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ADAPAZARI ENKA OKULLARI MİSYONU

Adapazarı Enka Okulları, eği"mde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleş"rel düşünme ve ile"şim 
becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince 
sahip, yaratıcı bireyler ye"ş"rmeyi amaçlar.

Vizyon

Adapazarı Enka Okulları,
• Yenilikçi, 
• Toplumsal sorunların farkında olan ve bunlara çözüm üretebilen,
• Yaşam boyu öğrenenler topluluğu olmayı hedefler.

ADAPAZARI ENKA SCHOOLS’ MISSION STATEMENT

Adapazarı Enka Schools aim to develop inquisi"ve, crea"ve and interna"onally minded individuals, who 
respect differences and use cri"cal thinking skills in all disciplines, by providing equal opportuni"es for 
everyone.

Vision

Adapazarı Enka Schools aim to be
• Innova"ve
• Aware of social problems and able to develop solu"ons for them,
• A life long learning community. 

ULUSLARARASI BAKALORYA ORGANİZASYONU MİSYONU 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO), kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha 
huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler ye"ş"rmeyi amaçlar. 

Bu amaçla IBO, uluslararası geçerliliği olan üstün eği"m programları ve ""z ölçme - değerlendirme 
programları geliş"rmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar. 

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru 
olabileceğini anlayan, ak"f, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder. 

IBO MISSION STATEMENT

The Interna"onal Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who 
help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. 

To this end the organiza"on works with schools, governments and interna"onal organiza"ons to 
develop challenging programmes of interna"onal educa"on and rigorous assessment. 

These programmes encourage students across the world to become ac"ve, compassionate and 
lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 
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Sakarya Yüzme İl Karması Seçme Yarışları
02-03-04 Aralık 2016 tarihlerinde Sakarya Olimpik Yüzme 
Havuzunda yapılan Sakarya Yüzme İl Karması Seçme Yarışlarına 
katılan okulumuz öğrencilerimizden;
● Sırma Güler
● Ceylin Çalışkan
● Merve Melissa Mat
● Aybars Turgut
● Efe Yılmaz
● Jan Demir Vurdum
● Deniz Eren Gündüz
● Egehan Satıroğlu
● Arda Ünal
● Tuana Kasap
● Derin Timuçin
● Ecenaz Çankaya
● Ilgın Başar
● Uygar Kulak
 
Sakarya Yüzme İl Karması takımına katılmaya hak 
kazanmışlardır .

Bilge Kunduz Okulumuzda
Öğrencilerimiz kasım ayında gerçekleşen Uluslararası 
Enforma"k ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Etkinliği olan Bilge 
Kunduz görevlerini Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde 
tamamladılar. Öğrencilerimiz Bilge Kunduz görevlerini 
çözerken; hesaplama, karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurma, 
anali"k düşünme ve problem çözme becerilerini kullandılar. 
Açıklanan sonuçlara göre okulumuzda sınıf seviyesine göre ilk 
5’e giren öğrencilerimize ser"fikaları verildi. Bu etkinlik 
önümüzdeki yıl tüm sınıf düzeylerinde tekrarlanarak 
öğrencilerimizin gelişimi değerlendirilecek"r.

MYP VELİ BÜLTENİ
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Geeta Ramanujam' dan Hikayeler
Dünyaca ünlü Hintli hikaye anlatıcısı Geeta Ramanujam 11 Ekim 
2016 Salı günü okulumuzda müzikle birleştirdiği İngilizce hikayeleri 
5 ve 6. sınıf öğrencilerimize anlattı. Bu yaratıcı anlatı-
performanslar sırasında hikayenin içine öğrencilerimiz de katılarak 
farklı bir öğrenim deneyimi yaşadılar.

IB Türk Okulları Toplantısı, İstanbul
14 Ekim 2016 Cuma günü Marmara Eği"m Kurumlarında 
gerçekleş"rilen IB Türk Okulları Toplantısına Okul 
Müdürlerimiz ve MYP Koordinatörlerimiz katıldı. Toplantıda 
MYP otorizasyon süreci ve program ile ilgili Türkiye’de yapılan 
araştırmalar paylaşıldı.

Book Report T-shirt Day
Ortaokul öğrencilerimiz yaz ta"linde okudukları İngilizce 
kitapları tanıtan "şörtler tasarladılar. Yaratıcılıklarını kullanarak 
oluşturdukları "şörtleri yaparken hem eğlendiler hem 
öğrendiler. Öğretmenlerimizin de katılımıyla daha da renklenen 
günde kitaplar hakkında bol bol fikir alışverişinde bulundular.

3 Boyutlu Karikatürler 
8. sınıf öğrencilerimiz, Görsel Sanatlar dersinde mülteci 
sorunundan yola çıkarak karikatürlerini çizdiler. Öğrencilerimiz 
daha sonra çizdikleri karikatürleri üç boyutlu tasarıma 
dönüştürdüler. Yapılan bu etkinlikte ‘’Açık görüşlü ‘’öğrenen 
profili özelliğinin gelişimi amaçlanmıştır.
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IB DAY
25 Şubat 2017 Cumartesi günü İstanbul Marmara Eği"m 
Kurumlarında 14. IB Day organizasyonu gerçekleş"rilecek"r. Bu 
organizasyonda Türkiye’deki IB okullarından belirli kriterlere 
göre seçilen örnek uygulamalar paylaşılacaktır. Ortaokul ve lise 
öğretmenlerimiz de kabul gören 12 adet sunum ile örnek MYP 
çalışmalarını Türkiye’deki diğer IB okulu öğretmen ve 
idarecileriyle paylaşacaktır.

MYP Otorizasyon Ziyare$, Adapazarı 
23-24 Şubat 2017 tarihinde Adapazarı ENKA Okulları 
kampüsünde MYP için otorizasyon ziyare" gerçekleş"rilecek"r. 
Ziyarette 2013 yılından i"baren Aday Okul olarak çalışmalarına 
devam et"ğimiz MYP süreci ve yapılan uygulamalar 
denetlenecek"r.

MYP Veli Çalıştayı, Adapazarı Enka Okulları
24 Aralık 2016 Cumartesi günü Adapazarı ENKA Okullarında 
gerçekleştirilen MYP veli çalıştayına okulumuza yeni başlayan 
öğrencilerimizin velileri katıldı. Çalıştayda okulumuzdaki MYP 
uygulamalarından örnekler paylaşıldı.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Soyut Heykeller
Görsel Sanatlar dersinde 6. sınıf öğrencilerimiz, soyut 
kavramlardan yola çıkarak özgün soyut heykellerini tasarladılar. 
Yapılan bu çalışmada öğrencilerimizde ‘’Dönüşümlü düşünme’’ 
öğrenen profili özelliğinin gelişmesi amaçlanmıştır.
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5. Sınıflar Kütüphane Oryantasyon Eği$mi
20 Eylül 2016 tarihinde, 5. sınıf öğrencilerimize kütüphane 
oryantasyon ve akademik dürüstlük eği"mi verildi. Akademik 
dürüstlük sosyal hayattaki dürüstlüğün temelidir, fikrinden 
hareket edilerek ödevlerinde kullanacakları fikri mülkiyet hakları, 
birincil ve ikincil kaynaklarını kuralına uygun bir şekilde nasıl 
kullanacakları konusunda bilgi sahibi olarak bilgi okuryazarlığı 
becerilerini göstermiş oldular.

Atatürk’ü Anma Sergisi
10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası’nda kütüphanemizde Atatürk 
ile ilgili kitaplar ve fotoğraflar sergilendi.  Öğrencilerimiz, 
Atatürk’ün kitaba verdiği önemi, okuduğu kitapları, kitaplar 
üzerinde aldığı notları inceledi. Kendilerine bırakılan kültür 
mirasının sahibi Atatürk’ün yaşamı hakkında da geçmiş zamanla 
bağlantı kurarak merak tutumlarını sergilediler.

Dijital Hikaye Anlatıcılığı
Tiyatro oyuncusu ve yazar Haldun Açıksözlü, 5 ve 6. sınıf 
öğrencilerimize 21 ve 28 Aralık tarihlerinde iki oturumdan 
oluşan “Dijital Hikaye Anlatıcılığı” eği"mini verdi. Eğitmenimiz, 
Türkçe derslerinde "yatrolu görsel anlatımlı kitap okumanın 
nasıl yapılacağını, okunan kitapların ve verilen bir konunun farklı 
uygulamalar kullanılarak nasıl dijital hikayeye dönüştürüleceğini 
öğrencilerimize aktardı.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Quiz Shows
26 - 30 Aralık 2016 haftasında öğrencilerimiz, Yabancı Diller 
Bölümünün tüm sınıf seviyelerinde hazırladığı Quiz Show 
etkinliklerine katıldılar. Ders konularına ve genel kültür bilgisine 
dayanan soruları cevaplarken takım çalışması yaparak yarıştılar. 
Öğretici olmanın yanı sıra eğlenceli de geçen yarışmaların sonunda 
öğrencilerimiz katılım belgelerini aldılar.
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Sol Ayağım Kitap Atölyesi
2 Kasım 2016 Çarşamba günü okulumuzda drama eğitmeni 
Gülşah Sevilmiş Özçelik’i ağırladık. Engellerin hayatımızda 
aşılmayacak zorluklar olmadığının anlatıldığı "Sol Ayağım” 
kitabına ait atölyemizi gerçekleş"rdik. Söyleşide kitapla ilgili 
videolar izlenip, analiz yapılarak etkili bir çalışma gerçekleş"rildi. 
Öğrencilerimiz, Gülşah Sevilmiş Özçelik’e ünlü yazar Christy 
Brown’un“Sol Ayağım” kitabı ile ilgili bir çok soru sorma şansını 
yakaladı.  Söyleşiyle öğrencilerin sorgulama ve ile"şim yönlerinin 
gelişmesine katkıda bulunuldu.

Bir Garip Orhan Veli
7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı “Bir Garip Orhan Veli” 
temalı şiir dinle"si, tüm ortaokul toplumunun katılımıyla 
gerçekleş". Öğrencilerimiz Orhan Veli’nin en sevilen şiirlerini 
okumanın yanı sıra yaptıkları drama ile eşsiz bir şiir günü 
yaşattılar.

Sevim Ak ile Duvarlar Resim Olsa
16 Aralık 2016 Cuma günü okulumuzda yazar Sevim AK’ı ağırladık. 
5.sınıf atölye kitabı olan “Duvarlar Resim Olsa”nın yazarı Sevim 
AK,öğrencilerimizle dostluk üzerine keyifli paylaşımlarda bulundu. 
Öğrenciler,usta yazar Sevim Ak'ın benzersiz anlatımıyla, kahkaha ve 
hayallerle dolu sıcacık bir dostluk hikayesinin anlatıldığı çok 
sevdikleri kitaplarının yazarıyla tanışıp ona kitap hakkında sorular 
yöneltebilmenin heyecanını yaşadılar. Bu sayede öğrenciler kitap ve 
yazar hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu. Sevim AK, söyleşinin 
sonunda kitaplarımızı imzaladı.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
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Proje Tabanlı 
Robot Kullanımı 
RobotEnka sosyal etkinliği öğrencileri 2016-2017 yılına yazılım ve 
sensör kullanımını öğrenerek başladılar. Yıl sonuna kadar kendi 
oluşturacakları projelerini uygulamayı hedefleyen öğrenciler, 
çalışmalarını geliş"rmek amacıyla diğer sosyal etkinlik, ders 
grupları ve kütüphane birimi ile ortak çalışmalar 

Deyim Anlatmaca - Bulmaca
5 ve 6.sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde oynadıkları deyim 
kartlarıyla eğlenerek öğrendiler. Öğrencilerimiz kartlarda 
görsellerle desteklenmiş deyimleri sırayla anlatıp birbirlerinin 
bulmasını sağladılar. Yapılan etkinlikle öğrencilerimizin “ile"şim 
kuran” öğrenen profili özelliğinin gelişmesi hedeflendi.

Portfolyo
Ortaokul ve lise  öğrencileri ile 1. Portfolyo sunum günü 
gerçekleştirildi. Öğrenciler bir dönem boyunca yaptıkları 
çalışmalarından portfolyolarında yer almasını istedikleri ürünlerini, 
danışman öğretmenlerine ve velilerine sundular.

Global Flipgrid Community
5. sınıf öğrencileri İngilizce dersinde, Global problemler üzerine 
düşünerek gruplar halinde proje üret"ler. Üzerinde çalışmak 
istedikleri projeleri anlatan videolar çekerek 136 ülkenin katıldığı    
“Global Flipgrid Community” Uluslararası Flipgrid Topluluğu ile 
paylaştılar.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
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5. Sınıflar The Strongest One Drama
5. sınıf öğrencileri MYP ünitesi olan “ Working Together” başlığı 
altında yer alan "The Strongest One”isimli dramayı sınıfta 
canlandırdılar. Öğrenciler ,MYP hedeflerinden biri olan yaşayarak 
öğrenme hedefini gerçekleş"rdikleri bu çalışmada çok eğlendiler. 
Drama sonunda hikayeden çıkardıkları mesajı birbirleriyle 
paylaştılar.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
8. sınıflar 1. Dünya Savaşı Dönemi Slogan Hazırlama ATL 
Çalışması
8. sınıf öğrencilerimizden 1. Dünya Savaşı’nı farklı bakış 
açılarından anlatan kartpostalları inceleyerek ilgili soruları 
cevaplandırmaları ve dönemin ruhunu yansıtan slogan 
hazırlamaları istendi. Oldukça başarılı bir çalışma gerçekleş"ren 
öğrencilerimizden bir o kadar da yaratıcı ürünler ortaya çıktı.

Haritada Yer Bulma Oyunu
7. sınıf öğrencilerimizle Sosyal Bilgiler dersinde Ülkemizde 
Nüfus konusunu daha da keyifli kılabilmek adına “Haritada Yer 
Bulma” oyunu oynadık. Öğrenciler verilen süre içerisinde 
haritadaki yeri bularak nüfusun seyrek veya yoğunluğunu 
gerekçeleriyle birlikte sınıf ortamında arkadaşlarıyla paylaştı.

Gülfer Birsin’le Felsefe Atölyesi
Öğrencilerimiz, Türkiye’de “Çocuklar İçin Felsefe” atölyeleri 
çalışmalarına öncülük eden felsefe öğretmeni Gülfer Birsin ile 
atölye çalışması yaptı.  “İnsanın doğaya verdiği tahribatı nasıl 
engelleyebileceği”  üzerine çeşitli etkinlikler yapıldı. Böylece bu 
çalışma ile öğrencilerimizde “düşünen, araştıran-sorgulayan ve 
duyarlı” öğrenen profili özelliklerinin gelişmesi hedeflendi.



10

Dünya Felsefe Günü
Dünya Felsefe Günü 17 Kasım Perşembe günü yapılan 
etkinliklerle kutlandı. “İnsan Olmak” temalı günde öğrenciler 
temaya ait düşüncelerini Padlet uygulaması ile gün boyunca 
paylaştı. Günün sonunda en iyi paylaşımı yapan öğrenci 
seçilerek ödülünü aldı. Öğrencilerin bu çalışma ile “araştıran-
sorgulayan, dönüşümlü düşünen” öğrenen profili özelliklerinin 
gelişmesi hedeflendi.

10 Aralık Terra Madre (Toprak Ana) Günü
Dünya genelinde Slow Food hareke"nden beslenen Toprak Ana 
Günü’nde (Terra Madre) Organik Yaşam, Fen Atölyesi ve 
Deney Kulübü öğrencileri yapmış oldukları terrariumları okul 
ortamında sergileyerek kişisel ve kültürel ifade evrensel 
bağlamı kapsamında farkındalık çalışması yaptılar.

Küçük Prens Veli Atölyesi
“Asıl sorun büyümek değil ki büyürken unuttuklarımız.” 6. sınıf 
öğrencilerimiz 13 Aralık 2016 ve 15 Aralık 2016’da “Kitap Atölyesi” 
dersi kapsamında Antoine de Saint-Exupéry'nin klasikleşmiş eseri 
“Küçük Prens” Veli Atölyesi gerçekleştirdi. Öğrenciler hazırladıkları 
sunumlarda büyürken unuttuğumuz değerleri konu alarak, velilere 
sorular sorup hem kaybettiğimiz değerleri hatırlattı hem de 
“Küçük Prens” kitabını tanıttılar. Bu etkinlik ile öğrencilerimizin 
“sorgulama-araştırma” öğrenen profili özelliklerinin gelişmesi 
amaçlandı.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
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6. Sınıflar Kalp ve Kemik Diseksiyonu
6. sınıflar fen bilimleri dersinde bilimsel sorgulama ve fen 
üzerine dönüşümlü düşünme faaliye"ni geliş"rmek için kalp 
inceleme deneyi yaptılar.

Nuran Direk’le Küçük Prens Üzerine
“Küçük Prens Üzerine Düşünmek” adlı eserin yazarı, felsefe 
öğretmeni, “Çocuklar İçin Felsefe” çalışmalarının ülkemizdeki 
en önemli temsilcisi olan Nuran Direk 3 Kasım 2016 Perşembe 
günü 6. sınıf öğrencilerimizle okulumuzda atölye çalışması 
gerçekleş"rdi. Nuran Direk Küçük Prens'ten yola  çıkarak 
öğrencilere düşünme ve sorgulama çalışması yaptırdı. Nuran 
Direk’le öğrencilerimiz keyifli ve eği"ci bir çalışmayı 
tamamlamış oldu.

Cinsel Sağlık Eği$mi
03-22 Kasım 2016 tarihleri arasında öğrencilerimiz Uzman 
Begüm HERGÜVENÇ tarafından verilen “Bedenimi Tanıyorum 
ve Cinsel Sağlık Eği"m” programını tamamladılar. 
Öğrencilerimizin cinsellik konusunda doğru bilgi ve kaynakları 
geliş"rip farkındalık düzeylerini yükselterek, öğretmen ve 
ailelere bütüncül bir yaklaşım sunmak amacıyla, öğretmen ve 
veli bilgilendirme semineri gerçekleş"rildi.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Çiziyoruz, Yazıyoruz
6.sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde verilen üç kavramı kendi 
düşüncelerine göre resimlediler. Ardından hazırladıkları görselin 
hikayesini yazdılar ve arkadaşlarına sundular. Öğrencilerimizin 
çalışmaları Türkçe sınıfında sergilendi.
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8. Sınıf Velilerine TEOG Sınavı Bilgilendirme Semineri
17 Kasım 2016 tarihinde Okul Yöne"cileri ve Psikolojik 
Danışmanı tarafından 8. sınıf velilerine yönelik “TEOG Sınav 
Sistemi” bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde sınavın 
içeriği ile ilgili bilgi verildikten sonra, sınav öncesi özen 
gösterilmesi gereken konular, mo"vasyonun önemi ve 
tutumlarımızın çocuklarımıza olumlu/olumsuz yansımaları 
hakkında paylaşımda bulunuldu.

Mutluluk ve Başarı için İle$şim
26 Ağustos 2016 tarihinde Yöne"ci ve öğretmenlerimiz, 
İstanbul Aydın Üniversitesinde görevli  Yrd. Doç. Dr. Aylin 
SÖZER ÇAPAN tarafından verilen “Mutluluk ve Başarı için 
İle"şim” konulu eği"me katıldılar. Etkili ile"şimin nasıl 
kurulabileceği, ile"şim becerilerinin geliş"rilmesi/arttırılması, 
çocuklarla kurduğumuz ilişkide ile"şimin ve empa" kurmanın 
önemi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

IV. Zeka ve Yetenek Kongresi
Rehberlik bölümü ve öğretmenlerimiz 19-20 Kasım 2016 
tarihlerinde Türk Zeka Vakfı ve ODTÜ Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinin düzenlediği “IV. Zeka ve Yetenek Kongresi” ne  
katıldılar. İki gün boyunca zeka ve yetenek konularında kuramsal 
ve deneysel çalışmalar yürüten akademisyenlerden ve alanda 
uygulama yapan eğitimcilerden bilgi edinme fırsatı buldular. “Aklını 
Kullan, Korkma Bitmez” sloganıyla hazırlanan kongredeki panel ve 
atölyelere katılım sağladılar.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
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8. Sınıf Öğrencilerimizin Okul Tanıtım Gezisi
04 Kasım 2016 tarihinde 8. sınıf öğrencilerimiz VKV Koç Özel 
Lisesi okul tanıtım gezisine katıldılar. Okulu gezen 
öğrencilerimiz, kampüs yaşamı hakkında bilgi almanın yanı sıra, 
düzenlenen kısa bir seminerle okulun eği"m ve öğre"mi, sosyal 
etkinlikleri hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladılar. Okul 
tanıtım gezilerimiz ile öğrencilerimizin bir üst öğre"m 
kurumlarını tanımaları, okul seçimi konusunda bilinçlenmeleri, 
akademik başarıları ve çalışmaları konusunda mo"vasyonlarının 
artmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Psikanali$k Bakışlar - 10 Sempozyumu
Rehberlik bölümümüz  10-11 Aralık 2016 tarihlerinde Boğaziçi 
Üniversitesinde düzenlenen “Psikanali"k Bakışlar-10 
Sempozyumu” na katıldılar. Ayrılık, kayıp ve yas ile ilgili 
alanında uzman psikanalistler tarafından paylaşılan bilgileri 
dinlediler. Film analizlerine katılarak birlikte düşünme ve 
tartışma fırsatı buldular.

Mezun Öğrencimiz Didem Memiş ile Söyleşi
26 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Lisesinde okuyan ENKA mezunu 
öğrencimiz Didem MEMİŞ 8. sınıf öğrencilerimizle söyleşi 
gerçekleştirdi. İstanbul Lisesi hakkında bilgi paylaşımında bulunup, 
hedefine ulaşmak için nasıl bir yol izlediğini paylaşarak, 
öğrencilerimizin sorularını cevapladı.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
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7. Sınıflar Göz ve Böbrek Diseksiyonları
7. sınıf öğrencilerimiz Vücudumuzda Sistemler ünitesi 
kapsamında laboratuvar ortamında göz ve böbrek incelemesi 
gerçekleş"rdiler. Öğrenciler diseksiyon faaliyetlerini araştıran-
sorgulayan ve bilgili öğrenen profilini geliş"rmelerine katkı 
sağlayacak biçimde başarı ile tamamladılar.

Koro Kulübünün 
Yılbaşı Etkinliği
Koro öğrencilerimiz yılbaşında öğretmenlerine ve ortaokul 
binasında çalışan görevlilere yeni yıl dileklerini ileten bir gösteri 
hazırladılar ve şarkılarını söylediler. Şarkı söyleme - performans 

7. Sınıflar Fen Bilimleri Kütüphane Etkinliği
Öğrencilerimizle Fen Bilimleri dersinde Enerji İlişkileri ünitesi 
kapsamında bilim adamlarının öz geçmişlerini tanımak üzere 
kütüphanede izletilen belgesel sonrasında bilim adamlarını tanıtan 
karikatürler çizildi.

Fen - Sosyal Bilgi Yarışmaları
Öğrencilerimiz okulumuzda 17-18 Ocak tarihlerinde düzenlenen 
Fen-Sosyal bilgi yarışmasına katıldılar. Yarışmaya sınıfını temsil 
etmek için katılan gruplardan birinci olana başarı ser"fikası 
verilirken diğer gruplara katılım ser"fikaları takdim edildi. 
Hem güzel bir rekabet ortamı yaşayıp hem de genel kültür 
seviyelerini ölçtükleri eğlenceli yarışmalarda öğrencilerimizin 
bilgili öğrenen profili özelliğini geliş"rmeleri amaçlanmıştır.
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5. Sınıflar Exploring Space ve Exploring Nature 3D VR 
Cardboard Uygulamaları
5.sınıf öğrencilerimiz İngilizce Reading Dersinde “Exploring Space 
“ ve “ Exploring Nature” MYP konulu temaları kapsamında 3D 
VR Cardboard  uygulamaları  ile uzay ve doğa keşfine çıktılar.
Etkinlikler sırasında öğrenciler hem çok eğlendiler hem de 
gerçek boyutta uzayda ve doğada yaşayarak keşif yaptılar.
Sonrasında ise kendi keşifleri ile ilgili sunumlar hazırlayarak 
sınıfta arkadaşları ile paylaştılar.

Müzik Dersi ve Türkçe Dersi Ortak Ünitesi (IDU Unit Plan)
5. sınıf öğrencilerimiz Müzik ve Türkçe derslerinde “Sihirli 
Mozart” ünitesinde ortak çalışmalar yaparak ünitelerinin ilk 
bölümlerini tamamladılar. Öğrencilerimiz derste “Besteci 
nedir?”, “Yetenek Nedir?” gibi sorulara cevap aradılar. Mozart 
eseri dinleyerek neler hisset"klerini ifade et"ler. Kitap üzerine 
konuştular. İlerleyen haftalarda farklı performans ve Müzik – 
Türkçe dersi içerikleriyle ünite tamamlanacaktır.

Bay Murtaza Kuş
5. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve tarihi 
güzellikler ile ilgili her hafta okulun çeşitli yerlerine asılmış 
şifreleri bularak Bay Murtaza Kuş’un uçacağı yerleri 
keşfediyorlar. Böylece öğrenciler merak duygusu ile eğlenerek 
öğreniyorlar.

6. Sınıflar Fen Bilimleri Solunum Sistemi Modeli
6. sınıflar solunum maketi yaparak 1.ünite kapsamında araştıran-
sorgulayan öğrenen profilini destekleyici çalışmalarını başarıyla 
tamamladılar.
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5. Sınıf Sosyal Bilgiler “20 Yıl Sonra Ben”
5. sınıf öğrencileri rol ve sorumluluklarımız konusunda 
toplumda edinecekleri roller ve sorumluluklar ile ilgili 20 yıl 
sonraya git"ler. Drama şeklinde hazırladıkları sunumlarda 
kariyerleri ile ilgili bizlere kendilerini tanıttılar. 20 yıl sonradan 
kesit sunan öğrenciler topluma ve ailelerine karşı olan 
sorumluluklarını arkadaşlarına aktardılar.

5. Sınıflar Sosyal Bilgiler “Çocuğum ve Haklarım Var”
5. sınıf öğrencilerimizle “Çocuk Hakları” konusunda Unicef 
kartlarını inceleyerek kendi afişlerimizi tasarladık. Çocukların 
sahip olması gereken haklarla ilgili izlediğimiz kısa filmlerden 
sonra kendimize “Çocuğum ve Haklıyım” afişleri hazırladık. 
Okulumuzun çeşitli yerlerine astığımız bu afişlerle okul 
toplumunu bilgilendirmeye çalıştık.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler “Ülkemizin Renkleri”
5. sınıf öğrencileri Türkiye’nin medeniyetler beşiği olması 
sebebiyle tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtan geçmişe ait 
ürün ve eserleri sınıfta sunduktan sonra sergilediler. “Ülkemizin 
kültürel renkleri, yemekleri, oyunları, müzikleri ve ürünleriyle ne 
kadar zengin olduğunu kanıtladılar.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
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İnsan Hakları Çatısı TOG Eğitsel Kutu Oyunları
Sosyal Bilgiler bölümü İnsan Hakları Çatısı aralık etkinlikleri 
kapsamında izlediğimiz belgesel ve anket çalışmalarından sonra 
Toplum Gönüllüleri Vakfının yaygınlaştırdığı eğitsel kutu 
oyunları oynandı. TOG kutu oyunları ile savaşın herkesi 
etkileyen bir durum olduğunu , barışa ulaşmak için birlikte 
mücadele edilmesi gerek"ğini ve yine barışı korumak için 
insanların iş birliği halinde olması gerek"ğini fark eden 
öğrencilerimiz bu eğitsel oyunlarla hem öğrenip hem de 
eğlenme fırsatı buldular. Etkinlik sonrası anket dolduran 
öğrencilerimizin cevapları çarpıcıydı.

İnsan Hakları Günü
Ortaokul öğrencileri, “İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası” 
kapsamında farkındalıklarını arttırmak, saygı, sevgi ve huzur 
içinde yaşamlarını devam et"rmek için aralık ayında çeşitli 
etkinlikler düzenledi.
5. sınıflar “Türkiye’nin Çocuk İşçileri” belgeselini izleyerek 
duygularını hazırladıkları el şeklindeki kartonlara döktüler.
6,7 ve 8. sınıflarımız ise İnsan Hakları “Mültecilik” konusu 
kapsamında farkındalıklarını arttırmak için belgesel izlediler. 
AFAD Adana Sarıçam Kampı’nda kalan Suriyeli mültecilerin 
hikayesini paylaşan bu belgeselde öğrencilerimiz destek olmak 
ve acılarını paylaşabilmek için tüm hisset"klerini kağıda 
dökerek mektup yazdılar. Önümüzdeki günlerde küçük 
hediyelerimiz ile birlikte kampa göndereceğimiz mektuplarımız 
duygu yüklüydü.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler “Hem Eğlendik Hem Öğrendik!”
7. sınıflarımızın 1. ünitesi olan İle"şim konusu kapsamında 
geç"ğimiz günlerde tüm sınıflarımızla Inside Out filmini izledik. 
İzlediğimiz bu filmden de yola çıkarak duyguları ifade eden yüz 
şekillerini mandalinalar üzerinde gösteren öğrencilerimiz 
ile"şimde jest ve mimiklerin önemini daha iyi kavradı.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
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5. Sınıflar Sosyal 
Bilgiler “Kukla Demo”
5. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinde Hak ve 
Sorumluluklarımız ile ilgili “Demokrasi” kavramını kendi 
hazırladıkları kuklalar ve drama etkinlikleri aracılığıyla 
arkadaşlarına sundular. Demokrasi kavramı ile ilgili izledikleri 
belgesel ve kısa filmlerden yola çıkarak kendi kukla-demo 

6. Sınıflar Sosyal Bilgiler Bilimsel Araştırma Basamaklarım
6. sınıf öğrencilerimiz Bilimsel Araştırma Basamaklarını üç 
boyutlu tasarlayarak yorumladılar. Hazırladıkları tasarımları 
sunumlarıyla birlikte arkadaşlarına tanıttılar.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Sosyal Ben Akademi Sergi
Sosyal Ben Akademi öğrencileri hazırladıkları sergiyle farkındalığı 
arttırmak ve sosyal sorumluluğun önemini vurgulamak adına 
saha çalışmasını ortaokul binasında okul toplumuyla paylaştı.
Kurucu Temsilcisi İbrahim Be"l , Sosyal Ben Akademi Kurucusu 
Ece Çiftçi ve tüm okul kampüsünün katıldığı sergimiz , 
velilerimiz ve  öğrencilerimiz tarafından merakla gezilerek 
büyük ilgi görmüştür.

7. Sınıflar Nüfus Piramidi / Grafiği Çalışması
Sosyal Bilgiler dersinde tüm 7. sınıf öğrencilerimiz “Ülkemizde 
Nüfus” konusu kapsamında çevresindeki her bir bireye 
hazırlamış olduğumuz nüfus sayım formlarını uygulayarak elde 
et"ği bu verilerle 3 boyutlu nüfus piramidi/grafiği çalışması 
yaptı. Öğrencilerimiz el becerilerinin gelişimine katkıda 
bulunurken diğer sözlü ile"şimin önemini de bir kez daha 
kavramış oldu.
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Genç Girişimciler ve Sosyal-İz Kulüplerinden Sosyal 
Sorumluluk Kampanyası
Kulüp öğrencilerimiz Çocuk Hakları Haftası sürecinde çeşitli 
etkinlik ve kermes satışlarıyla topladıkları destekler ile ih"yacı 
olan bir arkadaşlarına tekerlekli sandalye bağışı yapacaklar. 
Öğrencilerimiz çocuk hakları beyannamesinde bulunan maddeler 
ile hazırladıkları şekerleri süsleyerek hem arkadaşlarında 
farkındalık yaratmaya çalıştılar hem de sosyal sorumluluk 
bilincinin artmasını sağladılar.

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
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Biricik Oğlum, Biricik Kızım,
Seni çok seviyorum, öyle seviyorum ki bu sevgiyi hak etmek için hiçbir şey yapmana gerek yok. Seni sen 
olduğun, benim evladım olduğun için seviyorum. Bu koşulsuz sevgiyi bütün benliğinle hisset"ğin için sen 
de kendini sevilmeye layık görüyorsun. Senin sınavlardan kaç aldığının bir önemi yok. Önemli olan mutlu 
olman ve gayret etmendir. Ben aldığın notu değil, çabanı övdüğüm için sen de başarılı olduğunu 
hissediyorsun. Sınav sonucun açıklandığında ben “Ali ya da Ayşe kaç almış?” diye sormuyorum. Onların 
kaç aldığı beni hiç ilgilendirmiyor. Bir başkası ile kıyaslanmanın ne kadar kötü bir duygu olduğunu 
hatırlıyorum. Büyükannen de beni komşumuzun çocukları ile kıyasladığında ben çok üzülürdüm. Hem o 
çocuklarla ilişkim hem de moralim bozulurdu. Önemli olan bir önceki sınavına göre kendi içindeki 
gelişimin ya da değişimindir benim için. Bir önceki sınavında daha yüksek not aldıysan neden düşük aldın 
diye sana kızmak yerine notlarındaki düşüşün sebeplerini araştırıp sorunu çözmeye odaklanırım. Belki 
sana da problem çözme konusunda model olabilirim.  Ben Ali ya da Ayşe’nin gelişimini değil, senin 
gelişimini takip edip, önemsediğim için sen de kendine güveniyorsun ve azimle çalışmaya devam 
ediyorsun. Ben seni kimse ile kıyaslamıyorum evladım. Sen benim için     
dünyada bir tanesin. Ahmet judo şampiyonu olmuş, çok sevindim. Seni    
o kadar iyi tanıyorum ki evladım, vücut yapının böyle bir 
spora uygun olmadığını kabul ediyorum ve seni vücut 
yapının daha uygun olduğunu düşündüğüm sporlardan 
birine öğretmenlerine danışarak yönlendirdim. Senin 
judo şampiyonu olman gerekmiyor, bence en 
önemlisi orada geçirdiğin zamanlarda mutlu olman 
ve fiziksel gelişimine katkıda bulunmasıdır. Eminim bir 
gün sen de sevdiğin ve yeteneğinin olduğu alanda kendini 
geliş"receksin. Ben sana inanıyorum ve güveniyorum. 
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