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MUN Club
MUN  stands  for  Model United  Nations. MUN  is  a  hi-
ghly  prestigious  activity  for students. It takes place at 
different  schools   throughout  the  year. The event  typi-
cally  lasts  for  four  days  and  during  this  time,  stu-
dents  act  as  if  they  were delegates . Each student is al-
located a  country  to  represent  in  his  committee. All 
committees have got  their  own  agenda  to  discuss. 
These agenda    items   are close to   UN's   own   agen-
da  items. The students are expected  to  cooperate and 
write draft  resolutions  offering  solutions  to  the prob-
lem. Then they discuss  them. During the closing  ce-

-
tes  and  some students  get  a  change  to  become  ‘'the 
best delegate' ' or  ''a mentioned delegate''. MUN  is a 
great opportunity    for   students    to    learn the acade-

solutions . It is also a great  chance  to gain  knowledge 
about the World, meet  new  people  and socialize.

MUN Kulübü
MUN, ‘’Model Birleşmiş Milletler’’in kısaltılmış halidir. 
MUN öğrenciler açısından oldukça prestijli bir aktivitedir. 
Yıl içerisinde çeşitli okullarda gerçekleşir. Aktivite genel 
olarak dört gün sürer ve bu süreçte öğrenciler birer 
delegeymiş gibi davranırlar. Her öğrenciye komitesinde 
temsil etmek üzere bir ülke verilir. Her komitenin 
tartışmak için kendine ait gündem maddeleri vardır. Bu 
gündem maddeleri Birleşmiş  Milletler’in  kendi gündem 
maddelerine yakındır. Öğrencilerin ortaklaşa çalışarak 
çözüm taslakları yazmaları beklenir. Ardından bunları 
tartışırlar. Kapanış seremonisinde öğrencilere katılım 

‘’adı geçen delege’’olma şansı elde ederler. MUN 
öğrenciler için akademik kelimeleri, nasıl tartışılacağını 
ve çözüm bulunacağını öğrenmek noktasında 
bulunmaz bir fırsattır. Aynı zamanda dünya hakkında 
bilgi edinmek, yeni insanlar tanımak ve sosyalleşmek 
için de harika bir şanstır.

CONVERSATİONS AND TRİPS 
Conversations take place    with    leading    ex-

different    life    styles, professions    on topics. Whi-
le learning these , they improve their    listening skills, 
and  by  meeting professionals, they  start  to  see  the-
ir goals  and  dreams  in their lives  more clearly. Trips 
mainly aim to support their cultural growth offering 
them a chance to practice English as well.

SÖYLEYİŞLER VE GEZİLER
Söyleşiler alanında uzman insanlarla gerçekleştirilir. 
Öğrenciler farklı hayat tarzları, kariyerlerde belirlenen 
konularda bilgi edinirler. Bunları öğrenirken dinleme 
kabiliyetlerini geliştirirler ve ayrıca profesyonellerle 
tanışarak hayattaki hedef ve hayallerini daha net 
görmeye başlarlar. Geziler temelde onlara İngilizce 
pratiği yapma şansı verirken kültürel gelişimlerini de 
desteklemeyi hedefler.

eTwinning
The e-twinning action is an initiative of the European 
Commission that aims to encourage European 
schools to collaborate using Information and 
Communication Technologies  (ICT) by providing  the 
necessary    infrastructure    (online tools, services, 
support).
E TWINNIG
E-Twinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş 
bir topluluktur. İletişim kurmak, işbirliği 
yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; 
kısacası Avrupa’daki en heyecan verici 
öğrenme topluluğunu hissetmek ve 
bu topluluğun bir parçası olmak 
için,  Avrupa ülkelerindeki katılımcı 
okullardan birinde çalışan 
personele  yönelik bir platform 
sunmaktadır.



YOUHT PLATFORM
The platform mainly consists of eight activities. These 
activities are aimed to improve the students’ use 
of academic and everyday English, their social and 
cultural abilities.

GENÇLİK PLATFORMU
Platform temelde 8 aktiviteden oluşmaktadır. Bu 
aktivitelerin öğrencilerin akademik ve gündelik 
İngilizce kullanımlarını, sosyal ve kültürel yeteneklerini 
geliştirmesi hedeflenmektedir.

TOFEL &PTE Academic Exam Preparition

TOFEL &PTE Academic Sınavına Hazırlık 

Students are prepared to receive an internationally 

Academic, accepted by almost all universities in Turkey 
and abroad. The students   need    to   have an English 
level of B2 (upper    intermediate ) to   pass the exam. 
The exam lasts for about   four hours and consists of 
four parts: Reading, Writing, Listening and Speaking. 

companies. Universities, however, accept last two 

school.

BOOKWORMS CLUB
At    the    sessions,    students    discuss the books 
chosen beforehand. This way,    they    practice not 
only reading   but   also   speaking. While reading new 
books each week, it also   adds    to    their   vocabulary 
knowledge    and    culture, discussing them improves 
their comprehension and debating skills.

DEBATE CLUB
The aim of the debate is   to   encourage   the   partici-
pants    to evaluate    the    daily    topics    in an immen-
se,  dimensional,  fruitful  perspective  way in order to 
gain   the   talent   to   be   able   to increase   the    invol-
vement   of   the debate culture. The intention is to be 
able to think in a  fast way (and )  to  be  able  to  exp-
ress    their    ideas    in an    impressive    way    in    front 
of  the  community  that the speech is given to.

KADIKOY IHL TALKS

SPEAKING CLUB

   
 

    
        

KİTAP KURTLARI KULUBÜ
Oturumlarda öğrenciler önceden seçilmiş kitapları 
tartışırlar. Bu sayede sadece okuma değil konuşma 
alıştırması da yaparlar. Her hafta yeni kitaplar okumak 
kelime dağarcıklarını ve kültürlerini ilerletirken bunları 
tartışmak da algılarını ve tartışma yeteneklerini 
geliştirir.

MÜNAZARA KLUBU
Münazara aktivitesinin amacının katılımcılara 
güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede 
değerlendirebilme yeteneği kazandırıp tartışma 
kültürünü, zeminini hazırlayıp bunu arttırmak olduğu 

etkileyici şekilde    toplum önünde ifade etme 
yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir

KADIKOY IHL KONUŞMALARI
Kadıkoy AIHL Talks proje kapsamında okulumuzda 
düzenlediğimiz Yabancı Dilde Farkındalık Seminerleri  ile 
alanında uzman    yabancı uyruklu    yazar, gazeteci, 
öğretmen, doktor ,sporcu  gibi farklı meslek gruplarından 
konuklarımızla    tespit edilen konularda İngilizce   dilinde 
söyleşiler düzenlenmekte olup, öğrencilerimizin yabancı 
dilde farkındalık kazanmalarını ve bu kazanımları hayata 
tatbik etmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Kadikoy  AIHL Talks  aims  to raise our studensaware
ness  of  how  important  using  a  foreign language 
is,  as well as  getting  them  to  speak  English.  Our 
students   welcome   guests   from diffe-
rent   nationalities   who   are   well-educa-
ted,   talented,  or  have had professional experience 
abroad  like  writers,  journalists, teacher,  doctors,  sp
ortsmen,   etc.   The seminars   are   held in 
English  so  that  students are  encouraged  to  use 
aquired knowlwdge in  their  daily lives.

In  our Speaking  Club  we have  one  rule  only, ’’You 
can share everything’’.   Every   week   students find   
new   opportunities to   talk about   different   topics,    
from  daily  issues  to   current affairs, both in Turkey 
and abroad  in order  to  practice  speaking.  Gabriel  is  
our  teacher in this lesson . At  the  end of  the  lesson 
everyone  should  be able to  say  something  related 
the target  topic.

In this club they   are   using   pre-designed   and   
updated   topics   in   order   to   involve   every   single   
student. With heating  discussions ,  most of the time  
students have  quality  time with a native speaker.


