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I.TEOG SINAVI
8.sınıf öğrencilerimiz 23 ve 24 Kasım 2016
günlerinde 1. TEOG sınavına girdiler. Türkçe,
Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve
İngilizce derslerinden yapılan sınavda her
ders için 40 dakikalık sürede 20 adet Çoktan
Seçmeli soru verildi. Diğer okullardan
gözetmen olarak görevlendirilen öğretmen
ve okul idarecilerinin denetiminde yürütülen
sınavda öğrencilerimizin başarılı olmalarını
bekliyoruz. Sınav sonuçları Ocak ayında
açıklanacak ve 2. sınav notu olarak e-okul
sisteminde ortalamaya katılacaktır. İkinci
TEOG sınavı 26-27 Nisan 2017 tarihinde
yapılacaktır.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZÜ KUTLADI
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5-6-7.8.SINIFLAR VELİ TOPLANTIMIZ
5-6-7-8. sınıflar için veli toplantımız 03 Aralık 2016 Cumartesi günü 09:00-15:00 saatleri arasında
okulumuzun farklı alanlarında yapılacaktır. Toplantı çizelgesi için lütfen TIKLAYINIZ.

BİREYLER VE TOPLUMLAR 5. SINIF
Sayın velilerimiz,
5. sınıf öğrencilerimiz Bireyler Toplumlar dersinde “Adalet ve Gelişme” evrensel bağlamı çerçevesinde
adalet ve eşitlik kavramlarını sorgulayarak başladılar. Bu konuya ilişkin görselleri önce sınıfta inceledik.
Görselleri karşılaştırma olanağı bulan öğrencilerimiz eşitlik ve adalet kavramlarını kendi hayatlarından
da örnekler vererek ifade ettiler.

Öğrencilerimizin doğal meraklarının sürmesi için araştıran – sorgulayan ve kendi kültürü ile farklı
kültürler arasındaki tarihleri öğrenmelerini desteklemek amacıyla şapka etkinliğini yaparak panomuzda
sergiledik.

Toplumlar nasıl gelişmekteydi? Geçmişte ve günümüzde dünyanın her yerinde sürekli bir değişim
varken kimi insanlar adalet ve gelişime katkıda bulunuyor herkesin daha eşit ve uygar bir dünyada
yaşamalarına öncülük ediyorlardı. Öğrencilerimiz toplumların değişimine öncülük eden liderleri
araştırarak çalışmalarını arkadaşlarıyla paylaştılar.

BİREYLER VE TOPLUMLAR 6. SINIF
“Yer, Zaman ve Mekân” evrensel bağlamı çerçevesinde uygarlıkların yaşadıkları coğrafyanın kimliklerini
ve ilişkilerini nasıl etkilediğini sorguladık. Etkinliklerimizde farklı kıtaları inceledik ve bu kıtalardaki
insanların yaşantılarının birbirine benzer veya farklı özelliklerini grup çalışması yaparak karşılaştırdık.

Öğrencilerimiz grup çalışmasında “Hayal Küresi” etkinliğinde Dünya’nın şekli ve hareketlerine bağlı
olarak farklı doğal ortamların insanların yaşayış şekillerini, ekonomik faaliyetlerini, iklimi ve kültürel
alışkanlıklarını nasıl etkilediğini karşılaştırmalar yaparak çıkarımda bulundular.

Öğrencilerimiz konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi
konumunun sonuçlarını keşfettiler. “Benim Ülkem” Etkinliğinde istedikleri bir ülkeyi seçerek
araştırdılar, geçmişten günümüze insanların yaşadıkları farklı doğal ortamların insanların yaşayışlarına
etkilerini sorguladılar.

Yer ve mekânda zaman içinde değişimler olabilir mi? Düşüncesinden yola çıkarak öğrencilerimizin
merak etmesi, araştırması ve sorgulamaları için “Efsane MU Kıtası” çalışmasından örnekler paylaşıldı.

ÖĞRENME ORTAMLARIMIZDAN PAYLAŞIMLAR

Öğrencilerimiz, Dünya’nın şekli ve hareketinin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini sorguladılar.

Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında
çıkarımlarda bulunur.

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ
“Öğretmenler öğretmenlere öğretiyor” Çalıştaylarımız Devam Ediyor
23 Kasım Çarşamba günü Orta Okul öğretmenlerimiz katıldıkları IB MYP (Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar
Programı) çalıştaylarından edindikleri bilgileri paylaştılar. Bu çalıştayların yansımaları okul genelinde sınıf
içi uygulamalarımızda yer buldu ve gün boyunca faydalı olabilecek bilgi ve tecrübeler paylaşıldı. Bu
bağlamda Beden ve Sağlık Eğitimi zümremiz çeşitli etkinliklerle dersleri sırasında olimpizm ruhunu
geliştirmenin aslında ülkeler arası etkileşimi ve iş birliğini arttırdığını uygulamalarla aktardı.
Beden ve Sağlık Eğitimi öğretmenlerimize ek olarak ENKA okullarında Ağustos ayında gerçekleşen
sorgulama eğitimine katılan öğretmenlerimizin hazırladıkları “Sorgulama” çalıştayı da öğretmenlerimizin
sorgulamanın kanıtlarını yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat verdi. Bu bağlamda öğretmenlerimiz
çeşitli malzemeleri kullanarak bir sorgulama nasıl gerçekleşir deneyimleme fırsatı buldular.
Biz İ.D.V. Özel Bilkent Orta Okulu olarak öğrenmenin her boyutta ve sürekli gelişen bir olgu olduğunu
düşünüyoruz. Bu yüzden her fırsatta yaşayarak ve sorgulayarak öğrenmeyi destekleyen mesleki gelişim
olanaklarına fırsat vermeye çalışıyoruz. Eğitimlerimiz için destek veren ve katılan herkese teşekkür
ederiz.

YARDIMLARINIZI BEKLİYORUZ
İzmir – Selçuk ve Erzincan – Tercan’da bulunan iki Ortaokul bizden;
-Kitap
-Kırtasiye malzemesi (defter, kalem, silgi vb)
-Spor malzemeleri (Top, ayakkabı, eşofman)
-Printer ve Laptop
istediler. Yardım paketlerinizi Ortaokul girişinde Güvenlik Görevlimiz Sayın Halis Sancak’a teslim
edebilirsiniz. 23 Aralık 2016 tarihine kadar göndereceğiniz hediyeleri yeni yıla girerken her iki okulumuza
da ulaştırmak istiyoruz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

ARALIK AYI ETKİNLİK TAKVİMİMİZ
Tarih
03 ARALIK
2016

Etkinlik
5-8.Sınıflar Veli Toplantısı

Yer / Saat
09:00-15:00
ÇAS / Derslikler

09 ARALIK
2016

İnsan Hakları ve Demokrasi Paneli
Konuğumuz Sayın Mustafa Balbay
(6-7-8.sınıf öğrencilerimiz için)

11:00-12:00
ÇAS

20 ARALIK
2016

Devlet Opera ve Balesi Eğitim Konseri
(5. ve 6.sınıf öğrencilerimiz için)

11:00-12:00
ÇAS

26 ARALIK
2016

Yeni Yıl konseri

ARALIK AYI SANAT ETKİNLİKLERİMİZ;
Değerli Öğrencilerimiz,
İsteğe bağlı resim yarışmaları önerilerimiz;


Özbekistan Sanat Akademisi tarafından 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında, Özbekistan’ın
Başkenti Taşkent’te “TAŞKENT’İN NEŞESİ” adıyla ana temaları “Çocukluk Dünyası, Ana
Vatanım, İçinde Yaşadığım Dünya, Hayalim ve Bildiğim Özbekistan” olan 5-15 yaş arası
öğrencilere yönelik “Uluslararası Çocuk Resimleri Bienali” etkinliği.

Son Katılım Başvuru Tarihi : 01.12.2016


BIC KIDS Ulusal Resim Yarışması;

11-14 Yaş arası öğrenciler için;
Konu : “Denizlerde Kirlilik; günümüzde gittikçe artan deniz kirliliği ve çevreye olan etkisi
Boyut: 35X50cm. Resim Kağıdı (beyaz veya renkli karton)
Teknik : Pastel Boya, Keçeli Kalem, Mum Boya, Kuru Boya

Son Katılım Başvuru Tarihi : 05.05.2017
Başvuru Resim Öğretmenleri : Nil ÇELİK – Melike KÖSE

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ
Okulumuzda 20 yıl boyunca Sınıf Öğretmeni olarak görev yapıp, iki yıl önce emekli olan Sevgili Hülya
Durukan öğretmenimizin eşi vefat etmiştir. Değerli Durukan ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

EKO-OKUL ÇALIŞMALARIMIZ
Sayın velilerimiz,
Bu hafta da çocuklarımız için abur cuburun zararlarını anlatmaya yönelik keyifli bir animasyonu
paylaşmak istedik. Bu kısa animasyonu izletmenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler...
https://www.youtube.com/watch?v=ijtWyGT3g3E

Haftalık Bültenimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz…

