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22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ VELİ
MEKTUBU

Değerl� Vel�ler�m�z, 
22 N�san Dünya Günü, �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve çevre k�rl�l�ğ� g�b� konulara
d�kkat çekmek amacıyla çeş�tl� etk�nl�kler�n düzenlend�ğ�, uluslararası
çapta kutlanan gündür. Okulumuzda bu etk�nl�kler kapsamında
öğrenc�ler�m�z  “Daha tem�z b�r Dünya �ç�n” tüm gün f�k�r alışver�ş�yle
çevre sorunlarına çözümler üretmeye da�r araştırmalar yapmanın yanı
sıra kend� �lg� alanları �le �lg�l� proje grupları oluşturup sunumlar yaparak
beş farklı atölyede çalışacaklardır. Amacımız; 
1. Öğrenc�ler�m�z� olumlu eyleme davet etmek, 
2. Öğrenc�le�rm�z�n okul çevreler� ve toplumları üzer�nde olumlu b�r etk�
yaratmalarıı sağlamak 
3. Öğrenc�le�rm�z�n l�derl�k ve müzakere becer�ler�n� gel�şt�rmekt�r.

22 N�san Dünya Günü Vel� Mektubunu Okumak İç�n Tıklayınız.

Not: Öğrenc�ler�m�z�n 22 N�san tar�h�nde araştırmaları ve projeler�
�ç�n yanlarında b�lg�sayar get�rmeler� öner�yoruz.

Tem�z b�r Dünya’ya hep b�rl�kte daha sağlam adımlarla ulaşmak
d�lekler�m�zle…

Saygılarımızla

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP 4- 5 / KİMYA

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


MYP 4 - 5  Fen B�l�mler� dersler�m�z ,öğrenc�ler� sorgulamaya teşv�k
ed�p, gözlem ve deney yoluyla sorunları bağımsız ve �şb�rl�ğ� �ç�nde
araştırmaya yönlend�rmey� amaçlamaktadır. MYP Fen B�l�mler�
dersler�m�zde temel amaçlarımızdan b�r� de fen b�l�mler�n�n etk�ler�
üzer�ne yansıtma yapmaktır. Bunun yanısıra, öğrenc�ler�n düşünme,
araştırma, �let�ş�m, öz yönet�m ve  sosyal becer�ler�n� gel�şt�rmek adına
çalışma/akt�v�te/ etk�nl�kler düzenlenmekted�r.  Öğrenc�ler�n MYP 4 -5
Sc�ence A, B ,C ve D kr�terler�n�n gereks�n�mler� yer�ne get�rmek adına
çeş�tl� çalışmalar yapılmaktadır.

Fen dersler�m�zdek� uygulamalardan örnekler �ç�n lütfen buraya
tıklayınız.

KONUŞAN KİTAPLAR KULÜBÜ NİSAN AYI
KİTAP ÖNERİLERİ

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


HAFTANIN MATEMATİK SORUSU



Geçen haftanın çözümü �ç�n tıklayınız.

HAFTANIN SANATÇISI GÖRSEL SANATLAR

IRMAK KIZILIRMAK 10E

T�tle: Loss

S�ze: 35x50cm

Med�a: Aquarelle Penc�ls

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


GES KURULUMUYLA KARBON AYAK İZİNİN
AZALTILMASI

Projem�zle �lg�l� araştırma kaynaklarımızı, metodoloj� ve hedefler�m�z�
anlatan b�l�msel makalem�z� "Enerj� ve Çevre" "Synergy" derg�ler�n�n
Mart sayılarında yayınladık ve bu sayede daha çok �nsanın d�kkat�n�
çekmey� başardık. 18 Mart tar�h�nde Radyo ODTÜ'nün "Öğleden Sonra
Kuşağı"nda yaptığımız canlı yayını �le projem�z� d�nley�c�lere aktararak
farkındalığı en üst düzeye çıkarab�lmey� hedefled�k.

B�ld�ğ�n�z g�b� 30 – 31 Mart 2022 tar�hler�nde �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle
mücadele ve bu değ�ş�kl�ğ�n ekonom�ye etk�ler� bağlamında yapılan
"EKO İKLİM Ekonom� ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Z�rves� ve Fuarı" ATO
Congres�um'da 50.000 k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşt�.

Yoğun katılımla gerçekleşt�r�len bu uluslararası fuarda,
#yeş�lb�rhareket" doğrultusunda stant kurulumu gerçekleşt�rd�k.
Projem�z� anlattığımız stant büyük �lg� gördü, yeş�l salonda yaptığımız
proje sunumu farklı sektörlerden �ş �nsanları, katılımcılar ve öğrenc�ler
tarafından beğen� topladı, böylece projem�z�n etk�leş�m�n� artırmış
olduk. Eyleme geçt�ğ�m�z ana kısım burasıydı d�yeb�l�r�m, farkındalık
yaratmak ve öğrenc�ler�n �let�ş�m becer�ler�n� gel�şt�reb�lmeler�
bakımından çok ver�ml� b�r fuar oldu.

1 N�san'da Slovenya ortak okulumuzla gerçekleşen "Eco" fuarına
zoomdan katıldık, uluslararası bağlamda da ses�m�z� duyurmuş olduk.

13 N�san Çarşamba günü TRT Radyo 1 de "A�lece" programına konuk
olduk, daha çok �nsana doğru b�lg� vermek �sted�k.

22 N�san Dünya Günü, �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve çevre k�rl�l�ğ� g�b� konulara
d�kkat çekmek amacıyla çeş�tl� etk�nl�kler�n düzenlend�ğ�, uluslararası
çapta kutlanan b�r gün. Okulumuzda "Dünya Günü" kapsamında
öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte daha tem�z b�r gelecek �ç�n yapab�lecekler�m�z�
paylaşmak �st�yoruz.

13 N�san Çarşamba günü TRT Radyo 1 de "A�lece" programın
d�nlemek �ç�n tıklayınız.

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-fgkkuy-l-x/


İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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