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MERVE BEGÜM 
ALTINTAŞ

YAZAR NERGİS SELİ 
İMZA GÜNÜ

GÖRSEL SANATLAR 

TED İZMİR KOLEJİ OCAK AYI BÜLTENİ

OKUL MECLISINDEN 
MESAJ VAR

SOSYAL SORUMLULUK 
PROJESİ

Tohumlar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana hey ormana. Bitkileri inceleriz, karşılıklı geçeriz,  
Ağaç, kabuk, toprak inceleriz, hop inceleriz.  

Ağacın yanında dur, hadi yaşını tahmin et... Şarkı söyler oynarız hey oynarız.
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Isabella Tuana Taylor  
Baylor University, TX, USA  
Biochemistry 
US News & World Report tarafından “Amerika’nın En İyi 
Üniversiteleri” kategorisinde olan Baylor Üniversitesi, 1854 
yılından beri ABD’nin Texas eyaletinin faaliyet gösteren en 
eski ve köklü araştırma üniversitesidir. 2021 Aralık ayında, 
Baylor Üniversitesi, Carnegie Yüksek Öğrenim Kurumları (The 
Carnegie Classification of Institutions of Higher Education) 
Sınıflandırması tarafından (Araştırma R1) en üst düzey 
araştırma üniversitesi olarak seçildi ve ülkenin en üst düzey 
araştırma kurumlarına verilen “çok yüksek araştırma 
etkinliğine sahip üniversite” ödülüyle, sıralamalardaki yerini 
aldı. Bu seçkin üniversitede Biyokimya alanında eğitim 
almaya hak kazanan değerli öğrencimiz Isabella’yı tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Yurtdışı Üniversite Kabullerimiz Gelmeye Başladı...

Orhan Can Demirel  
University of Victoria, BC, Kanada  
Psychology  
University of Victoria, Kanada'nın British Columbia 

eyaletinin, yılda yaklaşık 1 milyon turistin ziyaret ettiği 

Victoria bölgesinde bulunmaktadır. Kanada'nın iklim olarak 

en yumuşak olduğu bölgededir. University of Victoria tüm 

dünyadaki üniversiteler arasında ise 173. sırada 

bulunmaktadır ve yaklaşık 19000 öğrencisi bulunmaktadır.  

Psikoloji alanındaki eğitim başarısı ile dünyanın sayılı 

üniversitelerinden biri olan University of Victoria’da, 

psikoloji alanında eğitim almaya hak kazanmış değerli 

öğrencimiz Can’ı tebrik ediyor, başarılarınn devamını 

diliyoruz. 

Isabella Tuana Taylor  
Texas A& M University 
Biochemistry  
Texas A&M Üniversitesi, ABD’nin Texas eyaletinde 
bulunan ve 1876 yılında kurulmuş bir devlet araştırma 
üniversitesidir. 2021 yılı itibariyle Amerika Birleşik 
Devletleri’nin kampüs büyüklüğü ve toplam öğrenci 
nüfusu ile en büyük üniversitelerinden biridir.  Texas 
A&M Üniversitesi’nin, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi 
(NASA), Ulusal Sağlık Enstitüleri, Ulusal Bilim Vakfı ve 
Deniz Araştırmaları Ofisi gibi kuruluşlar tarafından 
finanse edilen projeleri vardır. Texas Eyaletindeki ilk 
kamu yüksek öğretim kurumu olan okul, ABD’nin, R1: 
Doktora Üniversiteleri sıralamasında, “çok yüksek 
araştırma etkinliği sunan” üniversiteler arasındaki 
konumunu uzun yıllardır korumaktadır. 

Bu seçkin üniversitede Biyokimya alanında eğitim 
almaya hak kazanan değerli öğrencimiz Isabella’yı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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BAŞARILARIMIZ 

Öğrencimiz Zeynep Koç London College Of 
Music uluslararası sertifika programını başarı 

ile tamamlamıştır. Öğrencimize eğitim 
hayatında başarılar diliyoruz. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve STEM Eğitimcileri Derneği 
öncülüğünde hazırlanan, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaş olarak yer 
aldığı ‘’STREAM It Up!’’ adlı ABD Büyükelçiliği tarafından 
desteklenen uluslararası projede 10-A sınıfı öğrencimiz Merve 
Begüm Altuntaş birinci olarak, İzmir ili "Bilim Elçisi" olarak 
seçildi. Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 sınıflarımızla bu hafta farklı 
meslekler üzerinde durduk. Her 
birimiz birer Şef oldu ve pizza 
yapmayı deneyimledik. Eco House'ta 
yaptığımız pizzalarımız çok ama çok 
lezzetli oldu!    

This week, we revisited the lexical 
items related to the community 
helpers. We’ve become a chef and 
tried our hands at making pizza in 
the Eco House. It was a yummy 
experience. Now we know what it’s 
like to be a chef. Being a chef was so 
much fun and if you ask us about the 
taste of our pizza, we have only one 
word for it: Yum!
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YAZAR NERGİS SELİ BİZİMLE... 

Yazar Nergis Seli 4. sınıf öğrencilerimiz için son eseri“Annem 
Dokuz Doğurdu” isimli kitabını imzaladı.  

Kitabın öyküsünü ve yazarlık serüveniyle ilgili öğrencilerimiz ile 
kısa bir söyleşi yaptı. Değerli Yazar Nergis Seli ’ye 
katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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OKUL MECLİSİNDEN MESAJ VAR 

Okul Meclisi ve Demokrasi kulübü olarak 'hayalimizdeki okul ve eğitim sistemine temel yaklaşımlar' başlığı 
altında münazaralar düzenleyerek demokratik unsurları okul ve eğitim sistemimiz üzerine nasıl inşa 
edeceğimizle ilgili olarak çalıştık. Oldukça keyifli ve verimli geçen çalışmalarımızın ardından sunumlarımızı 
yaparak demokrasi bilincini görsel, yazılı ve somut materyal anlamında kalıcı hale getirdik. 

Kulübümüzde emeği geçen tüm öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ederiz. 
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YABANCI DİLLER 

Enjoy the best of both worlds…  
We save animals! We inspire a love of writing!  
Happy New Year! We hope you have entered this new year feeling refreshed and ready for new beginnings.

We thought it would be fun to serve up some fresh new writing prompts to help our students better understand what all the 
buzz about a new year is about. 

Our 5th Graders came up with some creative free-writes about new beginnings and resolutions in the writing section of Night 
Zookeeper accounts. The rule was simple: “The more you write, the more likely you are to get a FREE WISH TICKET! We had 
our Night Zookeeper certificate ceremony to present the winners tickets. It was so exciting!

Whatever our students decide to write about, we hope they will keep their writing fun and magical!
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Denizcilik Kulübü Sahada... 
TED İzmir Koleji İlkokulu Denizcilik Kulübü öğrencileri, 12 Ocak 
Çarşamba günü Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulunu 
ziyaret ettiler. Kulüp öğrencileri buradaki akademisyenlerden; 
kaptanlık, dalgıçlık ve deniz temizliğine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi 
aldılar. Öğrencilerimiz denizcilikte kullanılan düğümler ve can yeleği 
kullanımı ile ilgili de kısa bir eğitim tamamladılar. Türkiye’nin ilk 
Denizcilik Öğrenci Kulübü çatısı altında çalışmalarını yürüten TED 
İzmir Koleji öğrencilerinin, Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek 
Okulu’yla olan ortak projeleri devam edecek. 
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI 

TED İzmir Koleji ortaokul 
öğrencilerimiz "Hediyeler 
TED İzmir'den 
Tebessümler Sizden" sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamında  
Hatay'ın Altınözü ilçesi 
Altınkaya köyünde bulunan 
Altınkaya İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin yeni yıl 
dileklerini gerçekleştirdiler.

"Hediyeler  
TED İzmir'den 
Tebessümler  

Sizden" 
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PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (PDR LİSE)

Atılım Üniversitesi tanıtım biriminden 
Ozan Budak'ın "Motivasyonu 
Kaybetme" sunumu 11. ve 12. Sınıf 
öğrencilerimizle birlikte 
gerçekleştirildi. 

Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerinin   ilgi ve yeteneklerini ortaya 
çıkarmalarını sağlamak kendilerini ifade etme ve  takım 
çalışması konusunda becerilerini arttırmak amacıyla öğrenci 
toplulukları kurmaları planlandı. Öğrenci toplulukları nedir, 
nasıl kurulur, sosyal sorumluluk projeleri nasıl geliştirilir, 
başlıklarıyla seminer konuları üzerine planlamalar yapıldı.


Lise velilerimiz ile "Ergenlik" konulu veli bülteni paylaşıldı.  

Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında İstanbul Teknik 
Üniversitesi tanıtımı online olarak yapıldı. 

Sınav kaygısı, hedefler, okul başarısı, iletişim, okul kuralları 
konularında öğrenci ve velilerle   bireysel görüşmelere 
devam edildi.
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Tüm Ortaokul öğrencilerimize 'Sosyometri' envanteri 
uygulandı. Derslerde her sınıf seviyesine uygun hedefler ve 
iletişim çalışmaları başlatıldı. Ortaokul velilerimiz ile "Bir 
Ergenle Yaşamak" konulu veli bülteni paylaşıldı. 

8.Sınıf öğrencilerimize ara tatil çalışma programı 
hazırlanmış olup, etkin dinleme ve etkin okuma bültenleri 
iletildi. 

Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel 
görüşmelere devam ediliyor. 

2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize 'Sosyometri' envanteri 
uygulanmış olup, sonuçlar sınıf öğretmenlerimizle 
paylaşıldı. 

Derslerde iletişim, iş birliği içerisinde çalışma, takım olma  
konuları üzerine çalışıldı. 4.Sınıf öğrencilerimizle kaygıyla 
baş etme yöntemleri üzerine konuşuldu. 

Anaokulu ve ilkokul velilerimizle "Okul Çağı Çocuğunun 
Duygusal Gelişimi" konulu veli bülteni paylaşıldı.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK  
(PDR Anaokulu-İlkokul ve Ortaokul)

Psikolog Danışman Özge Hacıoğlu "Okul Öncesi Dönemde Korku 

ve Kaygı Yönetimi"konusundaki zoom toplantısında Anaokulu 

velileri ile buluştu. Velilerin sorularını yanıtlayan Hacıoğlu okula 

başlamadan önce çocukların yaşayabileceği kaygıların sebeplerini 

de anlattı.
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GÖRSEL SANATLAR
SEVEN MAGIC MOUNTAINS 

İsviçreli sanatçı Ugo RONDINONE, Las Vegas'ın güneyinde yer 
alan Nevada Çölü'nde anıtsal bir enstalasyon tasarladı.  

Nevada Sanat Müzesi kapsamında sergilenen "Seven Magic 
Mountains" adlı çalışmada, üst üste yerleştirilen renkli 
kayalardan oluşan yedi dağ figürü karşımıza çıkıyor. 

5. ve 6.sınıf öğrencilerimiz kendilerince bu kayaları tasarlıyorlar. 
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“Yaklaşım”  isimli fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiştir. 
Tanıklık edebilmek zordur, hızla yanından geçilen anlarda 
saklı ayrıntılara. Bir nevi gözle görülür olmak ayrıcalıktır; 
köşeler, bucaklar, kaba olarak atfedilen kimi kıvrımlar için… 
Oysaki bir nefeslik uzaklıktadırlar, var olduklarını her gün 
yeniden kendi kendilerine hatırlatırlarken.  
Yaklaşmak gerek bu hayata, insana, eşe dosta, ıvır zıvır olarak 
atfedip gönüllerini kırdığımız onlarca eşyaya.  
Sadece yaklaşmak…  
(Fotoğraflar: 10 A Yağmur Sivrikaya ve 10 D Toprak Basma)  

Resim Kulübü Ocak ayı etkinliği “Vincent Van Gogh’u 
İçselleştirmek”.  
“Her zaman henüz yapamadığım bir şeyi yapıyorum, nasıl 
yapıldığını öğrenmek için” V.V.G.  

GÖRSEL SANATLAR



21 OCAK 2022 #TEDLIOLMAK AYRICAKLIKTIR

!14
Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 

TED İzmir Radyo  

Filozof Olacak Çocuk programının bu 
haftaki konukları, İlkokul 3. Sınıf 
öğrencilerimiz!   

Çocuklarımız, Felsefe öğretmenimiz 
Meryem Efehan’ın kolaylaştırıcılığında, 
Jane Godwin&Andrew Joyner'in "Çok 
Küçük Ne Kadar Büyüktür?" adlı çocuk 
edebiyatı kitabından hareketle büyük, 
küçük, büyümek, duygular, arkadaşlık 
kavramları 'kime göre küçük, neye göre 
küçük, küçük ve büyük nedir, fikirler 
b ü y ü r m ü , b ü y ü m e k n e d i r ? ' 
kavramlarını soruşturdular.  

Filozof Olacak Çocuk programının bu haftaki 
konukları, İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz!   

Felsefe öğretmenimiz Nurşah Yılmaz’ın 
kolaylaştırıcılığında, Banksy’nin “Bana 
Monet'yi Göster” adlı resmini soruşturan 
öğrencilerimizle; tüketimin ne olduğuna, 
doğanın tükenmesinin ne demek olduğuna,  
günümüz insanının tüketim alışkanlıklarının 
nasıl olduğuna ve tüketim kültürüne dair 
s o r u l a r l a d e r i n l e şe r e k d ü şü n m e v e 
fikirlerimizi paylaşma imkânı bulduk.  

Genç Edebiyatçılar, Türk edebiyatının 
aykırı yazarı Leyla Erbil'in 91. doğum 
gününde akademisyen-yazar Olcay Akyıldız 
ile yazardan kalanları konuşuyor. 

" B i r g e m i d e o l s a y d ı n şu a n 
güvertede rüzgara karşı giden bir 
geminin güvertesinde..."
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 

TED İzmir Radyo  
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 

Sanat ve Spor Akademisi Programları 
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