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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

18 Mart Çanakkale Zafer�'n�n 107. yıl dönümünde başta Gaz� Mustafa
Kemal Atatürk ve s�lah arkadaşları olmak üzere tüm gaz� ve
şeh�tler�m�z� saygı ve m�nnetle anıyoruz.

Çanakkale Şeh�tler�'n� Anma Tören�m�z� İzlemek İç�n Tıklayınız.

VISUAL ARTS EXHIBITION 2022
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Bu yıl on �k�nc�s�n� gerçekleşt�rd�ğ�m�z, okulumuz IBDP V�sual Arts
öğrenc�ler�m�z�n serg� açılışını, 15.03.2022 tar�h�nde, B�lkent
Ün�vers�tes� FADA serg� salonunda gerçekleşt�rd�k. Öğrenc�ler�m�z
IBDP V�sual Arts ders� kr�terler� doğrultusunda, yaptıkları sanatsal
çalışmaları, �zley�c�ler �le buluşturarak sürec� başarıyla tamamladılar.



GES KARBON AYAK İZİNİN AZALTILMASI
PROJESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE
YÖNELİK FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Bu hafta Çevren�n Genç Sözcüler� grubumuz ortaokuldak�
öğrenc�ler�m�z� okulumuzda ağırlayarak yen�leb�l�r enerj� ve okulumuzda
kurulmuş olan güneş paneller� hakkında b�lg�lend�r�c� sunumlar verm�ş
oldu. 11IB DP grubunda yer alan öğrenc�ler�m�z projen�n aşamasını ve
güneş paneller�n�n kuruluşunu anlatmak amacıyla b�r sunum hazırlayıp
konferans salonunda tüm ortaokul öğrenc� ve m�saf�r öğretmenler�m�ze
sunum yapmış oldular. Hazırlanan broşürler sayes�nde çeş�tl� anketler
tasarlandı ve bu anketler�n sonuçlarını da yazacakları olan
makaleler�nde kullanmayı amaçlıyorlar. Bu sunum tüm öğrenc�ler �ç�n
hem b�lg�lend�r�c� hem de key�fl� geçm�şt�r, ortaokul öğrenc�ler�m�z de
yen�leb�l�r enerj� hakkında öneml� b�lg�ler öğrenm�ş oldular. Aynı
zamanda öğrenc�lerden sunum önces�nde ve sonrasında
hazırladığımız anketler� cevaplamalarını �sted�k. İlk yaptığımız ankette,
öğrenc�ler�n sürdürüleb�l�r enerj� hakkındak� farkındalık düzeyler�n�
ölçtük. İk�nc� yaptığımız ankette �se, öğrenc�ler�n yaptığımız sunum
hakkındak� düşünceler�n� öğrend�k. Bu sayede de yaptığımız sunumun
ne kadar etk�l� olduğunu gördük. Devamı ...
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REHBERLİK BİRİMİNDEN BİLKENT
ÜNİVERSİTESİ TANITIM GEZİSİ

12. Sınıf TM-MF ve DP öğrenc�ler�n�n katılımıyla B�lkent 
Ün�vers�tes�’ne b�r tanıtım gez�s� gerçekleşt�rd�k. Gez� sırasında
ün�vers�te  tanıtım of�s�nden öğrenc�ler rehber�m�zd�. Öğrenc�ler�m�z,
Merkez Kampüs �ç�nde yer alan fakülteler hakkında ayrıntılı b�lg� aldılar,
bölümler ve kampüs yaşamına da�r sorularına yanıtlar buldular.
Öğrenc�ler�m�ze gez� sırasında Rehberl�k Uzmanımız Meltem Küçük,
Ulusal Program Koord�natörümüz Özgür Bayam ve Türk D�l� ve
Edeb�yatı öğretmenler�m�zden Aslı Aydın eşl�k ett�.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDEN



YAZI İŞLERİ DERGİSİNİN YENİ SAYISI YOLDA…

Öğrenc�ler�m�z�n, başta yaratıcı yazma olmak üzere farklı yaratma
deney�mler�n� b�r araya get�ren zeng�n �çer�kl� derg�m�z�n yen� sayısına
�ntagram prof�l�nden ulaşab�l�rs�n�z.

Adres: b�lkent_yaz�_�sler�

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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