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İngilizce zümresi olarak ortaokul ve lise 
kademesinde öğrencilerimizin Liste-
ning ve Speaking becerilerini geliştir-

mek için haftada bir saat film derslerimize 
başladık. Derste kullanacağımız Spiderman 
kitaplarımızı hafta başı öğrencilerimize da-
ğıttık. Bu derslerle öğrencilerimizin severek 
takip ettikleri Marvel karakterlerine olan 
ilgilerini kullanarak İngilizce dil gelişimle-
rine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İNGİLİZCE

Okulumuz Yıldız, Küçük ve Minik Kız-Erkek Yüzme takımlarımız Bey-
likdüzü İlçe Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği Yüzme yarışlarında hem 
bireysel hem de takım olarak çok başarılı sonuçlar elde etti. Müsabakada 
yer alan bütün öğrencilerimiz ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz.
YILDIZ TAKIM
YASİN ASLAN 50 METRE KURBAĞA BİRİNCİ
YASİN ASLAN 50 METRE SERBEST ÜÇÜNCÜ
NÜPELDA MELİS DEMİR 50 METRE SIRT BEŞİNCİ
MİNİK TAKIM
ÖYKÜ BEREN AKKUŞ 50 METRE SERBEST BİRİNCİ
DURUSU GÖNÜL 50 METRE KELEKBEK BİRİNCİ
DORUK KESİCİ 50 METRE KURBAĞA BİRİNCİ
DURUSU GÖNÜL 50 METRE KURBAĞA İKİNCİ
EMRE KARAN SAĞLAM 50 METRE KURBAĞA İKİNCİ
YAĞMUR MİRAY ESEN 50 METRE KURBAĞA ÜÇÜNCÜ
ZÜLKER ZİYAWUDONG 50 METRE SIRT ÜÇÜNCÜ
BARIŞ ÖZTÜRK 50 METRE SERBEST DÖRDÜNCÜ
KAYRA TEZ 50 METRE KELEBEK DÖRDÜNCÜ
KÜÇÜK TAKIM
EYLÜL DOĞA AŞAR 50 METRE KURBAĞA İKİNCİ
EYLÜL DOĞA AŞAR 50 METRE SIRT DÖRDÜNCÜ
BAYRAK YARIŞLARI
KÜÇÜK ERKEK BAYRAK TAKIMI İLÇE İKİNCİSİ
KÜÇÜK KIZ BAYRAK TAKIMI İLÇE İKİNCİSİ
BEYLİKDÜZÜ AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ GENEL PUANLAMA
KÜÇÜK ERKEK TAKIM İLÇE İKİNCİSİ
KÜÇÜK KIZ TAKIM İLÇE İKİNCİSİ

UYG.DERSLER

2 KUPA, 23 MADALYA…

RAHMİ KOÇ MÜZESİ’NE GEZİ
Gezinin amacı matematiği “anlaşılmaz, eri-
şilmez” olmaktan çıkarıp interaktif oyunlar 
ve deneyler ile “dokunulabilir, sevilebilir” 
kılmak ve öğrencilerin matematiğe farklı 
bir açıdan bakmasını sağlamak. Üstelik mü-
zedeki oyun ve deneyler bir problem üze-
rinde özgürce fikirler üretip farklı şekillerde 
çözüm yolları bulmaya çalışmalarını sağla-
yarak onları son derece heyecanlandırdı.

LİSE



Bu hafta öğrencilerimizin tatilden dö-
nüşüyle birlikte yeni bir akademik dö-
nemimiz başlamış oldu. Öğrencileri-
mizin tekrar derslere adapte olmaları 
konusunda rehberlik birimi ve sınıf öğ-
retmenleri işbirliği içinde destekleyici 
çalışmalar yapıldı. Bir önceki dönem-
den başlamış olan grup oturumlarımız 
özetleme yoluyla hatırlatmalar yapıla-
rak kaldığı yerden devam etti. Anaoku-
lu A ve B sınıflarındaki öğrencilerimiz-
le ilkokula geçmelerine yönelik okula 
hazırlık test uygulamaları başladı. Öğ-
rencilerimizle birebir yapılan rehberlik 
test uygulamaları ilerleyen haftalarda 
da sürecektir.”

LİSE REHBERLİK ORTAOKUL REHBERLİK İLKOKUL REHBERLİK

Son sınıf öğrencilerimizle yüksek öğ-
retim programları ile ilgili tercihlerin-
de kişisel, sosyal, akademik ve mesleki 
açıdan kendisine uygunluğu değer-
lendirildi. Ara sınıflarımız ile mesleki 
değerlerin meslek seçimindeki rolü 
üzerine çalışmalar yapılırken, 9. sınıf 
öğrencilerimize ise öğrenciyi ilgilen-
diren yönetmelikler (ortalama, sınıf 
geçme, alan seçimi, disiplin) hakkında 
bilgi verildi.

Son sömestra dinlenmiş ve enerjile-
rimizi toplamış bir halde başladık.
5. sınıflarla ZeKare Smart Görsel 
Dikkat Seti eğitimlerine devam edil-
miştir. 
Ortaokul kademesinde öğrencileri-
mize 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 özellikleri-
ne uygun yapılan bireysel görüşmeler 
sürdürülmüştür

3.  Quarter dönemi KTT birincilerimiz 5A sınıfından 
Eylül Doğa AŞAR, 5B sınıfından Ali Fatih CANDAN, 
6A sınıfından Yusuf Salih KARA, 6B sunucundan Zü-
beyde BAHÇIVAN, 6C sınıfından Zeynep ARSLAN, 
7A sınıfından Semih Adin TURHAN, 7B sınıfından 
Nüpelda Melis DEMİR, 7C sınıfından Hayrullah KOÇ, 
8A sınıfından Berke HAMZAÇEBİ, 8B sınıfından Su-
dem TÜRKOĞLU olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

KTT Birincilerimiz

ORTAOKUL

1. Sınıflar olarak yaşımız küçük olabilir ama hayallemiz büyük. 
İşte biz de bu yüzden geleceğimizi şimdiden inşa etmek adına 
Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji’ndeyiz. Yarının büyükleri 
olarak çalışıp çabalıyoruz, araştırmaya devam ediyoruz. Her bi-
rimizin farklı farklı yetenekleri var. Biz bunun farkındayız. Bü-
yüdüğümüzde ne olacağımızı şimdiden düşünüyoruz. Meslek 
gruplarını tanımaya çalışıyoruz. Bu gezimizde her bir mesleğin 
günlük hayatımızdaki değerini ve önemi daha iyi kavramak için 
Discovery Museum’daydık. Tiyatro sahnesinde dileğimiz bir 
oyunu arkadaşlarımıza sergiledik. Mutfağa girip arkadaşlarımı-
za ve öğretmenlerimize yemekler hazırladık. Takım çalışması 
yaparak bir ev inşa ettik. Kendi arabamıza benzin alıp tamiri-
ni yapmaya çalıştık. Deniz tutkunu olanlar kaptan oldular ve 
koca gemiyle hayalimizdeki uçsuz bucaksız denizlere açıldılar, 
balık tuttular. Kimimiz kimya laboratuvarlarında geleceğe ışık 
olacak deneylerde bulundular. Ve sayısız bir çok alanı keşfettik 
yeteneklerimizi sergiledik. Bizleri küçümsemeyin. Çünkü biz 
ileride bir mühendis, doktor, öğretmen, kaptan, bilim insanı , 
arkeolog ve daha bir çok işini en iyi yapan insanlar olacağız. 
Bizler toplumun ta kendisiyiz.

Ortaokul 8.sınıf ve 7.sınıf öğrencilerimizden oluşan bir 
grupla öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmak ve 
hedeflerini daha da yükseltmek amacıyla  Robert Kole-
ji’ne keyifli bir gezi gerçekleştirdik.

ORTAOKUL


