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MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

FEN BÖLÜMÜ MYP TOPLUM HİZMETİ
ÇALIŞMASI

Öğrenc�ler�m�z 9. Sınıf K�mya ders� Ün�te 1. K�myanın B�l�me Katııları
çerçeves�nde yaptıkları Toplum H�zmet� “Serv�ce as Act�on” görev� �le IB
Öğrenen Prof�l� çerçeves�nde Düşünen, Sorgulayan ve B�lg�l� olma
prof�l�ne uygun çalışma yapmışlardır. Bu sonuç değerlend�rme görev�
�le öğrenc�ler�n ATL becer�ler�nden �let�ş�m kurma, Organ�zasyon,
Yaratıcı ve kr�t�k düşünme becer�ler�n�n gel�ş�m� desteklenm�ş ve çeş�tl�
d�s�pl�nlerden özel ter�m ve semboller� kullanıp yorumlayarak ATL
becer�ler�n�n gel�şmes� hedeflenm�şt�r.

Ayrıntılar �ç�n tıklayınız.

MYP 4- 5 FEN BİLİMLERİ

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


MYP 4 -5 Fen B�l�mler� dersler�nde temel amaçlarımız arasında b�l�m ve
doğal dünya hakkında sorgulayan z�h�nlerde merak duygusunu
gel�şt�rmek,b�l�msel araştırmalar tasarlamak, yürütmek ve sonuçlara
varmak �ç�n b�l�msel kanıtları değerlend�rmek, b�l�msel araştırma
becer�ler�n� gel�şt�rmek, öğrenme deney�mler� üzer�ne yansıtma
yapmak  ve fen b�l�mler� aracılığı �le canlı olan ve olmayan çevrelere
karşı sorumluluk gel�şt�rmek yer almaktadır. Bunun yanısıra,
öğrenc�ler�n düşünme, araştırma, �let�ş�m, öz yönet�m ve  sosyal
becer�ler�n� gel�şt�rmek adına çalışma/akt�v�te/ etk�nl�kler
düzenlenmekted�r.

Fen dersler�m�zdek� uygulamalardan örnekler �ç�n tıklayınız.

BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ
KAZANDIRMAYA YÖNELİK KÜTÜPHANE
DERSLERİ

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-atdjio-l-h/


 Dokuzuncu sınıf öğrenc�ler�m�ze, l�se ve ün�vers�te yaşamlarında
gerekl� olan yaşam boyu kullanab�lecekler� araştırma yöntem ve
tekn�kler�n� �le �lg�l� becer�ler�n kazandırılması �ç�n Uzman Kütüphanec�
Ayşegül YAZAR tarafından, 13 Eylül – 2 Kasım 2021  tar�hler� arasında
her b�r sınıfa 7 saat, onuncu sınıflara 4 saat b�lg� okuryazarlığı ders�
ver�ld�. Bu dersler�n amacı, öğrenc�ler�n kütüphane ve kaynaklarını etk�l�
şek�lde kullanma, proje konularını seçeb�lme, gereks�n�m duydukları
b�lg�n�n farkına varab�lme, konuları �le �lg�l� farklı türdek� kaynaklara
er�şeb�lme, kaynaklardan aldıkları b�lg�ler� proje başlıkları çerçeves�nde
sentezleyeb�lme, değerlend�reb�lme ve projeler�n� uluslararası
standartlardan MLA 8 formatında akadem�k d�lle yazab�lme becer�ler�ne
sah�p olmalarını sağlamaktır.

DOĞRU VE GÜVENİLİR ELEKTRONİK BİLGİ
KAYNAKLARINA EVDEN ERİŞİM



Pandem� sürec�ndek� uzaktan eğ�t�m dönem�, güven�l�r b�lg�
kaynaklarına evden er�ş�m�n öneml� b�r gereks�n�m olduğunu
gösterm�şt�r. Tüm öğrenc�ler�m�z�n B�lkent Ün�vers�te Kütüphanes�
Ver�tabanlarına evden er�şeb�lmeler� (e-k�tap, e-derg�, e-ans�kloped�, e-
sozluk, e-tez, e-rapor vb.) �ç�n gerekl� altyapı çalışmaları Mayıs 2021
tar�h�nde tamamlanmış ve k12 üzer�nden vel�ler�m�ze b�lg�lend�rme
yapılmıştır. Öğrenc�ler�m�z�n ver�tabanlarına er�şeb�lmes� �ç�n evdek�
b�lg�sayarlarına B�lkent IP tanımlaması yapmaları gerekmekted�r. Nasıl
VPN tanımlaması yapacağınızı gösteren dokümana er�şmek  �ç�n
seç�n�z:

VPN Bağlantısı L�se WINDOWS

VPN Bağlantısı LİSE MACOS

BİLGE KUNDUZ BAŞLIYOR...

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-atdjio-l-p/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-atdjio-l-x/


8-12 Kasım 2021 B�lge Kunduz Haftası.  M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı
tarafından da tavs�ye ed�len bu etk�nl�ğe tüm 9. Ve 10. Sınıf
öğrenc�ler�m�z�n katılmasını bekl�yoruz. Etk�nl�k onl�ne sınav tarzında
uygulanmaktadır. Öğrenc�ler 45 dak�ka süre �ç�nde 15 soruya cevap
verecekt�r. Sorular PISA soruları sev�yes�nded�r. Sonuçları sadece
okulumuzun B�lge Kunduz Koord�natör öğretmen� Fatoş BÖLÜKBAŞI
göreb�lmekted�r ve öğrenc�ler�n aldığı puanlardan z�yade bu tarz
soruları görüp algor�tm�k ve b�lg� �şlemsel düşünme becer�s�
kazanmaları �ç�n oldukça öneml�d�r. Form vel� tarafından onaylandıktan
sonra, öğrenc�ye okul katılım kodu ve gerekl� b�lg�ler ver�lecekt�r.
B�lg�sayar B�l�m� Ders�n� seçen öğrenc�ler�m�z B�lge Kunduz Etk�nl�ğ�ne
B�lg�sayar B�l�m� ders saat�nde katılım sağlayacaklardır.

B�lge Kunduz Hakkında Ayrıntılı B�lg� İç�n:  https://b�lgekunduz.org/

MÜZİK KULÜBÜ ETKİNLİKLERİ

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-atdjio-l-m/


Müz�k Kulübü Haftalık etk�nl�kler� �ç�n Tıklayınız. 

KONUŞAN KİTAPLAR KULÜBÜ

Konuşan k�taplar kulübü'nden Kasım Ayı k�tap öner�ler�

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-atdjio-l-c/


TÜRKİYE FELSEFE OLİMPİYATLARI
BAŞVURUSU BAŞLADI

B�r�nc� olan yazar, Türk�ye Felsefe Ol�mp�yatlarında okulumuzu tems�l
edecekt�r. 
(Son başvuru tar�h�: 10 Kasım)

Ayrıntılar �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

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-atdjio-l-q/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-atdjio-l-a/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-atdjio-l-f/
http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-t
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-atdjio-l-i/

