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PROF. DR. SAYIN İHSAN DOĞRAMACI'YI
SAYGIYLA ANIYORUZ.

Vakfımızın ve okullarımızın kurucusu Prof.Dr.İhsan DOĞRAMACI'yı
aramızdan ayrılışının 12. yıl dönümünde saygı, sevg� ve özlemle
anıyoruz.

Anısına saygıyla hazırladığımız anma programını
�zlemek �ç�n tıklayınız. 

http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-e-auutjz-l-r/
http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-y
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-auutjz-l-j/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-auutjz-l-d/


MYP DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP MÜZİK

Müz�k ders�nde öğrenc�ler�m�z Ableton programını kullanmaya
başladılar. Bu uygulama  �le sorgulama becer�ler�n� gel�şt�ren öğrenc�ler,
r�sk alarak yen� keş�fler yaptılar. Bu bağlamda müz�k eserler�ne çeş�tl�
ses effectler�n� uyguladılar. Bunlardan reverb, delay, flanger sayılab�l�r.
Müz�ğ�n p�tch, ga�n g�b� ayarları �le oynanarak eks� ve artı derecelerde
ses�n değ�ş�m�n� fark ett�ler. Kend� r�t�m kalıplarını oluştururken dörtlük,
onaltılık değerler� programa nasıl ayarlayab�lecekler�n� öğrend�ler.
Sess�on ve Arrangement ekranlarını �nceled�ler. Condenser, dynam�c,
r�bbon m�krofonlarını ve ses kartının ne �şe yaradığını öğren�rken, bazı
öğrenc�ler enstrümanlarını ses kartına nasıl bağlayab�lecekler�n�
deney�mled�ler. Ses kaydı yapılırken feedback’ e düşmemek
konusunda alınab�lecek önlemler� de öğrend�ler.

GÖRSEL SANATLAR



10. Sınıflar MYP V�sual Arts

9. Sınıf öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte, daha önce araştırdıkları sanat akımları
ve tems�lc�ler� doğrultusunda, sorgulama cümlem�z olan tanımanın
�let�ş�mde önem�, b�z k�m�z ve bunu nasıl �fade edeb�l�r�z konusunda
çalışmalarını başlattılar. Buradan yola çıkarak, sanat k�ml�k �l�şk�s�,
sanatsal yaratıcılık sürec�n� k�ş�sel keş�flerle ortaya koyarak,
düşünceler�n� bey�n fırtınalarıyla planlayacaklar. F�k�rler� sentezleme,
tasarlama, esk�z yapma, detaylandırma formal ve kr�t�k anal�zler yapma
ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden sürec�
yansıtan kend� öz k�ml�kler�n� anlatan b�r sanatsal ürün oluşturacaklar. 
İlk olarak, b�lme ve anlama kr�ter�m�ze �l�şk�n: 
- Kavramlar, süreçler ve uygun d�l�n kullanımıyla b�rl�kte, �şlenen sanat
dallarıyla �lg�l� b�lg�s�n� göstermey�, 
- Or�j�nal ya da değ�şt�r�lm�ş bağlamlarda sanat dalının rolünü anladığını
göstermey�, 
- Sanatsal çalışmaları hakkında b�lg� vermek �ç�n daha önce ed�n�len
b�lg�y� kullanmayı hedefl�yoruz.

10. Sınıflar MYP V�sual Arts 
10. Sınıf sev�yes�nde, sorgulama cümlem�z “K�ş�n�n b�r güzell�k ve
beğen�  algısı gel�şt�rmes�, kend� gerçekl�ğ�n� oluşturan deney�mler� ve
olayları anlamalarına bağlıdır.” Bu başlık çerçeves�nde, seç�len tekn�k
doğrultusunda “process journal” “sayfalarını oluşturmayı hedefled�k.
Tekn�ğe �l�şk�n malzemeler�, oluşturacakları kompoz�syonlara göre 
hazırlayıp, estet�k açıdan hoş buldukları b�r alanın renkl� res�m
ugulamalarını oluşturacaklar. Estet�ğ�n �nsanların davranışlarını ve
�l�şk�ler�n� nasıl etk�led�ğ�ne da�r b�r anal�z yapacaklar. 
İlk olarak, b�lme ve anlama kr�ter�ne �l�şk�n: 
- Kavramlar, süreçler ve uygun d�l�n kullanımıyla b�rl�kte, �şlenen sanat
dallarıyla �lg�l� b�lg�s�n� gösterm�ş, 
- Or�j�nal ya da değ�şt�r�lm�ş bağlamlarda sanat dalının rolünü anladığını
gösterm�ş, 
- Sanatsal çalışmaları hakkında b�lg� vermek �ç�n daha önce ed�n�len
b�lg�y� kullanmış olacaklar.

HAFTANIN SANATÇISI



Duru Sunar 12F

T�tle: The gesture of the f�gure

S�ze: 35x50cm

Med�a: Graph�te draw�ng

İDV ÖZEL BİLKENT LİSESİ ERKEK
BASKETBOL TAKIMIMIZ SEZONA HAZIRLIK
MAÇI İLE START VERDİ

Okul sporları müsabakalarında mart ayında okulumuzu tems�l edecek
Erkek basketbol takımımız, hazırlık maçında Doğa kolej� �le karşılaştı.
Fa�r Play olgusunun ağır bastığı karşılaşmada önümüzdek� maçlar �ç�n
hazırlanma fırsatı yakaladık. Okul erkek basketbol takımımıza okul
sporları müsabakalarında başarılar d�ler�z.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİMİZDE DİSİPLİNLER



ARASI ÇALIŞMALARIMIZ

Etk�nl�ğ� �zle

Bu hafta Beden Eğ�t�m� dersler�m�zde; XOX parkur akt�v�tes�n�
gerçekleşt�rd�k .Parkur sırasında öğrenc�ler�m�z Matemat�ksel düşünce
becer�ler�n� bedensel akt�v�te �le b�rleşt�rerek, dersler arası eğlencel� b�r
akt�v�te yapma şansı buldular.

GES ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

Özel B�lkent L�ses� 11 IB öğrenc�ler�nden Çevren�n Genç Sözcüler�
2022 ek�b� olarak Slovenya’dan proje ortağımız “G�mnaz�ja �n Srednja
Sola Rudolfa Ma�stra” okulu �le yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının
kullanımı �le �lg�l� b�r toplantı gerçekleşt�rd�k. Toplantı sonucunda �k� okul
Güneş Enerj� S�stemler� �le �lg�l� ortak b�r farkındalık sunumu
hazırlamaya karar verd�k. Sunumu okullarımızda farkındalık artırmak
�ç�n her yaş grubu �le paylaşacağız.

Pazartes� günü ortak okulumuzla yapacağımız toplantı �ç�n her �k�
okulun GES �ç�n çatı hesaplamalarını da yapıp makalem�z� yayına
hazırlayacağız.

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-auutjz-l-h/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-auutjz-l-p/


Çevren�n Genç Sözcüler� olarak projem�z �ç�n gerekl� olan bütçeye katkı
sağlamak adına pazartes� ve cuma günler� okulumuzda kermesler
gerçekleşt�rd�k.

Okulumuzda güneş panel� �le aydınlatılacak noktayı seçmek ve
kullanacağımız panel s�stem�n� bel�rlemek �ç�n ERSİS ENERJİ �le
okulumuzda görüşme gerçekleşt�rd�k. “Enerj� ve Çevre”, “B�l Enerj�”
derg�ler�nde projem�zden bahsett�ğ�m�z makalem�z� yayınlayacağız.
G�r�ş kor�dorumuzda  yer alan aydınlatma s�stem� GES paneller�
kullanacağız.

GES'�n okulumuza montajı konusunda sponsor olan ERSİS ENERJİ
Sayın Emre Aşıkoğlu'na sonsuz teşekkürler�m�z� sunarız. Bu hafta
HALK ENERJİ tarfaından tesl�m ed�len güneş paneller�n�n montajı
yapıldıktan sonra önümüzdek� günlerde kor�dorlarımızı GES �le
aydınlatıp, karbon ayak �z�m�z� azaltmayı planlıyoruz.

B�zlere, GES paneller�n�n okulumuza tem�n� ve  konusunda sponsor
olan HALK ENERJİ f�rmasından  sayın  Mustafa At�lla'ya sonsuz



teşekkürler�m�z� sunarız. Ayrıca GES b�lg�lend�rme toplantı ve
röportajlar konusunda b�zlere destek olan tüm HALK ENERJİ
mühend�s ve çalışanlarına çok teşekkür eder�z.

Önümüzdek� günlerde, sürdürüleb�l�r enerj� kaynaklarının okullarımızda
ve  evler�m�zde daha çok kullanılması konusunda b�zler Çevren�n Genç
Sözcüler� olarak daha tem�z ve güzel b�r dünya �ç�n çok çalışacağız.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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