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ERASMUS+ MOTION IN THE SCIENCE OCEAN
(MISO)

Avrupa B�rl�ğ� Eğ�t�m ve Gençl�k  programları , Erasmus +, ‘‘Mot�on �n
the Sc�ence Ocean (MISO) ’’ başlıklı 6 ortaklı projem�zde, Almanya,
İspanya, Norveç, Romanya ve Portek�z’den 28 öğrenc� ve 14 öğretmen
11-16 Kasım 2018 tar�hler� arasında okulumuzu z�yaret etm�şlerd�r.
Gerçekleşen �lk proje toplantısında yabancı öğrenc�ler�m�z okulumuz
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• HAFTANIN KİTABI

• TEKNOLOJİ
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• İLKOKUL VE
ORTAOKUL
BÜLTENLERİMİZ

öğrenc�ler�n�n evler�nde konuk olmuşlardır.   
Projen�n genel amacı STEM (Sc�ence, Technology, Eng�neer�ng and
Mathemat�cs) olduğundan bu kapsamda okulumuzda ve okul dışında
deneyler yapılımış, fabr�kalar ve müzeler z�yaret ed�lm�şt�r. Bu kapsamlı
toplantıda b�zlere destek olan okul öğrenc�ler�m�ze, vel�ler�m�ze ve tüm
okul personel�ne teşekkür eder�z.

ALİ AKTÜRK ÖZEL EĞİTİM OKULU SOSYAL
ETKİNLİĞİMİZ

Bu hafta  Al� Aktürk Özel Eğ�t�m Okulundan gelen özel  arkadaşlarımız 
b�zlere katıldı. 11 ve 12. Sınıf IB öğrenc�ler�m�z onlarla b�rl�kte çeş�tl�
oyunlar oynayıp ve akt�v�teler yaparak �let�ş�m kurduk. L�der�n� tak�p et,
sandalye kapmaca oyununu hep b�rl�kte oynadık. Hep b�rl�kte şarkılar
söyley�p dans ett�k, bazı arkadaşlarımızın müz�k kulağı müth�şt�. Ayrıca
yaptığımız dans etk�nl�ğ� �le özel öğrenc�ler�m�z�n kend� �çler�ndek�
yeteneğ� keşfetmeler�ne yardımcı olduk. K�m�n�n r�t�m duygusunun çok
�y� olduğunu, k�m�n�n de dans harekteler�n� uygulama konusundak�
yeteneğ�n� gözlemleme fırsatı bulduk. Havyanseverler külübümüzün
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sokak hayvanları �ç�n yaptığı kampanyaya onların da katılmasını
�sted�k. Sevg�l� arkadaşlarımızı yolcu ederken  sokak hayvanlarını
beslemeler� �ç�n mama verd�k. B�r sonra k� hafta başka b�r etk�nl�kte
görüşmek üzere.

2. BİRLİKTE ATAN KALPLER ETKİNLİĞİMİZ

İlk�n� geçen yıl düzenled�ğ�m�z B�rl�kte Atan Kalpler Etk�nl�ğ�'n�n bu yıl
�k�nc�s�n� yapmayı planlıyoruz. Bu etk�nl�ğ�m�z canlı ortam yaratarak
kültürel anlayışı ve sosyal sorumluluğu artırmayı ve yaşamda daha da
benzer b�r eylem sürdürmek amacıyla spor etk�nl�kler� ve oyunlar
aracılığıyla olumlu anıları hedefl�yor.

Böyle b�r toplum  h�zmet�, öğrenme perspekt�f� �çer�s�nde �n�s�yat�f
gel�şt�rmey�, öğrenc�ler�n karar alma sorumluluğunu, problem çözme ve
sosyal becer�ler gel�şt�rmeye teşv�k etmek OBL'n�n ana amacı �le
bağlantı kuruyor. Gönüllülük esasıyla tüm öğrenc�ler�m�z� ve vel�ler�m�z�
bu projeye davet ed�yoruz.

 
Açılış Tören�   :"BİRLİKTE ATAN KALPLER" 
Tar�h                : 2 Aralık 2018 Pazar 
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Zaman             : 10.00 
Yer                   : Özel B�lkent Ortaokul Spor Salonu

ÇANKAYA İLÇE ÖĞRENCİ MECLİSİ SEÇİMLERİ

21.11.2018 tar�h�nde Çankaya İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından 
Atatürk L�ses�'nde gerçekleşt�r�len  Demokras� Eğ�t�m� ve Öğrenc� 
Mecl�sler� Projes�'nde okulumuzu Mecl�s Başkanımız Den�zhan 
Gökmen tems�l etm�şt�r. Kend�s�ne teşekkür ed�yoruz.

ISEWORLD ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
TANITIM
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10. sınıf öğrenc�ler�m�ze yönel�k, ISEWORLD  program yetk�l�s� ve
danışman Sn. Al� Şener tarafından b�r sunum yapılmıştır. 
Sunumda, Avrupa, Amer�ka ve Kanada'nın seçk�n l�seler�nde yatılı
program veya a�le yanında kalma seçenekler� �le programın başvuru
sürec�nde da�r b�lg� ver�lm�şt�r.

İlg�lenen öğrenc� veya vel�ler�m�z Rehberl�k Serv�s�'nden daha ayrıntılı
b�lg� alab�l�rler. ÖBL Rehberl�k Serv�s�

DEĞERLİ AKADEMİSYEN SAYIN SEDAT
ÖRSEL’İ AĞIRLADIK

İstanbul B�lg� Ün�vers�tes�’nde, çeş�tl� ün�vers�telerde ve kuruluşlarda
medya dersler�,  konferans ve sem�nerler veren çok değerl�
akadem�syen Sayın Sedat Örsel’� okulumuzda ağırlamanın sev�nc�n�
yaşıyoruz.  Sayın Örsel “Okul �ç�n değ�l; hayat �ç�n öğren” temalı
sohbet� kend� yaşamından ve deney�mler�nden �lg� çek�c� örneklerle 11.
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Sınıf öğrenc�ler�m�zle paylaştı. Öğrenc�ler�m�z büyük b�r �lg� ve d�kkatle
d�nled�ler.

Kend�s�ne b�zlerle olduğu ve değerl� paylaşımları �ç�n çok teşekkür
ed�yoruz.

ÖBL PDR Serv�s�

YAŞAM İÇİN SPOR

Bu haftak� ders�m�zde temel spor olarak da uygulanan j�mnast�k
branşında  ATL becer�ler�m�zden duyuşsal becer�ler� kullanarak öne
takla, ger� takla, amut, çember çalışmaları yaptık.

HAFTANIN SANATÇISI - 1
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Öğrenc� Adı Soyadı: İnc� Sev� Kaya 10-E 
Eser Adı : Köprü 
Kullanılan Tekn�k : Soft Pastel 
Ebat   : 35x50 cm

HAFTANIN SANATÇISI - 2

Sevg� SOYSAL (1936-22.11.1976) 
Kısa ömrüne sığdırdığı eserler�yle edeb�yat dünyamızın kalb�ne g�ren
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yazarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.

HAFTANIN KİTABI

Yazarımızın 1973 yılında kaleme aldığı ve  1974 yılında Orhan Kemal 
ödülünü almış olan eser� Yen�şeh�rde B�r Öğle Vakt�  IBDP Edeb�yat
ders� kapsamında �ncelenmekted�r.

TEKNOLOJİ SINIFIMIZDAN
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İnsana en çok benzeyen robot, Soph�a!

Soph�a, Hanson Robot�k tarafından gel�şt�r�len ve belk� de b�r �nsana en
çok benzeyeb�lecek robot. M�m�kler�yle, yaptığı şakalarla ve
düşündüren cevaplarıyla b�r �nsana oldukça benzer şek�lde gel�şt�r�lm�ş.

İnsanlarla sağlıklı b�r �let�ş�m kurmak �ç�n gel�şt�r�len Soph�a, “İnsanları
yok etmek �st�yor musun?” sorusuna “Evet” cevabı ver�p b�z� b�raz
korkutsa da Hanson Robot�k, Soph�a’nın tamamen �nsanlara yardım
etmes� ve onlara �let�ş�me geçmes� �ç�n tasarlandığını söylüyor.

Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Abonel�k terc�hler�n� güncelle | Abonel�kten çık
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