
hazırladıkları dramalar, korolar ve 
dans gösterileriyle Aşık Veysel Güzel 
Sanatlar Lisesi sahnesinde velilerine 
hayatları boyunca unutamayacakları 
bir gün yaşattılar. Minik kalplerindeki 
heyecan duygusu ve başarmanın 
coşkusu ile hepimizi gururlandırdılar.

Anasınıfı yılsonu etkinlikleri 
kapsamında, yaklaşık 3 aylık bir 
emeğin sonucunda çocuklarımız ve 
öğretmenlerimiz birlikte öğrenmenin, 
çalışmanın, başarmanın ve ilk zafere 
imza atmanın ve eşlik etmenin 
deneyimini yaşadılar. Çocuklarımızın 
öğretmenlerimizin rehberliğinde  

ANASINIFI YILSONU GÖSTERİSİ

Arduino Çalışmaları
7. Sınıflar Arduino projeleriyle her ders 
yeni bir ürün ortaya koyuyor. En iyi 
projeyi yapan takım element puanı ile 
takımına güç katıyor.

Bu yıl uygulamaya geçirdiğimiz 
Arduino kodlama uygulamaları ile 
öğrencilerimiz elektronik ve robotik 
beceriler ediniyor ve kendi aralarında 
dostca rekabeti yaşıyorlar.

Yunanca bir kelime olan geometri, kelime manası 
olarak yerin ölçülmesi demektir. Geometri çok eski 
çağlardan beri vardı. Ancak geometri ismi, bu bilimin 
ilk sistematik hale gelmeye başladığı eski 
Yunanlılarda verilmiş olup, aksiyomatik bir ilim 
haline gelmesine rağmen, halen kullanılmaktadır. 
Okulumuzda yapılan geometri kulübü matematik 
zümresindeki üç öğretmenimiz ile bireysel öğrenme 
modeli temel alınarak yapılmaktadır. Geometri kulüp  
faaliyetleri ile öğrencilerin analitik düşünme zekasını 
geliştirirken aynı zamanda merkezi sınavlarda 
zorlanılan geometri dersinin güçlüğünü ortadan 
kaldırıyoruz. Bize göre geometri öğrenmek artık çok 
eğlenceli ve kolay.... 

Geometri Kulübü
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İlkokul rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin 
her birinin biyopsikososyal bir varlık 
olduğunun bilincindeyiz. Tam da bu bilinçten 
yola çıkarak bu hafta öğrencilerimizle 
bahçede ve koridorda grup oyunları 
oynayarak kurallara uyma, bir gruba ait olma, 
sıra bekleme vb. sosyal becerilerimizi 
kullanarak arkadaşlık ilişkilerimizi daha iyi 
hale getirdik. Bir rehber öğretmen olarak tüm 
öğrencilere ulaşmak esas olduğundan 
öğrencilerin en sevdiği ve etkilendiği dil olan 
oyun dili kullanılarak etkinlikler yapıldı. Sosyal 
ve psikolojik yönümüzü desteklerken 
öğrencilerimizle baharın gelişini güzel 
havalarla birlikte çok daha net bir şekilde 
hissettik.

Öğrencilerimize uygun metotlarla tam 
öğrenmeyi sağlayarak, daha hızlı, pratik ve 
kendine uygun çalışma alışkanlıkları 
kazanmasını, öğrenmeye karşı olumlu 
tutum geliştirmesini ve kendini tanımasını 
sağlamak amacıyla uygulanan Öğrenme 
Stilleri envanterinin sonuçları 
öğrencilerimizle paylaşıldı. Velilerimize de 
K12 üzerinden öğrenme stilleriyle ilgili veli 
bülteni paylaşılmıştır. 

Öğrencilerin ilgi duydukları mesleklerin 
gerektirdiği kişisel özellikler ve bu 
mesleklerin gerektirdiği eğitim hakkında 
bilgi edinmesi sağlandı. Yüksek öğretim 
programları ve koşulları hakkında bilgi 
verilerek yoğun deneme haftası boyunca 
öğrencilerin performansları gözlemlenerek 
yeni yol haritaları belirlendi.

Mezuniyet Heyecanı Başladı!

Lise MUN ekibimiz 
03.04.2018-07.04.2018 tarihleri arasında 
düzenlenen RCMUN konferansı için 
Robert Koleji'ne gitti. Dünyanın ve 
ülkemizin çeşitli yerlerinden katılımcıların 
yer aldığı ve resmi dili İngilizce olan Model 
Birleşmiş Milletler konferansına Lara Ece 
Elpen, Sare Özer, Aslı Nur Yazıcı, Tibet 
Çubukçu, Sahar Rasouli, Alper Sevgili, 
Sude Çeper ve Şevval Yoldaş'tan oluşan 
takımımızla katılıyoruz. 

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji League 
Of Legends Turnuvası eleme turu maçları 
tamamlandı. Üç maçtan oluşan yarı final 
serisinde ALL-STAR takımı ALPHA takımı 
ile, OLYMPIA takımı ise ELECTRO 
BANANA takımı ile eşleşti. Bu yıl ilk kez 
düzenlenen E-spor etkinliğinde yarı final 
maçları 14 Nisan 2018 Cumartesi 13:00 da 
oynanacak. Oynanacak yarı final maçları ile 
büyük finale çıkacak 2 takım belli olacak.
Turnuvaya 1 hafta ara verilmesi ile uzun 
çalışma ve antrenman fırsatı bulan takımlar 
birbirlerine karşı en büyük kozlarının 
sergileyecek. Finale çıkan iki takım 
arasında oynanacak olan 5 maçlık seri 
izleyicilere açık bir şekilde yayınlanacak. 
Ayrıca Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji 
önümüzdeki sene tüm çevre okulları 
kapsayacak Espor turnuvası için 
çalışmalara başladı.

Bak League Yarı Finalistleri
Belli Oldu

Gök cisimlerinin düzgün hareketlerini ve 
değişimlerini fark etmemizden bu yana 
evrenin yapı taşları ve genel yapısı 
hakkında elde ettiğimiz bilgiler; bilimin 
“nasıl?” sorusuna aradığı yanıtları 
bulmamızda, kendimizi ve evrendeki 
yerimizi anlama maceramızda bize 
yardımcı oldu. Bu macera sırasında 
yaptığımız astronomik gözlemler ve onları 
açıklamak amacıyla önerdiğimiz modeller 
ve görüşler zaman zaman felsefede ve 
başka bilim dallarındaki tartışmalarda yer 
bularak, değişmez kabul ettiğimiz 
varsayımlarımızdan ve önyargılarımızdan 
kurtulmamızda yardımcı oldu; 
yaşadığımız toplumlara bakış açımızı ve 
yaşamımızı, dünya görüşlerimizi etkiledi. 
Hikâyesi insanlık tarihi kadar eskiye 
dayanan astronomi, çok boyutlu 
düşünebilme yetisini arttırdığı ve bazı 
temel bilimlerin anlaşılmasını 
kolaylaştırdığı için örgün eğitimde; 
topluma bilimsel yetilerin kazandırılması 
için yaygın eğitimde kullanılmalıdır. Biz de 
9. ve 10. sınıflarla Astronomi dersinde 
astronomiyi yaşayarak öğreniyoruz.  

Astronomi Dersi Etlinlikleri
Bu yıl 4. kez öğrencilerini mezun edecek 
olan ortaokulumuzun 8. sınıf öğrencilerini 
mezuniyet heyecanı sardı. Keplerini 
fırlatacakları ve mezuniyet belgelerini 
alacakları günü iple çeken öğrencilerimiz 
bir yandan da yaklaşan sınavlarına büyük 
bir dikkat ve ciddiyetle hazırlanmaktalar. 
Mezuniyet hazırlıkları kapsamında bu hafta 
mezuniyet fotoğraflarını profesyonel bir 
fotoğraf stüdyosuyla okulumuzda çektiren 
öğrencilerimiz bir yandan da güzel 
hatıralarını birbirleriyle paylaşacakları 
mezuniyet yıllıklarını hazırlamaya 
başladılar. Geri sayım başladı.

Okuma Şenliği Provaları RCMUN Konferansı
Özel Beylikdüzü AK İlkokulunda okuma 
yazma heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 
Öğrencilerimizin okuma yazma sürecine biz 
öğretmenleri olarak aynı heyecanla eşlik 
ediyoruz. Öğrencilerimizle yaptığımız 
etkinlikler öğrenmeyi pekiştirirken okuma 
yazma faaliyetini sıkıcı bir uğraş olmaktan 
çıkarıyor. Çocukların keyif alarak katıldığı 
faaliyetlerle öğrencilerin edinmesini 
hedeflediğimiz kazanımlar daha iyi 
yerleşiyor. 
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