
Değerli kurucum ve kurucu temsilcim, değerli yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, 

Ve uzun bir aradan sonra çok özlediğimiz sevgili öğrencilerimiz 

 Covid-19  salgını ve  tatilin ardından,  heyecanla beklediğimiz öğrenme heyecanı içindeki 

pırıl pırıl öğrencilerimizi,  öğretmenlerimizi bu önemli ve mutlu günümüzde, hepinizi sevgi 

ve saygılarımla selamlıyor. Yeni eğitim- öğretim yılının Bilge   Okulları  ve tüm ülkemiz için 

başarılarla dolu  bir yıl olmasını diliyorum. 

Eğitim; bireyin ve toplumun sosya ekonomik ve kültürel gelişimini sağlayan, millî ve manevî 

değerlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktaran; olmazsa olmaz, vazgeçilemez ve 

ertelenemez bir süreçtir. 

Bunun içindir ki; bir ülkenin kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine nasıl bir gelecek 

hazırladığının en önemli göstergesi o ülkenin eğitim sistemi ve onun ne ölçüde hayata 

geçirilebildiğidir. Okullar olarak Bizim de görevimiz de ulusal ve uluslararası alanda 

öğrencilerimize, zihin dünyalarını şekillendiren müfredata sahip çıkarak iyi bir eğitim sistemi 

ve bunun başarılı bir şekilde uygulanması ile ülkemizin uluslararası alandaki yarışında bilgi 

ve teknoloji toplumu olarak       üstünlük sağlamaktır.       

Biliyorum ki bu yıl şimdiye kadar yağtığımız açılıştan farklı bir açılış yaşıyoruz bu yıl 

ortaokulda ortaokula başlayıp neredeyse hiç okula gelemeden 6. Sınıflarımız ile birlikte yeni 5 

lerimiz keza geçen yıl 9. Sınıf olup online eğitimlerle eğitimini sürdüren ve fiziksel anlamda 

lisede olamayan 10. Sınıflarımız ve 9. Sınıflarımız ilk kez okula başlarcasına ayrı bir heyecan 

içindeler.  İşin aslı belkş bu süreç hepimiz pek çook şeyin ne kadar kıymetli olduğunu anladık 

aldığımız nefesin, yüzyüze yaptığımız derslerin sarılmanın ekran olmadan y 

Neredeyse  geride bıraktığımız 1,5 yılda yaşanan zorlu süreçten çıkarak en  kısa sürede yeni 

normallere uygun bir şekilde eksikleri tamamlayarak yoğun bir akademi yıl bizleri bekliyor.  

Bizler de yaklaşık 1 aydır öğretemnelerimizle tüm bunları göz önünde bulundurararak sizleri 

en iyi şekilde geleceğin beklentileri doğrultusunda yetiştirmek için hazırlıklarımızı yaptık.  

Tam da bu bağlamda Bizler Bilge Okulları olarak değerli kurucumuz ve Kurucu temsilcimiz 

önderliğinde gördüğünüz gibi  yep yeni olan okulumuza eklenen çoklu Zeka, Robatik 

STEAM ve Maker, Kod yazma labları akademik birimleri ile öğrencilerimizi çok daha 

zenginleştirilmiş bir öğretim ortamında onları sadece şıklardan en doğrusunu seçen öğrenciler 

olarak değilsoru soran araştıran sorgulayan eleştiren, doğayı hayvanları seven ve sagı duyan 

ve fayda sağlayan, merhametli ,hayal  kuran, merak edem ana dilini ve yabancı dilini ıyı 



kullanankültürlerarası anlayışa önem veren, değer ve inanaçlarına bağlı güncel 21 yy 

becerilerine sahip iyi bir insan olarak  yetiştirmeyi hedeflediğimiz ifade etmek 

istiyorum. 

 

          Geleneksel öğrenme ve öğretme anlayışımızı sorgulayarak değiştirmemiz gerçeğinden 

yola çıkarak; geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi; araştırma yapabilen, keşfederek öğrenen 

sorunlara farklı açılardan bakarak yeni çözümler geliştirebilen ve 21 yy ın gereği birer takım 

çalışanı olarak yetiştirmek için STEAM, robotik ders içeriklerini müfredatımıza ekleyerek ele 

alınan bir konuya veya soruna disiplinlerarası çözümle farklı çözümler üretmeleri için 

gerekli ortamları hazırladık. Bu anlamda heyecanımız gerçek ten bu yıl çok farklı. 

SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ VE SEVGİLİ GENÇLERİMİZ 

  Başöğretmenimiz Atatürk’ün de dediği gibi “Tek bir şeye ihtiyacımız vardır; o da çalışkan 

olmaktır”. Sizlerin dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sonucunda 

,kazanacağınız bilgi ve becerilerin önünüzdeki yıllarda bir üst öğretimde sizi başarılara 

götüreceğini unutmayınız. Bizler de bu amaç   doğrultsun da sizlerin her an yanınızda olup 

her konuda sizlere destek  olacağız. 

     Bu yıl burada olamayan velilerimize de  sadece eğitim-öğretim değil, onların vatanını 

milletin seven iyi ve dürüst bir insan olarak yetiştirme çabasında olduğumuzu ileterek     

okulumuza öğretmenlerimize güvenerek sizlere emanet ettikleri için teşekkür ediyorum. 

Evet sözlerimi sonlandırırken Geleceğimiz çocuklarımızı, temiz vicdan ve ahlak ile dolu, 

erdemli bir nesil olarak yetiştirme sözümüzü bir kez daha tekrarlıyor, sevgi, saygı, hoşgörü , 

milli kültür ve adalete ilkesine dayalı , Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda ,başarılı bir 

öğretim yılı diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  
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