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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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Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ENKA Okulları 
Sürdürülebilirlik Temalı Öğretmen Çalıştayı’nda sürdürülebilirlik ve 
ENKA Sürdürülebilirlik Stratejisine katılım sağlamak üzere 
çalışmalar yaptı. İkinci gün ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Akran 
Zorbalığı üzerine bilgi ve beceri kazanımı yoluyla kişisel ve 
profesyonel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapıldı.

Okulumuz Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri İsveç 
Konsolosluğunda düzenlenen “Akran Zorbalığının Önlenmesinde 
Çocuk Nerede?” paneline katıldılar. Panelde “Okullarda Akran 
Zorbalığına Hayır !” temalı çalışmalar düzenlendi.

ARGE ENKA Kulübü öğrencileri maker öğrenci olma yolunda 
üretken çalışmalar yaparak döneme başladı. Öğrencilerimiz  
Arduino, Appinventor ve Little Bits projeleri ile çalışmalarına 
dönem boyunca devam et".

Okulumuza yeni başlayan 5. sınıf öğrencilerimiz “Eği"mde 
Teknoloji Kullanımı” oryantasyonuna katıldılar. Öğrencilerimizle 
okulumuzda eği"m sürecinde kullandığımız teknolojik araçlarla 
çalışmalar yapıldı.

MYP VELİ BÜLTENİ
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Ortaokul, lise yöneticilerimiz ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz 
STEM & Makers Fest/Expo 2017 ve 3. Öğretmenler Konferansı’na 
katıldı. Öğretmenlerimiz bu konferansta yenililikçi eğitim 
teknolojileri ve eğitim müfredatları hakkında çalıştaylara katılma 
fırsatı yakaladılar.

ARGE ENKA Kulübü öğrencileri Kodu Game Lab programında 
eğitsel oyun tasarladı. Öğrencilerimiz yıl içinde gördüğü ders 
konularını hedef alarak, alanlara özgü dijital oyun tasarımı 
geliş"rdi.

Ortaokul öğrencilerimizle #eucodeweek kapsamında “code.org” 
etkinlikleri ile kodlama çalışmaları yapıldı. Kodlama çalışmaları 
ile öğrencilerimize yeni fikirler geliş"rmek, uygulamak, eleş"rel 
düşünme ve problem çözme konularında yeterlilik 
kazandırılmaya çalışıldı.  

6. sınıf öğrencilerimiz Tasarım dersinde MYP Sanatı Kodla 
ünitesi kapsamında Bilişim Garaj Akademisi portalından 
öğrendikleri MS Small Basic programında kendi geometrik 
şekillerden oluşan tablolarını tasarladı. Small Basic ile 
programlama öğrenen öğrencilerimiz; sistema"k düşünme, 
problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve 
yaratıcı düşünebilme gibi ye"ler kazandı.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

7. sınıf öğrencilerimiz evrensellik ve sürdürülebilirlik araştırmaları 
yaparak Photoshop programında tasarımlar gerçekleştirdi. 
“Etkileyici tasarımlar, kişinin çevresiyle kurduğu iletişim 
doğrultusunda perspektif bakış açısının yaşamda sürdürülebilir  
yansımasıdır.” sorgulama cümlesinden yola çıkarak öğrenciler afiş 
çalışmalarını sürdürdü.

Ortaokul öğrencilerimizle #eucodeweek kapsamında “Robot 
Arkadaşım” etkinliği ile kodlama çalışmaları yapıldı. 
Öğrencilerimiz bu etkinlik ile eğlenerek problem çözme 
becerilerini ve algoritmik düşünme becerilerini geliş"rdi.

Ortaokul öğrencilerimiz öğretmenlerimizin de katılımıyla Avrupa 
Kodlama Haftası’nda programlama etkinliklerini tamamlayarak 
ser"fika almaya hak kazandılar. Öğrencilerimiz eğlenceli blok 
kodlama oyunları ile algoritmik düşünme becerilerini  
geliş"rdiler. #codeEU #codeweek #kodlamasaa" #enkakodluyor 
#codeorg

Ortaokul Bilişim Teknolojileri Bölümümüz öğretmenlerimize 
“TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME” çalıştayı gerçekleş"rdi. 
Öğretmenlerimizle bir eği"m müfredatı içeriği tasarımında 
empa" yapmaktan fikir geliş"rmeye, proto"p yapmaktan 
değerlendirme sürecini nasıl geliş"ririz üzerine çalışıldı. Tasarım 
odaklı düşünerek eği"mde teknoloji kullanımı üzerine çalışmalar 
gerçekleş"rildi.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

16 Kasım 2017 tarihinde ortaokul ve lise okul Müdürlerimiz, MYP 
Koordinatörlerimiz ve Evrensel Bağlam Liderlerimiz International 
School of Paris’e bir ziyarette bulundular. Ziyarette MYP 
programı ve Evrensel Bağlamlar hakkında çeşitli uygulamalar 
paylaşıldı ve gözlemlerde bulunuldu.

13 Ekim 2017 Cuma günü İstek Acıbadem Okullarında 
gerçekleş"rilen IB Türk Okulları Toplantısı’na Okul 
Müdürlerimiz ve IB Koordinatörlerimiz katıldı. 

17-19 Kasım 2017 tarihlerinde ortaokul ve lise okul Müdürlerimiz, 
MYP Koordinatörlerimiz Interna"onal School of Paris’te 
düzenlenen MYP “Inves"ga"ng Inquiry” çalıştayına katıldılar. 
Çalıştayda, tüm IB programlarında önemli yer tutan 
“Sorgulama” başlığı ile ilgili uygulamalar paylaşıldı.

21 Ekim 2017 Cumartesi günü Adapazarı ENKA Okullarında 
gerçekleş"rilen MYP veli çalıştayına okulumuza yeni başlayan 
öğrencilerimizin velileri katıldı. Çalıştayda okulumuzdaki MYP 
uygulamaları hakkında bilgiler ve örnekler paylaşıldı.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Öğretmenlerimiz İnformel Eğitim Çocuk İstanbul ekibiyle 
“Eğitimde Değerler” atölyesi gerçekleştirdiler. Her eğitmenin bir 
değer öğreticisi olduğu fikri merkez alınarak gerçekleştirilen 
çalışma, okul ortamında öğrencilerde güçlendirilmesi gereken 
değerlerin neler olduğu üzerinde yoğunlaşılarak sürdürüldü. 

8.sınıf öğrencilerimiz HTML kodlar ile web sitesi tasarladı. 
Öğrencilerimiz yaşayan sistemleri değerlendirerek görsel 
olarak anlatan web sitesi tasarımları gerçekleş"rdi.

Öğrencilerimizle hücre bölünmeleri ve kalıtım molekülümüz 
olan DNA’nın jelibonlardan modeli yapıldı. Çalışmada öğrencilere 
bilgilerini pekiş"rmek ve yaratıcılıklarını kullanmaları amacıyla 
kendi istekleri doğrultusunda model ya da afiş oluşturmaları 
için fırsat sunulması planlandı. Öğrencilerin etkin ve ak"f 
katılımı sayesinde bilgili öğrenen profili özelliklerini 
kullanabildikleri bir süreç değerlendirme yapılabildiği 
gözlemlendi.

17-19 Kasım 2017 tarihlerinde Evrensel Bağlam Liderlerimiz 
Interna"onal School of Paris’te  düzenlenen “MYP Global 
Context” çalıştayına katıldılar. Çalıştayda “Evrensel Bağlam” 
kavramı üzerinde duruldu ve çeşitli uygulama örnekleri 
paylaşıldı.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
8. sınıf öğrencilerimiz ile eleş"rel düşünme becerilerini 
geliş"rmek amacıyla fen bilimleri- rehberlik servisi ve 
kütüphane birimi iş birliği ile ergenlik dönemi hakkında bir 
çalışma gerçekleş"rildi. Öğrencilerimizden içinde yaşadıkları 
çevre şartlarının ergenlik döneminde oluşan bedensel ve ruhsal 
değişimlere etkilerinin neler olabileceği araştırıp elde et"kleri 
verileri tartışması istendi. İki ders süren etkinlikte ilk ders 
okul rehber öğretmenimiz ile söyleşi gerçekleş"rildi. İkinci ders 
ise öğrencilerden kendi yaşadıkları sorunları ve çözüm 
önerilerini paylaştıkları tartışma ortamı oluşturularak 
tamamlandı.

Organik Yaşam Kulübü öğrencileri boyayıp tasarladıkları tahta 
kasalara mevsim sebzeleri ekerek organik tarım ürünlerinin 
tüke"lmesine dikkat çek"ler.

Fen Bilimleri dersinde 5. sınıf öğrencilerimiz ile iş birliği 
becerilerini geliş"rmek amacıyla Ay’ın evrelerini kremalı 
bisküvilerle modelleme çalışması yapıldı. Etkinlik sonunda 
öğrenciler bilimsel bilgiyi, ekip halinde ortaklaşa çalışarak 
oluşturdukları modellerle okul panosunda sundular.

5. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde mikroorganizmaları 
gözlemlemek ve bu canlılar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla 
laboratuvarda yoğurt mayaladılar ve kuru mayadan maya 
bakterileri elde ettiler. Yoğurt ve maya bakterilerini mikroskopta 
inceleyerek deney raporu oluşturdular.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

6. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde canlıların en küçük 
yapı taşı olan hücreyi mikroskop yardımıyla gözlemlediler. 
Sonrasında öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanıp dönüşümlü 
düşünen öğrenen profili özelliğine uygun olarak farklı malzemeler 
yardımıyla gözlemledikleri hücre türlerine ait modeller yaptılar. 

Organik Yaşam Kulübü öğrencileri günlük yaşamımızda 
fermente gıdaların tüke"lmesinin sağlık açısından yararına 
dikkat çekmek amacıyla doğal üzüm ve elma sirkesi ile 
turşular hazırladılar.

6. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde geleceğin 
cerrahlarını ye"ş"rmeyi amaçlıyoruz. Kemik ve Kalp 
diseksiyonları yapan öğrencilerimiz dersimizde öğrendikleri 
sistemlere ait yapı ve organları laboratuvar ortamında 
inceleyerek bilgilerini pekiş"rme imkanı buldular. 

Organik Yaşam Kulübü öğrencileri ile birlikte renkli erişteler 
hazırlandı. El becerilerini geliş"rip birbirleriyle iş birliği yapma 
fırsatı yakalayan öğrenciler etkinlik sonunda doğal ürünler 
hazırlayıp tüketmenin önemini bir kez daha kavradılar. Kulüp 
öğrencilerimiz yaptıkları bu çalışmalarla araştıran/sorgulayan 
öğrenen profili özelliğini sergilediler.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Fen Atölyesi öğrencileriyle birlikte meyve ve sebzeleri kullanarak 
çeşitli araçlar tasarladılar. Görsel zenginlik oluşturdukları bu 
çalışmayla öğrencilerimiz iş birliği becerilerini geliştirme fırsatı 
yakaladılar.  

Fen Bilimleri dersinde solunum sistemi hakkında bilgilerini 
detaylandıran öğrencilerimiz grup çalışması halinde model 
oluşturdular. Bu çalışma ile hem soluk alışverişi esnasında 
vücutta meydana gelen değişimleri göstermiş oldular hem de 
iş birliği halinde çalışarak grup içinde sorumluluk alma imkanı 
buldular.

Sosyal etkinlik saa"nde kulüp öğrencilerimiz langırt, mancınıkla 
dart, balık tutma ve mangala gibi kendi oyuncaklarını kendileri 
yarattılar. Etkinlik saa" sonrası okul koridorunda sergilediğimiz 
bu yeni oyunlar ile akranlarına da zenginleş"rilmiş ortamlar 
hazırladır. 

Fen Atölyesi öğrencileriyle birlikte marshmallow ve kürdanlarla 
kendi este"k binalarımızı yarattık. Sosyal etkinlik saa"nde kulüp 
faaliyetlerimizle öğrencilerimizin dönüşümlü düşünen ve ile"şim 
kuran öğrenen profili özelliklerini geliş"rmeleri amaçlandı.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni
Ortaokul öğretmenlerimiz tasarım odaklı düşünce ile 
uygulamalar geliş"rerek “Eği"mde Teknoloji” sunumlarıyla 
paylaşımda bulundular.

Fen Bilimleri dersinin olmazsa olmaz aşaması diseksiyon 
çalışması boşaltım sistemi yapı ve organları incelenirken 
öğrencilerimizin etkin katılımı ile gerçekleş"rildi. Öğrencilerimiz 
ge"rdikleri böbrek örnekleri ile bir yandan risk alan öğrenen 
profiline uygun çalışma fırsatı yakalarken diğer yandan bilgili 
öğrenen profil özelliklerini sergilediler.

Bilişim Teknolojileri bölüm öğretmenlerimiz ve ortaokul 
öğrencilerimiz öğrenmekten keyif alan ve yaptıklarını 
paylaşmaktan mutluluk duyan, meraklı insanların bir araya 
gelerek  kendin yap kültürünü kutladığı uluslararası bir fes"val 
olan Maker Faire 2017 etkinliğine katıldı. İnsanın doğasında olan 
“yapma/üretme” eğilimini, “anlat ve göster” eylemine çeviren 
Maker Faire mühendislerden sanatçılara, bilim insanlarından 
zanaatçilere herkesi bir araya ge"rerek projelerin 
sergilenebilmesi için ortak bir sahne görevi gören yerdir. 
Öğrencilerimizde bu alandaki çalışmalarda ilham alarak, 
atölyelere katıldılar.

7. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde sindirim ve boşaltım 
sistemi modellerini gruplar halinde yaratıcılıklarını kullanarak iş 
birliği halinde oluşturdular.Bu çalışmada amaçlanan grup 
çalışmalarına etkin katılmaları ve iş birliği becerilerini geliştirmeye 
fırsat tanımaktı. Çalışma sonrası öğrencilerimizin ürünleri okul 
koridorunda sergilendi.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

14 Eylül 2017 tarihinde, 5. sınıf öğrencilerimize kütüphane 
oryantasyon ve akademik dürüstlük eğitimi 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.

7. sınıf öğrencilerimizle duyarlı öğrenen profili özelliğini 
pekiş"rebildikleri organ bağışı ve nakli haftasında okulumuza 
davet edilen uzman Dr. Hakan Saçlı ile söyleşi gerçekleş"rdiler.

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.

Geri Dönüşüm ve Yaratıcılık Kulübü öğrencileri sürdürülebilir 
projeler kapsamında çeşitli atık materyallerle sene başından bu 
yana yaratıcı faaliyetlerle ürün oluşturdular.Yapmış oldukları 
ürünler okul koridorlarında sergilendi.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

“Kampüs Okuyor” etkinliğimizde tüm ENKA ailesi olarak 
kitaplarımızı keyifle okuduk.

Öğrencilerimiz yaz ta"linde okudukları İngilizce kitaplardan 
birini "şörtlere yazılar ve resimlerle birleş"rerek yaratıcı 
tasarımlara dönüştürdüler. 29 Eylül Cuma günü ise tüm okul 
topluluğu olarak "şörtlerimizi giydik ve birbirimize 
okuduğumuz kitaplar hakkında bilgi verdik. Gün sonunda ise 
"şörtlerimizi okul girişimizde sergiledik.

İSTA Kulübü öğrencilerimiz Mart 2018' de Londra' da 
gerçekleşecek olan “Uluslararası Tiyatro Fes"vali”nin atölye 
çalışmasına hazırlanmak için ilk görevlerini yerine ge"rdiler. 
Skeçlerinin ilk  okuma provasını gerçekleş"rerek, tonlama ve 
telaffuz çalışması yaptılar.

5. sınıf öğrencilerimiz 1. MYP  ünitesi  “Explora"on” (Keşif ) 
kapsamında sanal gözlüklerle keşfe çıktılar. İngilizce dersinde 
uzayda keşif yapan öğrenciler önce eğlenerek sanal ortamda 
uzay cisimlerini izlediler sonrasında da keşfet"kleri cisimleri 
anlatan İngilizce sunumlarını sınıf arkadaşlarına sundular.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Fen Atölyesi öğrencileriyle birlikte farklı materyaller  ve  hayal 
gücümüzü kullanarak kendi şehrimizi yarattık.

Müzik Kulübü öğrencilerimiz vurmalı çalgılar ailesinden 
Metalofon enstrümanıyla Yılbaşı Etkinliği için “Jingle Bells” ve 
Barış Manço’nun “Anlıyorsun değil mi?” şarkılarının provalarına 
devam ediyorlar. Öğrencilerimiz yıl içinde gerçekleşecek farklı 
kutlamalar için de hazırlıklar yapmaktalar.

6. sınıf öğrencileri Matema"k dersinde Asal Sayılar konusu ile 
ilgili, araştırma ve sunum becerilerini geliş"rmek amacıyla 
poster, video, slayt ve karikatür çalışmaları hazırlayıp 
sunumlarını yapmışlardır.

6. sınıf öğrencileriyle Fen Bilimleri dersinde Kalp Oyunu 
oynayarak iş birliği içinde birbirlerinin öğrenmelerin yardımcı 
olarak kalıcı öğrenmeler sağladılar.
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MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

8.sınıf öğrencileri Matematik dersinde, bilgi okuryazarlığı 
becerilerini geliştirmek adına  kütüphane ile iş birliği içerisinde bir 
çalışma yaptılar. Bu araştırma sonucunda ‘’Bilimsel Gösterimin 
Önemi ‘’ ile ilgili araştırma becerilerini kullanarak, kendi 
yorumlarıyla çalışmalarını tamamladılar. 

7. sınıf öğrencileri Matema"k dersi kapsamında ‘’Rasyonel 
sayıların günlük hayattaki yeri ve önemi ‘’ ile ilgili poster, 
sunum ve afiş çalışması yaptılar.  Kütüphane ortamında 
gerçekleş"rilen bu çalışmada öğrenciler araştırma-bilgi 
okuryazarlığı becerilerini geliş"rerek hem konuyu pekiş"rdiler 
hem de konu ile ilgili farkındalık kazandılar.

5. sınıf öğrencilerimiz okulumuza başladıkları ilk gün Rehberlik 
Bölümü ile oryantasyon etkinliklerine katıldılar. Öğrencilerimizin 
uyum ve adaptasyonlarını destekleme, arkadaş ilişkilerini 
geliş"rme ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla 
grup etkinlikleri gerçekleş"rildi.

7. Sınıf öğrencilerimiz Müzik dersinde “Müzik ve Yaşam” Ünitesi 
kapsamında, şarkı yazarak, belirli bir melodiyle performans 
çalışması yapıp video kayıtları yaptılar.
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Öğretmenlerimiz, Destek Eğitim Hizmetleri Uzmanı Onur SERT’ 
in yönettiği “Sınıfta Problem Davranışlarla Baş Etme” eğitimine 
katıldılar. Sağlıklı bir sınıf ortamının oluşabilmesi için problem 
davranışları önlemede eğitsel uyarlamalar, sınıf içi uygulamalar ve 
bilişsel stratejiler hakkında bilgi paylaşıldı.

Öğrencilerimiz Ekim ayında yaş seviyelerine uygun düzeyde 
“Cinsel Sağlık Eği"mi” programına katıldılar. Büyüyen ve 
değişen bedenleriyle, değişimlerin ge"rdiği duygularla nasıl baş 
edebilecekleri konusunda bilinçlenmelerine, öz saygılarını 
geliş"rerek kendi bedenlerini tanımalarına, öz-bakımlarına dair 
sorumluluklarını geliş"rmelerine rehberlik edildi. Toplumsal 
cinsiyet bilinçlerini geliş"rerek eşitlikçi bir perspek"f 
kazanmalarına, cinsel kimliklerinin gelişimine yardımcı olmak 
amacıyla düzenlenen etkinliklere katılım sağlanarak, 
öğrencilerimizin doğru bilgi kaynaklarına yönelmeleri 
desteklendi.

5.sınıf öğrencilerimiz, Koç Üniversitesi Öğre"m Görevlisi Ayşe 
Öykü İŞ’in liderliğinde “Toplumsal Cinsiyet” atölyesine katıldılar. 
Toplumumuzda kadın cinsiye" üzerine yüklenmiş olumsuz ön 
yargıların ve erkek cinsiye"ne yüklenen sorumluluğun çocukların 
gelişimini nasıl etkilediği hakkında konuşuldu. Öğrencilerimiz 
kadın ve erkek cinsiye" ile ilgili atölye çalışması yaptılar.

Robert Kolejde okuyan ENKA mezunu öğrencilerimiz Seda Nazlı 
BAHADIRLAR ve Esra VURAL 8. sınıf öğrencilerimizle söyleşi 
gerçekleş"rdiler. Robert Kolej eği"m programı ve sosyal 
etkinlikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunup, hedeflerine 
ulaşmak için nasıl bir yol izlediklerini paylaşıp öğrencilerimizin 
sorularını cevapladılar. 
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ortaokul 
öğrencilerimiz çeşitli sunumlar izleyerek “Yönetim Biçimleri” ve 
“Cumhuriyet Olmasaydı?” temalı çalışmalar gerçekleştirdiler. 
Öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmalar okul toplumu ile 
paylaşıldı.

RobotEnka sosyal etkinliği öğrencileri kendi robotlarını 
hazırlama yolunda ilk adımlarını atarak elektronik devreler 
oluşturmaya başlamışlardır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ortaokul 
öğrencilerimiz farkındalıklarını arttıran atölye çalışmaları 
sonrasında “Kurtuluşun Adımları” isimli Cumhuriyet Bayramı 
törenine katıldılar.

Sosyal Ben Akademi öğrencileri aralarına yeni katılacakları 
arkadaşları için mülakatlar yaparak yeni ekip arkadaşlarını 
belirlediler.
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Genç Girişimciler Kulübü Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 
hazırlamış oldukları şeker satışı ile sosyal sorumluluk projelerine 
katkı sağlamış oldular.Tasarladıkları şekerlerde çocuk haklarını 
yazan öğrenciler sosyal sorumluluk projelerine hem 
arkadaşlarından ekonomik destek almış oldular hem de farkındalık 
sağladılar.

Ortaokul öğrencilerimiz Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri 
bölümlerinin düzenlemiş olduğu Kapadokya gezisinde 
gördükleri doğal anıtlar ve oluşum şekillerini yerinde inceleme 
fırsatı yakaladılar. Güvercinlik Vadisi , Göreme Açık Hava 
Müzesi ,Ihlara Vadisi, Paşa Bağı Peri Bacaları, Derin Kuyu 
Yeraltı Şehri ve Avanos çömlek atölyelerini gezen öğrenciler 
Asur "caret kolonilerinin ve Hi"tlerin yaşam alanlarını tanımış 
oldular. Gezinin ikinci aşamasında Ankara MTA müzesini 
ziyaret et"ler. Burada paleontoloji, jeoloji ve mineroloji 
alanlarının zengin örneklerini incelediler.

5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrenciler teneffüslerde “Bay 
Murtaza Kuş”un yolculuk serüvenlerine yardımcı olabilmek için 
sorduğu sorulara yanıtlar arıyorlar. Her hafta farklı noktalara 
saklanan baykuşu arayan öğrenciler  sorularına cevaplar bularak 
derslere hazır geliyorlar.

Sosyal Ben Akademi öğrencileri “Sosyal Sorumluluk” projeleri 
üretecekleri yeni takım arkadaşlarıyla kaynaşma oyunları 
oynayarak yeni projeler üzerine araştırmalar yaptılar.Yeni 
projelerini hayata geçirmek adına hazırlıklara başladılar.
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Genç Girişimciler Kulübü öğrencileri reklam, pazarlama ve strateji 
alanlarında çalışmalar yaparak rastgele seçilmiş olan ürünlerin 
reklam filmlerini hazırladılar.Okul toplumuyla paylaşılan reklam 
filmleri öğretmenlerin beğenisine sunuldu.

7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrenciler duygularımızın 
yansıması olan jest ve mimikler oyununu oynayarak panoda 
sergilediler.İle"şimde beden dilinin önemini kavramış oldular.

Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimlerinin ortak çalışması olan Koridor 
Müzesi her geçen gün daha da büyüyor.Öğrencilerimiz git"kleri 
yerlerden ge"rdikleri kültürel objeleri müzede sergiliyorlar.

5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Çocuk Sayı Değildir” belgeselini 
izleyen öğrencilerimiz mülteci çocukların yaşadığı durumlar ile 
ilgili empa" yapmak adına dönüşümlü düşünme yazısı yazdılar. 
Ayrıca Unıcef için afişler tasarlayan öğrenciler Dünya Çocuk 
Hakları gününde afişleri sergileyerek farkındalık yarattılar.
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Sosyal Bilgiler dersinde “Sosbu” oyunu ile her sınıf düzeyinde 
turnuvalara başladık.Konu bitimlerinde oynadığımız oyunlarda 
öğrenciler hem eğlenceli zamanlar yaşadılar hem de öğrenmeyi 
kalıcı hale getirmiş oldular.

6. sınıf öğrencilerimizle Sosyal Bilgiler dersinde pilates topu ile 
öğrendiklerimizi eğlenceli hale ge"rip tekrar et"k. Yeryüzünde 
Yaşam ünitesi ile ilişkili olarak Paralel ve Meridyenlerle ilgili 
daha önceden hazırladıkları sorulara cevap arayan 
öğrencilerimiz pilates topunun üzerinde paralel meridyenleri 
daha somut hale ge"rerek anlamlandırma imkanını elde et". 

Sosyal Bilgiler dersinde 6. sınıf öğrencilerimiz “Yeryüzünde 
Yaşam” ünitemiz kapsamında kendi dünyalarını oluşturdu. 
Üzerinde kıtaların, okyanusların, paralel ve meridyenlerin yer 
aldığı dünyalar üzerinde öğrenmenin somut halinin ne kadar 
eğlenceli olduğunu bir kez daha anlayan öğrencilerimiz 
çalışmalarını okul toplumuna sergileyerek farkındalık yarattı. 

Sosyal Bilgiler dersinde 6. sınıf öğrencilerimizle ATL çalışmamız 
olan Bilimsel Araştırma Basamaklarını okul kütüphanemizde 
eğlenceli hale ge"rerek işbirliği içerisinde tamamladık. 
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5. sınıf öğrencileri Matematik dersinde, düşünme becerilerini 
geliştirmek adına  otobüs yolcuğu yapan bir kişinin koltuk 
numaralarının cam kenarı olup olmadığını anlayacakları bir örüntü 
oluşturdular. Bu çalışma sonucunda mantıklı fikirler ortaya koyup 
doğru genellemelerde bulundular. Matematiğin gerçek yaşam ile 
ilişkisini keşfettiler.

6. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinde Sonuç 
Değerlendirme çalışmaları olan Organ Bağışı konulu  
broşürlerini tüm sınıf düzeyindeki arkadaşlarına sundu. 
Çalışmalarını yapım aşamasında reklam filmlerini izleyerek 
fikirlerini geliş"ren öğrencilerimizin heyecanı görülmeye 
değerdi. 

Ortaokul Zenginleş"rme Komitesi öğretmenlerimiz ODTÜ'de 
düzenlenen "V. Zeka ve Yetenek Kongresi"ne katıldı. Her sene 
farklı bir temayı konu alan kongrede bu sene #kafakafaya 
e"ke"yle paylaşımlarda bulunuldu. Öğretmenlerimiz ünite 
çalışmalarımızı zenginleş"rme konusunda panel ve atölyelere 
katılarak, alanda uzman kişilerden güncel ve farklı bilgiler 
edinme fırsatı buldular.

Sosyal Bilgiler dersinde 6. sınıf öğrencilerimiz “Olgu ve Görüş” 
konusunu kendi yaşantılarından yola çıkarak vermiş oldukları 
örneklerle okul toplumuna sergiledi. Öğretmenlerimizin ve diğer 
öğrencilerin yoğun ilgisi öğrencilerimize keyifli dakikalar yaşattı. 



22

MYP Veli ve Rehberlik Bülteni

Sorgulama, araştırma ile çocukların erken yaştan itibaren iç içe 
olmasının önemini vurgulayan ve ülkemizde "Çocuklar İçin Felsefe" 
eğitiminin öncülerinden biri olan değerli hocamız Nuran Direk'i  16 
Kasım Perşembe günü okulumuzda ağırladık. Kitap Atölyesi 
dersinde okumakta olduğumuz " Küçük Prens" kitabı üzerine 
Nuran Direk'in yazdığı" Küçük Prens Üzerine Düşünmek" adlı 
kitabından yararlanılarak 6. sınıf öğrencileriyle atölye çalışması 
yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2017-2018 
sezonunu Keşanlı Ali Destanı ile açtı. Haldun Taner’in yazdığı 
ve epik "yatronun en önemli örneklerinden biri kabul edilen 
Keşanlı Ali Destanı, aynı zamanda Şehir Tiyatroları’nın 20. 
yılının ilk oyunu oldu. İlk kez 1964 tarihinde sahnelenen Keşanlı 
Ali Destanı, aradan yıllar geçmesine rağmen Türk "yatrosunun 
temel taşlarından biri olma özelliğini yi"rmedi. M. Nurullah 
Tuncer tarafından yöne"len, yaratıcı kadronun yanı sıra 43 
oyuncunun rol aldığı oyunu Okulumuz Tiyatro Kulübü ve 
Türkçe Bölümünün düzenlediği etkinlikle 8. sınıf 
öğrencilerimizle birlikte izledik. 

Dünya Felsefe Günü 16 Kasım Perşembe günü yapılan 
etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerimiz “Sofie’nin Dünyası” 
kitabından bir bölümü sahnede canlandırarak izleyenlerin yaşam 
üzerine farklı açılardan bakmalarını amaçladı. Gün boyu 
“Felsefe Günü” ile ilgili düşüncelerini “Padlet” uygulaması ile 
paylaşan öğrencilerimizden en iyi paylaşımı yapan üç öğrenciye 
Nuran Direk’in imzalı kitabı hediye edildi.
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Ortaokul öğrencilerimiz BİLGE KUNDUZ etkinliklerini Bilişim 
Teknolojileri ve Yazılım dersinde tamamladılar. Öğrencilerimiz Bilge 
Kunduz görevlerini çözerken, bildiklerini gözden geçirerek; 
hesaplama, karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurma, analitik 
düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini 
kullandılar. Bu çalışmayla hedefimiz; her türlü teknolojik cihaza 
sahip olduğumuz günümüzde, öğrencilerimizi enformatik 
konusunda bilinçlendirmektir. Bilge Kunduz analizleri açıklandığında 
öğrencilerimizle paylaşılacaktır.

Okulumuzun sürdürülebilirlik komitesi üyeleri tüm 
öğretmenlerimize “Akran Zorbalığı” farkındalık çalıştayı 
düzenledi.
#sürdürülebilirlik
#surdurulebilirokul

5. sınıf öğrencilerimiz Bilişim Garaj Akademisi eşliğinde 
“Scratch” programlama ile kodlama çalışmaları yaptı. Öğrenciler 
algoritmik düşünme çalışmalarının ardından bir ders konusu ile 
ilgili etkileşimli animasyon çalışmalarını tamamladı.
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TOPLUMSAL CİNSİYET

Siz hiç oğlunuzu aslan oğlum, kızınızı cici kızım diye sevdiniz mi? Hiç kızınıza pembe oğlunuza 
mavi kıyafet aldınız mı? Çocuğunuza oyuncak alırken özellikle oğlunuza kamyon, araba ya da 
tamir ale" alıp kızınıza bebek ve evcilik oyuncakları almaya dikkat et"niz mi? Oğlunuzu tanıtırken 
haylaz kızınızı tanıtırken hanım hanımcık diye tanıttınız mı? Muhtemelen bu sorulara cevabınızı 
verdiniz; çünkü bize toplum kızlar şunu yapar, erkekler ise bunu yapar diye öğret". Hiç uzun saçlı 
oğlan, kısa saçlı kız çocuğu olamaz mı? Hiçbir kız çocuğu mavi pantolon giyemez mi? Oğlunuz ilk 
aşık olduğunda içinizden “Çok canlar yakacak. “ diye geçirirken, kızınız ilk aşık olduğunda “Başımıza 
bela açacak.” diye geçirdiniz mi? Oysa aşk dediğimiz şey iki kişi arasında yaşanmaz mı? Neden iki 
farklı cinsiyetteki çocuğumuz için farklı şeyler düşünüp hissediyoruz? Kızımız düştüğünde “Aman 
evladım dikkat et!” derken oğlumuz düştüğünde “Erkek adam ağlamaz.” diyip susturuyoruz. İki 
cinsiyette aynı acıyı çekmiyor mu? Veliaht dediğimizde genelde aklımıza oğlumuz geliyor olsa da 
kızımız da bizim veliahdımız olamaz mı? Birçok şirke"n yöne"minde artık kadınlar yok mu? Yoksa 
kadınlar sadece evde oturup çocuk mu büyütmeli? Ne işleri mi var ellerinin hamuru ile erkek 
işinde? Aslında aşçıların da büyük bir çoğunluğu erkek"r. İllaki oğlumuz mu kızımızı korumalı 
yoksa kızımız kendini koruyamıyor mu? Biz bu düşüncelerimizi çocuklarımıza yüklerken onları 
nasıl bir yükün altına soktuğumuzu göremiyoruz. Doğdukları andan i"baren çocuklarımız daha 
önünü göremezken cinsiyet kalıplarına sokuyoruz. Toplumsal cinsiyet kavramı çocuklarımıza 
yaptığımız bu haksızlığı ve cinsiyet ayırımcılığını vurgulamak için ortaya atılmış bir kavramdır. 
Aslında biz bazen bir cinsiye" ön plana çıkarmak istesek de bazen bastırıyor ve sınırlıyoruz. Kadın 
ve erkek beyninin fizyolojik olarak farklarından biri araba park ederken de kullandığımız uzamsal 
algıdır. Kadın cinsiye"nin beyninde uzamsal algı erkek beynine göre geçmiş araştırmalarda daha az 
gelişmiş bulunmuştu fakat bu araştırma yapılırken kadınlar bugünkü kadar yoğunlukta araba 
kullanmıyordu. Belki bugün aynı araştırma yapılsa aradaki farklılıktan bahsetmeyeceğiz. 
Kızlarımıza ve oğullarımıza eşit şartları sunduğumuzda onların eşit şekilde gelişebilmelerine de 
fırsat vermiş olacağız.  

MYP REHBERLİK BÜLTENİ


