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DUYURU

 

Değerl� Vel�ler�m�z,

Dönem sonu çalışmalarımız
neden�yle öğretmen-vel�
görüşmeler�n�n, 10 Ocak Salı
günü �t�bar�yle kapatılacağını
b�lg�ler�n�ze sunarız.

Saygılarımızla,

Okul Yönet�m�

THIS WEEK ON MYP / MYP'DE BU HAFTA

TARİH DERSİ 9. SINIFLAR

9. sınıf öğrenc�ler� Susan W�se Bauer Dünya Tar�h� 1. c�lt k�taplarından
seçt�kler� uygarlıklar �le �lg�l� olarak sutor�.com onl�ne platformunda
oluşturdukları sunum ve v�deolarını paylaşmışlardır. Bu çalışmada
okudukları k�tabı anal�z ederek; hem araştırma yapma hem de sunum
yapma becer�ler�n� gel�şt�rm�şlerd�r.
Örnek öğrenc� çalışmaları

Kral Sargon

İlk Yazı-Sümer ve H�t�t

Şams� Adad

TARİH DERSİ 10. SINIFLAR

Öğrenc�ler�m�z Oral Sander’�n Anka’nın Düşüşü ve Yüksel�ş� k�tabını
�nceleyerek  makale  yazacakları konuyu bel�rled�ler. Seçt�kler� konuları
farklı kaynaklardan da araştırarak, ulaştıkları b�lg�ler� sentezled�ler ve
kend� makaleler�n� oluşturdular.
Akadem�k dürüstlük �lkes�ne d�kkat ederek oluşturdukları makalede
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d�pnot kullanma , MLA 8 formatında kaynak gösterme becer�ler�n�
gel�şt�rd�ler .Ödevler�nde dönüşümlü düşünme raporuna ve süreç
günlüğüne yer vererek çalışmalarını değerlend�rd�ler.

Örnek öğrenc� çalışmaları:

 I.Süleyman ve Habsburg İmparatoru.pdf

Osmanlı Devlet� Kuruluş ve Yüksel�ş.pdf

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ

10. Sınıf coğrafya dersler�nde öğrenc�ler�m�z, yeryüzündek� su
kaynaklarının özell�kler�n� ve dağılışlarını araştırdılar. Okyanuslar,
den�zler, göller, akarsular ve yar altı suları �le �lg�l� araştırma sonuçlarını
power po�nt sunumlar yoluyla arkadaşlarıyla paylaştılar. Su
kaynaklarının ekos�stemdek� yer� ve önem�n� sorguladılar. Süreç
etk�nl�kler�nde çok sayıda fotoğraf, okuma metn�, har�ta, tablo ve graf�k
vb görsel kaynağı anal�z ederek “Su kaynaklarına �nsan müdahales�n�n
sonuçları nelerd�r?” sorusuna cevap aradılar.

Örnek öğrenc� çalışmaları:
Yer Altı Suları ve Kaynaklar

10. SINIF FELSEFE DERSİ

10.sınıflarımız (MYP 5) Felsefe ders�nde Herakle�tos felsefes�n�,
Oluşçuluğu ve Değ�ş�m kavramını ele aldı. Değ�ş�m�n dış dünyayla olan
�l�şk�s�n� yaparak yaşayarak öğrenen öğrenc�ler�m�z, Herakle�tos’un ünlü
“Aynı ırmakta �k� kez yıkanılmaz” sözünü canlandırarak en yakın
arkadaşları üzer�nden evrendek� değ�ş�m� ve değ�şmezl�ğ� anal�z ett�.

HANGİ ALANI SEÇMELİYİM?
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Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k Serv�s�m�z tarafından, tüm 10.sınıf
öğrenc�ler�m�z �le alan bölüm seç�mler�ne da�r çalışma yapıldı.
Ders seç�m� ve alan seç�m� arasındak� bağlantılar �le TM-MF-SÖZ ve
D�l alanlarını seçmen�n ün�vers�te g�r�ş sınavlarındak� önem� açıklandı.
Aynı zamanda örnek ün�vers�te g�r�ş sınavı puan hesaplaması
yapılarak, Ortaöğret�m Başarı Puanı ve net sayılarının, TYT’n�n AYT' ye
katkısının ve ün�vers�teler�n taban puan ve sıralamalarının ayrıntılı
göster�lmes� öğrenc�ler�m�z�n oldukça d�kkat�n� çekt�.

MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Yen� yılın son gününde  öğrenc�ler�m�z�n yaptıkları performanslar
okulumuza renk kattı. Bunlardan  İrlanda Müz�kler� konser�n�
gerçekleşt�rmem�zde büyük emekler� olan Genel Koord�natörümüz
Sayın John O’Dwyer’a,  T�n Wh�stle çalarak konser�m�ze renk katan
Chr�s Dove’a ,J�ngle Bells Rock okul topluluğu  �le , Carol of Bells vocal
topluluğunda yer alan öğrenc�ler�m�z Ecem Gürsel, Defne Çel�k, Dora
Işıldar, G�zem Afyonluoğlu, Ece P�rgun, Duru Şapçı, Ahmet Kerem



Atalan, Gülce Şakar, Defne Çel�k, Lara Özdem�r, El�f Yaren Bölükbaş,
Rüzgar Duyuldu, Arda Songün ve Selen Botan’ a teşekkür eder�z. Akın
Eran Ekmekç�’n�n yen� yıl �ç�n okul z�l� olarak  yaptığı düzenlemey� de
QR kodu okutarak d�nleyeb�l�rs�n�z. Müz�kle dolu b�r yıl olması d�leğ�yle!

Etk�nl�ğ� �zlemek �ç�n lütfen tıklayınız....

V.EDEBİYAT VE SANAT ÖDÜL TÖRENİMİZ
BASINDA!

Başkent Haber Genel Yayın Yönetmen�, Eğ�t�mc�, Yazar Mustafa
AKGÜL, 28 Aralık 2022’de Edeb�yat Öğretmen�m�z D�dem Barut’un



organ�zatörlüğünde beş�nc�s�n� gerçekleşt�rd�ğ�m�z İDV Özel B�lkent
L�ses� Yılın Edeb�yat ve Sanat Ödül tören�m�zden hem önces�nde hem
de sonrasında gazetes�nde övgüyle bahsett�. Başkent Haber’e sanata
ve eğ�t�me verd�ğ� önem �ç�n b�zler de teşekkür ed�yoruz.
Başkent Haberde hakkımızda yayımlanan haberler� okumak �ç�n
tıklayınız.

ALİ AKTÜRK OKULU YILBAŞI ETKİNLİĞİMİZ

Kardeş okulumuz Al� Aktürk öğrenc�ler�nden özell�kle �ht�yaç sah�pler�n�
bel�rled�k ve on üç öğrenc�n�n katıldığı yılbaşı etk�nl�ğ� düzenled�k.
Önces�nde öğrenc�ler�n yaş, c�ns�yet ve ölçü b�lg�ler�n� aldık ve küçük
b�r grup öğrenc�m�zle bütçem�z dah�l�nde alışver�ş yaptık. Yaratıcı eller
kulübümüz yen� yıl satış dolayısıyla kazandıkları gel�r� de bu etk�nl�ğe
aktardı. Sağlanan katkıyla öğrenc�ler�n mont, bot ve çanta �ht�yaçlarını
tem�n ett�k. Desen tr�konun kazak, bazı vel�ler�m�z oyuncak ve g�ys�
katkılarıyla güzel hed�ye paketler� oluşturduk. 4 Ocak Çarşamba günü
m�saf�rler�m�z etk�nl�ğ�m�ze geld�kler�nde öğrenc�ler�m�z�n ve vel�ler�m�z�n
hazırladıkları nef�s ev yapımı kısır ve kurab�yeler�n� �kram ett�k, dans
ett�k halay çekt�k ve hed�yeler�n� verd�k. Yüzler�ndek� kocaman
gülümseme b�zler� çok mutlu ett�. Geçen yıl olduğu g�b� bu yıl da
b�zlerden katkılarını es�rmeyen Desen Tr�ko'ya ve bu etk�nl�ğe katkıda
bulunan tüm öğrenc�ler�m�ze, öğretmenler�m�ze ve vel�ler�m�ze teşekkür
eder�z. B�lkent a�les� olarak bu etk�nl�ğ�n kardeş okulumuzla 2015'ten bu
yana devamlılığını sağlayan etk�nl�k koord�natörümüz Fatma Kaya
Hoca’mıza çok teşekkür eder�z.
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İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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