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MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK MYP

9. SINIF LİSE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI /
GRADE 9 HIGH SCHOOL INFORMATION
MEETINGS

MYP, DP ve UP koord�natörler�, l�sem�zde sunulan farklı programlar ve
seçenekler hakkında onları b�lg�lend�rmek �ç�n 9. Sınıf öğrenc�ler�yle b�r
araya geld�.

7 Ek�m Perşembe günü aynı koord�natörler 9. Sınıf vel�ler� �le b�r araya
geld�. Bu sunumların PowerPo�nt'ler� aşağıdak� bağlantılara tıklanarak
görüntüleneb�l�r.

----

MYP, DP and UP coord�nators met w�th Grade 9 students to �nform
them about  the d�ffent programs and opt�ons offered at our H�gh
School. 
Thursday Oct 7, the same coord�nators met w�th Grade 9 parents.  The
PowerPo�nts of these presentat�ons may be v�ewed by cl�ck�ng on the
follow�ng l�nks:

IB / M�ddle Years Programme (MYP)   9. ve 10. sınıf 
IB / D�ploma Programme (DP)  11. ve 12. sınıf 
Ulusal Programı (UP)  11. ve 12. sınıf

 

BEN EFSANEYİM

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


9.sınıf Beden ve Sağlık Eğ�t�m� MYP ün�tes� kapsamında
öğrenc�ler�m�z�n seçm�ş olduğu spor ve sporcu �le �lg�l� yaptıkları
araştırma yazıları üzer�ne konuştuk. Seç�m� yapılan spor branşının ve
sporcunun k�ş�n�n hayatındak� ‘Yaşam Boyu ’ spor felsefes�ne etk�ler� ,
b�reysel ve çevresel etmenler�n spor ve sporcular üzer�ndek� etk�ler�n�n
anal�zler�ne değ�nen öğrenc�ler�m�z d�s�pl�nler arası çalışmanında etk�n
olduğu sunumlarını anlattılar.

BİLKENT CODERS

9. ve 10. Sınıf B�lg�sayar B�l�m� ve Maker Kulübü öğrenc�ler�m�zle 
Avrupa Kod Haftası'nda "B�lkent Coders" projes�yle yer�m�z� aldık.

TARİHİ KARİKATÜRLERLE ANLAMAK VE
ANLATMAK

11. Sınıflarda tar�h ders�nde  XVII. Yüzyılda Osmanlı Devlet�’n�n İç�nde
bulunduğu durumu Anka’nın Yüksel�ş� ve Düşüşü k�tabından (Oral
Sander) okuyan öğrenc�ler�m�z , dönemle �lg�l� kar�katürler� �nceled�ler .
Ders sırasında ed�nd�kler� kazanımlar doğrultusunda öğrenc�ler�m�z
kend� kar�katürler�n� ç�zerek b�lg�ler�n� kar�katürlerle pek�şt�rd�ler.



ZAMANDA YOLCULUK

10. sınıf tar�h ders�nde öğrenc�ler�m�z Ortaçağ Avrupası’nda hak�m olan
s�yas� ve sosyoekonom�k yapı doğrultusunda Haçlı Seferler�’n�n
düzenlenme sebepler�n�  �nceled�ler . Öğrenc�ler�m�z kend�ler�n� o
dönemde yaşayan Papa’nın yer�ne koyarak sefere çağrı �ç�n b�ld�r�
yazdılar. Öğrenc�ler�m�z tarafından yazılan sefere katılma b�ld�r�ler�nden
hang�ler�n�n k�tlelere çağrıda daha etk�l� olduğu ve bu durumun
nedenler� değerlend�r�ld�. Farklı b�r bakış açısından dönem�
değerlend�rmek �steyen öğrenc�ler�m�z sefere katılan b�r Hr�st�yan asker
ya da seferlerden etk�lenen Müslüman b�r asker yer�ne koyarak
düşünceler�n� yazdılar.

DOE YÜRÜYÜŞ

Bugün Duke of Ed�nburgh Sanal Gümüş Kampı öğrenc�ler�m�z yürüyüş
akt�v�teler�n� tamamlayarak programı başarı �le b�t�r�p sert�f�kalarını hak
etmeye b�r adım daha yaklaştılar. İk� gün �ç�nde üçer saat yürüyen
öğrenc�ler�m�z toplamda 30.000 adım atıp 24 km yürüdüler.
Ün�vers�ten�n �çer�s�nde yürüyüşler�n� tamamlarken aynı zamanda
ün�vers�tem�z�n B�lkent Gölü, kütüphane, bölümler�, spor salonu ve
Odeon g�b� olanaklarını da keşfetm�ş oldular.



GLOBAL POLITICS AWARENESS DAY

Th�s Monday (11th of October 2021) for The Pol�t�cal Awareness Day
the IB Global Pol�tcs Students had an act�v�ty for ra�s�ng the�r
awareness about the current pol�t�cal events. 12th grade Students
presented the�r Cases at Pol�t�cal Engagement Act�v�ty ass�gnment
both for be�ng an example to 11th grade students who w�ll soon have
the same ass�gnment and for present�ng the�r cases to an aud�ence
w�th d�fferent op�n�ons and perspect�ves.

Yağmur Tuna 12IB

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDEN



Ankara…Cumhur�yet�m�z�n Başkent�…

Gaz� Mustafa Kemal, Heyet-� Tems�l�ye �le b�rl�kte 27 Aralık 1919'da
Ankara’ya gelm�ş; jeopol�t�k, stratej�k ve coğraf� konumu sebeb�yle
Ankara’yı M�llî Mücadele’n�n sevk ve �dare merkez� olarak seçm�şt�r.
N�ce k�taplar yazılımıştır üstüne, n�ce ş��rler, n�ce marşlar. Özetle
edeb�yatımızda Ankara başlıbaşına b�r merkezd�r. B�zlerde okuma
l�steler�n�ze dah�l edeb�leceğ�n�z b�rkaç örnek sunuyoruz. Ankara’nın
başkent oluşunun 98. Yıl dönümünü kutlu olsun…

 

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-ajyjkll-l-x/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-ajyjkll-l-m/
http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-t
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-ajyjkll-l-i/

