İYİ EĞİTİM, MUTLU GELECEK.

ÖZ E L ATA A N A D O LU L İ S E S İ
L İ S E Ş U BAT AY I BÜ LT E N İ
REHBERLİK VE
P S İ KO L OJ İ K DA N I Ş M A N L I K B İ R İ M İ
Değerli Velilerimiz,
Özel Ata Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak, Şubat ayı içinde
her sınıf düzeyinde öğrenci ve veli görüşmelerimizi yaptık. Uyguladığımız deneme
sınavlarının sonuçlarına göre ders bazında konu analizi yaparak, desteklenmesi gereken
öğrencilerimizle bireysel görüşmeler gerçekleştirdik. Kariyer derslerimizde üniversiteler,
bölümler ve burslar hakkında bilgilendirme yaptık.
Mart ayı içinde “Motivasyon”, “Farklılıklara Saygı ve Empati” konularında seminerler
gerçekleştireceğiz. Nisan ayı içinde “Meslek Tanıtım Günü” düzenleyeceğiz.

Geleceğin Meslekleri

Her meslek bağlılıkla birleştiğinde daha hoş hale gelir. Saint Francis
Çalışma her şeyden önce, insan yaşayışı için gerekli şeyleri üretmeyi hedef alan faaliyettir.
Çalışma, insan yaşayışının doğal bir şartıdır. Bundan ötürü insan yaşayışının bütün
toplumsal biçimlerinde vardır. İçinde yaşadığımız dönem birçok şeyin farkına varmamızı
sağladı. Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve yaptığımız işte yenilikleri takip etmek bir
zorunluluk haline geldi. Ne kadar zorlansak da bu değişime ayak uydurmalı ve kendimizi
yenilemeliyiz. Değişime uyum sağlama, esnek olabilme, çözüm odaklı düşünebilme gibi
özellikler bu dönemde çok daha ön plana çıktı. Birey olarak beklenmedik durumlar
karşısında uyum sağlama yeteneğimizi geliştirebilirsek değişen şartlara kolay alışır ve daha
başarılı oluruz. İçinde yaşadığımız çağ ve teknolojik gelişmeler farklı mesleklere olan
ihtiyacı artırmıştır. Bu farklı ihtiyaçlara cevap verecek meslekleri tanımak ve ona göre bir
kariyer planı yapmak sağlıklı olacaktır.
Bu bültenimizde yeni meslekler hakkında sizleri bilgilendirmek istedik:

Yapay Zekâ Mühendisliği

Yapay Zekâ Mühendisi Kimdir?
Makineleri insan beyniymiş gibi çalışacak şekilde programlayan, makine öğrenme
algoritmalarını tasarlayan kişilere yapay zekâ mühendisi denir. Makineleri mantıklı ve
verimli bir şekilde hareketler gerçekleştirmek amacıyla programlayan yapay zekâ
mühendisleri yazılım ﬁrmalarında çalışabilir. Ayrıca gelecek dönemlerde hastanelerde,
fabrikalarda ve hizmet sektöründe ihtiyaç duyulacak bir meslektir.
Yapay Zekâ Mühendisinin Görevleri Nelerdir?
İnsan davranışlarını problem çözme ve karar verme süreçlerinde analiz eden yapay zekâ
mühendisleri, çeşitli sorunlar karşısında makinelerin çalışması, karar verme süreçleri ve
sistemlerin organizasyonu üzerine çalışırlar. Yapay zekâ mühendislerinin görevleri
arasında:
■ Veri mühendisleri ile işletme yöneticileri ve uzmanları arasında koordinasyon sağlamak,
■ Veri bilimi takımının kullandığı altyapıyı otomatik bir düzene oturtmak,
■ Makine öğrenme modellerini diğer uygulayıcıların kolaylıkla erişebileceği ve
kullanabileceği şekilde düzenlemek,
■ Yapay zekâ modellerini test etmek ve çalıştırmak,
■ Makine öğrenmesini faydalı hale getirerek süreçlerin otomatik bir hâl almasını
sağlamak, yer alır.
Kimler Yapay Zekâ Mühendisi Olabilir?
Yapay zekâ mühendisliği görevini yürütebilmek için üniversitelerin yapay zekâ
mühendisliği bölümlerinden mezun olmak önem taşır. Ayrıca üniversitelerin bilgisayar
mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişiler de yapay zekâ
alanında kendilerini geliştirirse bu mesleği yürütebilir.
Yapay Zekâ Mühendisi Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olunması ardından bazı alanlarda sertiﬁka
programlarına katılıp, yapay zekâ mühendisliği konusunda kendinizi geliştirmeniz
gerekebilir. Yapay zekâ mühendisi olmak için katılmanız gereken eğitimler arasında;
■ Makine öğrenme algoritmaları,
■ Yazılım üretim döngüsü,
■ Veri girişi kurulumu,
■ Veri madenciliği ve örüntü eşleme, gibi konular yer alır.

E P İ D E M İ YO L OJ İ
Tıbbın bir alt uzmanlık dalıdır. ÖSYM'nin belirlediği şartlarda tıp fakültelerinin taban başarı
sırasına ulaşan öğrenciler kariyerlerini bu alanda şekillendirebilir. Belirli bir toplumda sağlıkla
ilgili olay ve durumların dağılımını ve bu dağılımı etkileyen nedenleri inceleyen ve sağlık
sorunlarının kontrolü için inceleme sonuçlarından yararlanan uygulamalı bilim dalıdır.
Toplumda sağlık ve hastalık durumlarının kişi yer ve zaman içindeki sıklık ve dağılımını
inceler.
Epidemiyolojinin Özellikleri
■ İş kazası ve meslek hastalıklarının sıklığı ve ölüm nedenlerini araştırır.
■ İşyerinde işçilere verilen eğitimlerin etkinliğini araştırır.
■ İşyeri ortam ölçütlerinin işçi sağlığına etkilerini inceler.
■ Sağlık sorunlarının zamanla gösterdiği değişimi inceler.
■ Bir hastalığın klinik tablosunun belirlenmesini inceler.
■ Kişilerin belirli sağlık sorunları ile karşılaşma olasılıklarının ve risklerinin gerçekleşme
durumunu araştırır.

Epidemiyologların görevi şu şekilde tanımlanır:
İnsanları salgın hastalıkların risklerinden uzak tutmaya çalışan epidemiyoloji doktorları; bazen
hastalara bazen de popülasyona odaklı olarak araştırma çalışmalarında görevlendirilir.
Demograf ik olarak özel gruplanmış bireylerden alınmış örnekleri inceleyen epidemiyologlar
için laboratuvar şartları özel olarak düzenlenir. Epidemiyologların görev kapsamı şu şekilde
tanımlanır:
■ Veri toplamak, ayıklamak, sentez yapmak, derlemek, raporlama hakkında güncel sistemleri
araştırmak, öğrenmek ve yeni yöntemler geliştirmek.
■ İstatistiksel analizlerin planlanmasını, gerçekleştirilmesini sağlamak ve rehberliğini yapmak.
■ Küresel çapta yer alan bulaşıcı hastalıklar ve salgınlarla ilgili çalışmalardan elde edilen
müspet sonuçları yorumlamak, tartışma yapabilecek kadar bilgi sahibi olmak ve sunumlar
hazırlamak, konuyla ilgili gerekli yayınları iletmek.
■ Veri analizlerinde kullanılan bilgisayar yazılımlarına, araştırmalarda kullanılan nicel ve
nitel yöntemlere hakim olmak.
■ Küresel çapta sektörel uzmanlarla, devlet kurumlarıyla, meslektaşlarla ve diğer sağlık
kuruluşlarıyla iletişim halinde olmak ve iş birliği yapmak.

R O B O T KO O R D İ N A SYO N UZ M A N L I Ğ I
Günümüzde, üretim süreçlerinde robotlar kullanılıyor ve robot kullanım oranı günden güne
artıyor. Dolayısıyla robotlar, yepyeni mesleklerle tanışmamıza neden olacak. Geleceğin
meslekleri arasında en popüler olacaklardan biri ise robot koordinasyon uzmanlığıdır.
Bu uzmanlar, robotların onarımlarının ve bakımının yanında etkili çalışma prensiplerini
gözden geçirirler. Böylece robotlara yepyeni beceriler kazandırılabilmektedir. Böylece
robotlar sürekli değişen ve gelişen bir araç olarak hayatımızı kolaylaştıracaktır.

Robot Teknolojisi Alanı
Endüstriyel, askeri, ilaç sanayisi ve diğer alanlarda daha çok robotsal yardıma ihtiyaç
olacaktır. Çünkü; robotlar kimsenin yapmak istemediği tehlikeli görevler için çok etkilidir.
Daha çok yetenekli robot mühendislerine ihtiyaç olacaktır. Günümüzde robotlar, otomobil ve
nükleer alanlarda başarı ile kullanılmaktadır fakat yakın zamanda robotların evimize kadar
girmesi muhtemeldir. Bu yüzden robot bakım teknisyenlerine de çok ihtiyaç duyulmaya
başlanacaktır. Uzaktan kumandalı robotlar, askeri alanda kullanılıyor, gelecekte sivil kullanım
imkânı da olabilir. Akıllı arabalar ve akıllı yolların tasarımı ile gelecekte, bir yerden bir yere
giderken arabayı kontrol etmek zorunda olmayacağız.

Dijital Oyun Tasarımı
Dijital Oyun Tasarımı Bölümü; yeni teknoloji ürünleri ile birlikte her geçen gün daha da fazla
gelişim gösteren oyun sektöründe yer alacak, yaratıcılığı ile oyunseverlerin hizmetine oyunlar
hazırlayıp sunacak yetkin bireylerin yetişmesini amaçlayan disiplinlerarası bir bölümdür.
Dijital oyun tasarımı bölümü kapsamında öğrenciler, interaktif deneyimlerin nasıl
tasarlandığı konusunda eğitim alacaklardır. Öğrenciler oyun tasarımı mekaniği, anlamlı oyun,
oyun içeriği, oyun oynama, oyun tasarım yazılımlarının teknik özellikleri, oyun motorları ve
görsel açıdan zengin oyun ortamının nasıl tasarlandığını inceleyeceklerdir.
Dijital Oyun Tasarımı Eğitim Süresi Kaç Yıldır?
Dijital Oyun Tasarımı, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık sözel puan türünden
tercih edilen bir lisans bölümüdür. DOT bölümü bazı üniversitelerde İletişim Fakültesi
kapsamında bulunuyorken, bazı üniversitelerde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
kapsamında yer almaktadır.
Bu bölüm, oyunlar ve deneyimler oluşturmak için öğrencilerin hayal gücünü en yeni
teknolojilerle harmanlayacak, besleyecek ve birleştirecektir. Bu programın mezunları dijital
eğlence ve bilgisayar oyun endüstrisinde son derece eksikliği hissedilmekte olan
uzmanlardır.
Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?
Üniversite tercih döneminde listelerinde bu bölüme yer vermeyi planlayan aday öğrenciler;
■ Dijital Oyun Tasarımı için Matematik,
■ Dijital Oyunlar için Kod Yazımı,
■ Sanat Tarihi,
■ Görsel Algı Psikolojisi,
■ Dijital Oyun Mekaniği ve Tasarımı,
■ Oyun Karakter Tasarımı,
■ Sürdürülebilir Gelişme ve Sinema,
■ Televizyonlarda Haber Sunuculuğu ve Diksiyon,
■ Dijital Oyun Öykülemesi ve Senaryo,
■ Siber Güvenlik,
■ E-Spor,
■ Dijital Oyun Tasarımı için Fizik,
■ Sosyal Medya Pazarlaması,
■ Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Dijital Oyun konularında eğitim alacaklarını bilmelidirler.

Ç İ Z G İ F İ L M V E A N İ M A SYON
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü; hem geleneksel (yani elle çizilmiş) hem de dijital
animasyonu içeren animasyon ve tasarımın temel becerilerini öğreten akademik bir
disiplindir. Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün amacı, iletişim alanında teorik bilgiyi,
uygulamalı eğitimle pekiştirerek kitlelere iletmenin haricinde, mevcut çizgi f ilm ve
animasyon sektörünün gelişmesine fayda sağlamaktır. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü,
üniversitelerin bir kısmında Sanat ve Tasarım Fakültesi, bir kısmında ise İletişim Fakültesi
kapsamında yer alan sözel puan türünden tercih edilmesi mümkün olan 4 yıllık bir lisans
bölümüdür.

D İ J İ TA L D E D E K T İ F L İ K
Siber suçların oldukça arttığı günümüzde sistemlerin güvenliğini sağlamak da artık son
derece önemli. Gelecekte bir şirketin var olabilmesi için siber suçlulardan kendini gerektiği
gibi koruyabilmesi gerektiğinden, bu alanda uzmanlaşmış elemanlara da ihtiyaç fazlasıyla
artacak. Dijital dedektif olarak da nitelendirilen bu meslek grubunda olan uzmanlar
bilgisayar bilimlerinde uzmanlaşarak bu mesleği yapıyorlar.

T Ü R K D İ L İ V E E D E B İ Y AT I
Şubat ayında 9. sınıflarımızda masal ve fabl konusunu işledik. Geçmişten günümüze masal ve
fablın nasıl geldiğini, bu türlerin özelliklerini ve bölümlerini çeşitli masal örnekleri üzerinden
işledik. Çocukken uyumak için ya da hayal dünyasına dalmak için dinlediğimiz masalları
günümüz koşullarını da ekleyerek tekrar yorumladık. Ayrıca cümlelere çeşitli anlamlar
katmamızı sağlayan “edat-bağlaç-ünlem” sözcük türlerini de cümlelerimizde nasıl
kullanacağımızı öğrendik. Mart ayında da etkinlik ve törenlerimizin yanı sıra roman konusunu
işleyip daha önce yaptığımız hikâyeyle arasındaki farklara bakacağız.
Sınav haftasının ardından “Destan nedir? Destanın oluşum aşamaları nelerdir?” sorularına
10. sınıflarımızla birlikte cevaplar aradık. Örnek metinlerden yola çıkarak destanların genel
özelliklerini keşfedip İslamiyet öncesi ve etkisindeki destanlarda yer alan motifleri keşfettik.
Yapay ve doğal destan örnekleri üzerinden bu iki türün birbirinden farklı yönlerini belirledik.
Destanların konularını haf ıza yöntemleriyle aklımızda tutma hedef iyle öğrencilerimizle
birlikte sınıfta sunumlar yaptık. Mart ayında da efsanenin özelliklerini örnek metinler
üzerinden işleyerek destan ve efsanelerin farklarını tespit edip 2. dönem okunacak ilk
kitabımız “Bab-ı Esrar”ı okumaya başlayacağız.
Şubat ayında 11. sınıflarımızla 2. döneme merhaba dedik. Bu ay Cumhuriyet dönemi
romanının özelliklerini keşfetmeye başladık. Bunun yanında yazım kurallarımızı ve noktalama
işaretlerimizi öğrenmeye devam edip anlatım bozukluğu konusuna giriş yaptık.
2. dönemimizin ilk romanı “Bülbülü Öldürmek” adlı eseri okumaya koyulduk. Sınıf içi
münazara etkinlikleri oluşturduk. Mart ayında da dünya edebiyatında romanın durumuna göz
atarken anlatım bozukluğu konusuna devam edeceğiz.
Şubat ayında 12. sınıflarımızda sınavların da yaklaşmasıyla birlikte konularımızda hız
kazandık. Cumhuriyet dönemine kadar olan AYT konularımızı tamamladık ve “Cumhuriyet
Dönemi Şiir” konusuna geçtik. Dönem - sanatçı özellikleri ve şiir isimlerini öğrencilerin
aklında kalacak yöntemler kullanarak öğrendik. Bir yanda da hem yapılan denemelerle hem
de işlenen konularla TYT’deki eksiklerimizi tamamladık. Mart ayında da okul sınavlarını
tamamladıktan sonra konularımıza dönerek şiir ünitesini bitireceğiz. TYT’de kalan iki konuyu
da tamamlayarak test ve tekrarlar üzerinden konuları pekiştireceğiz.

M AT E M AT İ K
9. sınıflarda denklem eşitsizlikler ünitesinin içinde denklemler - eşitsizlikler - mutlak değer üslü sayılar ve köklü sayılar konuları işlendi. Bu konular matematik dersinin temelini
oluşturup hemen hemen her yerde kullanılmaktadır. Günlük hayatta denklemler hava
durumunun nasıl olacağı konusunda tahminler yapılırken kullanılır. Örneğin hava durumu;
havadaki basınç miktarı, nem oranı, rüzgâr şiddeti ve yönü gibi değişkenlere bağlı olarak
tahmin edilir. Mart ayı ile içeriği çok geniş olan problemler ünitesine giriş yapılacaktır.
Oran-orantı konusu ile başlanacak olan problemler ünitesi de günlük hayatta
kullanılmaktadır. Örneğin belirli bir parada birkaç kişinin hissesi olduğu bir durumda parayı
hisselere göre oranlayıp dağıtırız.
10. sınıflarda şubat ayında işlenen polinomlar konusu, bilimde ve matematik alanında sıkça
görülür. Ekonomiden kimyaya, kimyadan f iziğe ve sosyal bilimlerde problemlerin çözümü için
kullanılır. Polinomlar, toplama işlemlerinde ve sayısal analizlerde diğer fonksiyonları
belirlemek için kullanılır. Mart ayı ile ikinci dereceden denklemler konusuna giriş yapılacaktır.
Günlük hayatta ikinci dereceden bir fonksiyon olan paraboller mimaride, kemer (Akarsuların,
göllerin üzerindeki köprü) yapımında, uzaya gönderilen bazı araçların yörüngelerinin
hesaplanmasında, uzaydaki bazı cisimlerin hareketlerinde (örnek olarak kuyruklu yıldızlar),
cam ve mercek yapımında, radyo teleskop antenlerinde, el fenerlerindeki parabolik
yansıtıcılarda kullanılır.
11. sınıflarda matematikte birçok problemin çözümünde kullanılan ikinci dereceden bir
bilinmeyenli eşitsizlikler konusu işlendi. Bu tür denklemler ile pek çok bilim dalıyla beraber,
askeri, mimari ve mühendislik gibi alanlarda karşılaşırız. Yolların yapımında, uzaya gönderilen
araçların yörüngelerinin hesaplanmasında, uzaydaki bazı cisimlerin hareketlerinde, cam ve
mercek yapımında, kimyada bir reaksiyonu ifade etmede, coğraf i keşiflerde, hava
durumunun nasıl olacağı konusunda yapılan tahminlerde ikinci dereceden bir bilinmeyenli
eşitsizlikler kullanılır. Bu konunun ardından geometrinin önemli şekillerinden çember
konusuna başlandı. Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu
kümeye çember diyoruz. Matematik, geometri, f izik, mühendislik ve astronomi alanlarında
kullanılan çemberi, bu bilim dalları dışında günlük hayatımızda, evde, okulda, sporda, sanatta
ve birçok iş alanında görmemiz mümkündür. Çemberlere en çok bilezik, bileklik, yüzük,
bardak, halka, toka, bant, tekerlek, simit gibi nesneler ile amf i tiyatro ve cami gibi yapılarda
rastlarız.
12. sınıflarda ocak ayında başladığımız türev konusuna devam ediyoruz. Üniversite sınavında
en çok soru çıkan konulardan olan türev ile fonksiyonları da tekrar ederek pekiştirdik. Türev,
günlük hayatta maksimum-minimum hesaplarında kullanılır. Kâr, alım-satım, inşaat
mühendisliğinde eldeki malzeme ile en sağlam bina, en sağlam bina için en ucuz malzeme
gibi her tür günlük hayat hesaplamalarında türev vardır. Türev konusunun bitirilmesiyle belli
bir aralıktaki toplam değişimi ya da "biriken değişim miktarını" ifade etmekte kullanılan
integral konusuna geçiyoruz.
12. sınıfların TYT çalışmalarında, hafta sonu mantık, küme, fonksiyonlar ve çıkmış TYT-AYT
soruları, hafta içi matematikte üslü-köklü sayılar işlendi. Geometride ise dörtgenler konusunu
tamamlayıp analitik geometriye başlayacağız. Denemelerimiz düzenli olarak yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin yapmakta zorlandıkları sorularını etütlerde ve aralarda çözüyoruz.

FEN BİLİMLERİ
Biyoloji dersi için verilen tatil etkinlikleri öğrencilerden toplandı ve değerlendirildi.
Etkinliklerin yapımında özenli çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.
9. sınıflarda enzimler ve vitaminler konusu tamamlandı. Nükleik asitlere başlandı. 9. sınıf
öğrencilerimiz enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörleri belirlemek için kontrollü deney
yaptılar. Deneylerinin sonuçlarını haftaya görebilecekler.
10. sınıflarımızda Kalıtım konusu işlenmeye devam ediliyor. Kalıtımda monohibrit
çaprazlamalar yapılıyor. Konu ile ilgili örnek çözümleri yapılıyor.
11-A sınıf ında Sindirim sistemi konusuna başlandı. TYT çalışmaları hafta sonu devam
etmektedir.
12-A sınıf ında TYT konuları tamamlandı. 12. sınıf müf redatında son konu olan bitkilere
başlandı. 12. sınıflarda ortak sınavlar başladı. TYT denemeleri planlandığı gibi devam
etmektedir.

Fizik dersi tüm kademelerde müf redata uygun olarak devam etti. Kazanım eksiklerinin tespiti
için yapılan ölçme değerlendirme süreçleri sonucunda etüt çalışmaları yapıldı. Laboratuvar
çalışmaları devam etti.
9. sınıflarda Kuvvet ve Hareket ünitesinde “Net Kuvvet ve Sürtünme Kuvveti” ile ilgili soru
çözümlerine ağırlık verildi. Laboratuvarda “Kütle ve Hacim” ölçümü yapıldı.
10. sınıflarda Dalgalar konusunda soru çözümleri yapıldı. Laboratuvarda Dalgalar ile ilgili
uygulama yapıldı.
11. sınıflarda “Tork ve Denge” konu anlatımı ve soru çözümleri yapıldı. “Kütle ve Ağırlık Merkezi”
konusuna giriş yapıldı.
12. sınıflarda TYT ve AYT konuları programa uygun olarak devam etmektedir. Yapılan Denemeler
sonrasında eksik görülen konularda konu tekrarı ve soru çözümü yapılmaktadır. Laboratuvarda
“Su Dalgalarında Girişim” deseni oluşumu gözlendi.

Kimya dersi, Şubat ayı tatil ödevleri değerlendirmeleri, proje kontrolleri, TYT deneme sınavları
ve derslerimizin işlenişleri ile devam ediyor. Şubat sonunda 12. sınıflarımızın 1. sınavları ile
devam edecektir.
9. sınıflarda tatil dönüşünde ödevlerin kontrolleri yapıldı ve geri dönüşler verildi. Periyodik tablo
ünitesini ay sonuna kadar bitiriyoruz. Etkinliklerle tamamlamak adına hem etüt hem de
derslerde test çözümlerine özellikle zorlanılan noktalar olacak şekilde yer veriliyor.
10. sınıflarda tatil ödevlerinin kontrolleri ve geri dönüşleri ile başlandı. TYT matematik karışım
problemleri ile paralel olan karışımlar ünitesinin hesaplamalar kısmını tamamlıyoruz. Karışımlar
ünitesi ay sonunda bitecektir. Çözelti hazırlamalarının daha anlaşılır olması adına ünite
sonunda “çözelti nasıl hazırlanır?” adlı deneyimizi yapacağız.
11. sınıflarda tatil ödevleri ve kontrolleri ile döneme başladık. TYT denemelerine yönelik
kurslarda da dersler işlenmeye devam ediyor. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesini bitirip
tepkimelerde enerji ünitesine başlandı. Müf redata uygun olarak derslerimiz devam etmektedir.
Öğrencilerimizin zorlandığı sorular ise etütlerde çözülmeye devam ediyor.
12. sınıflarda TYT konularımız bitiyor. 12. sınıf konularımızı tamamladık. Sıvı çözeltiler ve
çözünürlük ünitesine devam ediyoruz. TYT denemelerine devam edildi. Ay sonunda 1. yazılı
sınavlar mart ayı sonunda da 2. yazılı sınavlar yapılacaktır.

İ N G İ L İ Z C E / E NG L I S H
Dear parents,
Throughout February 2022, 9 th grade students studied expressing their opinions about UFOs,
Extreme Jobs, Voluntourism and The Story of Google. They discussed and learnt the
unknown vocabulary in the unit. They learnt how to state their negative and positive
opinions by using the target language. In addition, they prepared their own CV and
role-played as an employer in class. Students focused on the Present and Past Forms by
doing various exercises. They supported these forms with various adverbs.
Değerli velilerimiz,
Şubat 2022 boyunca, 9. sınıf öğrencileri UFO'lar, olağanüstü meslekler, gönüllü turizmi ve
Google'ın hikayesi hakkında düşüncelerini ifade etme üzerinde çalıştılar. Ünitedeki
bilinmeyen kelimeleri tartıştılar ve öğrendiler. Hedef dili kullanarak olumlu ve olumsuz
düşüncelerini nasıl ifade edeceklerini öğrendiler. Ayrıca, kendi özgeçmişlerini hazırlayarak
sınıfta işveren olarak rol oynadılar. Öğrenciler çeşitli alıştırmalar yaparak Şimdiki ve
Geçmiş Formlara odaklandılar. Bu yapıları çeşitli zarflar ile desteklediler.
Throughout February 2022, our 10 th grade students studied on different types of sports and
sport equipment. They compared different sports in high schools abroad with the ones in our
country by using def ining and non-def ining relative clauses. On the other hand, students
discovered different types of fears and why so many people have such fears and how they
can overcome them. They composed some paragraphs about the pros and cons of fears and
their experiences of fear in their lives by using present perfect tense.
Şubat ayı boyunca, 10. sınıf öğrencilerimiz, farklı spor türleri ve ekipmanları teması üzerinde
durdular. Yabancı ülkelerdeki liselerde yapılan spor türleri ile ülkemizde yapılanları,
belirtili/belirtisiz sıfat cümlecikleri kullanarak karşılaştırdılar. Öte yandan, öğrenciler farklı
türlerde korkular (fobiler) hakkında bilgi sahibi olurken, neden birçok insanın bu tür korkuları
olduğu ve bu korkularla nasıl baş ettikleri ile ilgili okumalar yaptılar. Ayrıca, “Present Perfect”
gramatik yapılarını kullanarak, korkuların (fobilerin) pozitif ve negatif yönleri ve bu konudaki
kendi tecrübeleri hakkında paragraflar oluşturdular.
Throughout February 2022, our 11 th grade students studied on talking about f inding a place
to live and read for general information and list and report what other people have said and
asked, and their manner of speaking using different reporting verbs and structures. They
talked about living arrangements using a variety of vocabulary and idioms. They also talked
about and reflect upon ways to resolve conflict. They discussed photos using comment
adverbs and adverbials to convey certainty, attitude and opinion. They wrote articles giving
detailed descriptions and opinions
Şubat 2022 boyunca, 11. sınıf öğrencilerimiz, genel bilgiler ve ana f ikir için yaşayacakları ve
okuyacakları bir yer bulma ve diğer insanların söylediklerini ve sorduklarını ve farklı
raporlama f iilleri ve yapıları kullanarak konuşma tarzlarını aktarma konusunda çalıştılar.
Çeşitli kelime dağarcığı ve deyimler kullanarak yaşam düzenlemeleri hakkında konuştular.
Ayrıca, çatışmayı çözmenin yolları hakkında konuştular ve üzerinde düşündüler. Kesinlik,
tutum ve görüşleri iletmek için yorum zarfları ve zarfları kullanarak fotoğrafları tartıştılar.
Ayrıntılı açıklamalar ve görüşler içeren makaleler yazdılar.
Throughout February 2021, our 12 th grade students focused on expressing comparison by
using past forms (Past Tenses and Past Perfect Tenses). In addition, they learnt comparing
and contrasting notes with a t-chart by using concessions. They studied on creating an idea
web including details and adjectives that they learnt throughout the unit.
They were given extra materials about how to read a chart to enrich their reading skills.
They do the reading comprehension and listening part activities successfully, what’s more,
they learnt academic vocabularies into the essays.
Şubat ayı boyunca, 12. sınıf İngilizce derslerimizde öğrencilerimiz, geçmiş zaman formları ile
(Past Tense ve Past Perfect Tense) karşılaştırma ifadeleri kullanmaya odaklandılar. Ayrıca,
ayrıntıları kullanarak notları bir tablo ile karşılaştırmayı öğrendiler. Ünite boyunca
öğrendikleri sıfatları içeren detaylı bir f ikir ağı oluşturmaya çalıştılar.
Okuma becerilerini zenginleştirmek için çizelge okuma ile ilgili ekstra materyaller verildi.
Okuduğunu anlama ve dinleme bölümü etkinliklerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler,
buna ek olarak makalelerde bulunan akademik kelimeleri öğrendiler.

F RA N S I Z C A / L E F RA NÇ A I S
Chers parents,
Pour les classes de 9ème; nos activités en février; les élèves apprennent à faire des petits
dialogues qui se passent aux endroits de la ville comme la boulangerie ou à la boucherie.
Les élèves peuvent poser des questions sur le prix et les produits ou ils peuvent répondre
les questions. Pour la partie de grammaire, les élèves font une petite révision sur les
prépositions de lieu: à, dans, au, aux, etc. Ils connaissent le présent de l’indicatif des verbes
au 2ème groupe.
Değerli veliler,
Şubat ayında Fransızca dersinde 9. sınıf öğrencilerimiz ile günlük hayatta şehrin belirli
yerlerinde yapabilecekleri diyalogları yazmayı öğrendik. Öğrencilerimiz ile gittikleri yerlerde
alacakları ürünler üzerine f iyat sorma, ürün hakkında konuşma şeklinde hazırladığımız kısa
diyalogları sınıf önünde sunduk. Dilbilgisi bölümü için ikinci grup f iilerin çekimlerini
öğrendik.
Pour les classes de 10ème; nos activités en février, les élèves apprennent les pluriels des
mots avec leurs formes exceptionnelles. Ils apprennent aussi les expressions de temps: à,
de….à, dans. Les élèves peuvent faire des phrases en utilisant ces expressions de temps.
Pour la partie d’expression d’écrite, les élèves font des petits dialogues qui se passent dans
les endroits de ville.
Şubat ayında Fransızca dersinde 10. sınıf öğrencilerimiz ile kelimelerin tekil ve çoğul
hallerini gördük. Çoğul çekimlerde oluşabilen istisnai durumların neler olduğunu öğrendik.
Buna ek olarak; dilbilgisi alanında, öğrencilerimizle zaman ifadelerinin neler olduğunu
gördük. Yazma bölümü için; şehirde bulunan yerlerde yapılabilecek olan alışveriş diyalogları
hazırladık. Öğrencilerimiz alacağı ürünler hakkında sorular sorabileceği, ürünlerin f iyatları
hakkında bilgi alabileceği diyaloglar hazırladılar.
Pour les classes de 11ème; nos activités en février; les élèves essaient de faire des phrases
avec le comparatif de quantité. En plus ils apprennent le pronom “en” en observant les
phrases d’exemple. Pour la partie d’expression d’écrite, ils essaient d’écrire des petits
paragraphes sur les événements dans le passé. A la partie de compréhension d’orale, les
élèves écoutent les audio de DELF A2 pour renforcer l’audition.
Şubat ayında Fransızca dersinde, 11. sınıf öğrencilerimiz ile dilbilgisi bölümünde
karşılaştırmalı cümleler üzerine incelemeler yaptık. Fiilleri vurgulayan “en” zarf ının
kurallarını öğrendik. Yazma bölümünde geçmiş zamanda yazabileceğimiz kısa paragraflar
oluşturduk. Öğrencilerimiz, dinleme bölümü için kitabımızda bulunan Delf hazırlık
bölümünün dinleme etaplarını yaptık.
Pour les classes de 12ème; nos activités en février; les élèves distinguent la différence entre
passé et présent. Ils font des exercices de grammaire sur cette différence. Pour la partie de
compréhension écrite, nous lisons “La Semaine de Goût” et “La Fête de Haive”. Ils essaient
de lire les textes et ils peuvent dire leurs commentaires sur ce sujet.
Şubat ayında Fransızca dersinde 12. sınıf öğrencilerimiz ile geçmiş ve şimdi zaman
arasındaki farkı tekrar edip, bunu üzerine alıştırmalar yaptık. Öğrencilerimiz ile ”Les Quatre
Saisons en Fête” kitabımızdaki okuma bölümlerini yapıp metnin sorularını cevaplandırdık.
Kitabın içindeki konu başlıklarına göre öğrenciler kendi yorumlarını yaptıkları konuşma
etabını hazırladılar.

S O SY A L B İ L İ M L E R
COĞRAFYA
9. sınıf öğrencilerimizle, Şubat ayı boyunca dünya üzerinde ve ülkemizde yaşanılan İklimleri ve
bu iklimlerin etkilerini öğrendik. Mart ayı içinde ise; yerleşmelerin gelişimini etkileyen ve
yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörleri inceleyeceğiz.
İnsanlık yerleşik yaşama 10.000 yıl önce Anadolu’da başladı.

O günden bugüne konu yerleşme olunca aranan şartlar çok da fazla değişmedi. Şöyle
düşünelim; birkaç arkadaş kamp yapmak için mekân ararken öncelikle suya yakın olmaya,
korunaklı olmasına sonrasında ise konfor ve manzarasına odaklanırız. Tıpkı bugün olduğu gibi.
Yerleşme ile İlgili İlginç Bilgiler:
■ Dünyanın en eski tarım yapılan sahası Diyarbakır Çayönü, en eski yerleşim yeri Konya
Çatalhöyük, en eski tapınak ise İngiltere Stonehenge’ dir. Ama Şanlıurfa Göbekli Tepe’nin
keşf inden sonra tarih yeniden yazıldı. Artık dünyanın en eski tarım yapılan sahası, en eski
yerleşim yeri ve en eski tapınak Göbekli Tepe oldu.
■ New York eskiden bir Hollanda kolonisiydi ve adı New Amsterdam’dı. Run Adası’nda yetişen
muskat baharatı için Hollandalılar İngilizlere New Amsterdam’ı önerdiler ve karşılığında
Run Adası’nın yeni sahibi oldular.
■ Ülkemizde 81 şehirden çok daha fazla şehir vardır. Çünkü şehir, nüfusu 10.000’den fazla olan
yerleşmelerdir. Aynı zamanda her bir ilçe bir şehirdir. Ülkemizde 911 şehir ve yalnızca 81 tane
şehir merkezi vardır.
10. sınıflarda, Şubat ayı boyunca beşeri sistemler kapsamında, istatistiki verilerden yararlanarak
nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunduk ve nüfus artış ve azalışının
olumlu ve olumsuz etkilerine örnek ülkeler üzerinden yer verdik. Nitelikli genç nüfusun
ülkelerin kalkınmasındaki önemine değindik. Nüfus artış hızı ile ülkelerin kalkınması arasındaki
ilişkiyi irdeleyip örneklendirmelerle hem dünya ülkelerini tanıma f ırsatı bulduk hem de
ülkelerin uyguladığı nüfus projeksiyonlarına ışık tuttuk ve Mart ayının ilk haftasına kadar
incelemeye, araştırmaya ve öğrenmeye devam edeceğiz. Sonrasında ise göç konusunu
işleyeceğiz.

Nüfus ile ilgili ilginç bilgiler:
■ Türkiye’nin en kalabalık ilçesi İstanbul Esenyurt’tur.
■ Kavimler Göçü sonrası Türkler, Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Anglo-Saksonlar, Franklar,
Gepitler, Lombardlar, Burguntlar, Vandallar ve Cermen olmayan Slavlar batıya doğru göç
etmeye başladılar. Güneyliler Türk göçlerinden sonra kuzeyden gelen saldırıları yapan gruplara
Barbar yani Kuzeyli diye hitap etmeye başladı.
11. sınıflarda, “Ekonomik Coğrafya” kapsamında endüstri konusunu öğrendik.
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıkladık. Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktörlere yer
verdik. Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışına yer verdik. Ayrıca Türkiye sanayisini, ülke
ekonomisindeki yeri açısından analiz ettik. Son olarak savunma sanayii alanındaki gelişmelere
yer verdik. Mart ayı itibariyle ise ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını
belirleyen faktörleri inceleyeceğiz.

Mostar Köprüsü (Bosna Hersek)
İlk Kültür Merkezleri ile ilgili ilginç bilgiler:
■ İlk kültür merkezleri su kaynaklarına yakın sahalarda kurulmuştur. Mısır Medeniyeti Nil Nehri,
Mezopotamya Medeniyetleri Dicle ve Fırat Nehirleri, Çin Medeniyeti Sarı Irmak ve Gök Irmak,
Hint Medeniyeti ise Ganj ve İndus Nehirleri yakınında kurulmuştur.
■ Amerika’da kurulan medeniyetler arasında Avrupalılar taraf ından yok edilen son medeniyet
İnka Medeniyeti olmuştur. Çünkü yerleşim alanları And Dağları tepelerinde yer alır.
12. sınıflarda, TYT’ye çok hızlı bir başlangıç yapıp sezon başında işlenen konuları tekrar edip
Harita Bilgisi konusu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öte yandan AYT denemeleri ise
15 günde bir yapılmaya devam ediyor.

TA R İ H
9. sınıflarda şubat ayı süresince İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan
dini ve beşerî kaynakları, Orta Çağ’ın siyasi ve sosyal yapılarını ve yine Orta Çağ’da tarım ve
ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduğu kazanımlarına paralel olarak “Kanunlar
Doğuyor”, “Orta Çağ’da Siyasi Yapılar”, “Tarımdan Ticarete Ekonomi” konuları işlenmiştir.
Dersler müf redata uygun bir biçimde işlenmiş olup hem test hem de açık uçlu sorularla ve
aktivitelerle öğrencilerin işlenen konular üzerinde düşünmeleri, konuyu pekiştirmeleri
sağlanmıştır. Bununla birlikte, önceki konuları pekiştirmek maksadıyla ödev biçiminde
genel bir değerlendirme sınavı yapılmış, öğrencilerin eksikliklerini görmeleri ve ev ödevleri
ile bu eksiklikleri gidermelerine yardımcı olunmuştur. Ev ödevi çalışmaları düzenli olarak
kontrol edilmiştir. 9. sınıf tarih dersi, konuları itibariyle dijital teknolojilerin kullanımına
oldukça elverişli bir sınıf ortamı sağlamaktadır. Bu bağlamda gerek kısa süreli videolar
gerekse haritalar ve tarih şeritleri kullanılarak konunun anlaşılması kolaylaştırılmış,
eğlenceli bir öğrenme ortamının oluşumuna zemin hazırlanmıştır. Mart ayı itibariyle “İlk ve
Orta Çağlarda Türk Dünyası” konusu işlenecektir.
10. sınıflarda şubat ayı itibariyle “Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler” ünitesiyle
“Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti” konuları işlenmiştir. Dersler bilgisayar destekli
olarak işlenmiş, zaman zaman konularla ilgili kısa videolar izletilmiş ve öğrencilerden
dinledikleri ve gördüklerini yorumlamaları istenmiştir. Bu üniteler ağırlıklı olarak kanıt
temelli öğretim yöntemi üzerinden ilerlemiştir. Bu bağlamda, incelenen konuyla ilgili
kanıtlar öğrencilere sunulmuş ve farklı f ikirlerin gündeme getirilmesi, öğrencilerin şahsi
f ikirlerini ifade etme, yorumlama becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle, öğrenciler
kendilerine sunulan bilgilerden, belgelerden yola çıkarak kendi tarihsel perspektiflerini
oluşturmaya çalışmışlardır. Konularla ilgili olarak MEB kazanımlarına uygun testler, açık
uçlu sorular ve aktivitelerle öğrencilerin işlenen konular üzerine düşünmeleri, konuyu
pekiştirmeleri sağlanmıştır. Her konu bitiminde ünite değerlendirme soruları ev ödevi
şeklinde verilerek konuların ne ölçüde öğrenildiği ölçülmüştür. İlerleyen süreçte siyasi
ağırlıklı bir muhtevaya sahip olan “Dünya Gücü Osmanlı (1453–1595)” ünitesi işlenecektir.
11. sınıflarda döneme hız kesmeden, motivasyon ve adapte sorunu yaşamadan başladık.
2. dönemin başında yapılabilecek en verimli çalışma olan geriye ket vurma yöntemiyle hem
bildiklerimizi pekiştirme hem de önümüzdeki süreçte geri kalmadan ilerleme f ırsatı
yakaladık. Bu ay öğrencilere küçük bir sorumluluk vermek kaydıyla, tarihin ilginç bilgilerini
toplayıp getirmelerini istedik. Öğrenciler kendilerine ilginç gelen bilgileri topladılar ve
aralarından eleme yaparak şubat ayı panosuna yerleştirdik. Böylece tüm sınıf
kademelerinde akıllardan hiç silinmeyecek ilginç bilgileri herkesle paylaşma f ırsatı
yakaladık. Tarihin, eğlenceli kısımlarını da öğrenim sürecinin içine dahil edip içselleştirerek
siyasi süreçlere eklemlemek işimizi kolaylaştırmış, hem öğrenci açısından hem de
öğretmen daha da kolay işlenebilir, derse olan ilgiyi daha da artırır olmuştur.

12. sınıflarda dönem başladığında rotamızı güncelleyerek, sürecin neresinde olduğumuzu
ve neler yapacağımızı şematize ederek birlikte gözlemledik. Böylece artık sona
yaklaştığımızı gören öğrencilerde daha fazla istek ve azim artışı gözlemlenmiş, tünelin
sonundaki ışığa bir an önce ulaşma isteği çalışmalarımızı büyük oranda, etkili olarak
hızlandırmıştır. Öğrencilerin TYT tarih sorularında yorum yeteneklerinin ve şık eleme
sistemindeki mantığı oturtabildikleri son yapılan denemede gözler önüne serilmiştir.
Konular ilerledikçe bu yeteneklerinin, daha da fazla soru tipi görmekle orantılı olarak
artacağı da bilinmektedir. AYT noktasında çalışmalarımızı kolaylaştıracak özetler
öğrencilere hazırlanıp taraf ımızdan aktarımı yapılmıştır. Buna ek olarak AYT konusu olan ve
oldukça önemsediğim “Atatürk İlke ve İnkılapları” konusu soru çözüm ipuçları taraf ımdan
derlenip yine öğrencilere aktarılmıştır. Kalan süreci daha verimli geçirmek adına buna
benzer “ Tarih Sözlüğü”, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanları Sıralaması”
adlı pek çok pratik bilgi dizisi bu haftadan itibaren öğrencilerle paylaşılacaktır. Böylece
AYT’nin yoğun ve zorlayıcı bilgi kısımları da çözümlenmiş olacak, yolumuzdaki önemli
tümsekler aşılmış olacaktır.

FELSEFE
İkinci dönemin ilk haftasında; tüm kademelerde birinci dönemi hatırlamak için hazırlanan
çalışmaları kontrol ettik.
10. sınıflarımızla bu ay üçüncü ünitemizin alt başlıkları olan “Varlık ve Bilgi Felsefesi”ni
tamamladık. Varlık felsefesinde; varlığın var olup olmadığı sorusu ve var ise niceliksel ve
niteliksel olarak özelliklerini işledik. Bilgi felsefesinde ise doğru bilginin imkânı sorusu ve bu
bilginin kaynakları ile ilgili olan akımları inceledik. Öğrencilerimizin bu alt başlıklarda yer alan
kavramları ve bu akımların temsilcilerini öğrenmeleri (rasyonalizm, empirizm, kritisizm,
entüisyonizm vb.) mühimdir.
11. sınıflarımızla bu ay “15-17. yy Felsefesi”ni işlemeye devam ediyoruz. Genel özelliklerini
tekrarladıktan sonra bu dönemin önemli f ilozofları olarak kabul edilen Rene Descartes,
Baruch Spinoza, Thomas Hobbes ve Francis Bacon’ın felsef i anlayışlarını inceledik. Ütopya ve
distopya kavramları ve örneklerini işlemeye devam ediyoruz.
12. sınıflarımızla TYT felsefe dersleri bağlamında son iki fasikülü işlemeye devam ediyoruz.
Deneme sınavlarındaki soruların ve konu ile bağlantılı test, kazanım kavrama sorularının
çözümleri ile konuların pekiştirilmesini sağlıyoruz.

D İ N KÜ LT Ü RÜ V E A H L A K B İ L G İ S İ
9. sınıflarda 1. dönemin genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra İslam ve İbadet
konusuyla ilgili olarak ibadetin anlamı ve kapsamı, dini anlamda mükellef iyet ve mükellef
sayılanların f iilleri, ibadet ve ahlâk ilişkisi ve ibadetlerde temel ilkeler üzerinde durduk.
Önümüzdeki süreçte İslam ve İbadet ünitesi tamamlanarak Gençlik ve Değerler ünitesine
giriş yapılacaktır.
10. sınıflarda İslam dininin getirmiş olduğu ilkelerle korumayı hedeflediği temel değerler
üzerinde duruldu. Bununla ilgili olarak Neslin Korunması ilkesi açıklanarak İslam dininin
aile kurumuna vermiş olduğu önem, çocukların sağlıklı aile ortamlarında yetişmelerinin
önemi vurgulandı.
İslam dini ile birlikte ortaya çıkmış olan yeni sanat alanlarına giriş yapıldı. Konu ile ilgili
olarak Görsel Sanatlar dersi öğretmenimizin katkılarıyla Ebru, Hat, Tezhip çalışmaları
yapıldı. Müzik Öğretmenimizin katkılarıyla Tasavvuf Müziği ve Edebiyat öğretmenimizin
katkılarıyla Tasavvuf Edebiyatından örneklere yer verildi.

10. sınıf öğrencilerimizden hat ve ebru çalışmalarına örnekler…
11. sınıflarımızda Kur’an’daki bazı kavramları bilmenin İslam’ı doğru anlamadaki önemi
üzerinde duruldu. Bu kavramlardan bazıları öğrencilere sunum ödevi olarak verildi ve
öğrencilerimizden bazıları sunum çalışmalarına başladılar. Önümüzdeki ay bu kavramların
sunumlarıyla ilgili oldukça eğlenceli etkinlikler bizi bekliyor.
12. sınıflarımızda YKS çalışmalarının yanında müf redat çalışmalarımız da son hızda devam
etmektedir. Şubat ayında öğrencilerimizle Hint dinlerinden Budizm ve Hinduizm üzerinde
durduk. Bu dinlerin çıkış noktaları, tarihsel gelişim süreçleri ve dönemleri, her dönemin
özelliklerini öğrendik.
Bu çerçevede Kast Sistemi, Reenkarnasyon, Meditasyon gibi Uzak Doğu dinleriyle
özdeşleşmiş ritüeller üzerinde durduk.
Önümüzdeki ay YKS çalışmalarımızın yanında Çin dinlerine giriş yapmayı planlıyoruz.

Hinduizm ve Budizmle ilgili bazı görseller...

BEDEN EĞİTİMİ
Bu ay konumuz Hentbol. Mart ayı sonuna kadar hentbol konusu üzerinde durup, branşa
yönelik koordinasyon geliştirici etkinlikler yapacağız. Reaksiyon geliştirme, takım oyunu
oynama, aynı kurallarla farklı büyüklükteki toplarla oynama bu ay hedeflerimiz arasındaydı.
Şubat ayında branşı pratik olarak genel hatlarıyla çalıştık. Mart ayında biraz daha teorik
olarak işleyeceğiz.
9. ve 10. sınıflardan oluşan okul kız voleybol takımımız, Beşiktaş ilçesindeki müsabakalarda
okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Öğrencilerimiz için güzel bir tecrübe olmuştur.

G Ö R S E L SA N AT L A R D E R S İ
9. sınıf öğrencilerimiz ile “çalışmalarında renk perspektif ini uygulama” kazanımları
doğrultusunda sergi ve dekor çalışmaları yapıldı. Özgün tuval çalışmaları yapılmaya
başlandı. Belirli gün ve haftalar kapsamında 8 Mart ve 18 Mart için hazırlıklar yapıldı.
10. sınıf öğrencilerimiz ile “renkli resim tekniklerinden herhangi biri ile özgün çalışmalar
yapma” kazanımları doğrultusunda sergi ve dekor çalışmaları yapıldı. Özgün tuval
çalışmaları yapılmaya başlandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile disiplinlerarası
yapılarak hat ve ebru sanat çalışmaları yapıldı. Belirli gün ve haftalar kapsamında 8 Mart ve
18 Mart için hazırlıklar yapıldı.
11. sınıf öğrencilerimiz ile “renkli resim tekniklerinden herhangi biri ile özgün çalışmalar
yapma kazanımları” doğrultusunda sergi ve dekor çalışmaları yapıldı. Özgün tuval
çalışmaları yapılmaya başlandı. Belirli gün ve haftalar kapsamında 8 Mart ve 18 Mart için
hazırlıklar yapıldı.

M ÜZ İ K
Öğrencilere “Çalgı Grupları nelerdir?” Sorusu soruldu. Gelen cevaplar doğrultusunda konu ile
ilgili bilgi verildi. Sınıftaki enstrümanlardan örnekler gösterilerek enstrümanlar tanıtıldı. Son
olarak Her Yönüyle Müzik Kitabı’ndan alıştırmalar bilgisayardan dinletilerek, duydukları sesin
hangi enstrümana ait olduğu soruldu. Minik bir soru etkinliğinin ardından ders sonlandırıldı.
Klasik Batı Müziğinin tanımı yapıldı. Müzik sınıf ındaki panodan bestecilerin fotoğrafları
gösterilerek kısa kısa hikayeleri anlatıldı. Kısa kısa en ünlü besteleri dinletildi ve 15 dakikalık
videoları izletildi.
1. dönemde öğretilen notalar tekrar edildi. Daha sonra solfejin tanımı yapıldı. Muammer Sun
Solfej 1 kitabı’ndan 1. ve 2. Alıştırma piyano eşliğinde seslendirildi.
18 Mart Çanakkale Zaferi töreni için çok sesli olarak üç şarkı belirlendi ve öğle aralarında
çalışılmaya başlandı.
Tatil ödevleri ile ilgili her öğrenci sınıf ına sunum yaparak soru-cevap şeklinde mini bir
etkinlik gerçekleştirdi.
Çeşitli Ritim çalışmaları yapıldı.

ANAOKULU

-

İLKOKUL

-
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-
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