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Değerli Veliler ve Öğrenciler,
Dönem sonu sınavlarımız,1220 Ocak tarihleri arasında
gerçekleştirilecek ve ilgili
günlerde öğrencilerimiz,
sadece sınav saatleri içinde
okulda bulunacaklardır.
Sınavlar bitiminde, tüm
velilerimizin öğrencilerimizi
okuldan alarak güvenli
biçimde ayrılması önem arz
etmektedir.Ayrıca öğretmen
veli görüşmelerimiz,daha önce de duyurulduğu üzere 10 Ocak itibariyle
telefon, çevrimiçi,yüz yüze,e- posta iletişimi dahil olmak üzere
kapatılmıştır. İlgi ve destekleyen tutumunuz için çok teşekkür ederiz.
21 Ocak Cuma günü, dersler 08.20'de başlayacak ve ilk 4 saat
sonrasında 11.30 'da karnelerimiz dağıtıldıktan sonra servislerimiz
11.45 itibariyle hareket edeceklerdir. Sömestre tatili, 07 Şubat 2022
Pazartesi sabahı sona erecektir
Okul Yönetimi

THI WEEK ON MYP / FEN BİLİMLERİ

MYP 4 -5 Fen Bilimleri derslerimiz, öğrencileri sorgulamaya teşvik
edip, gözlem ve deney yoluyla sorunları bağımsız ve iş birliği içinde
araştırmaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır. MYP Fen Bilimleri
derslerimizde temel amaçlarımızdan biri de bilim ve günlük yaşam
arasındaki bağlantıları araştırmaktır.
Bunun yanı sıra, öğrencilerin düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim
ve sosyal becerilerini geliştirmek adına çalışma/aktivite/ etkinlikler
düzenlenmektedir. Online araçların kullanımının fen çalışmalarındaki
önemini yansıtmak adına aktiviteler düzenlenmektedir.
Hem laboratuvar ortamında hem de online platformlarda
gerçekleştirilen deney çalışmaları ile MYP 4 -5 Science B ve C
kriterlerinin gereksinimleri yerine getirilmektedir.
Fen derslerimizdeki uygulamalardan örnekler için lütfen buraya
tıklayınız.

10. VE 11. SINIF TARİH DERSİ TARİH DERSİNDE
TABU OYUNU

10. ve 11. Sınıf öğrencilerimiz öğretim programında yer alan
kazanımlar doğrultusunda kendi hazırladıkları ve önceki yıllardan diğer
öğrencilerin hazırladıkları tabu kartları eşliğinde öğrendikleri konuları
tekrar ettiler . Bu sayede eğlenerek bilgilerini pekiştirdiler.

GÖRSEL SANATLAR / HAFTANIN SANATÇISI

Uğur Altay 11F
Title: In the Shadow of Death
Size: 35x50cm

Medium: Graphite stick drawing

12. SINIF TITC DERSİ MÜNAZARA ETKİNLİĞİ

Türk eğitim sisteminde büyük öneme sahip “Köy Enstitüleri” konusu
hakkında farklı bakış açılarını daha derinlikli analiz etmek amacıyla
münazara etkinliği gerçekleştirdik .“Köy Enstitüleri’nin kapatılması
Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir”argümanını Edebiyat öğretmeni Sedef
Töre’nin de jüri olarak katıldığı münazarada tartıştık. Münazara
aracılığıyla Köy Enstitüleri hakkında var olan bakış açılarını ve
argümanların gerekçelerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulduk.
Lara Tan & Çağla Berberoğlu

MAKER KULÜBÜ / MİNİ MANDAL ÖRÜMCEK

Maker Kulübü Arduino ile Mandal örümcek çalışması ile lehimleme,
mini titreşim motoru, düğme pil ve led ile mini mandal örümcek robotu
yaptılar.
Mini spider robot çalışmasını izlemek için tıklayınız.
El işi becerilerimi geliştirirken, bir yandan da basit de olsa robot
mantığını anlamaya çalıştım. Eğlenceli ve bir o kadar geliştiğim bir
aktiviteydi.
Takım çalışmasıyla ortaya çıkarılan küçük ama güzel bir proje
Lehim vb gibi çalışmalarda takım çalışması yaparak zorlukların
üstesinden geldik. -

Yapması ince el işi gerektiriyordu ama eğlenceliydi.
Bazı bölümleri zor olsa da eğlenceli ve öğreticiydi.
Mekaniksel beceri anlamında öğretici,algoritmik düşünce anlamında
pekiştirici bir deneyimdi.
Demir ULUOCAK, Mete ERDENGİ, Ecem GÜRSEL, Kuzey Ege
MERTKUL, Emre ÖZER, Ömercan BAYKARA, Aleyna CEBECİOĞLU,
Bertan TOKDEMİR

TAKI TASARIM KULÜBÜ ETKİNLİĞİ

Takı Tasarım hazırladığımız takıların yeni yıl öncesinde satışını
gerçekleştirdik. Elde edilen gelirle yeni takıların yapılmasına
başlayacağız. Etkinliğimize müzik yaparak destek veren arkadaşlarımız
Eralp Seçmeer ve Kerem Ege Kayhan’a teşekkür ederiz. 11 B Sezen
Beyza Fındıkçı - 10-B Özce Gürsoy

KONUŞAN KİTAPLAR KULÜBÜ KİTAP
ÖNERİLERİ

İyi okumalar!

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bültenimiz için tıklayınız.
Ortaokul bültenimiz için tıklayınız.
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