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TED IZMIR KOLEJI  
UNICEF SERGISI'NDE!

YERLİ MALI HAFTASI  
ETKİNLİKLERİ

CERN BİLİM GEZİSİ 

TED İZMİR KOLEJİ ARALIK AYI BÜLTENİ

FUNBOARD TÜRKİYE 
ŞAMPİYONASI 
DENİZ YÜKSEL

KOMPOZISYON 
YARIŞMASI 

MERVE BEGÜM 
ALTUNTAŞ



31 ARALIK 2021 #TEDLIOLMAK AYRICAKLIKTIR

!2

YENİ YILDA BİR İYİLİK TAKVİMİNİZ OLSUN 
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BAŞARILARIMIZ 
9. sınıf öğrencilerimizden Vanessa Deniz Pariente YGA Global Impact Middle School 
programını başarıyla bitirerek Innovation Camp’a katılmıştır. Bu kampı da başarı ile 
tamamlayarak “Seed jouney” kampına katılma şansını yakalamıştır. 3 günlük sosyal 
sorumluluk kampında birebir lider koçu mentorluğu alarak; Evreka CEO’su Umutcan Duman, 
YGA Kurucusu Sinan Yaman, Sera Group CFO’su Damla Şener Akkaynak’ı konuşmacı olarak 
dinleme fırsatı bulmuştur.  

Ülkenin dört bir yanından bu kampa katılan arkadaşları ile atıkların geri dönüşümü konusunda 
çalışmalar yaparak atıklar ve geri dönüşüm konusunda daha çok bilgi sahibi olmuştur. Metal 
atıkların tekstil ve çimento ile birleştiğinde bu yapının daha sağlam, esnek ve depreme 
dayanıklı olduğunu keşfederek bu karışımı bir girişimcilik ürünü haline getirmişlerdir. Vanessa 
Deniz Pariente bu sunumu Vestas Wind Türkiye CEO’su Olcayto Yiğit’e sunma şansı 
yakalamıştır.

OKUL MECLİSİNDEN MESAJ VAR ORTAOKUL KERMESİMİZDEN KARELER

TED İzmir Koleji Orta Okulu Okul Meclisi ve 
Demokrasi Kulübü öncülüğünde 3 Aralık 2021'de 
gerçekleşen Kermesimiz oldukça keyifli ve 
üretken geçti. Birlik ve dayanışma ruhunu en iyi 
şekilde gerçekleştiren öğrencilerimizi kutluyoruz.


   

OKUL MECLİSİ KULÜBÜMÜZÜN 
DEMOKRASİ MÜNAZARASI

Okul Meclisi olarak yaptığımız çalışmalarda 
"Demokrasin in önemi ve uygulama 
modelleri" ile ilgili yapmış olduğumuz 
münazara ile öğrencilerimizde demokrasi 
bilincinin kazanılmasına katkıda bulunduk.

4. Sınıf öğrencimiz Kumsal Ceylan’ın 
çalışması, TED Eskişehir Koleji tarafından 
düzenlenen "Doğal Afetler" konulu karikatür 
yarışmasında, 666 eser arasında ÜÇÜNCÜ 
oldu.   Kumsal’ı yürekten kutluyor, doğal 
afetlere karşı yarattığı farkındalık için 
kendisine teşekkür ediyoruz.  
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 

YABANCI DİLLER 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 
çalışmaları kapsamında okulumuz 
ortaokul ve lise öğrencileri ile İngilizce 
münazara ve sunum etkinl ik ler i 
gerçekleştirilmiştir. Her yıl İHEB (İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi) belirli 
maddelerinin önemi vurgulanırken, 
Birleşmiş Milletler 2021 yılı temasını 
“EŞİTLİK: Eşitsizlikleri Azaltmak, İnsan 
H a k l a r ı n ı G e l i ş t i r m e k ” o l a r a k 
belirlemiştir.  

B u t e m a y a p a r a l e l o l a r a k l i s e 
öğrencilerimiz, 'insanın sadece insan 
olma sıfatı ile eşit haklara sahip olması 
ve eğitimde fırsat eşitliği' konuları 
üzerinde çalıştı.  

Ortaokul öğrencilerimiz ise dünya 
barışına katkıda bulunan insanlar ve 
o l a y l a r h a k k ı n d a b i l g i l e n d i r m e 
sunumları yaptı. 
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aliquam, nibh a. Diam 
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

10. Sınıf öğrencilerimiz 
Biyoloji dersinde 
soğan kök 
hücrelerinden kendi 
hazırladıkları örnek ile 
mitoz bölünme 
gözlemi yaptılar.  

Hazırlanan 
preparatlarda bir çok 
evrenin mikroskobik 
görüntülerini görme 
fırsatı yakalamışlardır.

LİSE FEN BÖLÜMÜ 
DENEYLERİ : Fizik 
YÜZEY GERILIMI, ADEZYON VE 
KOHEZYON KONULARINI 
IŞLERKEN, 9. SINIF 
ÖĞRENCILERIMIZLE YÜZEY 
GERILIMININ NELERE BAĞLI 
OLDUĞUNU ANLAMALARINI 
SAĞLAYACAK DENEY 
GERÇEKLEŞTIRDIK.  

11.Sınıf Biyoloji Dersi 
Beyin Diseksiyonu 
''İnsan Fizyolojisi''  ünitesi ''Sinir sistemi''konusu 
tamamlandıktan sonra dana beyni diseksiyonu 
yapılmıştır.Beynin yapısı incelendikten sonra 
omurilik soğanı,beyincik ve omurilik yapısı da 
görevlerine göre yorumlanıp,incelenmiştir.
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER 
      BALTIK ÜLKELERI FELSEFI DENEME YAZMA YARIŞMASI 

10.Sınıf öğrencimiz Merve Begüm Altuntaş, okulumuzu temsilen katıldığı Baltık Denizi Ülkeleri Felsefi 
Deneme Yazma Yarışmasın'da* yazdığı deneme yazısı ile mansiyon ödülü kazandı. 11. sınıf öğrencimiz 
Bilge Gonca Aslan ve Merve Begüm Altuntaş'ı katılım ve başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. 


2003 yılından bu yana her yıl UNESCO "Dünya Felsefe Günü" gündemiyle yapılan "Baltık Denizi Ülkeleri 
Felsefi Deneme Yazma Etkinliği", bu yıl da dünyadan felsefeye ilgi duyan gençlerin katılımına açık bir 
şekilde, 9-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. 10 ülkeden 147 okul ve 262 katılımcının yer aldığı 
yarışmada öğrenciler ingilizce felsefi alıntılara ilişkin İngilizce felsefi metin yazdılar.


*Türkiye Felsefe Olimpiyatları öncesi bir hazırlık evresi oluşturma, öğrencileri katılıma heveslendirme, 
başarılı deneme  yazan gençleri fark edebilme, elde edilen başarı sonucu  felsefeye ilgiyi ve felsefe yapma 
motivasyonunu artırma amacını  taşıyan etkinlik, bazı ülkeler için (Finlandiya, Norveç) 2021 Uluslararası 
Felsefe Olimpiyatı (IPO) için seçim işlevi de  görüyor.

DÜNYA FELSEFE GÜNÜ ETKINLIĞİ 

"2002 yılından bu yana UNESCO kararıyla her yıl 
kasım ayının 3. perşembesi Dünya Felsefe Günü 
olarak kutlanmaktadır. 25 Kasım perşembe günü, 11 B 
sınıfı öğrencilerimiz, bu kapsamda bir performans 
gösterisi hazırladılar ve sundular. 


Öğrencilerimiz,  David'in "Sokrates'in Ölümü" adlı 
tablosundaki sahne canlandırmasının ardından, Batu 
Balcıoğlu'nun Sokrates'in "Savunma" metninden bir 
tirat okumasıyla, okulumuzda Antik Yunan havası 
estirdiler.


Dünya Felsefe Günü kutlu olsun.
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

KOMPOZİSYON YARIŞMASI 
TED Van Kolejinin 2021-2022 eğitim öğretim 
yılında düzenlemiş olduğu “98 Yılın Şafağında 
C u m h u r i y e t ” k o n u l u k o m p o z i s y o n 
yarışmasında 10-A sınıfı öğrencimiz Merve 
Begüm Altuntaş birinci, 9-B sınıfı öğrencimiz 
Elif İrem Duran ise üçüncü olmuştur. 
Öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını 
dileriz.

CERN BİLİM GEZİSİ 

Lise öğrencilerimize, 21 Aral ık 2021 Salı günü, 
gerçekleş t i rd iğ imiz CERN tanıt ım toplant ıs ında, 
UNICAMPUS sahibi Nail Oturgan tarafından, Dünyanın en 
büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN’in amacı, 
tarihsel gelişimi, buluşları ve yapısını anlatan bir tanıtım 
gerçekleşti. 


8-13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek olan CERN bilim 
gezisinde öğrencilerimiz, parçacık fiziğini, atom altı 
parçacıklarını, parçacık fiziğ inin hangi alanlarda 
kullanıldığını, CERN’de yapılmış ve halen yapılmakta olan 
bilimsel çalışmaların neler olduğunu ve bu çalışmaların 
devamlılığının nasıl sağlandığını, CERN’ de yapılan 
çalışmalar sonucunda hangi sonuçlara ulaşıldığını ve bu 
çalışmaların günlük hayatımıza nasıl yansıdığıyla ilgili içgörü 
kazanacaklardır. 


Technorama bilim müzesi, Doğa tarihi müzesi, Einstein 
House, Mercedes Museum, Nestle Çikolata Fabrikası ve 
Euro’da ziyaret edilecektir. Öğrencilerimiz bilimi dolu dolu 
yaşayabilecekleri ayrıca eğlenebilecekleri bir gezi 
planlanmıştır. 
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PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (PDR)

Anaokulu ve ilkokul seviyelerinde öğrencilerimizle kendilerini koruyabilme ve hayır diyebilme becerileriyle 
ilgili çalışmalar yapılmıştır. Özel bölgeler, iyi ve kötü dokunuşlar ve güvenli yetişkinleri konuştuğumuz 
derslerimizde iyi dokunuş ve kötü dokunuşların neler olduğu ve yarattığı duygular hakkında konuşulmuş, 
kendilerini huzursuz ya da rahatsız hissettikleri bir durum veya davranışla karşılaşırlarsa neler 
yapabilecekleri, kimlerden yardım alabilecekleri konularında farkındalık kazandırılmıştır. 

Anaokulu seviyesinde öğrencilerimizle “Güvenli Teknoloji Kullanımı” ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 


3.ve 4. Sınıf öğrencilerimize Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanmış, değerlendirme sonuçları ve öğrenme 

stillerinin özelliklerini içeren rapor sınıf ve branş öğretmenlerimizle paylaşılmıştır. 

Rehberlik servisi tarafından hazırlanan “Dijital Şiddet” konulu bültenimiz K12 düzeyindeki tüm velilerimizle 
paylaşılmıştır. 


Tüm ortaokul öğrencilerimize Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanmış, değerlendirme sonuçları ve öğrenme 
stillerinin özelliklerini içeren rapor sınıf ve branş öğretmenlerimizle paylaşılmıştır. 


Hazırlık ve 9. Sınıf öğrencilerimize Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanmış, değerlendirme sonuçları ve 
öğrenme stillerinin özelliklerini içeren rapor sınıf ve branş öğretmenlerimizle paylaşılmıştır. 


12.sınıf öğrencilerimize sınav kaygısı envanteri uygulanmış ve sonuçlar öğrencilerl birlikte 
değerlendirilmeyebaşlanmıştır.


Kariyer sohbetlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Özgür DEMİRKAYA  öğrencilerimizle 
"İnovasyon ve Girişimcilik" konularında bilgilerini paylaştı.11 ve 12. Sınıf öğrencilerine Mesleki rehberlik 
çalışmaları kapsamında üniversite tanıtım gezisi düzenlenmiştir.

8., Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik Dove Özgüven Projesi kapsamında, dayatılan güzellik algısı ve 
özgüven konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan seminer gerçekleştirilmiştir.


Sınav grubu velilerine yönelik, Uzm. Ebru 
UNUTMAZER tarafından "Başarıda Ailenin 
Rolü" başlıklı SOHBETED veli semineri 
yapılmıştır

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber 
S u ç l a r l a M ü c a d e l e Ş u b e 
Müdürlüğü ve İzmir İl Milli Eğitim 
M ü d ü r l üğü k o o r d i n e s i n d e 
yürütülen "S İBERAY Projesi" 
kapsamında lise ve ortaokul 
öğrencilerine siber suçlar ve siber 
zorbalık teknoloji bağımlılığı 
k o n u l a r ı n ı i ç e r e n s e m i n e r 
yapılmıştır.
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GÖRSEL SANATLAR 
ANAOKUL VE İLKOKUL GÖRSEL SANATLAR PROJELERİ 

Anaokulu öğrencilerimiz seramik çalışmalarını tamamlayarak resim 
atölyemizde kış temalı çalışmalarına başladılar. Seramik fırınından ilk 
çıkan anaokulu çalışmalarımızın güzelliği ile çok mutlu olduk.  
İlkokulda 2. Sınıflarımız Picasso'dan ilhamla oluşturdukları çalışmaları da 
sırlayarak seramik çalışmalarını sonlandırdılar. İlkokulda kış ve yeni yıl 
temalı çalışmalarımıza başladık.  

Anasınıflarımız ile kış temasından yola 
çıkarak kış meyveleri olan mandalina ve 
portakal ile baskı çalışmaları yaptık. 
Öğrencilerimiz önce mandalina ve 
portakalın dokusunu keşfettiler. 

Ardından boya sayesinde bıraktığı izi 
inceleme fırsatı buldular.  

Baskılarla oluşturduğumuz kartlarınızı 
yeni yıl tebrik kartlarına dönüştürerek 
ailelerimizle çalışmamızı paylaştık.
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GÖRSEL SANATLAR 
ORTAOKUL GÖRSEL SANATLAR PROJELERİ 

ARALIK AYI IÇINDE 7. SINIFLARIMIZ ILE 
İSTANBUL MODERN MÜZESINE CANLI 
BAĞLANARAK"SANATIN KIMYASI ATÖLYESI" NE 
KATILIM GÖSTERDİK.

Yunanca bir kelime olan amphora “iki kulplu 
kap” anlamına gelmektedir. Antik çağda ve 
günümüzde çok değişik tipler ve formlar içeren 
kapların tümü için kullanılmıştır. 8. 
Sınıflarımızla yaptığımız bu çalışmada 
amphoranın tarihçesinden yola çıkarak çamur, 
sır ve telin birleşimi kendilerince olan modern 
yorumlamalarını çalıştık.
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GÖRSEL SANATLAR 

Btec Art & Design 
extended diploma 
programı 
11. sınıflarımız program kapsamında 
sketchbook çalışmalarına devam 
etmektedir. 
Öğrenci ler imiz b i lg iye kendi 
araştırmaları ile ulaşarak yaratıcı 
tasarımlarını bu anlamda yürüterek 
kendilerine yeni ufuklar katıyor.

RESSAM GIORGIO DE CHIRICO’YU 
ANLAMAK VE EXLIBRIS 

1909 - 1919 arasında "Fizikötesi Dönem" eserleriyle tanınan 
Chirico’yu eserlerinden yola çıkarak anlayabilmek, kimi zaman 
duyarsızlaştığımız hatta dolaşmaktan öteye gidemeyip 
y a şa m l a r ı m ı z d a g e ç i t o l m a k t a n ö t e v a r o l u ş l a r ı n ı 
duyumsayamadığımız mekânlara farklı bakış açılarını 
keşfedebilmek amaçtır. Sanatçı, sessiz, durağan, gerçeküstü 
mekânlarının atmosferiyle tanınır. Öğrencilerimiz, bu konsepten 
yola çıkarak kendi mekânlarını renkleri, dokunuşlarıyla 
tanımlamaya çalışmışlardır. 
Aralık ayı ikinci konusu olan “Exlibris” çalışmaları ile kendilerini 
sanatın başka bir penceresinden ifade edebilme şansı 
yakalamışlardır. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Kasım ayında düzenlenen Funboard

Slalom Türkiye şampiyonasında  U15 
kategor is inde  öğ rencimiz Deniz 
Yüksel Türkiye 4.sü , U17 kategorisinde 
öğrencimiz Denizhan Tunç Türkiye 6.sı 
o lmuş tur.  Öğ renci ler imiz i kut lar, 
başarılarının devamını dileriz.


Kasım ayında düzenlenen  IQ  foil  Türkiye 
şampiyonas ında  Youth  kategor i s inde 
öğrencimiz Denizhan Tunç Türkiye 2.si, 
Kadınlar kategorisinde öğrencimiz Buse Tunç 
Türkiye 5.si olmuştur. Öğrencilerimizi kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.


Öğrencimiz Toprak Bilgin 20-21 Kasım 
tarihlerinde  Ispartada  düzenlenen  Türkiye 
Yüzme federasyonu 11-12 yaş Ulusal gelişim 
projesi ligi grup müsabakalarında 50 ve 100 
metre kurbağa yarışlarında bölge 2.si 
olmuştur. Öğrencimizi kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.
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Praesent 
integer 
leo orci aliquam, nibh a. 
Diam nobis, erat natoque 
integer fringilla viverra. 

2022'ye Merhaba Konseri

TED İzmir Koleji lise 
rock grupları tarafından 
gerçekleştirilen “Yılbaşı 

Konseri” ile lise 
öğrencilerimiz, 

okulumuz konferans 
salonunda tüm senenin 
stres ve yorgunluğunu 
hep birlikte eğlenerek 

attı. 

TED İzmir Koleji 
Ortaokul 

öğrencilerinin 
hazırladığı solo 

performans, koro 
ve dans 

gösterileri ile 
2022’ye coşkuyla 

eğlenerek 
merhaba dedik. 
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Winter Assembly

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz yeni yılın 
gelişini özel bir Assembly ile kutladılar. 
Öğrencilerimiz 22 Aralık Çarşamba günü 
konferans salonunda biraraya gelerek, gelecek 
y ı l a d a i r u m u t v e b e k l e n t i l e r i n i , 
performanslarıyla sergilediler.
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KULÜPLER 
oga kulübünde 
öğrencilerimizle maceralı bir yeni yıl 
yolculuğuna çıktık. Öğrendiğimiz yoga 

duruşlarını Noel baba, geyikler, yılbaşı ağaçları 
ve şekerlerine uyarlayarak tekrar ettik. 
Avuçlarımıza sim alıp, yoga nefeslerini yaptık ve 
kar kızağımızla evimize geri geldik. 


ermakültür saatinde Anaokulu 
öğrencilerimiz ıhlamur çayıyla 
tanıştılar. Ihlamurun   yapraklarının 

ve çiçeğinin kokusunu deneyimlediler. Eco-
House'ta ıhlamurun çayının nasıl yapıldığını 
adım adım uygulayarak keş fett i ler. 
Ihlamurun faydalarından bahsederek, 
hazırladıkları ıhlamur çayını afiyetle içtiler. 


kulumuzun tavşanlarının kafeslerinin 
a r t ı k o n l a r a k ü ç ü k g e l d i ğ i n i 
gözlemleyen İlkokul permakültür kulübü 

öğrencilerimiz ise okulumuzun teknik servisinin 
yardımı ile kafesi büyütmeye karar verdiler.  
Tavşanların yaşam alanlarını düşünerek tüneller 
planlayan öğrencilerimiz uygun materyalleri 
seçip tasarımlarına başladılar.
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KULÜPLER

kıl Oyunları ve Strateji Kulübü öğrencilerimizle bu ay farklı kategorilerde akıl 
ve strateji oyunlarından Dixit ve Battle Sheep oyunlarını oynadık.


Dixit, hayal gücü ile stratejik hamleleri birleştirerek oynanan, büyüleyici resimli kartların 
tahmin edilmeye çalışıldığı eğlenceli bir  oyundur. 


Bu oyunu oynarken öğrencilerin oluşturduğu farklı hikayeler  birbirlerine hem ilham hem 
de keyif vermiştir. 
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12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı 
okulumuzda farklı seviyelerde, çeşitli etkinliklerle 
kutladık.  

1. Sınıf öğrencilerimiz, bulunduğumuz bölgede yetişen 
farklı sebze-meyveleri araştırdılar ve hazırladıkları 
saksılara çeşitli sebze tohumları ektiler. Sınıflarında 
baktıkları bu tohumların fideye dönüşmesini heyecanla 
bekleyen miniklerimiz saksıların sulama ve bakımını da 
üstlendiler. 


Yerli Malı Haftası Etkinlikleri 

Yerli Malı Haftası'nın kapanış ını ise 4. sınıf 
öğrencilerimiz Cuma günü gerçekleştirdikleri 
sunumlarla yaptılar. Ülkemizde yetişen farklı meyve ve 
sebzelerin kostümlerini giyen 4lerimiz, küçük gruplar 
halinde Anaokulu ve İlkokul sınıflarımızı ziyaret ederek 
arkadaşlarına yerli tarımın önemi konusunda 
farkındalık kazandırdılar. 
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Yerli Malı Haftası kapsamında 2. sınıf öğrencilerimiz ise bir "zeytin kurma etkinliği" 
gerçekleştirdiler. 16 Aralık Perşembe günü, Olivurla Zeytin ve Zeytinyağları'nın kurucusu, velimiz 
Pelin Omuroğlu'nu konuk eden 2. sınıflarımız, Sayın Omuroğlu'ndan zeytinin öyküsünü ve yalnızca 
Urla-Karaburun yarımadasında yetişen "hurma" türü zeytinin özelliklerini dinlediler. 


Öğrencilerimiz sonrasında, kendi getirdikleri kavanozlara, okulumuzdan topladığımız delice ve 
salamuru tipi zeytinleri kurdular. Öğrencilerimiz kurdukları zeytini 6 hafta boyunca her gün 
çalkalamaları ve tuzunu kontrol etmeleri gerektiğini öğrendiler. Sayın Omuroğlu'nun getirdiği farklı 
zeytin ve zeytinyağı çeşitlerinden tattılar. Çocuklarımızın bu ölümsüz ağacı daha yakından 
tanımalarına ve kendi zeytinlerini kurmalarına destek veren sevgili velimiz   Pelin Hanım'a en içten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 


Yerli Malı Haftası Etkinlikleri 
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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  

ZAMAN DIŞI FELSEFE RADYO PROGRAMI 

Ayrıntı yayınlarının Dinozor Genç serisinden alınan 
"Babamın Defterleri-Filozoflarla Zamandışı Söyleşiler" 
adlı kitabın yazarı Yılmaz Murat Bilican'ın izni ve 
desteğiyle uyarladığımız, öğrencimiz Başak Erdoğan'ın 
moderatörlüğünü üstlendiği Efesli Filozof Herakleitos'la 
gerçekleştirdiği bu zamandışı söyleşide, Herakleitos 
rolünü Yusuf Emre Başar üstlendi ve dinleyicileri 
zamanda felsefi bir yolculuğa çıkardı. 


FİZOLOF OLACAK ÇOCUK / KEDİ VE KUŞ 

TED İzmir Radyonun sevilen programı "Filozof Olacak 
Çocuk"un 10 Aralık cuma akşamki konukları, İlkokul 2. 
Sınıf öğrencilerimiz oldu.

F e l s e f e öğ r e t m e n i m i z N u r ş a h Y ı l m a z ' ı n 
kolaylaştırıcılığında, Paul Klee’nin “Kedi ve Kuş” 
resmini soruşturan öğrencilerimiz; Aklımızdaki bir kuş 
mu, uçan bir kuş mu daha gerçektir? Bir şeyin 
zihnimizde canlanması için, o şey gerçek olmalı mıdır? 
gibi sorulardan hareketle; gerçeklik, zihinsel gerçeklik, 
hayaller gibi kavramlar üzerine fikirlerini paylaştılar.    


FİZOLOF OLACAK ÇOCUK / SIRADAN BİR 
GÜN 

TED İzmir Radyonun sevilen programı "Filozof 
Olacak Çocuk"un 24 Aralık cuma akşamki 
konukları, anaokulu öğrencilerimiz

Miniklerimiz P4C öğretmenimiz Kübra Güven ile 
birlikte "Sıradan Bir Gün" başlıklı hikaye kitabını 
yorumladılar. 
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Sanat ve Spor Akademisi Programları
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TED İzmir Koleji öğrencilerinin Urla sahillerden topladıkları 
atıklardan ilham alarak hayata geçirdikleri “Deniz ve Sahil 
Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor” 
farkındalık projesi, Unicef’in 75. Kuruluş Yıldönümü 
Etkinliklerinde Sergilenmeye başlandı.


UNICEF tarafından organize edilen 75. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 
“İklim Değişikliği ve Çocuklar” konulu sergide TED İzmir Koleji öğrencileri tarafından 
yapılmış olan “Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor” 
projesinin eserleri de bulunuyor. 10 Aralık tarihinde Ankara Cernmodern Sanatlar’da 
sergilenmeye başlayacak eserler ay sonuna kadar meraklılarıyla buluştu.


UNICEF’in görev yaptığı 190 ülkede, 75. Kuruluş Yıldönümü çeşitli etkinliklere 
kutlanıyor. UNICEF Türkiye Ofisi de bu anlamlı yıldönümünü “İklim Değişikliği ve 
Çocuklar” konulu bir sergi ile kutluyor.Sergi Açılışına değerli sanatçı Hadise’de 
katılım gösterdi.


UNICEF Türkiye Temsilcisi Sayın Regina De Dominicis’in ev sahipliğinde 
gerçekleştirilecek etkinliğe, UNICEF’in Türkiye’de yakın işbirliği yaptığı bakanlıklar, 
sivil toplum kuruluşları, Türkiye’de temsilciliği bulunan büyükelçilikler, Birleşmiş 
Milletler kurumları, çocuklar ve gençler davet edildi.

TED İzmir Koleji “İklim Değişikliği ve 
Çocuklar” Temalı UNICEF Sergisin’de!
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