Niyeti"ne oyununu sahneleyen
ünlü tiyatrocular Altan
Erkekli ve Veysel Diker'i Down
Sendromu Eskişehir Temsilciliği
Başkanı Uğur Yavuz ve derneğin
değerli üyeleri Down Sendromlu
çocuklarımız ile Çağfen Koleji
İlkokul-Ortaokul Yerleşkesi'nde
buluşturan dernek üyeleri
"Bu proje ilk adım. İlerleyen
dönemde yapacağımız projeler
ile de eğişimin başlangıcı
olarak ilimizde kurulan Down
Sendromu Derneği Eskişehir

Temsilciliği'nin yanında olacağız.
" diye görüş bildirdiler.
2017 Yılı Ekim ayında
ilimizde faaliyet göstermeye
başlayan Down Sendromu
Derneği Eskişehir Temsilciliği'
ne destek olmak amacıyla
Çağfen Koleji Okul Aile Birliği
üyelerinin başlattıkları "Şifa
Niyetine" projesi Çağfen
Ailesi'nden ve Eskişehirlilerden
aldığı destek sayesinde başarıyla
tamamlandı.

WEB SİTEMİZ YENİlENDİI
SOSYAL SORUMLULUK
BİLİNCİ SANAT İLE
BULUŞTU
Üstlendikleri sosyal
sorumluluk projeleri ile de
dikkat çeken Çağfen Koleji
Okul Aile Birliğimiz bu öğretim
yılında da geleneğini korudu.
Okul Aile Birliği üyelerimiz,
sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında bu defa da Down

Sendromlu çocuklarımıza
destek olmak için yola çıktılar.
Sosyal sorumluluğu sanatla
birleştiren Çağfenliler, ı 3 Ocak
Cumartesi günü Eskişehir
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde
sahne alan "Şifa Niyeti"ne isimli
tiyatro oyununda buluşarak;
hem sanata hemde aldıkları
biletler ile Down Sendromlu
çocuklarımıza destek oldular.

Okulumuz web sitesi yenilendi. Sitemiz kendi serverı üzerinde
yeni görselliğiyle hizmete girdi. www.cagfen.kl2.tr adresinden
yayın yapan sitemizde bulunan mesaj bırakın butonu ile her
türlü sorunuzu online ve anında kurumumuza iletebilirsiniz.
ÇAĞFENKOLEJİ

ÇAĞFEN'de

Yabancı Dil Ağırlıklı
5.Sınıf Öğretim Programı
Başladı!
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Proje kapsamında "Şifa

ÇAĞFEN lÖSEV El ELE

BİR SORUYLA BASLAYAllM
PROF. DR. ZÜLAL BAŞPINAR'
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Çağfen Koleji Yabancı Dil Zümresi'nin
İlkokul-Ortaokul Yerleşkemizde her Cuma
günü 14.30-16.00 saatleri arasında 3, 4, 5,
6 ve 7.sınıf öğrencilerimizle düzenlediği;
öğrenci merkezli, ingilizcenin aktif bir
şekilde kullanıldığı, yabancı dilin önemi
ile ilgili bilgilendirmeler yapıldığı ve
sürekliliğinin sağlandığı "Keep in Touch"
saatimizde, öğrencinin dil ile olan bağlantı
ve irtibatının güçlenerek devam etmesini
hedefliyoruz.
Bu bağlamda da 12 Ocak Cuma günü Keep

in Touch saatinde, yabancı dile verdiği
önemle ve bu yolda attığı büyük adımlarda
bilinen; Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Zülal
BALPINAR bizimle birlikte oldu. Değerli
konuğumuz, öğrencilerimize yönelik 'Bir
Soruyla Başlayalım' konulu bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Audio Visual İngilizce Eğitim alanında
ülkemizde bir öncü olan Zülal Balpınar,
ayrıca Trt 4'ün yabancı dil eğitim
programlarında bir kadın (türk) - bir
erkekden (yabancı) oluşan eküri geleneğini
başlatan ve geniş kitlelere yayılmasını
sağlayan değerli bir eğitimcidir.

Çağfen Koleji sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında geleneksel hale
gelen LÖSEV standı bu yıl da İlkokul
- Ortaokul yerleşkemizde açıldı. 2-8
Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda
LÖSEV ile işbirliği içinde yürüttüğümüz
kampanyada; 3 gün boyunca LÖSEV
tarafından okulumuzda açılan stantlarda
dernek üyeleri tarafında hazırlanan
çeşitli ürünler sergilenerek satışa
sunuldu. Kurulan stantlara büyük ilgi
gösteren Çağfen ailesi, 3 günün sonunda
Eskişehir'de en çok bağış toplayan okul
oldu.
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YABANCI DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM
Çağfen Koleji Ortaokul’u yeni öğretim yılında
‘Yabancı Dil Ağırlıklı 5.Sınıf İngilizce Dersi
Öğretim Programı’nı kullanmaya başladı!
2017-2018 Öğretim Yılı’nda okullarımızda
Oxford ile işbirliği içinde yeni bir ‘Yabancı
Dil Eğitim Modeli’ uygulamaya alındı.
Bu modelde öğrencilerimizin yabancı dil
gelişimlerini gözlemleyebilmek adına,
öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere,
Oxford Placement Testi (yabancı dil beceri
ölçme sınavı) uygulanmaktadır.
Öğrencilerimiz 5. Sınıfa (hazırlık sınıfına)
geldiklerinde ise yabancı dil ağırlıklı eğitim
modeli izlenir. Bu modelde haftalık 18 saat
ingilizce dersi verilir. Sınıflar kurlara ayrılır
ardından. tüm kademelerimizde olduğu gibi
Oxford’un belirlediği kitaplar işlenir. Öğrenci
hazırlık sınıfını tamamladığında A2 seviye
ingilizce eğitiminin bitirilmesi hedeflenir.
Yabancı dil eğitim modelimizde dört dil
becerisi olan; Listening (Dinleme), Speaking
( Konuşma), Reading ( Okuma), Writing
(Yazma) becerilerine eşit ağırlık verilmektedir.
Bu beceri dersleri ağırlıklı olarak yabancı
öğretmenler ile yürütülmektedir ve dilin
günlük yaşam ile bağlantısının kurulmasını
hedeflemektedir.

21 Eylül 2017

DEPREM TAHLİYESİ

İlimizde, Tepebaşı Bölgesi’ nde meydana gelen 3.3
şiddetindeki depremde 2 dakika gibi bir sürede, hiçbir
olumsuzluk yaşanmadan, tüm Çağfenlilerin okul bahçesine
tahliye edilmesi sağlandı. Gururla belirtiyoruz ki tedbir
amaçlı gerçekleştirilen tahliye sürecinde endişe edilecek bir
durum yaşanmadı.Çağfen Koleji İlkokul - Ortaokul’u Okul
Müdürümüz Neslihan Sağnak Çağfenlilere gerekli açıklamayı
yaptıktan sonra kurumumuzda ders düzenine geri dönüldü.

27 Eylül 2017

OXFORD PLACEMENT
TEST UYGULAMASI
Çağfen Koleji’nde , bu yıl Oxford ile
gerçekleştirdiğimiz protokol sonucu
yürülürğe koyduğumuz ‘’Yabancı
Dil Eğitim Modelimiz’’ kapsamında
uygulamaya başladığımız Oxford
Placement Testlerinin ilk oturumları
kademeli olarak yapılmaya
başlanmıştır.
OXFORD Placement Testleri ile
çocukların yabancı dil seviyesini
ölçüyoruz. Bu testlere genel olarak 3.
sınıf itibarı ile başlıyoruz. Dönemin
başında, ortasında, bir de sonunda
yapıyoruz. Burada öğretmen kendi
başarısına da şahit olmuş oluyor.
Öğrenciler kadar öğretmenler
de başlangıçtan itibaren dönem
sonunda gelinen seviyeyi bu sınav
sayesinde görmüş oluyorlar. Sınav
online olarak gerçekleştiriliyor. Sınav
bittiği anda sonuç bilgisi de ekrana
düşüyor. Bu ve az önce söylediğim
not kaygısı gütmediğimiz sınavını
da desteklemektedir. Ölçme ve
değerlendirme şeklimiz bu iki test
ile yapıyoruz. OXFORD Placement
sınavları ile öğrencilerimizin İngilizce
yeterliliklerini 3. göz olarak ölçüyoruz.
Bu sınavlar sonucunda aldığı
uluslararası geçerliliği olan
sertifikalarla öğrenciler kendilerine çok
farklı kapılar açabiliyorlar.
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25 Eylül 2017

11 Ekim 2017

ÇAĞFEN’DE
BİLİME YOLCULUK

Çağfen Koleji Ortaokul’u 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizle, MEB
onaylı ‘Bilime Yolculuk’ video-konferansları kapsamında,
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi
Müdürü Prof.Dr. Levent Kurnaz’ın ‘İklim Değişikliği ve
Ülkemize Etkisi’ konulu online konferansına katıldık.

ÇAĞFEN BANDOSU FESTİVALDE
Çağfen Koleji İlkokul-Ortaokul
Bandosu “Odunpazarı Belediyesi 3.
Uluslararası Ahşap Heykel Festivali”nde,
sergileyecekleri performansa yoğun bir
çalışma temposuyla hazırlandılar.
Festival kapsamında Adalar ve Odunpazarı
arasında gerçekleşen geçit töreninde yer
alan bandomuzu başarıları performansları
için tebrik ediyoruz.

ÇAĞFEN KOLEJİ
LONDRA’YA GİDİYOR!
24 Haziran - 8 Temmuz tarihlerinde
gerçekleşecek Çağfen İngiltere Yaz Okulu
kayıtları başladı.
Success International Yurt Dışı Eğitim’in
Direktörü Kaan Armağan 8 Kasım 2017
Çarşamba günü Çağfen Koleji İlkokulOrtaokul’u öğrencileriyle buluşarak Yaz
Okulu ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.
2 hafta olarak planlanan yaz okulu
kapsamında yapılacak çeşitli şehir turlarının
yanısıra öğrencilerimiz, Harry Potter
Film Stüdyoları’nı da ziyaret etme şansı
bulacaklar.
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HAFTALIK DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Değerler eğitimi projesi, öğrencilerimizin manevi ve kültürel
değerleri tam olarak kavrayabilmeleri ve edinebilmeleri için
yaptığımız çalışmaları içermektedir. Her hafta farklı bir değeri
aldığımız bu proje kapsamında Çağfenliler 34 haftanın sonunda
34 farklı değerin anlamını ve hayatımızdaki karşılığını kavramış
olacaklar.
Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin
temel taşlarını oluşturan
toplumsal ve evrensel değerleri
kazanmalarını ve kişiliklerinin
her yönüyle geliştirmelerini
sağlamak, onları bu değerleri
bir yaşam biçimi haline getirmiş
bireyler olarak yetiştirmek,
öğrencilerin temel insani
özellikleri kazanabilmelerine
yardımcı olmak, değerlere
karşı duyarlılık oluşturmak ve
onları davranışa dönüştürme
konusunda öğrencilere rehberlik
etmek bu projenin temel
amaçlarıdır.
Değerler eğitimi projesi
kapsamında öğrencilerimizle
güz dönemi boyunca kadar
sevgi, saygı, sorumluluk,
demokrasi, hoşgörü, merhamet,
yardımlaşma, özgüven,

dürüstlük, empati, adalet,
tutumluluk, duyarlılık, sabır,
özeleştiri cesaret ve çalışkanlık
değerleri üzerine çalışmalar
yaptık.
Çocuklarımıza, eksik edindikleri
veya edinimlerini uygulamaya
dökme noktasında sıkıntı
yaşadıkları değerlerimizi
kazandırabilmek, daha
somut ve daha anlaşılır bir
şekilde bu değerleri kişisel
ve sosyal yaşantılarına
yansıtabilmelerine yardımcı
olabilmek adına, değerler
eğitimi projesini daha verimli
bir şekilde uygulayabilme
noktasında gayret gösteren
tüm öğretmenlerimize,
çalışanlarımıza ve
yöneticilerimize teşekkür
ediyoruz.
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GÖREV VE SORUMLULUKLAR
PROJESİ PROJESİ
Çocuklarımızda sorumluluk bilincinin
gelişmesi yaşamın ilk yıllarından
itibaren atılan adımlar ile mümkündür.
Hayat ile ilgili diğer değerler gibi
sorumluluk da çocuğun öncelikle
anne-babasından daha sonra sosyal
çevresinden öğrendiği, geliştirdiği bir
beceridir.
Ev ortamında sorumluk alma
becerilerini geliştirme fırsatı
bulamayan çocuklar okul yıllarında
ödevlerini ve eşyalarını sıklıkla unutan,
çanta ve masasını düzenlemekte
zorlanan daha da önemlisi
karşılaştıkları olaylar karşısında
her zaman başkalarından yardım
alma ihtiyacı duyan ve bu nedenle
kendilerine olan güvenleri tam olarak
gelişmeyen bireyler haline gelebilirler.
Ebeveynlerin yapabileceği her şeyi
kendi başına başarması için çocuklara
fırsat vermesi gerekmektedir. Beceriler
kullandıkça gelişirler. İlk adımlar zordur
ama ne kadar heyecan verici olduğunu
da unutmamak lazım.
Sorumluluk duygusu ile özgüven
gelişimi arasında güçlü bir ilişki
vardır. Bu proje ile öğrencilerimize
sorumluluk duygusu aşılamanın
yanında onların özgüven gelişimeine
de katkı sağlamayı amaçladık. Kendi
ihtiyaçlarını tek başına karşılama
becerisini kazanan çocuğun annebabaya veya diğer yetişkinlere duyduğu
bağımlılık giderek azalır ve gelişen
becerilerini kullandıkça çocuğun
kendine olan güveni artar. Becerilerini
kullanması ve geliştirmesi için fırsat
verilmeyen çocukların yeterlilik
duygusu ve özgüven gelişimleri de
sınırlanır.
Bu sebeple bu dönem her hafta
verdiğimiz sorumluluk ödevlerinde
öğrencilerimizden; okul çantasını
kendisinin hazırlamasını, yatağını
toplamasını, odasını düzenlemesini,
kirli kıyafetleri çamaşır sepetine
koymasını, üzerinden çıkan temiz
kıyafetleri dolabına yerleştirmesini,
tek başına giyinip soyunmasını,
alınan yiyeceklerin buzdolabına
yerleştirmesinde ve sofra
kurulmasında ebeveynlerine yardımcı
olmalarını istedik.
Dönem boyunca oldukça istikrarlı
şekilde görev ve sorumluluklarını
yerine getiren öğrencilerimizi ve
projeye destek olan velilerimizi de
kutlamak gerekir.

AKRAN ARABULUCULUK
PROJESİ

Akran arabuluculuk öğrenci merkezli
okul anlayışına dayanan öğrencilerimizin
kendi sorunlarını kendilerinin çözdükleri
ve bu süreçte müzakere, diyalog, empati,
dinleme, kendini ifade etme, duygularını
ifade etme, öfke kontrolü, sorun çözme,
saygı, karar verme, özgüven, iş birliği,
yardımlaşma, iletişim, öz yönetim, kurallara
uyma, sorumluluk becerilerini kazandıkları
sistemdir.
1.,2.,3.,4. Sınıflarımızda her şubeden 4
öğrenciye akran arabuluculuk eğitimi verilir.
Eğitimlerini alan öğrenciler okulumuzda
2 hafta boyunca akran arabuluculuk
yaparlar. Okul içinde öğrenciler arasında
yaşanan problemler akran arabulucular
tarafından çözüme kavuşturulur ve
rehber öğretmenlerimiz tarafından
kontrolleri sağlanır. Yıl sonuna kadar tüm
öğrencilerimiz akran arabuluculuk eğitimi
alır ve bu eğitimde edindikleri becerileri
uygulayarak içselleştirirler.

21 PROJEYLE
TÜBİTAK’A
KATILDIK

SINIF BİLGESİ PROJESİ
Eğitim sektöründeki 20. yılımızda
uygulamaya koyduğumuz yeni eğitim
modelimiz kapsamında 1. ve 2.
sınıflarda uygulanmaya başladığımız
Sınıf Bilgesi Projesi için her hafta bu
sınıfların her şubesinden bir öğrenci
seçilir.Bilge seçilen öğrencimize bilgelik
kartı takılır ve bilgelik araştırma
sorusu verilir. Öğrencimiz o hafta
içinde soru hakkında araştırma yapar
ve öğrendiği bilgileri arkadaşlarıyla
ve öğretmenleriyle paylaşır. Bilgemiz
tahtaya çıktığında önce kendisini
tanıtır, ailesi ve ilgi alanları hakkında
konuşur daha sonra sınıf bilgesi olarak
araştırdığı konuyu arkadaşlarıyla
paylaşır.
Sınıf bilgesi projesiyle öğrencilerimizde
diyalog, dinleme, kendini ifade etme,
sorun çözme, saygı, karar verme,
özgüven, iş birliği, yardımlaşma, iletişim,
öz yönetim, kurallara uyma, sorumluluk
becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Çağfen Koleji 5-6-7 ve 8’inci sınıf öğrencileri, TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destek Programları Başkanlığı’nca bu yıl 12.si düzenlenen Tübitak
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na, Biyoloji,
Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Tarih ve
Türkçe alanlarında 21 proje ile katıldılar.
Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
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ÇAĞFEN COLLEGE COSTUME PARTY
Çağfen Koleji İlkokul-Ortaokul’u
İngilizce zümre öğretmenlerimiz, 7.sınıf
öğrencilerimiz ile gerçekleştirdikleri
kostümlü etkinlik ile okulda çoşkulu bir
hava yarattılar.
Çağfenliler ingilizce öğrenimlerini ders
dışı aktivitelerle pekiştirerek, milli kültür
ve değerlerini benimsemenin yanında
dünya insanı olarak yetişmenin de önemli
olduğunu gösterdiler!

ÇAĞFEN CUMA RESİTALLERİ
Çağfen Koleji İlkokul-Ortaokul
öğrencileri, cuma öğle aralarında
okulumuzda resitaller vererek tüm
Çağfenlileri bir araya topluyorlar. Uzun
yıllardır süregelen Cuma Resitalleri
okulumuzun önemli bir geleceği halinede
gelmiş bulunuyor. Oldukça başarılı
performanslar sergileyen öğrencilerimiz
bizleri gururlandırıyorlar.

İNGİLİZCE KULÜBÜ FACEBOOK SAYFASI YAYINDA!
Çağfen Koleji İngilizce Kulübü Facebook sayfası İngilizce Zümre
Öğretmenlerimiz tarafından oluşturulmuştur. Okulumuzda
İngilizce dersi kapsamında gerçekleştirirlen çalışmalar ve
etkinlikler bu sayfadan yayınlanacaktır.
Sizde facebook hesaplarınız üzerinden ‘cagfenspeakingclub’
ismiyle sayfamızı bularak takip edebilirsiniz.
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ÇAĞFEN’DE MECLİS SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİ!
Çağfen Koleji’nde demokrasi kültürü temel alınarak gerçekleştirilen
‘’Başkanlık Seçimi ‘’heyecanı yaşandı.
Öğrenci merkezli okul
anlayışına dayanan okul
meclisi projemizde her şubeden
seçilen sınıf temsilcileri ve sınıf
bilgelerinden oluşan meclis
her hafta belirlenen temalarda
oturumlarını düzenler ve
kararlar alır. Okul meclisi
projesi ile Cumhuriyetimizin
demokrasi ile güçlendirilmesi;
öğrencilerimizde yerleşik
bir demokrasi kültürünün
oluşturulması, hoşgörü
bilincinin geliştirilmesi, kendi
kültürünü özümsemiş, milli
ve manevi değerlere bağlı,
evrensel değerleri benimseyen
nesillerin yetiştirilmesi,
öğrencilere seçme, seçilme
ve oy kullanma kültürünün
kazandırılması; katılımcı olma,
iletişim kurabilme, demokratik
liderliği benimseyebilme
ve kamuoyu oluşturabilme
becerilerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda okulumuzda
2017-2018 Eğitim- Öğretim
Yılı Öğrenci Meclis Başkanı ve
üyeleri seçimi gerçekleştirildi.
Okul meclisi seçimleri, İlkokulOrtaokul ve Anadolu Lisesi
için ayrı ayrı gerçekleştirildi.
Kapalı oyla yapılan seçimler
sonucunda aşağıdaki sınıf
temsilcileri belirlendi.Başkanlık

için aday olan öğrenciler 1720 Ekim tarihleri arasında
propaganda çalışmalarını
yürüttüler. Bu süreçte sınıfları
gezip kendilerini tanıtan,
teneffüslerde ve öğle aralarında
seçim gezilerine çıkan öğrenciler
aynı zamanda hazırladıkları
poster ve sloganları da okulun
çeşitli yerlerine asma fırsatını
buldular.
Demokrasinin okulumuzda
birebir örneğini yaşayan, oy
veren, sandık kurullarında
ve oy sayımında görev alan
öğrencilerimize teşekkür ediyor,
başkanlık seçim çalışmalarını
ciddiyetle yürüten aday
öğrencilerimizi kutluyoruz.
Yeni öğretim yılında İlkokulOrtaokul okul meclisinde sınıf
temsilcisi olarak yer alacak
Çağfenliler; Efe Soğancı, Mirza
Uçmazbaş, Elif Gürgan, Ali Kayra
Kocatürk, Nil Karaca, Yağmur
Eyidoğan, Alp Kartal Şerefoğlu,
Defne Erem, Azra Akıllıoğlu,
Zeynep Selin Fındıklı.
Anadolu Lisesi Okul Meclisi
Başkanı ise Cihan İnan
olmuştur.
Öğrencilerimize yeni
görevlerinde başarılar diliyoruz.
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2 Kasım - 7 Kasım 2017

ÇAĞFENLİLER ATA’MIZIN HUZURUNDA!
Çağfen Koleji olarak 6-10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası
kapsamında ATAmızın huzurundaydık!
Çağfenliler olarak resmi tören ile Mozole’ye çelenk sunumumuzu
gerçekleştirdikten sonra Okul Müdürümüz Kemal Durak anı
defterine yazdığı metinle Atamıza minnettarlığımızı sunmuştur.
Büyük Önder Atatürk’ü saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.
Çağfen Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri 2 Kasım Perşembe günü,
İkokul-Ortaokulu öğrencileri ise 7 Kasım Salı Günü Duatepe Zafer
Anıtı, Alagöz Karargah Müzesi ve Eski Meclis ziyaretlerimizin
adından gerçekleştirdikleri ‘’Anıtkabir Ziyareti’’ ile Ata’mızın
huzuruna çıktılar.
Düzenlenen resmi törenler ile Mozole’ye çelenk sunumumuzu saygı
duruşuyla tamamladıktan sonra Okul Müdürlerimiz Anıtkabir özel
defterini imzalayarak mesajlarını yazdılar.
İlkokul-Ortaokul Müdürümüz Neslihan Sağnak mesajında
Çağfenliler olarak ortak duygu ve düşüncelerimizi kaydetti.
‘’Huzurundayız!
Bayrak, vatan, millet kavramlarının bilincinde Eskişehir’den selam
ve şükran sana!
Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize and
içeriz!’’
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ATA SPORLARI ‘OKÇULUK’
Çağfenliler Atasporlarımızı öğreniyorlar!
Eskişehir Sultan Geleneksel Ata Sporları
Derneği Başkanı Cüneyt Buzlu ve Başkan
Yardımcısı Mesut Özcan Çağfen Koleji
İlkokul- Ortaokul’u Cuma Konseyi’nde
öğrencilerimizle buluştular. Misafirlerimiz,
Çağfenlilere ok çekme, ok atma ve
geleneksel okçuluğun tarihi ile ilgili
uygulamalı bir sunum yaptılar.
Konuklarımıza değerli paylaşımları için
teşekkür plaketi vererek etkinliğimizi
sonlandırdık.

6 Kasım 2017

ÇAĞFEN’DEN ‘YARDIMLAŞMA HAFTASI’
KAPSAMINDA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Değerler eğitimimiz kapsmaında 6-10 Kasım haftasında
yardımlaşma değerini öğrendiler. Bu bağlamda Çağfen Koleji
olarak, Eskişehir Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği ve LÖSEV ile
işbirliği içinde yürütülecek iki farklı kampanya düzenledik.
Öğrencilerimiz ilk kampanya dahilinde kimsesiz çocuklarımız için,
Çağfen Koleji öğretmenleri tarafından Espark LCW mağazalarında
hazırlanan hediye paketlerinden satın alarak, haftanın sonunda
sahiplerine teslim edilmek üzere okuldaki yardımlaşma kutusuna
bıraktılar. Toplanan bu 79 adet hediye paketi Kimsesiz Çocukları
Koruma Derneği ile işbirliği içerisinde sahiplerine teslim edildi.
Çağfenliler Yardımlaşma Haftası kapsamında 8-10 Kasım tarihleri
arasında LÖSEV tarafından okulumuzda açılan stantlarda çeşitli
ürünler sergilenerek satışa sunuldu. Stantlar 3 gün boyunca LÖSEV
Ailesi’ne destek olmak isteyen Çağfenlilerin satışına açıldı.
Öğrencilerimizin yardımlaşma değerini içselleştirmelerinin yanısıra
kimsesiz çocuklarımızın ve LÖSEV Ailesi fertlerinin yüzlerinde
küçük de olsa bir tebessüm oluşturabilmeyi amaçladık ve
kampanya sonunda amacımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşadık.

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
2017-2018 Öğretim Yılı için Çağfen Koleji Okul Aile Birliği
Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı sonunda Okul Aile Birliği Başkanımız Gülcen Şirin,
Başkan Yardımcımız Ebru Yönlüer, Saymanımız Özlem Gürkaş,
Asil Üyelerimiz; Gözde Uçmazbaş, Deniz Bayrakçı, Meral Kaya,
Yasemin Hekimoğlu, Hilal Şahin Kaya olarak belirlendi.
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10 KASIM TÖRENLERİ
Beni görmek demek, mutlaka yüzümü
görmek demek değildir. Benim fikirlerimi,
benim duygularımı anlıyorsanız ve
hissediyorsanız, bu kafidir.’
Seni sonsuzluğa, ölümsüzlüğe uğradığımız
bugün ve her daim, zihnimizdesin. Seni her
gün ruhumuzda taşıyor, gösterdiğin yolda
yeni nesiller yetiştiriyoruz. Okullarımızda
gerçekleştirilen anma programlarıyla
Çağfenliler Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün aziz hatırasına saygılarını ve
minnetlerini göstermiş oldular.
ATA’ mızı bir kez daha saygı ve özlemle
anıyoruz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyetimizin 94.yılı!

Tüm okullarımızda bugün Cumhuriyetimizin 94.yılını coşkuyla
kutladık. Ay yıldızlı bayrağımızın kırmızı-beyaz renklerine bürünen
Çağfen Koleji İlkokul-Ortaokul’u öğrencilerinin hazırladıkları 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı programı velilerimizin de katılımıyla
gerçekleştirildi.
Çağfen Koleji ailesi olarak, Cumhuriyetimizin 94. yılında da onu
koruyacak ve devam ettirecek nesiller yetiştireceğiz.
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
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ÇAĞFEN MÜNAZARA EKİBİ
Sorun Çözme Becereleri dersi kapsamında İlkokul-Ortaokul
Yerleşkemizde 7.sınıflar arası münazara yarışması düzenledik.
Münazaranın konu başlığı; Çocuğa en doğru eğitimi veren aile
midir? Okul mudur?
7-a sınıfı okul 7-b sınıfı ise eyi seçerek hazırlıklarını yaptılar.
Okulumuzun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte
öğrencilerimiz konularını en iyi bir şekilde savundurlar.
Münazaranın sonucunda 7-b sınıfı bir adım önde tamamlamıştır.
7-A sınıfından Bengisu Kocatürk
Düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikle öğrencilerimizde hazırlıklı
konuşma yapabilme becerisi, karşısındakini ikna etme, münazara
türünün özelliklerini kavrama, dinleyici karşısında tartışabilme gibi
özellikleri geliştirmeyi amaçladık.

8 Aralık 2017

KEEP IN TOUCH ‘KARAOKE TIME’
English Club Karaoke Time!
Today our students sang karaoke songs
with their classmates and teachers. Music
is universal language of mankind. And
Language is not just a lesson. It must be a
part of life.

Çağfen Koleji İlkokul-Ortaokul’unda bu
hafta Yabancı Dil Zümremiz’in cuma günleri
14:30 - 16:00 saatler arasında düzenlediği
Keep In Touch saatimiz kapsamında
öğrencilerimiz karaoke yaptılar.
Öğrenci merkezli, ingilizcenin aktif bir
şekilde kullanıldığı, yabancı dilin önemi
ile ilgili bilgilendirmeler yapıldığı ve
sürekliliğinin sağlandığı Keep In Touch
saatimizde, öğrencinin dil ile olan bağlantı
ve irtibatının güçlenerek devam etmesini
hedefliyoruz.
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3. KARİYER GÜNLERİ BAŞLADI!
Üniversite aşaması öncesinde Anadolu
Lisesi öğrencilerimizin kendi gerçekleri,
istihdam ve yönelimlerini temel alarak,
geleceklerini şekillendirecek ve bir
yaşam sürdürecekleri meslek alanlarını
belirlemelerine destek olmak amacıyla
2015 yılında başlattığımız Çağfen
Kariyer Günleri’ne bu yıl 3.süyle devam
ediyoruz.
3.Kariyer Günleri kapsamında
okulumuzun Kültür ve Edebiyat Kulübü
öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte
konuğumuz şair ve yazar Zerrin
SARAL’dı.
Konuşmasına kendi yazarlık
serüveninden de söz ederek başlayan
Sayın Saral, ilerleyen dakikalarda
öğrencilerimizin edebiyat ve yazarlıkla
ilgili sorularını da cevapladı.
Sayın Zerrin SARAL’a bizlerle birlikte
olduğu için teşekkür ederiz.

1 Aralık 2017

ÇAĞFENLİLER
“AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ”NDE!
Çağfen Koleji İlkokul-Ortaokul’u Cuma
Konseyi’nde bugün,Eskişehir Arama
Kurtarma Eğitim Merkezi eğitmenleri
Ömer Canayakın, Eren Temel ve Fatih
Avcı Çağfenlilere “Okullarda Afet Bilinci”
sunumu gerçekleştirdiler. Sunumda deprem
esnasında yapılacakları uygulamalı olarak
da öğrenen öğrencilerimizin afet eğitimine
ilgisi oldukça yüksekti.
Değerli eğitmenlerimize başarılı sunumları
için bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.
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CAMBRIDGE SINAVLARI 13
MAYIS’TA ÇAĞFEN KOLEJİ’NDE!

Cambridge sınavları uluslararası
geçerliliği olan ve 130 farklı ülkede
2700 merkez tarafından uygulanan, 3
milyonun üzerinde öğrenci katılımı olan
sınavlardır. Cambridge Üniversitesi’nin
yapmış olduğu bu sınavlar dünyada
gerçerliliği olan sınavlardır. Dolayısıyla
bu sınava girerek bu sertifikalardan birini
alan öğrencilerimiz, ingilizce seviyesini
tüm dünyada belgeleyebilmektedir.
Cambridge sınavlarının tamamı yabancı
dil öğretiminde esas olan okuma
(reading), yazma (writing), dinleme
(listening) ve konuşma (speaking)
gibi 4 temel beceriyi ölçmektedir.
Sınavların değerlendirilmesi İngiltere’ye
gönderilerek yapılır.
Aynı gün içinde iki aşamadan
oluşan sınavlarda biirinci aşamada
okuma(reading), yazma (writing), dinleme
(listening) becerileri ölçülmekte, ikinci
aşamada ise Cambridge Üniversitesi
tarafından yetkilendirilmiş bağımsız
öğretmenler tarafından konuşma
(speaking) becerileri ölçülmektedir.
Cambridge Sınavları Neden Önemlidir?
• Yurt dışında eğitim, çalışma vb.
nedenlerle oturma hakkı talep edenlerin
vize başvurularında kabul edilen onaylı
sertifikalardır.
• Bu sertifikalardan herhangi birini
alan bir öğrenci dünyanın herhangi
bir okulunda İngilizce seviyesini
belgeleyebilmektedir.
• Cambridge Üniversitesi tarafından
uygulanan bu sınav ile ülkemizde veya
yurt dışında İngilizce‘nin gerekli olduğu
eğitim programlarına devam edecek
öğrencilerimiz sertifikalarını İngilizce
hazırlık
yılından muafiyetlerinde kullanabildikleri
için bu sınava önem veriyoruz.
• Bu sınavlardan alınan puanlar YÖK ve
ÖSYM tarafından da kabul edilmektedir.
www.osym.gov.tr adresinde yabancı
dil sınavları eş değerlilik tablosunda
mevcuttur.

ÇAĞFEN KOLEJİ KOÇLUK SİSTEMİ
8. sınıflarımızda bu yıl uygulanmaya
başlayan koçluk sisteminde amacımız
öğrencilerimizin birebir takiplerinin
yapılması ve desteklenmesidir.
Her 9 öğrenciye 1 öğretmen ( Koç ) Tayin
eilecek öğrencilerin akademik, psikolojik
durumları takip edilmektedir.
Koçlar, öğrencilerinin girmiş olduğu
sınavlardan, Hafta sonu öğrenci tarafından
çözülmesi gereken soru sayısına kadar
öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin
raporlar tutarak bunları ilgili birime iletirler.
Okul içinde veya okul dışında koçluk
yaptıkları öğrencilere destek olurlar.
Öğrenci koçluğu öğrenci performanslarını
maksimize eder. Ancak öğrencilerimizin
koçluk hizmeti aldıkları bu dönemin
ergenlik dönemine denk geldiği de göz
ardı edilmemelidir. Yani öğrencinin okul
ve ders başarısı maksimize edilmeye
çalışılırken gencin yaşamdan zevk alma,
sosyal, kültürel alanlarda kendini ifade
edebilme özgürlüğünün kısıtlanması
gerçek anlamda performansını maksimize
edemeyeceği gibi gelecek yıllarda yaşamla
uyum sağlanmasında negatif yönde etkiler
bırakacaktır. İşte bu noktada koçluk sistemi
devreye girer;
- Öğrencinin başarılı olması için yalnızca
ders çalışması yetmez. Akıllıca ve verimli

ders çalışmayı öğrenmesi ve planlama
yapabilmesi gerekir. Koç öğretmen rehberlik
birimi ile uyguladığı test ve envanterler
ile öğrencinin öğrenme stiline uygun ders
çalışma programları ile öğrencinin doğru
çalışmasını sağlar.
- Öğrencilerin ve velilerin çoğu ders
çalışamamasından ya da çalışsa da
başaramamasından şikayetçidir. Aslında
öğrencilerin çoğu aynı zeka düzeyine
sahiptirler. Aradaki fark öğrencinin
kendini tanıması ve kendi motive
etme performansıdır. Koç öğretmenler
motivasyonu sağladığı gibi öğrencinin
kendini tanımasını sağlar.
- İyi öğrenciler bu başarılara hedef
koyarak, olumlu düşünerek, yüksek
motivasyon sağlayarak, etkin ve etkili
çalışarak ulaşmaktadırlar. Bu farkındalığı
öğrencilerine aşılar.
- Öğrencilerinin deneme sonuçlarının
analizini kontrol eder, rehberlik servisi
ile birlikte bireysel programlar oluşturur,
projelerle motivasyonlarının sürekli artması
için çalışır.
Kısaca koçluk sistemi öğrencinin düşünme
becerilerini olumlu yönde geliştiren, içsel
kaynaklarını oluşturmasını sağlayan,
kendini tanımasına olanak sağlayan,
sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip
bunu gerçekleştirmesi için yol gösteren bir
programdır.

11 Ocak 2017

SNOWBOARD
TÜRKİYE 3. SÜ ÇAĞFEN’DEN!
Çağfen Koleji Ortaokul’u
öğrencilerimiziden Mirza Uçmazbaş,
Türkiye Kayak Federasyonu Kulüpler
Arası 1.ci Ayak Snowboard Ön
Elemenlerinde Türkiye 3.sü olmuştur.
Değerli öğrencimiz Mirza’yı tebrik eder,
başarılarıın devamının dileriz.

ÇAĞFEN, OKULLARARASI
KÜÇÜK ERKEKLER HENTBOL
ESKİŞEHİR 3 ÜNCÜSÜ
Çağfen Koleji Erkek Hentbol Takımı
Eskişehir Okullar Arası Küçük Erkekler
Hentbol Müsabakaları 3.cülük
mücadelesinde 17 Ocak Çarşamba günü 30
Ağustos Ortaokulu ile karşılaştı. Çağfenliler
çekişmeli mücadele sonunda maçı
kazanarak Küçük Erkekler Hentbol
Müsabakaları İl 3’üncüsü oldular.
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‘VAN - TUŞBA’
KARDEŞ OKUL PROJESİ
Çağfen Koleji Okul Aile Birliği, Van İli Tuşba
İlçesi için planladığı “Kardeş Okul” projesi
kapsamında İlkokul-Ortaokul binamızda
takı ve gıda stantlarından oluşan kermes
düzenledi. Elde edilen gelirle Tuşba
ilçesindeki bir okulun öğrencilerinin kitap ve
kırtasiye ihtiyaçlarının giderileceği kermese
ilgi yoğundu.
Değerli çalışmaları için Okul Aile Birliği
üyelerimize ve kermesten alışveriş yaparak
projeye katkıda bulunan tüm Çağfenlilere
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

AÇILIYOR!

BATIKENT ANAOKULU

Ön Kayıtlarımız Başlamıştır!
Tekpark Yaşam Merkezi

0 222 340 66 11
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ÇAĞFEN DİL KAMPI
Eskişehir’de ilk defa Çağfen Koleji
tarafından gerçekleştirilen Dil Kampı için
geri sayım başladı!
Çağfen Koleji olarak 2017-2018 Öğretim
Yılı’nın başında, Oxford ile işbirliği protokolü
yoluyla uygulamaya geçtiğimiz ‘’Yabancı
Dil Eğitim Modelimiz’’ kapsamında
gerçekleştirilecek ‘’Dil Kampı’’nda amacımız;
öğrencilerimizin 5 gün boyunca ingilizceyi
günlük hayatlarında da aktif bir şekilde
kullanmaları ve bu sayede dil becerilerini
geliştirmeleridir.
4,5,6 ve 7.sınıflarımız için 22 - 26 Ocak 2018
arasında Kuşadası Korumar Otel’ de 4 gece
5 gün yapılacak Dil Kampı programında;
dil çalışmaları, kültür turları, spor ve
motivasyon aktiviteleri yer almaktadır.

ÇAĞFEN KULÜPLER SİSTEMİ

4 Ocak 2018

İNGİLİZCE ZÜMRE TOPLANTISI
Cagfen College Foreign Language Teachers are ready for Next Semester!
Çağfen Koleji İngilizce Zümresi 2017-2018 Bahar Dönemi’ne hazır! Yabancı Dil
Koordinatörümüz Hande Özarslan başkanlığında İlkokul-Ortaokul Yerleşkemizde
toplanan zümremiz, yeni öğretim yılında Oxford işbirliği protoküyle yabancı dil
eğitiminde başlattığımız yeni yaklaşımlar ve uygulamaları değerlendirdikleri ‘’Dönem
Sonu Toplantısı’’nda Bahar Dönemi hazırlıklarını da tamamladılar.

Okulumuzda ortaokul ve lise öğrencileriyle
öğrenci kulüp çalışmaları yapılmaktadır.
Çağfen Koleji ortaokul ve lise öğrencileri
mezun olacakları tarihe kadar okul içi
kulüplerden en az iki farklı kulüpte ve okul
dışı kulüplerden en az bir kulüpte yer almak
zorundadır. Ara sınıfta gelen öğrenciler için bu
kural bir okul içi kulüp olarak belirlenmiştir.
Kulüp çalışmaları okul açıldıktan 4 hafta
sonra başlar ve okul bitiminden bir hafta önce
sona erer. Her kulübün bir veya iki sorumlu
öğretmeni vardır. Sınav grubu öğrencileri hariç
olmak üzere tüm ortaokul ve lise öğrencileri en
az bir en fazla üç kulüp seçerler. Sınav grubu
öğrencileri kulüp seçmek zorunda değildir.
Öğretim yılı başında, öğrencilere kulüp
çalışmalarını kısaca tanıtan ve sorumlu
öğretmenin ismini içeren bir kitapçık
yayımlanır. Öğrenci, kulüplerin önerildiği
bu kitapçıkta bulunan kulüplerle ilgili bilgi
edinir, kitapçığı inceler ve en az bir en fazla
3 tercih yapar. Sınıf koçları ve kulüp sorumlu
öğretmenleri; öğrencilerin tercihlerine,
sınıflarına, kulüplerin özelliklerine göre her
öğrenciyi 1 kulübe yerleştirir.
Öğrencilerin seçtikleri kulüplerde 1 hafta ekle/
sil süresi vardır. Ekle/ sil haftası sonunda
öğrenci kendi isteğiyle kulüp değiştirebilir
ya da kulüp öğretmeni tarafından kulüp
yeterliliklerini sağlayamayan öğrenciler
sınıf koçuna bildirilerek farklı kulüplere
yönlendirilebilir. Ekle/sil haftası sonunda
belirlenen listeler kesindir ve yıl sonuna kadar
çalışmalar çalışma takviminde belirlenen
tarihlerde yapılır.
Kulüp toplantılarında yoklama alınır. 3
defa kulüp çalışmalarına mazeretsiz olarak
katılmayan öğrenci kulüp üyeliğinden çıkarılır.
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SINAV VE SORU ÇÖZÜM KAMPI
8.sınıflarımız için 29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında
Antalya Side Port River Otel’ de 4 gece 5 gün yapılacak Sınav ve
Soru Çözüm Kampı programı için geri sayım başladı!
Çağfenliler kamp boyunca; soru çözümleri, deneme sınavı
uygulamaları, spor ve motivasyon aktiviteleri gerçekleştirecekler.

DRAMA ÖĞRENCİLERİ SAHNEDE!
3a ve 3b sınıfı öğrencileri öyküleme dersi kapsamında
yazdıkları öyķüleri drama dersinde bir araya gelerek
canlandırdılar. Çağfenliler öykülerini hazırladıkları kostümler
ile de desteklediler.

ÇAĞFEN TALES SINAV
MERKEZİ OLDU!
Çağfen Koleji İlkokul-Ortaokul
Yerleşkesi 3. Ulusal Tales
Matematik Yarışması’nda
Sınav Merkezi oldu!
2017-2018 Öğretim Yılı’nda
ilkokul 3 ve 4. sınıflarda;
ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda
okuyan öğrencilerin katılımına
açık olan sınava başvurular

talesmatematikyarismasi.
com adresinden bireysel
olarak yapılacaktır. Başvuru
sırasında öğrencilerin OkulSınıf/Adres ve iletişim bilgileri
talep edilmektedir.
Tales Matematik Yayınları
Uygulama soruları çoktan
seçmeli sorulardan
oluşacaktır. Her öğrenci
bulunduğu sınıfa kadar
öğrencilik yaşamı boyunca
edindiği tüm matematik
bilgisinden sorumludur.

ÇAĞFEN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ULUDAĞ’DA!

Güz Dönemi’nin son haftasında günübirlik Bursa ili kültür
gezisi gerçekleştiren Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Uludağ’da Genel
Müdürümüz Serkan Can Zengin ile de buluşarak sohbet etme
fırsatı da yakaladılar.

OXFORD BIG READ KAPSAMLI OKUMA YARIŞMASI
Çağfen Koleji Yabancı Dil Zümresi İlkokul-Ortaokul Yerleşkemizde
1.sınıftan 7.sınıfa kadar her öğrencimizin ‘’Oxford Big Read
Kapsamlı Okuma Yarışması’’na katılım sürecini başlattı. Yedi
yıldır, Türkiye’nin dört bir yanından öğrencinin katıldığı ‘’Oxford
Big Read Kapsamlı Okuma Yarışması’’ birkaç aşamadan
oluşuyor ve yarışmaya katılan her öğrenci yarışma sonunda
‘‘Katılım Sertifikası’’ almaya hak kazanıyor. Belirtilen kademe
öğrencilerimize katılımın zorunlu tutulduğu yarışmada,
zümremizin amacı öğrencilerimize yaratıcılık, hayal gücü ve
okuma sevgisi aşılamak.

