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ÖĞRETMENLERİMİZ ... İYİ Kİ VARSINIZ...

İDV Özel B�lkent L�ses� olarak Öğretmenler Günü'nün heyecanını ve
haklı gururunu paylaşmak �ster�z. Eğ�t�m felsefem�z Başöğretmen
Mustafa Kemal Atatürk'ün özdey�ş�nde �fades�n� bulan "Geleceğ�n
güvences� sağlam temellere dayalı b�r eğ�t�me, eğ�t�m �se öğretmene
dayalıdır." temel düşünces�d�r. B�zler yet�şt�rd�ğ�m�z her b�r öğrenc�m�z�,
başta Atatürk �lke ve hedefler� doğrultusunda, vatan sevg�s�ne, evrensel
kavrayışa, b�reysel ve b�rl�kte �y� oluşa, eleşt�rel yaklaşıma, empat�ye, �ş
b�rl�ğ�ne, becer� ve duyarlılıkla donatmak arzusundayız. 
Öğretmenler Günü kutlu olsun.

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP 4 / 9. SINIFLAR MÜZİK DERSİ
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Öğrenc�ler�m�z, MYP 4 Müz�k ders�nde r�tm�n kültürel ve k�ş�sel �fadeye
etk�s� �ncelerken  term�noloj� b�lg�ler�n� gen�şlett�ler. Hız ter�mler�n�
öğren�p r�t�m �le �lg�l� konularda etk�nl�k yaptılar. Öğrenc�ler, r�t�m
kalıplarını Cumhur�yet Bayramı tören�nde serg�leme �mkanı buldular.

MYP 5 / 10. SINIFLAR MÜZİK

Öğrenc�ler MYP 5 Müz�k ders�nde,  “Programlı Müz�k” teması
çerçeves�nde K�ş�sel ve Kültürel İfade bağlamında Melod� ve R�tm�n
müz�ktek� h�kayeye etk�s�n� �ncelemeye devam ett�ler. Etk�nl�k
kapsamında müz�klere h�kaye yazdılar ve  h�kayes� olan müz�kler�
arkadaşları �le paylaştılar.

ÖĞRENCİMİZ ALGORITHM ANKARA
PROJESİNDE YERİNİ ALDI



Algor�thm Ankara, yazılım alanında kend�n� gel�şt�rmek �steyen l�se
b�r�nc� sınıf öğrenc�ler� g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�ne akt�f öğrenenler olarak
dâh�l etmek amacıyla yapılan b�r proje. 9E sınıfı öğrenc�ler�m�zden Ege
KARATOPRAK okulumuz B�lg�sayar B�l�m� ders� kapsamında katıldığı
Algor�thm Ankara proje sınavında �lk 100 öğrenc� arasına g�rerek 8 ay
boyunca projede eğ�t�m almaya hak kazandı. Öğrenc�m�z� tebr�k eder
başarılarının devamını d�ler�z. 

ULUSLARARASI DANS YARIŞMASI BİRİNCİSİ
OKULUMUZDA

9/C sınıfı öğrenc�ler�m�zden Bel�z Genç, 10 yıldır devam ett�ğ� bale
okulu (Dünya Dans Merkez�) �le 12 Kasım 2022 tar�h�nde katıldıkları
Kuzey Makedonya-Üsküp'de 'STAGE 2022 Internat�onal Dance
Compet�t�on' �s�ml� Uluslararası b�r dans yarışmasında kend�
kategor�ler�nde 1.l�k ödülünü alarak kupa �le Türk�ye'ye dönüş yaptılar.
İlg�l� haber� �zlemek �ç�n lütfen tıklayınız...

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ KUTLU OLSUN

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-zyuthuk-iijhlljtkj-d/


11. Sınıf öğrenc�ler�m�z�n Sokrates üzer�ne yaptığı çalışmalar, 10. Sınıf
öğrenc�ler�m�z�n felsef� sorulara �l�şk�n hazırladıkları posterler ve
münazara kulübümüzün felsef� münazarası �le Dünya Felsefe Günü'nü
kutladık.  Bu çalışmayla öğrenc�ler, Ind�v�duals and Soc�et�es ders�
bağlamında b�r Toplum H�zmet� gerçekleşt�rm�ş oldular ve felsefeyle
henüz tanışmayan k�tlelere felsefey� d�z�ler, f�lmler ve k�taplar
aracılığıyla anlatmış oldular. Kutlamamızı daha da coşkulu hale get�ren
sanatçı ek�b�m�z G�zem Afyonluoğlu, Ecem Gürsoy, Dora Işıldar'a ve
emeğ� geçen bütün öğrenc� ve öğretmenler�m�ze teşekkür eder�z.
Felsefe günümüz kutlu olsun!

KALPLERİMİZ BİRLİKTE ATIYOR

14 Kasım'da  Ankara Kanserl� Çocuklar Derneğ�ne yardım projes� �ç�n
11 IBDP sınıfından S�ne Ersan, Rüzgar Ersoy, Çağla Neh�r Özyıldırım,
Marta Sladczyk, Zeynep Katırcıoğlu ve Maya Sandfuchs Ankara Şeh�r
Hastanes�'nde tedav� gören kardeşler�m�zle har�ka b�r gün geç�rd�ler.



OKUL GEZİMİZ

As 12 IB DP Bus�ness Management class we v�s�ted H�dromek that
produces construct�on equ�pment. We enjoyed the v�s�t, wh�ch was well
organ�sed, enjoyable, �nterest�ng and �nformat�ve. We learned a lot of
background �nformat�on dur�ng the v�s�t about product�on and des�gn
processes of mach�nes. It was a good opportun�ty for us to answer our
quest�ons about f�nanc�al s�tuat�on of bus�nesses. Also we ga�ned
�nformat�on about the�r product�on process, trade relat�ons and Human
Resources department. It was helpful for us to observe a real
bus�nesses env�ronment wh�ch gave us an opportun�ty to th�nk about
our future goals. Learn�ng the challenges that a bus�ness can face
contr�buted to our knowledges wh�ch can we relate w�th the case
stud�es we focus on Bus�ness Management class. It was a �mpress�ve
exper�ence to v�s�t a factory for f�rst t�me. As Bus�ness Management
class we would l�ke to thank our teachers Mr. O’Dwyer and Fatma
Kaya for organ�z�ng th�s v�s�tat�on.



HAFTANIN SANATÇISI

ILGIN BÜLBÜL 11B

S�ze: 40x50cm

Med�um: Watercolor penc�ls

T�tle: Eyes on me

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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