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Yıl 1915...
İngiltere'nin başını çektiği İtilaf kuvvetleri,
Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u
işgal etmek, Rusya’ya Yardım sağlamak
ve savaşı kısa yoldan bitirmek amacıyla
harekete geçerler. 18 Mart 1915’teki
deniz Harekâtında hüsrana uğrayan İtilaf
Devletleri bu kez 25 Nisan günü Gelibolu
Yarımadası’na asker çıkarırlar ve
böylece Çanakkale Savaşlarının sekiz
buçuk ay sürecek kara muharebeleri
başlamış olur. Savaşlar, hem denizde
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hem de karada devam eder.
Çanakkale
Savaşlarının
en
kahramanca sayfalarını süngü savaşı
ve cepheden hücum oluşturur. Gerek
ordumuzun 19 Mayıs 1915 tarihinde
Anzak Cephesi’ni yarmak için başlattığı
gece saldırısı gerekse Avusturyalıların.
Boyun mevkiini ele geçirmek için 7
Ağustos 1915 tarihinde yaptıkları karşı
saldırı, savaşların en fazla can kaybına
sebep olan olaylardır. Tarihin belki de

Öğrencilerimizin
çevreye
olan
duyarlılığını, sorumluluğunu ve çöevre
bilncinin
arttırılmasını
sağlamak,
farkındalığı yüksek bireyleri yetiştirmek
amacıyla bu yıl üstlenmiş olduğumuz
TEMA Sosyal Sorumluluk Projesi
kapsamında öğrencilerimiz rozetlerini
ve gönüllülük kartlarını aldılar. Ayrıca
tüm sınıf Tema gönüllüsü olduğu için
kapımıza da “ BU SINIF TEMA
GÖNÜLLÜSÜDÜR” tabelası asıldı.
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“Yaşanabilir bir gelecek için
Tema gönüllüsü olun”

en kanlı, en dramatik ve Türk kahramanlık
destanlarıyla dolu bu savaşları, İngiliz, Avusturyalı,
Yeni Zelandalı ve Fransız Birliklerin amaçlarına
ulaşamayıp geri çekilmeleriyle son bulur.
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Sağlıklı Beslenme Semineri

Lise Danışmanlık Çalışmaları
Kariyer
temellerini
atmak
için
hazırlanan 10. sınıflarımız, ilk ve en
önemli adımlarını sınıf danışman
öğretmenleri ve rehber öğretmenleri
desteği ile tamamlamışlardır. Bu
aşamada
öğrencilerin
ilgi
ve
yetenekleri baz alınarak, istekleri
doğrultusunda meslek tanıtımları ile
beraber
uygun
alanlara
yönlendirilmeleri sağlanmıştır.
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LÖSEVʼi Ziyaret Ettik
Öğrencilerimize sosyal sorumluluk ve sosyal
girişimcilik
ruhunu
aşılamak
amacıyla
okulumuzda LÖSEV ile işbirliği içinde
gerçekleştirdiğimiz ‘Ülkeler ve Yöreler’ konulu
kültür festivalinde 12.520 TL toplanmış ve
toplanan bedel LÖSEV’e bağışlanmıştır.
Öğrenci ve öğretmenlerimizle 13.03.2018
tarihinde sertifika ve plaketimizi almak üzere
LÖSEV İstanbul merkezini ziyaret ettik.
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Üniversite Sınav Başvuruları
Başladı

KU

Lise son sınıf öğrencilerimizin agustos ayı
itibarı ile çalışmaya başladıkları sınav
maratonunda çalışmalarımız tüm hızıyla
devam
etmektedir.
Hayatlarını
şekillendirecek olan YKS başvuruları 1
mart tarihi itibarı ile okulumuzda da
başlamıştır. YKS başvurularının son tarihi
21 marttır.
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Matematik Projesi

Score Sistemi

Okulumuza özgü olarak başlatılan '%30
matematik'
projemiz
ile
merkezi
sınavlardaki matematik dersi başarısını
artırmayı aynı zamanda matematik
dersini severek öğretmeyi hedefliyoruz.
Projemiz
sayesinde
matematik
öğrenmek oldukça kolay hale geliyor.

2017-2018 Eğitim-öğretim yılının II.
döneminde uygulamaya geçirilen
'SKORE' puanlama sistemimiz ile
öğrencilerimizin akademik başarıları
ve okul kurallarına uymaları gibi bir
çok davranışlarını puanlayarak doğru
davranışları kazanmalarını sağlıyoruz.
Doğru
davranışları
sergileyerek,
yüksek
SKORE
elde
eden
öğrencilerimizi
çeşitli
ödüllerle
ödüllendirirken ailelerine de K12
üzerinden tebrik mektubu göndererek
onure ediyoruz.

AKORT RADYO

www.akortmedya.com
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Happy PI DAY
Pi Günü, ünlü matematik sabiti pi sayısı
(3,14159265...) anısına özel kabul edilen ve her
yıl 14 Mart'ta kutlanılan özel bir gündür. Pi günü
uzun yıllar boyunca matematik ve bilim
camiasında kutlanılmış olsa da son yıllarda pek
çok kesimden birçok insanın ilgisini çekmektedir.
Sonsuza kadar süren ve kendini hiç bir zaman
tekrarlamayan bu ilginç fenomen zeki
öğrencilerimizin de dikkatini çekmeyi başarmış
vaziyette. 14.03.2018 (03/14/2018) tarihinde
önceki seneler de olduğu gibi Pi Day
kutlamalarımızı gerçekleştirdik.
Matematik bölümü öğretmenlerimizin eşsiz
sunumuyla verilen seminerde Pi sayısının ilginç
dünyasının kapıları öğrencilerimiz için aralandı.
Ve tabiiki bir Pi Day klasiği olan harika pasta ve
kekler tüm öğrenci ve öğretmenler tarafından
afiyetle yendi. Tüm velilerimize lezzetli
ikramlarından
dolayı
teşekkür
ediyoruz.
Heyecanla bir sonraki Pi günü bekliyoruz.

Sınav Sonrası Güzel Bir Kaçamak
2. Dönemin 1. yazılı sınavlarını başarılı bir şekilde tamamlayan Ak Ortaokulu
öğrencileri bu hafta sonu tatlı bir kaçamak yaptı. Yoğun geçen yazılı haftasının
ardından sınıf öğretmenlerimiz kıymetli öğrencilerimiz ile birlikte eğlence ve
motivasyon içerikli sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi. Yaptıkları aktivitelerle
yorgunluklarını atan öğrencilerimiz, derslerine heyecanla sarılarak 2. yazılıların
yolunu gözlemekteler. 2. yazılılardan sonra da bir gezi olur mu, ne dersiniz?
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma
Günü Töreni
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Tören programı Beylikdüzü Amerikan Kültür koleji Lise
öğrencilerimizin başarılı katılımıyla gerçekleşti.
Tarih öğretmenimizin yazıp yönettiği Vaziyet-i Ahval adlı oyunun
müzikal bölümüne Müzik öğretmenimiz yönetiminde 8. sınıf
orkestramız eşlik etti. Lise 1. sınıf öğrencilerimiz Dilara Çelik
Dağlıca Türküsü, Arif Emre Doğan Drama Köprüsü ve Zehra Kara
Hastane Önünde İncir Ağacı Türküsünü başarıyla seslendirdiler.
Tüm dekorları resim öğretmenimizle beraber yine lise
öğrencilerimiz hazırladılar.

Rejide, sahne arkasında, ses ve ışıkta hep öğrencilerimiz görev
aldılar. Çanakkale konulu Resim Sergisinde tüm öğrencilerimizin
çalışmaları sergilendi. Program 3 seans olarak sunuldu. İzlemek
isteyen velilerimiz için de sosyal medyadan canlı olarak yayın yapıldı.
Görev alan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz.

18 Mart Sergisi
18 Mart Çanakkale’nin
zaferi konulu resim
yarışması bu yılda her
yıl olduğu gibi değerli
öğrencilerimiz
sayesinde
muhteşem
resimler
sergiledi.
Günün
anlam
ve
önemini
yansıtan
karakalem, pastel boya,
akrilik boya, kuru boya
gibi
malzemelerle
oluşturulan birbirinden
farklı
resimler
yarışmada boy gösterdi.
Amerikan Kültür Koleji
olarak
hedefimiz
çocuklarımıza
sanatı
aşılamak
ve
onları
yaptığı iyi işlerin sonuçlarıyla ödüllendirmek. Bu sebeple
yarışmada en başarılı bulunan ilk 3 resim sahibi öğrenciye
düzenlenecek olan eğlence gezisinde 3 lü eğlence paketini
hediye ediyoruz. Ödülü kazanan öğrencileri çok yakında
sayfamızdan bildireceğiz.

Futsalda Galibiyete Devam
6. Sınıf öğrencilerinden kurulu 8 ögrencimizden oluşan Ortaokul
Futsal Takımımız Beylikdüzü İlçe Müsabakalarına katılarak ilk
maçını kavaklı Ortaokulundaki spor salonunda Beylikdüzü
Mektebim okulunu
8-2 yenerek, bir sonraki eleme turuna hak
kazanarak müsabakalarına devam etmiştir. Bir sonraki maçı olan
Azime Yıldız imam Hatip Ortaokulunu da büyük bir üstünlük
sağlayarak 7- 2 yenmiştir. 21/03/2018 tarihinde yarı final maçına
katılmak için hak kazanmıştır. Ortaokul Futsal Takımımıza sonraki
maçlarında başarılar dileriz.
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Futsal Turnuvasındaki
Başarımız

E

Beylikdüzü İlçe Futsal Turnuvası’nda
okulumuz
ortaokul
futsal
takımı
Beylikdüzü Mektebim Ortaokulu’nu 8-2
yenerek bir üst tura çıkmıştır. Takımdaki
öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik
eder,
bundan
sonraki
maçlarda
takımımıza başarılar dileriz.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya
Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta
kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından
tanımlanmış uluslararası bir gündür.
İnsan hakları temelinde kadınların siyasi
ve sosyal bilincinin geliştirilmesine,
ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının
kutlanmasına ayrılmaktadır. 8 Mart 1857
tarihinde ABD'nin New York kentinde
40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma
koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında
greve başladı. Ancak polisin işçilere
saldırması
ve
işçilerin
fabrikaya
kilitlenmesi, arkasından da çıkan
yangında işçilerin fabrika önünde kurulan
barikatlardan kaçamaması sonucunda
129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze
törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı. Aile
dokusunun
temelini
teşkil
eden,
doğumumuzdan
ölene
dek
bizi
karşılıksız seven, şefkatin, fedakârlığın,
sabrın ve özverinin sembolü olan
kadınlarımızdır. Kadın sadece bir anne
değil; öğretmen, psikolog, danışman ve
İLKOKUL REHBERLİK

Bu hafta ilkokul rehber öğretmeni tarafından
2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz için “mahremiyet
eğitimi”
yapıldı.
Mahremiyet
eğitimi
kapsamında
öğrencilerimizle
özel
bölgelerimizin ne olduğu, bunları kimlerin
görebileceği, iyi dokunuş-kötü dokunuş gibi
önemli kavramların üzerinde duruldu.
Öğrencilerin soruları yanıtlandı. 2.sınıfların
büyük çoğunluğunun anne babasıyla
uyuduğunu ifade etmesi oldu. 3.sınıfta bu
sayının azaldığı da fark edilmiştir. Hemen
sonrasında
uygulanan
mini
testte
öğrencilerden çok iyi düzeyde dönüt
alınmıştır. Öğrencilerin doğru ve yanlış
durumları ayırt edebildiği fark edilerek eğitim
başarıya ulaşmıştır.

L

Lİ

İstiklal Marşının Kabulü
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Spelling Bee
Spelling
Bee
etkinliğimizle
öğrencilerimiz hem derste öğrendikleri
kelimeleri tekrar ettiler, hem de çeşitli
zorluk
derecelerinde
kelimeleri
heceleyerek harf ve alfabe bilgilerini
pekiştirdiler. Özgüvenlerini arttırırken
eğlenceli
zaman
geçirdiler.
Şampiyonlar ise sürpriz ödüller
kazandı.
anlatmakla bitmeyecek daha birçok rol
üstlenmektedir. Kadınlarımız sadece evin
içinde değil iş ve toplumsal hayatımızda
da çok önemli bir role sahiptir. 8 Mart,
dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve
daha huzurlu yaşam özlemleri dile
getirdikleri gündür. Bu sebeple okulumuz
yönetici kadınlarından İlkokul Müdürümüz
Bilgin GELEN ve Anadolu Lisesi Md. Yrd.
Tuğba KOÇ, Beylikdüzü Belediyesi’nin
tertip etmiş olduğu Beylikdüzü yönetici
kadınlar
kahvaltı
programına
katılmışlardır.

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenlerinden Gülşah Günay ve
Aleyna Filizoğlu tarafından hazırlanan
programda, 12 Mart 2018 Pazartesi
günü okulumuz lise öğrencileriyle
İstiklal Marşımızın kabulünün 97.
Yıldönümünü kutladık. İstiklal şairimiz
Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal
Marşı’nın yazılış hikâyesini anlatan
video gösteriminin ardından öğrenciler
tarafından şiirler okundu. Böylelikle
öğrencilerimize
istiklal
bilinci
aşılanarak Türk milletinin birlik ve
beraberlik duygusu tüm Amerikan
Kültür ailesince bir kez daha yaşandı.
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Anaokulu Sanat Etkinlikleri
Bu hafta anaokulumuzda tüm yaş
grubundan
öğrencilerimiz
sanat
etkinlikleri kapsamında geometrik
şekillerle kolaj çalışması yaptılar.
Böylece hem matematiksel şekilleri
kavradılar hem de sanatın üretken
tarafını
deneyimleyerek
hayal
güçlerini kullanmanın keyfine vardılar.
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5. sınıflarla ZeKare Smart Görsel Dikkat
Seti eğitimlerine devam edilmiştir.
Ortaokul kademesinde öğrencilerimize
yönelik kendini tanıma, kabul etme, problem
çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum
sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme,
duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde
ifade edebilme becerilerini geliştirebilmek
için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun
yapılan bireysel görüşmeler sürdürülmüştür.
Ayrıca öğrencilerimizin sınav haftasını en
sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için gerekli
psikolojik destek verilmiştir.

Öğrencilerin
alan
seçimlerinde
kendilerini
tanımaları,
yeteneklerini
keşfetmeleri
ve
yönelimlerini
belirlemeleri temel noktalardan biridir.
Meslek seçimi envanteri ile birlikte ilgi
duydukları alanlar ve yatkın oldukları
meslekler belirlenerek bu mesleklerin
tanıtımları yapılmıştır. Kitle iletişim
araçlarının kişisel ve toplumsal değerler
üzerindeki etkilerinin fark edilmesine
yönelik çalışmalarımız da haftanın
gündeminde yer almaktadır.
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