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

MYP, DP ve UP koordinatörleri, lisemizde sunulan farklı programlar ve
seçenekler hakkında onları bilgilendirmek için 9. Sınıf öğrencileriyle bir
araya geldi.
7 Ekim Perşembe günü aynı koordinatörler 9. Sınıf velileri ile bir araya
geldi. Bu sunumların PowerPoint'leri aşağıdaki bağlantılara tıklanarak
görüntülenebilir.
---MYP, DP and UP coordinators met with Grade 9 students to inform
them about the diffent programs and options offered at our High
School.
Thursday Oct 7, the same coordinators met with Grade 9 parents. The
PowerPoints of these presentations may be viewed by clicking on the
following links:
IB / Middle Years Programme (MYP) 9. ve 10. sınıf
IB / Diploma Programme (DP) 11. ve 12. sınıf
Ulusal Programı (UP) 11. ve 12. sınıf

BEN EFSANEYİM

9.sınıf Beden ve Sağlık Eğitimi MYP ünitesi kapsamında
öğrencilerimizin seçmiş olduğu spor ve sporcu ile ilgili yaptıkları
araştırma yazıları üzerine konuştuk. Seçimi yapılan spor branşının ve
sporcunun kişinin hayatındaki ‘Yaşam Boyu ’ spor felsefesine etkileri ,
bireysel ve çevresel etmenlerin spor ve sporcular üzerindeki etkilerinin
analizlerine değinen öğrencilerimiz disiplinler arası çalışmanında etkin
olduğu sunumlarını anlattılar.

BİLKENT CODERS

9. ve 10. Sınıf Bilgisayar Bilimi ve Maker Kulübü öğrencilerimizle
Avrupa Kod Haftası'nda "Bilkent Coders" projesiyle yerimizi aldık.

TARİHİ KARİKATÜRLERLE ANLAMAK VE
ANLATMAK

11. Sınıflarda tarih dersinde XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin İçinde
bulunduğu durumu Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü kitabından (Oral
Sander) okuyan öğrencilerimiz , dönemle ilgili karikatürleri incelediler .
Ders sırasında edindikleri kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimiz
kendi karikatürlerini çizerek bilgilerini karikatürlerle pekiştirdiler.

ZAMANDA YOLCULUK

10. sınıf tarih dersinde öğrencilerimiz Ortaçağ Avrupası’nda hakim olan
siyasi ve sosyoekonomik yapı doğrultusunda Haçlı Seferleri’nin
düzenlenme sebeplerini incelediler . Öğrencilerimiz kendilerini o
dönemde yaşayan Papa’nın yerine koyarak sefere çağrı için bildiri
yazdılar. Öğrencilerimiz tarafından yazılan sefere katılma bildirilerinden
hangilerinin kitlelere çağrıda daha etkili olduğu ve bu durumun
nedenleri değerlendirildi. Farklı bir bakış açısından dönemi
değerlendirmek isteyen öğrencilerimiz sefere katılan bir Hristiyan asker
ya da seferlerden etkilenen Müslüman bir asker yerine koyarak
düşüncelerini yazdılar.

DOE YÜRÜYÜŞ

Bugün Duke of Edinburgh Sanal Gümüş Kampı öğrencilerimiz yürüyüş
aktivitelerini tamamlayarak programı başarı ile bitirip sertifikalarını hak
etmeye bir adım daha yaklaştılar. İki gün içinde üçer saat yürüyen
öğrencilerimiz toplamda 30.000 adım atıp 24 km yürüdüler.
Üniversitenin içerisinde yürüyüşlerini tamamlarken aynı zamanda
üniversitemizin Bilkent Gölü, kütüphane, bölümleri, spor salonu ve
Odeon gibi olanaklarını da keşfetmiş oldular.

GLOBAL POLITICS AWARENESS DAY

This Monday (11th of October 2021) for The Political Awareness Day
the IB Global Politcs Students had an activity for raising their
awareness about the current political events. 12th grade Students
presented their Cases at Political Engagement Activity assignment
both for being an example to 11th grade students who will soon have
the same assignment and for presenting their cases to an audience
with different opinions and perspectives.
Yağmur Tuna 12IB

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDEN

Ankara…Cumhuriyetimizin Başkenti…
Gazi Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919'da
Ankara’ya gelmiş; jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumu sebebiyle
Ankara’yı Millî Mücadele’nin sevk ve idare merkezi olarak seçmiştir.
Nice kitaplar yazılımıştır üstüne, nice şiirler, nice marşlar. Özetle
edebiyatımızda Ankara başlıbaşına bir merkezdir. Bizlerde okuma
listelerinize dahil edebileceğiniz birkaç örnek sunuyoruz. Ankara’nın
başkent oluşunun 98. Yıl dönümünü kutlu olsun…

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bültenimiz için tıklayınız.
Ortaokul bültenimiz için tıklayınız.
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