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3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ - EMPATİ

3 ARALIK Dünya Engell�ler Günü FARKINDALIK çalışması..
"Pamuk Prenses" d�nlemek �ç�n Tıklayınız.

11 IB grubu olarak, 3 Aralık Dünya Engell�ler Günü �ç�n görme ve �ş�tme
engell� arkadaşlarımız �le empat� yapab�lmek amacıyla çeş�tl� etk�nl�kler
düzenled�k. İlk etk�nl�ğ�m�z görme engell� arkadaşlarımıza yönel�k oldu.
Okulumuz kor�dorunda hazırladığımız parkuru yarışmacı öğretmen ve
öğrenc�ler�m�z gözler� kapalı olarak tamamladılar. Parkur tasarımı
tamamen b�z öğrenc�lere a�t oldu, gözler� bağlı şek�lde engeller�
aşmaya çalışan yarışmacılar �le yaptığımız röportajlarda başta kolay
tamamlayacaklarını düşünürlerken partnerler�n�n sözler�ne güvenmekte
zorluk çekt�kler�n�, parkuru tamamlamada zorlandıklarını ve gerçekten
görme engel�ne sah�p �nsanları kısa sürel�ğ�ne olsa da anlayab�ld�kler�n�
söyled�ler. B�r d�ğer etk�nl�ğ�m�z �se duyma engell� arkadaşlarımıza
yönel�kt�. Kulaklıklar �le müz�k d�nlenerek karşıdak� k�ş�y� anlamaya
çalıştı yarışmacılar. Böylece karşıdak� �nsanları duymadan �let�ş�m
kurab�lmen�n aslında ne kadar zorlayıcı olduğunu göreb�ld�k. Katılmak
�steyen öğretmen ve arkadaşlarımızdan sonra, hazırlayan grup olarak
b�zler de etk�nl�kler� deney�mled�k.

Arkadaşlarımız ve öğretmenler�m�z �le yaptığımız röportajlar;

“Gözler�m kapalı olarak engeller� aşab�lmek ben� zorladı, görme
engeller� �nsanlarla empat� yaptığım özel b�r deney�md�. Parkuru
hazırlayan ek�pte yer almak �let�ş�m ve �ş b�rl�ğ� becer�ler�m� gel�şt�rmem�
sağladı.” Pel�nsu Aydoğan
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“Günlük hayat rut�nler�n�n aslında görme engell� b�r �nsan �ç�n ne kadar
zorlayıcı olab�leceğ�n� fark ett�m. En ufak adımı atarken b�le önümde ne
olduğunu göremed�ğ�m �ç�n hareketler�m kısıtlı oldu. Parkura
başlamadan önce çok kısa sürede tüm engeller� aşab�leceğ�m�
düşünürken, b�t�rd�ğ�mde yaklaşık üç dak�kalık b�r sürede
tamamladığımı gördüm. Bu deney�m� yaşadığım �ç�n çok mutluyum.”
Der�n Su Çağlar

“Bu parkurun planlama grubunda yer almak özel ve bakış açısı
gen�şlet�c� b�r deney�md�. Kend�m� yaşadığım hayat �ç�n şanslı
h�ssett�m, gerçekten görme duyusunun günlük hayattak� önem�n� bu
etk�nl�k sayes�nde daha der�n şek�lde h�ssett�m. Parkuru deney�mleyen
arkadaşlarımız ve öğretmenler�m�zden de olumlu ger� dönüt almak ben�
mot�ve ve �y� h�ssett�rd�.” Den�z Aşıkoğlu

“Gözler�m� kapattığımda adeta ve c�dden tüm dünyam karardı. O anda
gözler�m� kapamamla oluşan karanlık, ruhumu da kapattı d�yeb�l�r�m.
Hayatım boyunca b�ld�ğ�m ama asla anlayamadığım görme engell�
arkadaşlarımla empat� kurdum.” Utku Mert Yakar

“Gözler�m kapalı olduğunda kend� kend�me olmanın farklılığı ben�
değ�ş�k h�ssett�rd�.” Gökçe Yaman

“Başlangıçta kolaydı çünkü yöntem� b�l�yordum fakat daha sonra
nereye nasıl g�deceğ�m� anlamadım. Yönlend�ren�n etk�s� büyüktü
ancak zor b�r deney�md�.” Fulya Söğüt 
“Sözcükler� heceleyerek duymak daha kolay oldu çünkü öbür türlü
anlaşılması zordu. Maske olması da �şler� ekstra zorlaştırdı. Müz�ğ�
şahsen beğenmed�m fakat böyle b�r etk�nl�k çatısı altında duyma
engell�ler �le empat� yapmaktan mutluluk duydum.” H. Damla Şentürk

“Bu etk�nl�k bana farklı b�r bakış açısı kazandırdı. Kend�m� duyma
engell�ler�n yer�ne koymak, farkındalık kazanmamı sağladı, duyma
engell� �nsanların günlük hayatta yaşadıkları sorunlar �le empat�
kurab�ld�m.” Defne Korkmaz

“Bu etk�nl�k �le engell� arkadaşlarımızın hang� duyguları yaşadığını
deney�mleme fırsatı bulduk.” Mustafa Danacı

“Normal hayattak� �let�ş�m becer�ler�m�z� bu akt�v�tede
kullanamadığımızdan dolayı çok zorlandık ve bununla beraber empat�
yapma şansımız oldu, zor b�r durum. Etk�nl�ğe katıldığım �ç�n çok
mutluyum böylel�kle engell� b�reyler� anlama �mkanım oldu.”                   
Eren Es�nler

MYP'DE BU HAFTA /THIS WEEK ON MYP

MYP 4 & 5 - GÖRSEL SANATLAR



Görsel Sanatlar Dersler�m�zde 9 ve 10. Sınıf öğrenc�ler�m�zle,
portfolyolarındak� yapmış olduğu araştırmalardan yola çıkarak Bve C
kr�ter�ne yönel�k çalışmalarını başlattılar. Bu çalışmalar �şlenen sanat
dalıyla �lg�l� tekn�k ve becer�ler�n ed�n�m�n� ve gel�ş�m�n� göstermek,
uygun ve anlaşılır b�r sanatsal n�yet� özetlemey� hedeflemekted�r.
Alternat�fler�, bakış açılarını ve hayal� çözümler� özetleyerek kend�
yaratıcı güçler�n� ortaya çıkarmalarını hedefl�yoruz. Buna göre
portfolyolarında olması gerekenler:

1- B kr�ter�ne �l�şk�n becer� gel�şt�rmeye yönel�k deneysel çalışmalar.

2- C kr�ter�ne �l�şk�n yaratıcı düşünmeye dayalı, alternat�fler�, 
bakış açılarını hayal� çözümler� ve f�k�rler� nasıl araştırdığını gösteren
çalışmalar olması beklenmekted�r.

MYP 4 / 9 . SINIF MÜZİK



9. Sınıflar �le R�t�m B�lme Anlama basamaklarında öğren�lenler
pek�şt�r�ld�. Kahoot  uygulamasından yaralanıldı.Ek çalışmalarla
desteklend�. Öğrenc�ler kend� r�tm kalıplarını oluşturdular. ATL
becer�ler�nden �şb�rl�ğ� yapılarak desteklenen çalışmalar dönüşümlü
düşünerek değerlend�r�ld�. Öğrenc�ler yapılan çalışmaların temposunu
tahm�n ett�ler. Uygulanan kalıplardan hang�s�n�n ne tür esere uygun
olab�leceğ�n� tartıştılar.

MYP 5/ 10. SINIF MÜZİK DERSİ

Mussogsky’n�n b�r serg�den tablolarından Promenade( gez�nt�)
bölümünün üzer�ne sözler yazdık.

Graf�k notat�on hakkında b�lg� ed�n�rken kend� programlı müz�ğ�m�z� 
graf�k notat�on �le oluşturma çalışması yaptık. Devamı... 

 

 

 

BİLGE KUNDUZ SÜRECİNİ BAŞARI İLE
TAMAMLADIK
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B�lge Kunduz Uluslararası Enformat�k ve B�lg�-İşlemsel Düşünme
Etk�nl�ğ� (Bebras Internat�onal Challenge on Informat�cs and
Computat�onal Th�nk�ng) sürec�n� tamamladık. B�lg�sayar B�l�m� ders�
kapsamında ,  9. ve 10. Sınıf öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte katıldığımız
etk�nl�k sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre;

B�r�nc� : 10. Sınıf öğrenc�m�z Muhs�n Em�r Karabağ                           
İk�nc� :  10. Sınıf öğrenc�m�z Ömer Atay GEMALYAN                   
Üçüncü : 10.Sınıf öğrenc�m�z Özce Ber�l GÜRSOY oldu.

Öğrenc�ler�m�z� tebr�k eder, başarılarının devamını d�ler�z. Soruları
t�t�zl�kle çözmeye çalışan öğrenc�ler�m�ze teşekkür eder�z.

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Düşünmey�, sorgulamayı, her da�m eleşt�rel b�r bakış açısına sah�p
olmayı yaşamlarının odağına yerleşt�rm�ş olan Özel B�lkent L�ses�
öğrenc�ler�, bu sene 18 Kasım’da olan Dünya Felsefe Günü’nü, b�r
hafta boyunca coşkuyla kutladı. Devamı...
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“EN COŞKULU VE DUYARLI MÜZİSYEN” :
MUSA GÖÇMEN

Unutulmayacak b�r 1 Aralık…

“EN COŞKULU VE DUYARLI MÜZİSYEN” ödülünü İDV Özel B�lkent
L�ses� Edebî Çevrec�ler Kulübü olarak Sayın MUSA GÖÇMEN’e takd�m
ett�k. Musa Bey g�b� değerl� b�r şefe teşekkürler�m�z� sunmak adına
gerçekleşt�rd�ğ�m�z müz�k d�nlet�m�z b�z� çok gururlandırdı ve onun
karşısında enstrüman çalmaktan onur duyduk. Söyleş�m�zde “Uçan
Şef” adıyla anılan değerl� sanatçımız, müz�ğ�n önem�nden “düş”
kurmanın önem�ne kadar b�ze b�rçok farklı b�r pencere açtı ve
ufkumuzu gen�şletmem�z� sağladı. İlg� duyduğumuz alanda başarılı
olab�lmek �ç�n zorluklarla mücadele etmeye hazır olmamız gerekt�ğ�n�
bel�rtt�. Sanatçıların yüzleşt�ğ� toplum baskısına ve sanatın ülkelere
etk�s�ne değ�nen Musa Göçmen, deney�mler�n� b�zlerle paylaştı. Üreten
b�r toplum olmanın önem�n� vurguladı. Neşe dolu b�r sanatçı olan Musa
Göçmen �le çok key�fl� b�r söyleş� gerçekleşt�rd�k. Ülkem�z�n ve k�ş�sel
farklılıklarımızın değer�n� fark ett�k. Musa Göçmen’�n çevreye karşı
duyarlılığından dolayı kend�s�n�n adına TEMA Vakfına on beş adet
f�dan bağışladık. Söyleş�de emeğ� geçen arkadaşlarımız Lara Mengü,
Utku Mert Yakar, Lara Şen, Defne Ersoy, Defne Korkmaz, Den�z
Aşıkoğlu, Der�n İç�nsel, Doğa Ersoy, İlayda Taşar, G�zem Öztek’e
,söyleş�de gerçekleşt�rd�ğ�m�z müz�k performansında b�zlere destek
olan Müz�k Öğretmen�m�z Ayşe Zeynep Ek�nc�’ye ve söyleş�y�
düzenleyen Öğretmen�m�z D�dem Barut’a teşekkürler�m�z� sunuyoruz.

Musa Göçmen �le söyleş�m�z� �zlemek �ç�n Tıklayınız...
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Lara MENGÜ-Pel�nsu AYDOĞAN-Lara ŞEN

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ

Sağlık B�lg�s� ders�m�zde güncel hayatımızda karşılaşacağımız olayları
senaryolaştırarak gerçekleşt�r�yoruz. Böylel�kle yaşanacak
olumsuzluklarda nasıl davranılması gerekt�ğ�n�n provasını yapıyoruz.
Öğrenc�ler�m�z�n �lk yardım öğrenmes�n� sağlayarak toplumda da daha
b�l�nçl� olmasını amaçlıyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR



Ders�m�zde  koord�nasyon ve becer� parkurunda amaç; öğrenc�ler�n
fazla enerj�ler�n�n kabul ed�leb�l�r b�r şek�lde harcaması, olumlu benl�k
gel�ş�m�, yetenekler�n keşfed�lmes�,öğrenc�n�n özgüven başarısı,
gücünü kontrol edeb�lmes�; b�l�şsel,bedensel,ps�koloj�k vb gel�ş�mler�
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada da kazanma-
kaybetme duygusunun gel�şt�r�ld�ğ� temel motor�k özell�kler�n gel�şt�ğ� ve
grup �ç�ndek� olumlu bağımlılık duyguların pek�şt�r�lmes� amaçlanmıştır.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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