli bir özellikleri kendilerinin
ve başkalarının değerlerini bilmeleri ve bunlara saygı göstermeleridir. ECIS Sosyal Hizmet Programı (Outreach) üye okulların
toplum hizmeti eğitimlerinin bir parçası olarak gerçekleştirdikleri farklı proje ve etkinlikleri yüreklendirmek ve desteklemek için
oluşturulmuştur. ECIS çocuklar hakkındaki ön yargılara karşı savaşmayı ve kültürlerarası bilinç ve anlayışı, dünyanın
tüm bölgelerindeki üye okullarında ve toplumlarda hoşgörü ve uluslararası eğitimi geliştirmeye bağlı olarak çalışır.
Bu projelerden oluşturulan kriterlere uygun olanlar her yıl ECIS tarafından ödüllendirilir.
Bu kapsamda öğrencilerimizin hazırladığı “Kültürel Zenginlikleri Keşfetme ve Paylaşma Yolunda Birkaç Küçük Adım” adlı proje
ECIS tarafından sertifika ve para ödülü ile ödüllendirildi. Proje, yüzlerce proje arasından ödüle layık görülen dört projeden
biri olma başarısını gösterdi. Projenin ödül ve sertifikası; 21 Kasım 2008 tarihinde Nice’te yapılan Uluslararası Okullar Avrupa
Konseyi Yıllık Konferansı’na katılan yöneticilerimize ve proje koordinatörüne, ECIS Yönetim Kurulu üyesi Neil MacWilliam
tarafından takdim edildi.
“Kültürel zenginlikleri keşfetme ve paylaşma yolunda birkaç küçük adım” adlı projenin amacı; olanakları kısıtlı ailelerin çocukları
olan kardeş okulumuz Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu’nun 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine İstanbul’un tarihi ve kültürel
mekânlarını gezdirerek onlara içinde yaşadıkları, fakat tarihsel ve kültürel zenginliklerini bilmedikleri İstanbul’u tanıtmak.
Bu kapsamda öğrencileri müze, tiyatro, kültür merkezi, kütüphane gibi merkezlere götürerek tarihsel, kültürel ve sanatsal
bilinç kazanmaları ve projeye aktif olarak katılan IB öğrencilerimizin kardeş okul öğrencileri ile iletişim kurarak toplumun
farklı kesimlerinden küçük öğrencilerle tanışmaları, paylaşımda bulunmaları, onlarla dostluk kurmaları ve eğitmeleri de
diğer bir amacımız.
Öğrencilerimiz proje çerçevesinde, Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileriyle ilk gezilerini 8 Kasım 2008’de gerçekleştirdi.
Kardeş okuldan 22, Eyüboğlu’ndan 6 öğrencinin katıldığı gezinin ilk durağı İstanbul Oyuncak Müzesi oldu. Burada, “Kırmızı
Başlıklı Kız” kukla oyununu izleyen ve müzeyi gezen öğrenciler, Caddebostan Kültür Merkezi, sahil gezintisi ve öğle yemeğinin
ardından Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde sergilenen “Küçük Kedi Tırtık” adlı oyunu izlediler. Eyüboğlu öğrencileri gün boyunca,
çoğu bu zamana kadar yaşadıkları semtin dışına çıkmayan manevi kardeşlerine rehberlik yaptılar.
Projenin ikinci gezisi 17 Ocak 2009 tarihinde gerçekleşti. Geziye kardeş okuldan 26, Eyüboğlu’ndan 18 öğrenci katıldı. İlk olarak
Profilo Alışveriş Merkezi’nde sahnelenen “Küçük Kara Balık” adlı oyun izlendi. Profilo’da yenen öğle yemeğinin ardından
Haliç kıyısındaki Miniatürk’e giden öğrenciler, gezilerini Koç Müzesi ziyareti ile tamamladılar.

11

Her okula bir Türkçe Edebiyat Sempozyumu kitabı
1997 yılından bu yana her beş yılda bir düzenlediğimiz Türkçe-Edebiyat Öğretiminde Sorunlar, Çözümler, Yeni Yaklaşımlar
Sempozyumu’nun üçüncüsünü 24 Mart 2007 tarihinde düzenledik. Türkiye genelinde lise ve üniversitelerden toplam
200 öğretmenin katıldığı sempozyuma Türkçe ve edebiyat öğretiminde yaşanan sorunları belirlemek ve çözüm önerilerini
sunmak için 51 öğretmen ve öğretim görevlisi bildirileri ile katkı sağladı.
Sempozyumda elde edilen birikimi ülkemizdeki tüm öğretmenlerimizle paylaşabilmek için sempozyumda sunulan bildirilerden
oluşan bir kitap hazırladık ve bu kitabı Türkiye genelinde 175 okula gönderdik. Okulların Türkçe-Edebiyat öğretmenleri için
bir kaynak olmasını istediğimiz kitabı Türkiye’nin her köşesindeki okullara ve öğretmenlere ulaştırmayı hedefledik.
Türkiye’nin her köşesindeki gelişmeye açık, sürekli öğrenmeyi hedeflemiş tüm öğretmenlerimizin sempozyum bildirilerine
internet üzerinden ulaşabilmesi için bu kitabın tüm içeriğini www.eyuboglu.k12.tr adresinde yayınlıyoruz. Ayrıca internet
üzerinden bu bildirilere ulaşma imkânı olmayan öğretmenlerimiz telefonla bize ulaştıklarında kitapları posta adreslerine
gönderdik.
Sorumluluğumuzun sadece kendi öğrencilerimizin başarısıyla sınırlı olmadığı bilinci ve anlayışıyla hareket ediyoruz. Ülkemizdeki
eğitim sisteminin daha iyi olması, Türk gençliğinin geleceğe daha iyi hazırlanması için çaba sarf ediyoruz. Bu anlayışla
hazırladığımız bu kitap sadece bizim değil, aynı sorumluluk anlayışını paylaştığımız birçok okulun ve üniversitenin ortak eseri.
Hepimizin amacı gençlerimizin yetişmesindeki en önemli öğeyi; anadilimizi ve edebiyatımızı onlara en iyi şekilde nasıl öğretiriz
sorusunun yanıtını bulmak.
Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri olarak, kendi yaptığımız magnetleri ailelerimize satarak elde ettiğimiz geliri kardeş okulumuz olan
125. Yıl Taşdelen İlköğretim Okulu’na bağışladık. 18 Kasım 2008 tarihinde kardeş okulumuz Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu
1. sınıflarında okuyan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Ayrıca, Okul Aile Birliği’nin katkılarıyla yapılan kurabiye satışlarından
elde ettiğimiz gelirle yardımda bulunduk.

Kemerburgaz Anaokulu olarak Pirinçciköy İlköğretim Okulu’nun kütüphanesini zenginleştirmek amacıyla kitap toplama
kampanyası düzenlenledik. Bu projede toplanan kitaplar Pirinçciköy İlköğretim Okulu’na teslim edildi.
Anaokulu öğrencileri ile birlikte sınıf ortamında yapılan kalemlik ve mıknatıslar satışa sunularak bir gelir elde edildi. Elde edilen
bu gelir ile Nejat Sabuncu İlköğretim Okulu’nda bulununan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) yenilendi.
Kemerburgaz İlköğretim Okulu öğrencilerimizin de katkıları ile Kemerburgaz Nejat Sabuncu İlköğretim Okulu’nda bulununan
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM), öğrencilerin ihitiyaçlarını karşılayacak onlara rahat, güvenli ve mutlu bir eğitim ortamı
yaratacak şekilde yenilendi. Öğrencilerimiz, hazırladıkları kitap ayraçlarını ailelerine uygun buldukları bir ücret karşılığında
satarak bu projenin gerçekleşmesini sağladılar.

1. sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendi kitap ayraçlarını tasarladılar. Evde ailelerine kitap okuduktan
sonra tasarladıkları ayraçları ailelerine sattılar. Bu satıştan elde ettikleri gelir ile kardeş okulumuz olan 125. Yıl Taşdelen
İlköğretim Okulu’ndaki arkadaşlarına kitap alarak hediye ettiler.
Toplumda yaşayan engelli insanların ruhen ve bedenen yaşamlarını kolaylaştırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla
Çamlıca İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencilerimiz evlerinden yapıp getirdikleri pasta, kek gibi yiyecekleri belirlenen günlerde,
okul bahçesinde veya lobide hazırlanan standlarda sattılar. Elde edilen gelirle üç adet akülü sandalye alınarak Ataşehir
Kızılay iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
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Sosyal Sorumluluk Projemiz kapsamında 2. sınıflar olarak evlerimizden getirdiğimiz yiyecekleri satarak kermes yaptık.
Elde ettiğimiz gelir ile Göztepe İşitme Engelliler Okulu’nda işitme cihazına ihtiyacı olan iki arkadaşımızı sevindirdik. Ataşehir
İlköğretim Okulu velilerimizden Sayın Ersan Duran’ın da katkılarıyla arkadaşlarımızın yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.

“Anaokulu Ekliyoruz”
2008-2009 ile 2009-2010 öğretim yılllarında Çamlıca, Ataşehir ve Kemerburgaz İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerimiz;
Unicef’in “Anaokulu Ekliyoruz” adlı kampanyasına destek olmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarını
gerçekleştirdiler. Unicef İstanbul Bölge Müdürü Esra Ovalı, Unicef’in kuruluş amacı, dünyada ve ülkemizde yürüttüğü projelere
ilişkin Eyüboğlu Hall’de öğrencilerimize bir sunum gerçekleştirerek öğrencilerimizin sorularını yanıtladı.
Unicef yetkilileri ve okul aile birliği üyelerimiz, Unicef’in ürünlerini okulumuzda açılan stantlarda satarak gelir sağladılar. Toplanan
tüm gelir Unicef İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne aktarıldı. 3. sınıfların sosyal sorumluluk projesi olan Unicef’in satışlarına hazırlık
sınıfından 5. sınıf seviyesine kadar tüm öğrencilerimiz ürünleri satın alarak katkıda bulundu. Okulumuzda yapılan sosyal
sorumluluk projesi sonunda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Türkiye Milli Komitesi adına “Yaşama en iyi
başlangıç” olarak görülen “Anaokulu Ekliyoruz” kampanyasına verdiğimiz destekten dolayı İstanbul Bölge Müdürü Esra Ovalı
tarafından okulumuza teşekkür plaketi sunuldu.

Dünyada yardıma muhtaç kardeşleri için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek isteyen ve her konuda duyarlı
olan öğrencilerimiz UNICEF’in her yıl okulumuzda kurduğu standtan malzemeler alarak, elde edilen geliri ihtiyacı olanlara
ulaştırmanın mutluluğunu yaşadılar.
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2007-2008 Öğretim Yılı
Sadece kalem değil, sevgilerimizi de gönderdik.

Terry Fox Koşusu

Türkçe Edebiyat Bölümü olarak toplum hizmeti kapsamında
6. sınıf öğrencilerimizle düzenlediğimiz gelenekselleşen
“Kırtasiye” kampanyası bu yıl da başarıyla gerçekleştirildi.
Öğrencilerimiz, Zonguldak Devrek’te Kuva-yı Milliye ve
Misak-ı Milli ilköğretim okullarındaki arkadaşlarına
hem mektuplarını hem de sevgi ve heyecanla topladıkları
kırtasiye malzemelerini gönderdi. 6. sınıf öğrencilerimizin
İpek Ongun’un “Mektup Arkadaşları” kitabından yola çıkarak
katıldıkları bu etkinlikle arkadaşlık ve paylaşmanın önemi
bir kez daha vurgulandı.

Terry Fox, 1977’de kemik kanseri nedeniyle bir bacağını
kaybettikten sonra Kanada’yı bir baştan bir başa koşarak
kanser araştırmalarına destek sağlamayı amaçladı.

Teknoloji ve tasarım dersi toplum hizmeti projesi
7. sınıf öğrencilerimiz 2008 yılı için farklı temalarda takvimler
yaptılar. Excel hesap tablosu programını kullanarak
takvimlerini tasarlayan öğrencilerimiz bu projeyle tablolama
ve sayfa yapısı üzerinde becerilerini geliştirme fırsatını buldu.
Hazırladıkları takvimleri ve 8. sınıf öğrencilerinin tasarım
projesi kapsamında hazırladıkları renkli mumları satan
öğrencilerimiz topladıkları parayla kardeş okulumuza
destek sağladı.

Kanser araştırmaları için yardım toplayan Kanada Kanser
Cemiyeti, Terry Fox’un ölümünden sonra her yıl
“Umut Koşusu” düzenlemeye başladı.
Bu yıl, Kanada Kanser Cemiyeti ile Türk Kanser Araştırma ve
Savaş Kurumu “Terry Fox” koşusunu Ankara ve İstanbul’da
düzenledi.
IB DP öğrencilerimiz 21 Ekim 2007 tarihinde yapılan
koşu okulumuzda yapılan Eyüboğlu Knowledge and
Culture Conference (Bilgi ve Kültür Konferansı) nedeniyle
katılamadılar. Ancak; okuldaki diğer arkadaşlarına duyuru
yaparak, getirdikleri kek ve börekleri koşunun yapılacağı
İTÜ Maslak Kampüsü’ne gönderdiler. Yiyeceklerin satışından
elde edilen parayı da Türk Kanser Araştırma ve Savaş
Kurumu’na bağışlayarak kampanyaya katkıda bulundular.
Bu çalışmalar MYP toplum hizmeti komitesi tarafından da
desteklendi.

IB öğrencilerimizden devlet okulu öğrencilerine
yardım eli uzandı.
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencilerimiz
IB CAS çalışmaları kapsamında yıl boyunca sürdürdükleri
“hizmetlilerin çocuklarına ders verme” çalışmalarını başarıyla
sonuçlandırdılar. IB1 öğrencilerimizden düzenli bir şekilde
ders alan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri ders başarılarını
yükselttiler.

Uluslararası Bakalorya Ormanı
IB CAS ve MYP toplum hizmeti çalışmaları kapsamında
6-12. sınıflar arası tüm öğrencilerin katıldığı etkinlik
18-20 Nisan 2008 tarihleri arasında gerçekleşti.
Eyüboğlu Koleji Uluslararası Bakalorya Diploma Programı
öğrencileri küresel ısınma, erozyon ve çevre kirliliğine karşı
en etkili savaşım metodu olarak okullarında düzenledikleri
ağaçlandırma kampanyasına öncülük ettiler. Eyüboğlu
Eğitim Kurumları Öğrenci Birliğinin de katkısıyla yola çıkılan
projenin amacı; öğrencilerimizin çevreyi koruma bilincini ve
sorumluluğunu artırmak, çevreye duyarlı, doğayı seven ve
koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
IB DP Koordinatörümüz proje kapsamında Ege Orman Vakfı
ile bir sözleşme imzalayarak Ege Bölgesi, İzmir Dikili İslamlar
Köyü’nde ağaçlandırma çalışmalarını başlattı.
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Türkiye’deki IB Diploma Programı uygulayan okulların da
projeye katılmasıyla Ege Bölgesi’nde yaklaşık 5000 adet
fidan dikimi yapılarak Uluslararası Bakalorya Okulları Ormanı
oluşturuldu.
Bölgeye yapılan gezi sırasında Ege Orman Vakfı tarafından
kampanyaya öncülük eden Uluslararası Bakalorya
Koordinatörümüz’e bir plaket verildi.
Öğrencilerimiz, gezi sırasında yakında Yortanlı Barajı suları
altında kalacak olan Allianoi tarihi şehrini ve Bergama,
Asklepios, Assos, Behramkale, Ayvalık, Cunda, Kaz Dağları,
Tahtakuşlar Müzesi’ni görme ve gezilen yerler konusunda
bilgi edinme şansını da elde ettiler.

Kardeş Okul; Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu
Ümraniye’de yeni açılan ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle
pek çok eksiği bulunan Reşadiye Köyü Altan Yazıcı İlköğretim
Okulu ile Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu’nun eksiklerinin
tamamlanmasına karar verildi. Altan Yazıcı İlköğretim
Okulu’na ana sınıfı, kütüphane, basketbol potaları yaptırıp,
kütüphaneye 5000 kitap ve satranç takımı armağan edildi.
Aynı yıl 2 adet laboratuvar kuruldu. Kütüphane ve kitaplar,
satranç takımları, panolar armağan edildi.
Bu okulların eksiklerinin tamamlanması yönünde, Uluslararası
Bakalorya İlk Yıllar Programında (IB PYP) belirlenen
sorgulama üniteleri kapsamında öğrencilerimiz aşağıdaki
çalışmalar yapıldı.
Hazırlık sınıfları, “Benimle Arkadaş Olur musun?” sorgulama
ünitesinde, okulumuz mutfağında yaptıkları kurabiyeleri
anne ve babalarına satarak,

Kardeş okullarımız için yapılan çalışmalar;

birinci sınıf öğrencileri yıl sonu gösterileri için hazırladıkları
etkinlikleri 2. sınıf öğrencilerine bilet karşılığı satarak,

A) Fiziksel donanımın desteklenmesi:

üçüncü sınıf öğrencileri hazırlamış oldukları bayram kartlarını
satarak,
dördüncü sınıf öğrencileri “Şiirle Yolculuk” sorgulama ünitesi
kapsamında kendi yazdıkları şiirlerden oluşan cd’leri velilerine
satarak,
beşinci sınıf öğrencileri ise; “Küresel Isınma” konulu PYP
sergisi ünitesi kapsamında TEMA kartları sattılar ve ağaç
dikim kampanyasına katıldılar. Ayrıca pasta satışından
elde ettikleri gelirleri bağışladılar.
Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (IB MYP) aşağıda
belirtilen sosyal sorumluluk proje çalışmaları kapsamında:
6. sınıf öğrencileri matematik dersi müfredat programı
içeriğine bağlı olarak hazırladıkları muffin projesinden
elde ettikleri geliri ve sponsorlu yürüyüşten elde edilen parayı
bağışladılar. Ayrıca 6. ve 7. sınıflar kitap bağış kampanyası
düzenlediler. Birinci sınıf öğrencilerine oyuncaklar
hediye ettiler.
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencileri ise
çalışmaların projelendirilmesi ve uygulanmasında
görev alıp, yardım kampanyası düzenlediler. Kardeş okulları
ziyaret ederek öğrencilerle görüşüp eksiklerini belirlediler.
Yardım kampanyasından elde ettikleri parayla satın aldıkları
armağanları kardeş okul öğrencilerine götürüp, kitap
bağış kampanyasında toplanan kitapların kaydını yaparak
etiketlediler ve okullarda yaptırılan kitaplıklara yerleştirdiler.
Ayrıca yiyecek satarak elde ettikleri parayla boya
satın alıp, 125. Yıl İlköğretim Okulu’nun bahçe duvarlarına
resim yaparak renklendirdiler.

Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu

•
•
•
•
•
•
•
•

Eksik laboratuvar malzemelerinin alımı
(2 adet labaratuvar kuruldu.)
Her kata pano yaptırılması
Her kata satranç köşelerinin konması
Bahçeye basketbol potalarının alımı
Spor malzemelerinin alımı
Mevcut ana sınıflarının eksik araç ve gerecinin temini
Veli görüşme alanlarının yapılması
6000 kitaplık kütüphane kuruldu

B) Öğretimin desteklenmesi:

•
•

Okulun öğretmenleri ile zümreler bazında
eğitim uygulamalarına ilişkin paylaşımda bulunulması
(Mart ayında)
Rehberlik servisimiz tarafından ikinci dönem
veli eğitimi yapılması

Reşadiye Köyü Altan Yazıcı İlköğretim Okulu:

•
•
•
•
•

Bahçeye basketbol potalarının alımı
Spor malzemelerinin alımı
Okul kütüphanesinin dolap ve kitap gereksinimlerinin
sağlanması
Bilgisayarların bağlantılarının yapımı
Mevcut anaokulu sınıflarının gerekli araç ve gereçlerle
donatılarak önümüzdeki öğretim yılı için öğrenci alımına
hazırlanması
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve LÖSEV ile
iş birliği içinde yürütülen çalışmalar
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen
“Bir ışık da sen yak” kampanyası için okulumuzda da bağış
toplandı ve toplanan bağışlarla, her ay 34 öğrencinin eğitim
bursu karşılandı.

Dünya Sağlık Günü
MYP toplum hizmeti ve sağlık sosyal eğitim kapsamında
Dünya Sağlık Günü’nde tüm 6. sınıf öğrencilerinin katılımı ve
organizasyonuyla sağlıklı içecekler okul toplumu ile paylaşıldı.

Ayrıca IB DP öğrencilerimiz Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği ajandalarının satışından elde edilen geliri
yine derneğe bağışladılar.
7-8 Kasım 2007 tarihlerinde ise LÖSEV yetkililerinin ulaştırdığı
kırtasiye malzemelerinin satışı IB DP öğrencileri tarafından
yapıldı. Satıştan elde edilen gelir LÖSEV’in belirttiği
banka hesabına yatırıldı.

Kitap toplama kampanyası

“Toprak Anamız için Sen de Ağaç Dik!’’ kampanyası
5 Mayıs-13 Haziran 2008 tarihinde işlenen “Gezegeni
Paylaşma” teması altındaki “Toprak ve Yaşam” ünitesinde
“Toprak canlılar için önemli bir besin kaynağı ve yaşam
alanıdır” ana fikrine ulaşmak için öğrencilerimiz, insanların
yaptıkları şeylerin toprağı nasıl etkilediğini ve toprağın
korunup iyileştirilmesinde bize düşen sorumlulukları
sorguladılar. Bu çalışmalar sırasında Tema Kulübü’yle
ortak çalışmalar yapıp erozyon ve ağaçların erozyonu
önlemedeki etkileri üzerinde odaklandık.
Çamlıca İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerimiz, 24 Mart2 Mayıs 2008 tarihinde işlenen “Kendimizi İfade Etme
Yollarımız” teması altındaki “Bir Hikayemiz Var” ünitesinde
öğrencilerimiz sonuç aktivitesi olarak bir öykü yazdılar.
Bu öykünün sponsorlu olarak yazılmasına karar verildi.
Bunun üzerine öğrenciler, yazdıkları sayfalar için ailelerinden
ve öykülerinde kahraman olarak rol alacak kişilerden
sponsorluk ücreti aldılar. Öğrencilerimiz buradan kazandıkları
paralarla Eyüboğlu Eğitim Kurumları Hatıra Ormanı’nın
oluşumunun ilk adımlarını attılar.
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2007-2008 eğitim öğretim yılında 2. sınıf öğrencilerimiz
sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kardeş okulumuz olan
Reşadiye Altan Yazıcı İlköğretim Okulu için kitap toplama
kampanyası düzenledi. Bu kampanya hazırlık sınıfından
5. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplanan kitaplar okulumuz IB DP kolej öğrencilerimiz
tarafından ayrıştırılıp ve numaralandırıldı. Bu aşamadan sonra
Reşadiye Altan Yazıcı İlköğretim Okulu’na kütüphane açılışına
gidilerek, kitaplar öğrencilerimiz tarafından kütüphaneye
yerleştirildi.

Ataşehir Yeditepe İşitme Engelliler İlköğretim Okulu
Toplumda yaşayan engelli insanların ruhen ve bedenen
yaşamlarını kolaylaştırmaya katkıda bulunabilmek amacıyla
bir sosyal sorumluluk projesi başlattık.
Projenin ilk adımında Ekim ayında tüm 2. sınıf öğrencilerimizi
Ataşehir Yeditepe İşitme Engelliler İlköğretim Okulu’na
götürdük. Öğrencilerimiz işitme engelli öğrencilerle tanışıp
onların yaşamdan kopmadan nasıl mücadele ettiklerini,
yaşamlarını daha iyi sürdürebilmek için ne kadar gayretle
çalışlıklarını, bizlerin günlük hayatta kolaylıkla yaptıklarını
yapmaya çalışırken ne kadar zorlandıklarını gördüler.
Bu ilk adımda öğrencilerimizde engelli kişilere karşı bir
duyarlılık yarattık. İşitme engelli arkadaşlarımızın nasıl
eğitim gördüğü konusunda bilgi edindik. Konuşma dillerini
öğrenip, iletişim kurmaya çalıştık. Sorunlarını ve sıkıntılarını
öğretmenlerinden dinledik. Okulun ve sınıfların fiziksel
yapılarını inceledik.

•
•
•
•
•

İşitme engelliler okulundaki parti mekânını süsleyecek,
oradaki engelli arkadaşlarının özelliklerini düşünerek
eğlenceler organize edecek olan Süsleme-Eğlence
Grubu,
İşitme engelliler okulundaki 122 öğrenciye verilebilecek
armağanları belirleyip temin edecek olan
Armağan Grubu,
Partiye özel davetiyeleri hazırlayacak olan
Davetiye Grubu,
Yaklaşık 300 kişiye partide verilecek yiyecek, içeceğin
sağlanmasını organize edecek olan Yiyecek Grubu,
Ataşehir Yeditepe İşitme Engelliler İlköğretim Okulu,
Milli Eğitim Müdürlüğü, okulumuz idaresi, velilerimiz ve
medya ile ilgili iletişim, ulaşım ve izinleri organize edecek
olan İletişim-Ulaşım Grubu

Öğrencilerimiz, Ataşehir Yeditepe İşitme Engelliler İlköğretim
Okulu’ndaki duyma özürlü arkadaşları için 30 Aralık 2008
Salı günü bir yeni yıl partisi düzenlediler. Bu amaçla
beş organizasyon grubuna ayrıldılar.

Validebağ Öğretmen Huzurevi’ne giderek
emekli öğretmenlerimizi ziyaret ettik.
4-6 Haziran 2008 tarihlerinde öğrencilerimizin sosyal
sorumluluk projesi kapsamında “Yaşlıların unutulmaması,
onların bilgi birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanılması”
amacıyla Validebağ Öğretmen Huzurevi’ne gezi düzenledik.
Öğrencilerimiz; dünün çocuğu, bugünün yaşlıları olan,
eğitime uzun yıllar hizmet vermiş yaşlılarımızı ziyaret ederek
sevgi ve şükran duygularını ileterek, onları geçmişlerine
götürüp mutlu olmalarını sağladılar.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencilerimiz de
IB CAS çalışmaları kapsamında 4 Haziran 2008 günü
Validebağ Öğretmen Huzurevini ziyaret ederek emekli
öğretmenleri ile sohbet ettiler ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları
Öğrenci Birliğinin Öğretmenler Günü anısına çıkarttığı

Öğrencilerimiz rol aldıkları gösteriler ve yaptıkları ikramlar ile
yaşlılarımıza sevgi ve ilgi gösterdiler. Emekli öğretmenlerimiz
ile röportaj yaparak tavsiyelerini dinleyip geçmiş ile
gelecek arasında köprü kurdular. Yaptıkları gezi sayesinde
yaşlıların unutulmaması, onların bilgi birikiminden ve
hayat tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini kavradılar.
Her yıl Validebağ Huzurevi’ni ziyaret eden öğrencilerimiz
hem kendilerine hem de emekli öğretmenlerimize farklı bir
gün yaşatıyorlar.

“Kırk Dakika” adlı gazeteleri armağan ettiler. Ayrıca
IB1 öğrencileri Berna Aygün’ün çaldığı org eşliğinde
Eylül Demirpehlivan ve Tanay Coşgun şarkılar söyleyerek
huzurevinde kalan emekli öğretmenlerinin hoşça
vakit geçirmesini sağlamaya çalıştılar.
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2006-2007 Öğretim Yılı
AIDS projesi

Sakatlar Derneği’ne sandalye bağışladık.

9. sınıf öğrencilerimiz, MYP Toplum Hizmeti Sağlık ve
Sosyal Eğitim kapsamında AIDS projeleri hazırladılar ve
sundular. Matematik dersinde AIDS ile ilgili istatistiksel
bilgiler toplayıp, Lineer Regrasyon yöntemiyle hastalığın
yayılma süresini ve etki alanını modellerken, İngilizce
derslerinde de toplumu bu hastalık hakkında bilinçlendirmeye
yönelik broşürler hazırladılar. Öğrencilerimiz, 22 Kasım 2006
tarihinde projelerini teslim ettikten sonra sunum çalışmalarına
başladılar. Her sınıftan seçilen bir grup öğrenci yaptıkları
çalışmaları ve elde ettikleri sonuçları Eyüboğlu Hall’de
diğer öğrencilerimizle paylaştı.

4. sınıf öğrencilerimiz, “Vücudumuzda herhangi bir organ
görevini yapmazsa ne olur?” sorusuna yanıt aramak amacıyla
Sakatlar Derneği’nden bir yetkili ile söyleşi yaptılar.
Edindikleri bilgiler sonucunda, 2006-2007 eğitim öğretim yılı
toplum hizmeti çalışmaları kapsamında evlerinden getirdikleri
kek, pasta ve börek vb. satışı ile elde ettikleri geliri
Sakatlar Derneği’ne bağışladılar. 4. sınıflarımızdan
bir grup öğrenci derneğe giderek bağış törenine katıldılar ve
teşekkür plaketlerini aldılar.

Eyüboğlu Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’nin “Bir Işık da Siz Yakın” projesine
bu yıl da destek verdiler. Dört üniversiteli gence burs veren
öğrencilerimiz, toplum hizmeti görevlerini büyük bir duyarlılıkla
yerine getirmeye çalışıyorlar.

Kardeş okul öğrencileriyle el ele
IB öğrencilerimiz ile Çamlıca İlköğretim Okulu ve Ataşehir
İlköğretim Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ile Çamlıca
İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencilerimiz, Ümraniye’nin
Reşadiye beldesinde bulunan Altan Yazıcı İlköğretim Okulu’nu
kardeş okul olarak seçtiler.
Öğrencilerimiz projenin ilk aşamasında okulu ziyaret ederek
eksiklerini belirlediler. Okulda, ana sınıfı, kütüphane ve
spor araç gereçlerinin olmadığını belirleyen öğrencilerimiz
bu ihtiyaçları karşılayabilmek için yoğun bir çalışma sürecine
girdiler. Çamlıca ve Ataşehir İlköğretim Okullarımızın hazırlık
sınıfı öğrencilerimiz, kurabiye pişirip bu kurabiyeleri velilerine
sattılar. Bu satıştan kazandıkları gelirle ana sınıfı için gerekli
araç gereçleri aldılar. 6. sınıf öğrencilerimiz, matematik
dersinde, bir kek tarifinin farklı oranlarda hazırlanması ile
ilgili proje hazırladılar. Pişirdikleri kekleri satan öğrencilerimiz
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topladıkları paraları okulun kütüphanesi için harcadılar.
Türkçe dersinde topladıkları kitapları da kütüphaneye
bağışladılar. IB öğrencilerimiz ise kütüphane için toplanan
tüm kitapları sınıflandırıp etiketlediler ve kayıtlarını yaptılar.
Daha sonra 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte kitapları raflara
yerleştirdiler.
Projede toplanan gelirle Ümraniye Altan Yazıcı İlköğretim
Okulu’na ana sınıfı ve kütüphane kuruldu, spor araç-gereçleri
alındı. Ana sınıfı ve kütüphanenin açılışı 12 Nisan 2007
Perşembe günü yapıldı.

Eyüboğlu öğrencileri hayvan severliklerini kanıtladı.
MUN Kulübü öğrencilerimiz bu yıl toplum hizmeti
konusundaki projelerini hazırlarken hayvanları da unutmadılar.
Projenin hazırlık aşamasında Ataşehir Hayvan Barınağı’nı
ziyaret ederek, oradaki hayvanların yaşam koşullarını
araştırdılar ve ihtiyaçlarını belirlediler. Eyüboğlu Yemek
Şirketi Eurest Sofra’nın beslenme uzmanlarıyla görüşen
öğrencilerimiz, hayvanların severek yiyebilecekleri ve uzun
süre bozulmadan kalabilen yemekleri tespit ettiler. Her gün
öğle yemeğinden arta kalan yemekler, özelliklerine göre
farklı bidonlarda toplanmaya başlandı. Yemeklerin Hayvan
Barınağına ulaştırılma işini de Kadıköy Belediyesi üstlendi.
Böylece her gün saat 14.00’te yaklaşık 150-200 litre yemek,
barınakta yaşayan 1400 hayvana götürülmeye başlandı.
Öğrencilerimiz, hayvan barınağına sadece yemek yardımı
yapmakla yetinmediler. Nisan ayı içerisinde barınağı
ağaçlandırarak da desteklerini sürdürmeye devam ettiler.

2. sınıf öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında
Boğaziçi Hayvanat Bahçesi’ndeki Toprak isimli köpeğin
yıllık bakımını üstlendiler.

Öğrencilerimiz topladıkları bağışlarla Altan Yazıcı
İlköğretim Okulu’nun ana sınıfı ve kütüphanesini oluşturdular.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz 23 Nisan’da okulumuzda açılan
Unicef standından kitaplar, mumlar, kupalar alarak bizden
uzakta olan kardeşlerimize de el uzattılar.
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2005-2006 Öğretim Yılı
Sağlıklı beslenmeyi Beslenebilirim Mutfağı’nda öğreniyorlar.
Beslenebilirim Beslenme Eğitimi programı, 2004 yılında
Nestlé’nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte
başlattığı sosyal sorumluluk projesidir. Program,
geniş kapsamlı, uygulamalı ve aktif öğrenme teknikleri
kullanan bir sağlıklı beslenme eğitimi programıdır.
Beslenebilirim programının amacı, çocuklarımıza erken yaşta
yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırarak
onları gelecekte ciddi sağlık sorunlarından korumaktır.
İçeriği Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri tarafından
hazırlanan program için hekim ve tasarımcılardan oluşan
bir ekip tarafından çocukların ilgiyle izleyeceği
zengin eğitim malzemeleri oluşturularak dersler özel
Beslenebilirim Mutfakları’nda aktif olarak işlenmeye başlandı.
TEGV kanalıyla 2004 yılından bu yana 10 binden fazla çocuğa
ulaştırılan program, 2005-2006 öğretim yılından itibaren
Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda uygulanmaya başlandı.
Okullarda yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında

Çamlıca İlköğretim Okulu 2. ve 3. sınıflarda pilot olarak
uygulanan eğitim sonucunda, çocukların hem teorik
hem uygulamalı derslere ilgi ve motivasyonla katıldıkları,
arkadaşları ve aileleri ile öğrendiklerini paylaştıkları ve
yemekhanede daha sağlıklı seçimler yaparak bilgiyi davranışa
dönüştürdükleri gözlemlendi.
Programın en önemli özellikleri eğitimin özel Beslenebilirim
Mutfakları’nda verilmesi; bilgilerin program için yaratılmış
çocuk çizgi karakterlerin ağzından aktarılması ve teorik
bilgilerin bulmacalar, dramalar, mıknatıslı oyunlar, pişirme
aktiviteleri gibi pratik uygulamalarla desteklenerek aktif
öğrenme sağlanmasıdır. Çocuğun öğrendiklerini hayata
geçirebilmesine olanak sağlamak amacıyla program
okul uygulamasında 3600 bakış açısısıyla genişletilmiş ve
anne-babalara beslenme semineri, yemekhane posterleri,
menü düzenleme gibi aile bilinçlendirme ve ortam geliştirme
çalışmaları programa dahil edildi.

Duyarlı gençlerden anlamlı destek

Gıda yardımı

kardesinisec.com web sitesi ile Kardeşim Dergisi’nin
ortak yürüttüğü “Görme Engellilere Sesli Kütüphane”
projesine Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğrencileri de
destek verdi. Türkiye çapında görme engelli öğrencilerin
okullarında sesli kütüphane kurmak amacıyla başlatılan
sosyal sorumluluk projesi Eyüboğlu öğrencileri tarafından
büyük ilgi ile karşılandı.

Fen Bilimleri Bölümümüz, IB MYP Toplum Hizmeti
çalışmaları kapsamında geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da
Ümraniye ilçesindeki yardıma muhtaç kişilere gıda yardımı
organizasyonu yaptı. 9. sınıf öğrencilerimizin organizasyonları
sonucu toplanan paralarla gıda kolileri hazırlandı. Koliler,
19 Ekim 2005 tarihinde öğrencilerimiz tarafından yardıma
muhtaç kişilere dağıtıldı.

Biz duyarlı çocuklarız, her yerde biz de varız.
Toplum hizmeti kapsamında bir kardeş okulun sosyal aktivite sınıflarının düzenlenmesi için sponsorlu hikaye yazan
öğrencilerimiz hikayelerini anne ve babalarıyla paylaşarak velilerinden topladıkları paralarla kardeş okullarına yardım ettiler.
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“Güldürmek, gülmekten daha güzeldir”
Ulupamir İlköğretim Okulu’na kardeş eli uzandı.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda önemle üzerinde durulan
konulardan biri de sosyal sorumluluk bilinci ve toplum hizmeti
çalışmalarıdır. Bu bağlamda, Kırgız Türkleri ile
Ulupamir Köyü’nün hikayesini araştıran ve bu yıl yenilenen
okullarında pek çok eğitim materyaline ihtiyaçları olduğunu
belirleyen Eyüboğlu öğrencileri, köy okulunun ihtiyaçları
doğrultusunda yardım kampanyası başlattılar.
Öğrencilerin “Güldürmek, gülmekten daha güzeldir”
sloganıyla başlattığı kampanyaya yoğunlukla 6. sınıf
seviyesinde katılım oldu. 3000 kişinin yaşadığı
Ulupamir Köyü’nün tek okulu olan Ulupamir İlköğretim Okulu
için toplanan malzemeler, Eyüboğlu Koleji öğretmenleri
tarafından teslim edildi.

Ulupamirliler kimdir?
Orta Asya Türkleri’nden olan, Afganistan ile Kırgızistan
arasında bulunan Pamir Yaylası’nda yaşayan Kırgız Türkleri
1979 yılındaki Sovyetler Birliği işgali ile topraklarını terketmek
zorunda kaldılar. Kısa bir süre Pakistan’da yaşayan Kırgızlılar
hava koşullarına uyum sağlayamayınca Türkiye’ye yerleşmek
için müracaat ettiler. 1982 yılında dönemin cumhurbaşkanı
Kenan Evren tarafından Van’a getirildiler. 24 yıldır Van’ın
Erciş İlçesi’ndeki Ulupamir Köyü’nde yaşayan
göçmen Türkler, doğa koşullarına uyum sağlayabilmek,
yeni vatanlarına alışmak ve kendi kültürlerini koruyabilmek için
yıllardır mücadele ediyorlar.
Eğitimin önemine inanan ve çocuklarını daima eğitim
konusunda yönlendirmeye çalışan göçmen Türklerin
köylerindeki ilköğretim okulunda eğitim kısıtlı olanaklara
rağmen büyük bir istek ve özveriyle sürdürülüyor.

ECIS Ödülü

Eyüboğlu’ndan devlet okullarına teknoloji desteği

Global Youth ve Yavru Tema Kulübü öğrencilerimizden
Bahar Şener-5A, Deniz Girişen-5A, Tunahan Eyüboğlu-5L,
Begüm Yüzügüzel-5L, Şebnem Kol-5C, Deniz Cantimur-5K,
Ebru Çetinel-5K ve Yiğit Güngör-4H Okullu Karıncalar PYP
Projesi’nde aktif olarak görev aldılar. Projeye katkılarından
dolayı, Uluslararası Okullar Konseyi tarafından, Toplum
Hizmeti Ödülü almaya hak kazanan öğrencilerimiz 25 Mayıs
2006’da PYP Sergisi Ödül Töreni’nde sertifikalarını aldılar.

Bilgi çağının teknolojik yeniliklerini yakından takip eden
ve teknolojinin eğitime entegre edilmesi konusunda öncü
eğitim kurumlarından biri olan Eyüboğlu Eğitim Kurumları,
çevresindeki devlet okullarının teknolojik alt yapısının
güçlendirilmesine de katkıda bulunuyor.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü kanalıyla 70 adet Compaq marka bilgisayarı,
ilçedeki ilköğretim ve lise düzeyindeki devlet okullarına
ihtiyaç oranında dağıtılmak üzere bağışladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gönderdiği teşekkür yazısında
bilgisayarların okullara makbuz karşılığında teslim edildiği
belirtildi.
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Daha üçüncü sınıftalar ama bir ana sınıfı açtılar.
Eyüboğlu Çamlıca İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerimiz,
toplum hizmeti çalışmaları kapsamında, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği ile iş birliği yaparak bir yardım
kampanyası düzenlediler. Öğrencilerimiz kampanyada;
kendi emekleriyle topladıkları yardım ücretleri ile Çekmeköy
H. Mehmet Ekşioğlu İlköğretim Okulu’na ana sınıfı yapmayı
amaçladılar.
8 şubeden oluşan 3. sınıf öğrencilerimiz, okulda pişirdikleri
kurabiyeleri öğretmenlerine, velilerine ve diğer öğrencilere
satarak elde ettikleri geliri, Çekmeköy H. Mehmet Ekşioğlu
İlköğretim Okulu’na bağışlanmak üzere
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Merter Şubesi
hesabına aktardılar.

Toplanan tüm para ve malzemelerle okula bir ana sınıfı yapıldı.
Ana sınıfının açılışına katılan öğrencilerimize, sınıfın kurdelesini
kesmeden önce Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
tarafından teşekkür belgesi verildi.
Henüz 3. sınıfta olan öğrencilerimiz bir vakıf bilinciyle
çalışarak harcamalarının tümünü makbuz karşılığında yaptılar
ve çalışmalarını belgeleyerek bir dosya haline getirdiler.
Küçük öğrencilerimizi yaptıkları bu büyük hizmetleri için
yürekten kutluyor, sahip oldukları sosyal sorumluluk bilincinin
herkese örnek olmasını diliyoruz.

Ayrıca öğrencilerimiz yine elde ettikleri gelirle; mobilya,
mefruşat, öğrenci-öğretmen masa ve sandalyeleri,
kütüphanelik, vestiyer, halı, perde vb. malzemeleri
temin ederek, 10 Mayıs 2006 tarihinde Çekmeköy H. Mehmet
Ekşioğlu İlköğretim Okulu Müdürü’ne teslim ettiler.

Sponsorlu yürüyüş nedir?

Yürüyemeyenler için yürüdüler.

Sponsorlu Yürüyüş; IB MYP - Uluslararası Bakalorya
İlköğretim İkinci Kademe Programı’nın toplum hizmeti
çalışmaları kapsamında her yıl düzenlenen bir yürüyüş.
Amaç: Bir fon oluşturularak bu fonda toplanan paranın
öğrencilerin seçimleriyle belirlenen yardım kuruluşlarına
bağışlanması. Bu sayede öğrencilerde toplum bilincinin,
duyarlılığın, sorumluluk duygusunun ve topluma etkili bir
şekilde katkıda bulunmak için gereken beceri ve tutumların
geliştirilmesi hedefleniyor. Her öğrenci yürüyebileceği mesafe
için belirlenen parayı alabileceği bir sponsor buluyor.
Öğrenci bu mesafeyi katettiğinde parayı kazanmış oluyor.
Kazanılan miktar oluşturulan fonda toplanıyor.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları her yıl olduğu gibi bu yıl da
IB MYP 6. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Geleneksel Sponsorlu
Yürüyüş düzenledi.

2004-2005 Öğretim Yılı
IB DP öğrencilerimiz IBO Schools to Schools Partnership
programı çerçevesinde Sri Lanka Matara Bölgesi’nde
tsunamiden zarar gören ve yakınlarını kaybeden okul öncesi
öğrencilerin çizdiği resimleri sergileyerek bu öğrenciler için
yardım topladılar ve küçük hediyeler gönderdiler.

22

5 Haziran 2006 tarihinde Belgrad Ormanı’nda gerçekleşen
Yürüyüşe 6. sınıflardan 158, IB 1 sınıflarımızdan 10 öğrenci
ve 32 öğretmen katıldı. Öğrenci ve öğretmenlerimiz 6 km’lik
yürüyüş sırasında çevre temizliği de yaptılar.
Yürüyüşten elde edilen gelir, Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği’nin Akülü Tekerlekli Sandalye Yardım Kampanyası’na,
Adolesan ve Diyabetikliler Derneği’ne, LÖSEV’e ve
öğrencilerimizin katıldığı diğer yardım kampanyalarına
bağışlandı. Öğrencilerimiz bu yolla yardıma muhtaç insanların
hayatını kolaylaştırmak için güzel bir adım atarak tüm
yaşamları boyunca anımsayacakları bir deneyim kazandılar.

