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DUYURU

 

Değerl� Vel�ler,

Telaf� sınav tar�hler�, sınavlara
katılamayan öğrenc�lere
gelecek hafta duyurulacaktır.

Okul Yönet�m�

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP 4 / 9. SINIF TARİH

2. Ün�te İnsanlığın İlk dönemler� konusu �le �lg�l� öğrenc�ler�m�z Susan
W�se Bauer’�n yazdığı Dünya Tar�h� 1. c�ld�nden okudukları b�r uygarlık
�le �lg�l� seç�m yaparak b�r web 2.0 aracı  �le okudukları ve araştırdıkları
uygarlık ve k�ş�ler �le �lg�l� sunumlarını yapmışlardır. Öğrenc�ler�m�z�n
hem araştırma hem de sunum kr�terler�ne odaklanan bu görevde
çekt�kler� v�deolarda oldukça yaratıcı çalışmalar da ortaya
koymuşlardır.

Öğrenc� çalışmaları:

9-A Orta Mısır-Duru Atasoy 
9-B – Esk� G�r�t- Der�n Dem�rc�  
9-C  Bab�ller ve Hammurab� – Zeynep Şenkal  
9-D Esk� Ç�n - Tuğra Larlar 
9-E Roma’nın Yüksel�ş� – Jül Sezar-Ozan Aydın

MYP 5 / 10. SINIF TARİH

Öğrenc�ler�m�z Oral Sander’�n Anka’nın Düşüşü ve Yüksel�ş� k�tabını
�nceleyerek  makale  yazacakları konuyu bel�rled�ler. Seçt�kler� konuları
farklı kaynaklardan da araştırarak, ulaştıkları b�lg�ler� sentezled�ler ve
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kend� makaleler�n� oluşturdular. 
Akadem�k dürüstlük �lkes�ne d�kkat ederek oluşturdukları makalede
d�pnot kullanma , MLA 8 formatında kaynak gösterme becer�ler�n�
gel�şt�rd�ler .Ödevler�nde dönüşümlü düşünme raporuna ve süreç
günlüğüne yer vererek çalışmalarını değerlend�rd�ler.

Öğrenc� çalışması:

10-A Em�r DABAK

MYP 4 / 9. SINIF COĞRAFYA KAYIP
ARKADAŞIMI ARIYORUM

Coğrafya ders�nde yaptığımız çalışmanın hem zevkl� hem de koord�nat
öğrenme anlamından öneml� b�r çalışma olduğunu düşünmektey�z. Bu
çalışmada Google Earth’ün b�ze Dünya üzer�nde �sted�ğ�m�z b�r
noktaya g�derek d�j�tal b�r görüntü sunmasından ve ayrıca mesafe
hesaplama özell�ğ�nden yararlandık. Yaptığımız akt�v�te sayes�nde,
koord�nat b�lg�s�ne sah�p olmanın günlük hayatta pek çok yerde
karşımıza çıkab�leceğ�n� görerek aslında ne kadar öneml� olduğunu
anladık.Gerçek yaşantıda şah�t olduğumuz kaybolma olayları ve
benzer� durumlarda, koord�natlar ve yer-yön b�lg�s�n�n önem�n� fark
ett�k.Ek olarak bu süreçte har�ta b�lg�m�z� de gel�şt�rd�k. Çünkü üç
boyutlu b�r dünya düzlem�nde, kayıp arkadaş senaryosu �le hang�
koord�natlara hang� şeh�r veya ülkelere denk gel�yor g�b� ver�ler
hakkında b�lg� ed�nm�ş olduk. Akt�v�ten�n en öğret�c� kısmı �se, coğrafya
ders�n�n b�rçok d�s�pl�nle olduğu kadar teknoloj� �le de ne kadar �ç �çe
olduğunu keşfetmem�z oldu. Önceden bu uygulama hakkında her
b�r�m�z b�lg� sah�b� olsak da, uygulamanın alınan yolu hesaplama vb
özell�kler� olduğunu yaptığımız bu akt�v�te sayes�nde görmüş olduk.
Dolayısıyla hem eğlencel�, hem de öğret�c� b�r akt�v�te olmuş oldu. 
Ecem Gürsel, Lara Ek�n Özdem�r, Ek�n Su Dolaş
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MYP 5 / 10. SINIF BİREYLER VE TOPLUMLAR –
COĞRAFYA DERSİ ETKİNLİKLERİ

MYP 5- 10. Sınıf coğrafya dersler�m�zde “Doğal S�stemler-Su
Kaynakları” konusu �şlend�. Öğrenc�ler�m�z, su kaynakları �le �lg�l�
kavramları ve yeryüzündek� su kaynaklarının özell�kler�n� araştırdılar.
Yeryüzündek� ve Türk�ye’dek� su kaynaklarının dağılışını da�r örnekler�
�nceled�ler. Araştırma ve �nceleme sonuçlarına �l�şk�n olarak b�lg� ve
yorumlarını powerpo�nt sunumlar yoluyla arkadaşlarıyla paylaştılar. B
kr�ter� ve C kr�ter� doğrultusunda su kaynaklarının yeryüzü şek�ller�n�n
oluşumuna etk�ler� konusunda performans ödev� hazırladılar.Süreç
etk�nl�kler�nde çok sayıda fotoğraf, okuma metn�, har�ta, tablo ve graf�k
vb görsel kaynak yorumlandı, v�deo ve belgesel �zlend�, neden- sonuç
bağlantısı kuruldu. “Su kaynaklarına �nsan müdahales�n�n olası
sonuçları nelerd�r?” sorusu tartışıldı. Sürdürüleb�l�r b�r yaşam �ç�n su
kaynaklarının azalmasının sosyal-kültürel ve ekonom�k etk�ler�n�n fark
ed�lmes� örnekler üzer�nden ele alındı, Suyun tasarruflu kullanılması
�ç�n b�reylere düşen sorumlulukların önem� üzer�nde duruldu.

Öğrenc� çalışmaları 
Ege Y�ğ�tol- Emre Yurdakul 10 -C 
Ceyda Kesk�nsoy 10 -D

MYP 5 / 10.SINIF FELSEFE

Öğrenc�ler�m�z bu hafta MYP B�reyler ve Toplumlar ders�n�n Felsefe
bağlamı �ç�n b�r sonuç değerlend�rme görev� gerçekleşt�rd�. Varlık
felsefes� konusuyla �lg�l� Araştırma ve Aktarma görevler�n� tamamlayan
öğrenc�ler�m�z, öğrend�kler� görüşlerle �lg�l� b�r soru oluşturup;
sorularıyla �lg�l� araştırma yaptıktan sonra cevabı �sted�kler� herhang� b�r
platform aracılığıyla aktardılar ve sene başından ben� öğrend�kler�
f�lozofların düşünceler�ne karşı çıkmaya çalıştılar. Bu görevde; IB ‘Açık
F�k�rl� Düşünenler’ Öğrenen Prof�l�ne uygun olarak öğrenc�ler�n eleşt�rel
becer�ler�n�n gel�şmes�, kütüphane kaynaklarının kullanımı, alıntı
yapma, b�r görüşü tutarlı olarak aktarma konularında gel�şmeler�
amaçlandı.

Öğrenc� Çalışmaları

10- C Muhs�n Em�r KARABAĞ
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10-B Zeynep KILIÇ

10-E Eralp SEÇMEER

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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