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KURUCUMUZ

Eğitimdir ki,
Bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da
esaret ve sefalete terk eder.
Education is what makes a nation either live in a free, independent, great,
advanced society or be left to captivity and poverty.

Mustafa Kemal Atatürk

Bu katalogda kullanılan fotoğraflar okulumuzda çekilmiş olup tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır.
All the photos in the catalogue have been taken in our school. All the rights are reserved.
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Türk Eğitim Derneği

1928’den Günümüze Bir Gelecek Projesi

A Future Project dating back to 1928

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen
bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için
Derneğin meşalesini yaktı.

It was the founder of the Republic, the great leader Ataturk, who sparked the torch of the Turkish Education
Association with an aim to expand the reach of education, elevate its quality and providing educational services
to fight against ignorance at a time of serious poverty.

Cumhuriyetimizin Kurucusu, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir dönemde eğitimin
yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğiim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Derneğin meşalesini yaktı.

It was the founder of the Republic who sparked the torch of the Turkish Education Association with an aim to
expand the reach of education, elevate its quality and providing educational services to fight against ignorance
at a time of serious poverty.

Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla
31 Ocak 1928’de kuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önde gelen temsilcilerinin ve iş insanlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet,
ülke çapındaki başarılı çalışmaları nedeniyle 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla “Kamu Yararına Çalışan
Dernek” statüsünü kazandı ve 1946 yılında “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.
Türk Eğitim Derneğinin amblemi, 1929’un Mart ayında bugünkü biçimiyle kabul edilmiştir. Amblemdeki ay,
bayrağımızdan alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise
Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan kuruculara saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını
taşımaktadır.
Derneğin ilk tüzüğünde yer alan “Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip sadece memleket gençliğinin tahsil ve
terbiyesine yardım ile iştigal eyler.” şeklindeki temel amaç, bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği,
dün de bugün de bu ilkeye sadık kalarak çalışmalarını yürütmektedir.
Türk Eğitim Derneği bugün, okulları, üniversitesi, temsilcilikleri, öğrenci yurtları, düşünce kuruluşu, senfoni orkestrası,
okullarının mezun dernekleri, spor kulüpleri ile ülke çapında ve KKTC’de faaliyet göstermektedir.
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Turkish Education Association
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The Turkish Education Association (TED) was founded on January 31, 1928 and went on to become a pioneering
civil society organization with deep roots, a system established with sacrifice and great effort from prominent
figures and business people. Granted the status of Public Benefit Association pursuant to the Council of Ministers’
in a decree dated December 12, 1939. The Association, formerly “Türk Maarif Cemiyeti,” was renamed “Türk Eğitim
Derneği” in 1946, which continues to this day.
TED, took the crescent in its emblem, which was adopted in 1929, from the Turkish flag (the Torch) as the symbol
of education in order to represent the association’s mission, and the stars to commemorate the love and respect
for the founders in appreciation of their great contribution to the association’s establishment and development.
The main mission, as stated in the Association’s first charter, “The Association pursues no political ambitions
and only engages in activities to help educate and raise the country’s youth,” is still valid today, while the Turkish
Education Association has and will always act in line with this principle.
TED currently operates with schools, a university, representative offices, student residences, think-tanks, a
symphony orchestra, alumni associations of individual schools and sports clubs in Turkey and the Turkish
Republic of Northern Cyprus.

tedizmir.k12.tr
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Türk Eğitim Derneği

Misyonumuz
TED meşalesi ile geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmek

Vizyonumuz

Eğitim öğretim yaklaşımlarıyla fark yaratan, imza attığı 		
projelerle uluslararası eğitim platformlarında adından söz
ettiren bir okul olmak

Değerlerimiz

Atatürk İlkeleri’ne ve Cumhuriyet’in kazanımlarına bağlı olmak
Türk Eğitim Derneği’nin misyon ve vizyonunu benimsemek
Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak
Ulusal ve manevi değerlere sahip çıkmak
Bilimin ışığını takip etmek
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Turkish Education Association

Mission
Raise highly qualified individuals for the future and enlighten them with the TED torch

Vision

To be a school that stands out in its approach to education and makes a name for itself
on international education platforms with the projects it implements.

Values

Commitment to Atatürk’s Principles and the benefits of being a republic
Embracing the mission and vision of Turkish Education Association
Having social responsibility awareness
Owning national and spiritual values
Following the beacon of science

tedizmir.k12.tr

7

Türk Eğitim Derneği

TED İzmir Koleji Öğrencisi

TED Izmir College nurtures its students to grow into individuals who

1. Atatürk İlkeleri’ne ve cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,

1. Follow the principles of Atatürk and achievements of the Republic,

2. Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,

2. Successfully adapt national values and blend these with their principles,

3. En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,

3. Speak at least one foreign language fluently,

4. Yüksek ahlaklı,

4. Hold high moral values,

5. Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,

5. Show awareness towards the current state of their homeland and take initiative to be a
part of the solution,

6. Çevreye duyarlı,
7. Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
8. Bilimsel düşünen,
9. Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
10. İletişim becerileri kazanmış,
11. Özgüveni yüksek,
12. Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,
13. İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş,
14. Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
15. Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir.
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6. Are mindful about the environment,
7. Have a high level of social responsibility,
8. Adapt scientific thinking,
9. Show empathy towards others and respect differences,
10. Are good communicators,
11. Have self-confidence,
12. Use technology proficiently,
13. Can demonstrate necessary skills and values required in work life,
14. Show understanding and appreciation in arts and sports,
15. Are citizens of the World. symphony orchestra, alumni associations of individual
schools and sports clubs in Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus.
tedizmir.k12.tr
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Yerleşke
The Campus

Kampüsümüz; fiziki şartlarıyla, yeşil ve mavinin tonlarını her
bir metrekaresinde sunan izmir’de, doğa ile iç içe bir okuldur.
14.573 m2 kapalı ve 3560 m2 açık oyun alanı ile öğrencilere
kendilerini yuva sıcaklığında ve güveninde hissedecekleri,
dünyayı ve doğayı dört mevsim yakından tanıyacakları bir
ortam sunmaktadır.

Our school is located in Izmir, in a peaceful campus, sitting
well in its surroundings, with tones of green and blue across

the grounds. With 14,573 m2 of indoor space and 3,560 m2 of

outdoor playgrounds, the campus offers the students a setting
where they can feel safe and at.
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Eğitim alanları
Education areas

Fen / Matematik Dersliği
Science & Maths Classroom

Kütüphane
Library
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Apple Lab / Dijital Kütüphane
Apple Lab / Digital Library

Robotik

Robotics Lab
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Kulüp Odası
Club Room

Sanat Atölyesi
Art Studio
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Radyo / Kayıt Stüdyosu
Radio / Recording Studio

Müzik Odası
Music Room
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Bale Salonu
Ballet Studio

Açık ve Kapalı Oyun Alanları
Outdoor and Indoor Playgrounds

20

tedizmir.k12.tr

tedizmir.k12.tr

21

Yüzme Havuzu
Swimming Pool

Spor Salonu
Gym
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Konferans Salonu
Auditorium

Kampüsümüz, akademik derslerin yapıldığı alanların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de olanak sunan çağdaş
bir eğitim ve kültür ortamı olarak planlanmıştır. Şehirleşme ve dijitalleşme sebebi ile yeni nesle aktarılamayan ve bilişsel
ve fiziksel gelişimde büyük katkı sağlayan sokak oyunları okulumuz bahçesinde çocuklarımız tarafından keyifle oynanır.

The campus is designed to be a contemporary educational and cultural environment including academic learning
spaces along with venues for social and cultural events and sports activities. The students also have the opportunity
to play street-style games, which contribute significantly to cognitive and physical development in the school
grounds and get to enjoy these activities generally lost to newer generations due to urbanization and digitalization.
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Anasınıfından 12. Sınıfa…
Kindergarten through 12th grade …
TED İzmir Koleji Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesini
kapsayan eğitim programı ile K12 (Anaokulundan 12.sınıf
sonuna) bütünlüğünde bir okuldur. Okulumuz her öğrencimizin
akademik, sosyal ve kültürel alanlarda kendine özgü ilgi ve
yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlayan zengin bir öğrenme
ortamı sunar.
Kendi değerlerini, dünya görüşlerini ve vizyonlarını
oluşturabilmelerine yön vermek için “Yaşam Becerileri ve
Değerler Eğitimi” olarak adlandırılan programların yanı
sıra disiplinler arası çalışmalar, projeler ve araştırmalarla
öğrencilerimizin geleceğin ve modern dünyanın nitelikli bireyleri
olarak yetişmesi hedeflenir.

TED İzmir College is a K12 school (kindergarten through 12th
grade), offering Preschool, Elementary, Middle and Anatolian
High School level education. Our school promotes a rich learning
environment that enables each and every student to explore their
unique interests and skills in academic, social and cultural fields.
The goal is to raise highly qualified individuals of the future
and modern world through “Life Skills and Values Education”
programs providing guidance to students on building their own
values, world views and vision, as well as interdisciplinary studies,
projects and research.

tedizmir.k12.tr
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Okul öncesi / Kindergarten

Çocukların okul öncesi dönemdeki doğal öğrenme
yetenekleri, merak dürtüleri ve araştırma istekleri
onlara yeni bilgi kazanımında büyük bir avantaj
sağlarken bize ise ilham oluyor.
“Children’s natural learning abilities, curious motivations and desire for exploration
in the preschool ages give them great advantage in acquiring new knowledge,
inspiring us to design programs accordingly.”

TED İzmir Koleji Anaokulu her çocuğun bireysel özelliklerini; kendisine özgü büyüme ve gelişme
çizgisini, öğrenme stillerini, kişilik özelliklerini, ailesinin tutumlarını ve çevresel yaklaşımları
kapsayan bir bütün olarak görmektedir.
Önceliği çocuktan alan ve onların mutlu ve yetkinliklerinin bilincinde bireyler olmalarını
amaçlayan TED İzmir Koleji Anaokulu, Türk Eğitim Derneğinin Okul Öncesi Eğitim Programı’nda
belirtilen esaslara göre oluşturulmuş özgün bir program uygular.

TED İzmir College Kindergarten considers the individual characteristics of each child as whole
to cover his/her growth and development path, learning style, personality traits, family attitudes
and environmental approach.
TED İzmir College Kindergarten, prioritises children and aims to make them happy and aware
of their skills, applying a unique schedule based on the principles specified in the Preschool
Education Program of the association.
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Okul öncesi / Kindergarten

Deneyimleyerek öğrenme modeli ile; ezberi değil içselleştirmeyi, çok fazla bilgi yerine o bilgiyi
kullanmayı, sadece akademik değil kültür, sanat, spor, bilim gibi yetkin birer birey olmalarına
hizmet edecek önemli dallarda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim modeli ile onların
bireysel, kültürel, duygusal ve entelektüel gelişimleri için attıkları her adımda ellerinden tutar.
Anasınıfı öğretmenlerimiz tarafından yürütülen tema ve akademik çalışmalara ek olarak
haftalık program çerçevesinde; İngilizce, Çocuklar İçin Felsefe (P4C), PSP (Pre-school Prodigies)
Beden Eğitimi, Temel Jimnastik Eğitimi, Yüzme, Drama, Brain Trainer, Resim, Seramik ve Satranç
dersleri branş öğretmenleri tarafından ilgili atölyelerimizde çocukların ilgisini çekecek bir ortam
oluşturularak uygulanır.

The school applies a teaching model that promotes internalizing knowledge over
memory, experimenting with specific information, enabling children to improve themselves in
important areas such as culture, arts, sport and science beyond the academic field, supporting
them in every step they take for their individual, cultural, emotional and intellectual development.
In addition to the thematic and academic activities led by our kindergarten teachers, English,
Philosophy for Children (P4C), PSP (Preschool Prodigies) Physical Education, Basic Gymnastics
Instruction, Swimming, Drama, Brain Trainer, Painting, Ceramics and Chess classes are delivered
by branch teachers in workshops in a setting conducive to sparking interest.
TED İzmir College Kindergarten, prioritises children and aims to make them happy and aware
of their skills, applying a unique schedule based on the principles specified in the Preschool
Education Program of the association.
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Okul öncesi / Kindergarten

İngilizce
English

Bilingual Team / İki Dilli Öğretmen Takımı
Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak
hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerin çoğunun ilk kez tanıştığı İngilizce programı, anaokulunda çok önemli bir role sahiptir.
Zengin bir öğretim programı, ilgi çekici bir ortam ve alanında uzman bir takım bu ilk buluşma
sayesinde İngilizce’yi daha olumlu ve kolay öğrenilebilir bir hale getirir.
TED İzmir Anaokulu’nda öğrencilerimizin biri Türkçe, diğeri yalnızca İngilizce konuşan iki sınıf
öğretmenleri vardır. Öğrencilerimiz, haftalık programlarının yoğun kısmını bu öğretmen takımıyla
birlikte geçirir. Her sabah Karşılama (Greeting) sonrası güne; iki-dilli öğretmen takımının
yürüttüğü Homeroom saatiyle başlanır ve gün yine aynı takımın eşlik ettiği ortak etkinlik saati
sonrası Toparlanma ve Ayrılış (Packing up and Goodbye) ile sona erer. Bunun yanı sıra Türkçe
ve İngilizce konuşan sınıf öğretmenlerimizin; okul yılı için belirledikleri temalara yönelik öğrenme
etkinliklerini paylaştıkları kendilerine ait etkinlik saatleri mevcuttur.
Belirlenen temalar; Türkçe ve İngilizce etkinlik saatlerinde eşgüdümlü şekilde ilerler. İki dil
arasındaki bu eşgüdümlülük; öğrencilerimizin hem ana dillerini hem de İngilizce’yi aynı yoğunluk
ve ritimde deneyimlemelerine olanak tanır ki bu da yabancı dil öğrenmenin bilimsel olarak da
kanıtlanmış en etkili yöntemidir.

İngilizce Yabancı Dil Programı
Türkçe ve İngilizce birlikte yürüyen Anaokulu programımız dahilinde öğrencilerimiz haftada üç
saat de, TED Okulları İngilizce Programı çalışması yaparlar. Bu program öğrencilerimizin İngilizce
konuşan sınıf öğretmenleri ve ayrı bir İngilizce ders öğretmeni tarafından yürütülür.

The English program, where most students familiarise themselves with language for the first time,
plays a very important role in kindergarten. A rich curriculum, a motivating environment and a team
of experts make this first encounter with English a more positive experience and easier to learn.
At TED Izmir College Kindergarten, the students are taught by two class teachers, a Turkish native
and an English native speaker. The students spend most of their weekly schedule with this bilingual
team. Every day begins with a Greeting in the morning, followed by Homeroom class led by the
bilingual teacher team, and ends with the Packing up and Farewell after joint activity time with the
same team. Each of the Turkish and English speaking class teachers also has their own activity
hours to hold various learning activities on the themes they determine for the academic year.
Those themes proceed in a coordinated manner during Turkish and English activity hours. This
coordination between the two languages allows our students to experience both their native
Turkish and English in the same intensity and rhythm, which is the most effective, scientifically
proven method of learning a foreign language.

English Language Program
As part of our Kindergarten program (delivered in Turkish and English), the students also take
three hours of TED Schools English Program per week. This program is conducted by the English
native class teachers and an English teacher.

Bilingual Teaching Team
English language education in all TED Schools is based on TED’s unique K12-specific English
curriculum prepared on the basis of the Common European Framework of References for Languages
(CEFR) and approved by the Ministry of National Education.
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Okul öncesi / Kindergarten

Çocuklar Felsefe Yaparsa
When Children Study Philosophy

Farklı ve özgün eğitim programlarımız ile düşünen, ifade eden, toleranslı, hoşgörülü bireyler
olarak yetişmeleri için kapılar açıyor, o kapıdan cesaretle geçmelerine destek oluyoruz.
“Çocuklar İçin Felsefe (P4C)” programımız da en değer verdiğimiz ve çocuklarımıza ömür boyu
katkı olacağına inandığımız programlarımızdan biri. Türkiye’de sınırlı sayıda okulda işlenen bu
programın ilk uygulayıcı okulu olmakla gurur duyuyoruz.
Yaşamın ne anlama geldiği üzerine kafa yoran, gerçekleri gören, topluma karşı sorumluluklarının
bilincinde, duygu ve düşüncelerini ifade eden çocuklarımız Çocuklar için Felsefe P4C programımız
ile mutlu, özgün ve özgür bireyler olmak için ilk adımı okulumuzda atıyor.
Erken çocukluk döneminde sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştiren, kendileri için önemli
olan kavramlar hakkında düşünmelerini sağlayarak yargıda bulunan, varsayımları sorgulayan
ve doğasından gelen merak ve keşfetme becerilerini özgürce açığa çıkarma fırsatına sahip olan
çocuklarımız, P4C Çocuklar İçin Felsefe ile akıl yürütmeyi, soruşturmayı takip etmeyi, bağlantı
kurmayı, diğerlerinin düşüncesiyle ilgilenmeyi ve fikirlerini kişiselleştirmeden katılımcı olarak
farklı fikirleri kabul etmeyi öğrenir. Okulöncesinden ortaokula kadar uyguladığımız çocuklar
için felsefe ile özsaygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş
çocuklarımızı mutlu bir geleceğe hazırlıyoruz.
Using unique and original education programs, we pave the way to raise students as individuals
who are thinkers, are expressive, tolerant and open-minded, and support them as they boldly
step on to this path.
“Philosophy for Children” (P4C) is one of the programs that we value the most in the belief that
it will remain with the children for life. We take great pride in being the first school to implement
this program, offered in only a limited number of schools in Turkey.
Philosophy for Children (P4C) program, enables children to consider the meaning of life, see the
truth, recognize their responsibilities to the community, and express their emotions and thoughts
to take the first step in our school toward becoming happy, unique and free individuals.
Children who develop skills to build cause-effect relationships, reason, by considering those
concepts that matter to them, questioning assumptions, and finding the opportunity to freely
unlock their innate curiosity and exploration. In the Philosophy for Children P4C program they learn
how to deduce, and follow through queries, make connections, value other people’s thoughts
and accept different ideas as a participant without internalizing them.
By offering this program from pre to middle school, we prepare the children to develop strong
confidence, self-esteem, empathy and multi-dimensional thinking skills for a happy future.
34
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Okul öncesi / Kindergarten

Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik
Psychological Guidance and Counseling

Okul öncesi rehberlik servisinin amacı; öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate
alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak ve
kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, çevresine duyarlı, mutlu bireyler olmalarına katkıda
bulunmaktır. Bu anlamda, öğrencilerimizi sosyal ve duygusal açıdan en iyi şekilde ilköğretime
ve hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteği sağlamaktır.
Okul öncesi bölümümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrenciye yönelik ve
aileye yönelik rehberlik olarak iki şekilde yapılmaktadır. Öğrenciye yönelik rehberlikte öğrenci
ile bireysel görüşmelerin yanı sıra öğrencinin okula uyum ve adaptasyon süreçleri, okulda
veya okul dışındaki tutum ve davranışları, çocuğun ilgi ve yetenekleri, ilkokula hazırbulunuşluk
çalışmaları, değerler eğitimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.
Aileye yönelik rehberlikte ise veli ile sık sık bireysel görüşmeler yapılarak öğrencinin sosyal
ve duygusal durumu, sınıftaki tutum ve davranışları, arkadaşlık ilişkileri ile ilgili ya da çocuğu
etkileyeceği düşünülen sorunlara yönelik gözlemler paylaşılıp gerektiği takdirde yönlendirme
yapılmaktadır. Ayrıca, velilere yönelik seminerlerle çeşitli konularda velileri bilgilendirerek
çocuklarını psikolojik açıdan daha rahat anlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
In preschool guidance, the traits of students in their developmental period are considered to
help them overcome the challenges they face before they turn into problems and to support
them as they grow into self-aware and happy individuals with strong people skills and sensitivity
toward their environment. Counseling and guidance provide the students with the necessary
psychological support to prepare them socially and emotionally for elementary education and
life in the best way.
The guidance and psychological counseling services in the preschool department are provided for
students and parents. Guidance includes individual sessions with the student as well as a number
of practices focused on their integration and adaptation to the school, attitudes and behaviors
in and out of school, interests and abilities, readiness for primary school and teaching values.
On the other hand, guidance for parents involves frequent individual meetings with them to
discuss their child’s social and emotional wellbeing, attitude and behaviors in the classroom,
friendships or issues that might affect the child, and when needed guidance is provided. The
parents are also informed in seminars of various topics to help them understand their children
better from a psychological perspective.
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İlkokul / Elementary School

TED İzmir Koleji İlkokulu
TED İzmir College Primary School

Eğitim felsefemiz gereği demokratik ve çağdaş öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerimizin
bireysel öğrenmelerinin yanı sıra takım çalışmalarına yatkın, sorumluluk bilinci gelişmiş, çevresiyle
etkin iletişim kurabilen, meraklı, sorgulayan ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.
Bu çerçevede TED İzmir Koleji İlkokul programımızın temel amacı; öğrencilerimizi çok boyutlu
olarak yaşama hazırlarken, her aşamada aktif olmalarını merak ve öğrenme isteklerine yanıt
bulabilecekleri bir ortam yaratmaktır. Ayrıca sorgulayan, soru soran, fikir üreten, keşfeden
bireyler olmaları için en uygun eğitim öğretim ortamını sunmaktır.

As part of our education philosophy, the aim is to provide democratic and contemporary learning
environments for our students, to support their individual learning journeys and help them grow
as individuals who are good at teamwork, have a well-developed sense of responsibility, can
communicate effectively with their surroundings, are curious, questioning and conscious.
In this context, the primary goal of the TED İzmir College Primary School program is to prepare
the students for life with a multidimensional approach while providing an environment where
they can be active at every stage, finding answers to satisfy their curiosity and desire to learn.
The program also aims to create an education and teaching environment conducive to raising
the children as individuals who ask questions, generate ideas and explore.
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İngilizce

Foreign Language

TED İzmir Koleji İlkokulunda, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” uygulanır. Bu
doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin
dil ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.
Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş
olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabancı dil programımızda dört dil
becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production
(Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir.
Yabancı dil programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik
çalışmalar yapılır. Grammar (Dil bilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer
becerilerin bir parçası olarak verilir. Ayrıca öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri
tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.
Derslerde uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır.
“Critical Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), “Communication” (İletişim Becerisi), “Collaboration”
(İş birliği Becerisi) ve “Creativity” (Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre
edilerek dil alanında yetkinliğe ulaşmaları sağlanır.

TED İzmir College Primary School applies TED’s unique English Education Program. Accordingly,
the English language taught by Turkish and Foreign teachers help to develop the students’
language and critical thinking skills in line with the Common European Framework of References
for Languages (CEFR).
Language acquisition proceeds in a spiral structure, in stages. The students who acquire the basic
language skills gradually build on these skills. Our foreign language program focuses equally on
four language skills: Listening, Spoken Interaction, Spoken Production, and Reading and Writing.
Our foreign language program involves activities in a variety of subjects to further develop these
four skills. Grammar is taught as part of the other skills without a separate focus until high school
level. The teachers also support the students with one-to-one lessons if needed.
In addition to international publications, TED’s own printed and visual materials are also used
in the classes. Skills of the 21st century such as Critical Thinking, Communication, Collaboration
and Creativity are also integrated to achieve language proficiency.

40

tedizmir.k12.tr

İlkokul / Elementary School

Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik
Psychological Guidance and Counseling

Başarılı bir eğitimin temelini öğrenci -okul-aile üçgeninde iyi bir iletişim ile öğrenci gelişimini takip
eden düzenli veli görüşmeleri ve seminerleri düzenlenir. Ayda bir kez velilerimiz için düzenlenen
SOHBETED seminerleri bazen PDR Uzmanlarımız bazen okul dışından davet edilen alanlarında
uzman misafir konuşmacılar tarafından gerçekleştirilir. Tüm bu seminer ve etkinliklerde genel
amacımız; farklı yaş gruplarının ihtiyaç ve gündemine yönelik bilgiler verebilmek, tartışma
ortamı sağlayabilmek, kişisel ve toplumsal farkındalığı artırmaktır.
Konunun uzmanları tarafından hazırlanmış özel kişilik testleri, öğrenme modeli testleri, dikkat
testleri ve düşünme becerileri testleri ile öğrencilerimizin okul öncesinden lise bitimine kadar
tüm sürecini bilimsel verilere dayanarak takip ediyor, öğretmen ve velilerle de benzer testler
yaparak süreci daha verimli bir hale getiriyoruz.
Tüm öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerini, veli onayı dahilinde, öğrenme modelleri, dikkat,
düşünme becerileri, meslek ve kişilik testleri ile takip ediyor, gerekli durumlarda yine veli onayı
dahilinde ek uygulamalar yapıp, öğretmen ve velilerimize bilgi vererek yönlendirmelerde
bulunuyoruz.
The basis of successful education is built on three pillars: the student, the school and the parents.
Therefore, the school organises regular parent-teacher meetings and seminars to ensure good
communication and track the students’ development. The monthly SOHBETED seminars for parents
are sometimes given by our expert Guidance Counselors and sometimes by guest speakers
who are experts in their respective fields. Our overall purpose with all these seminars and events
is to inform the participants about the needs and agendas of different age groups, provide a
discussion environment and raise individual and social awareness.
We are administering special/tailor-made tests to determine personality traits, learning styles,
attention and thinking skills of our students and using the results of these tests to provide meaningful
learning opportunities for them form K to 12. Similar tests are also being administered to faculty
members and parents to further increase productivity in teaching and learning.
We follow through our students’ developmental progress via tests and inventories regarding
learning styles, attention, thinking patterns, career and personality after obtaining parental
consent. When necessary, we apply further assessments, again with parental consent, to be
able to provide more detailed information to our parents and teachers and make the right
recommendations or referrals.
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TED İzmir Koleji Ortaokulu
TED İzmir College Middle School

TED İzmir Koleji Ortaokulunda öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilir. Uygulanan yöntem
ve tekniklerle tüm öğrencilerin ele alınan konuları en üst düzeyde öğrenmesi sağlanır. Kendi
alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan öğrenci merkezli eğitimle
öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.
Okulumuzda her sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir
danışman öğretmeni vardır. Danışman öğretmen sadece öğrenci ile değil, aynı zamanda veliler
ile de iş birliği içinde çalışır. Öğrenciler sadece nota dayalı ölçme araçları ile değerlendirilmezler.
Aynı zamanda değerlendirmelerde sürece dayalı, alternatif ölçme araçları da kullanılır.

TED Izmir College Middle School ensures that the students’ individual differences are recognized and
fostered. The school applies various methods and techniques to make sure that all students learn
the subjects to the best of their abilities. Student-focused classes delivered by teachers qualified
and experienced in their respective fields enable the students to learn through experiencing and
‘doing’.
There is a mentor teacher at all levels of Middle School who follows the academic and social
development of the students in every grade. The mentor teacher works with both the students
and also the parents. Evaluation of the students is not only based on their grades and alternative
measurement tools based on the process are also used.
they can be active at every stage, finding answers to satisfy their curiosity and desire to learn.
The program also aims to create an education and teaching environment conducive to raising
the children as individuals who ask questions, generate ideas and explore.
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Öğrencilerimiz akademik başarının yanı sıra farklı ilgi alanlarına göre yapılandırılmış, alternatifli
sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine yönlendirilir.
Evrensel bir eğitim öğretim ortamı sunan okulumuzda Kanada Nova Scotia Öğrenci Değişim
Programı, BTEC Uluslararası Meslek Edinme Programı gibi uluslararası programlar ortaokuldan
itibaren uygulanır. Ayrıca öğrencilerimizin Junior Model United Nations, Global Cıtızenshıp,
Achieve3000 gibi uluslararası destek çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır.
7. sınıftan itibaren ortaokul sonundaki ulusal sınavlara (LGS) hazırlık çalışmaları yapılır. Ezberden
uzak, kültürel ve sosyal öğrenmeden uzaklaşmadan ve sportif faaliyetlerden taviz vermeden
“öğrenci” odaklı eğitim anlayışımızla öğrencilerimiz LGS’de üstün başarı elde etmektedir.

In addition to academic studies, the students are also encouraged to take part in a number of
artistic, cultural and sports activities structured for different interests as well as social responsibility
projects.
Our school offers a universal educational environment with international programs such as the
Nova Scotia Canada Student Exchange Program and the BTEC International Career Program
from the middle school onward. The students are also encouraged to participate in international
support activities such as Junior Model United Nations, Global Citizenship and Achieve3000.
Preparation for national high school entrance exams (LGS) begins in the 7th grade. With a
student-focused education approach that prioritizes learning without memorizing, embraces
cultural and social development and does not sacrifice sports activities, our students achieve
excellent results in LGS exams.
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Yabancı Dil
Foreign Language

TED İzmir Koleji Ortaokulunda, TED okullarına özgü TED İngilizce Eğitim Programı uygulanır. Bu
doğrultuda, Türk ve Yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde,
öğrencilerin dilsel ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı
doğrultusunda geliştirilir.

TED İzmir College Middle School applies TED’s unique English Education Program. Accordingly,
the English language taught by Turkish and Foreign teachers help to develop the students’
language and critical thinking skills in line with the Common European Framework of References
for Languages (CEFR).

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan
öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Bu çerçevede yabancı dil programımızda dört
dil becerisine; Dinleme (Listening), Karşılıklı Konuşma (Spoken Interaction), Konuşma (Spoken
Production), Okuma (Reading) ve Yazma (Writing) eşit ağırlıkta verilir.

Language acquisition proceeds in a spiral structure, in stages. The students who acquire the basic
language skills gradually build on these skills. Our foreign language program focuses equally on
four language skills: Listening, Spoken Interaction, Spoken Production, and Reading and Writing.
Our foreign language program involves activities in a variety of subjects to further develop these
four skills. Grammar is taught as part of the other skills without a separate focus until high school
level. The teachers also support the students with one-to-one lessons if needed.

Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer
verilmektedir. Grammar (Dil bilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan,
diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında
öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.
Derslerde uluslararası yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır.
Aynı zamanda Eleştirel Düşünme Becerisi (Critical Thinking), İletişim Becerisi (Communication),
İş birliği Becerisi (Collaboration) ve Yaratıcı Düşünme Becerisi (Creativity) gibi 21. yüzyıl becerileri
de programımızla bütünleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları
(TOEFL Primary&Junior) almaları da hedeflenir.
İkinci yabancı dil olarak İspanyolca, Almanca ve Fransızca eğitimi verilir. Okulumuzda 5.
Sınıftan itibaren gösterilen ikinci yabancı dil derslerinin ortak ve öncelikli hedefi, öğrencilerimize
öğrendikleri dili, kültürü ve coğrafyası, insanları ile birlikte bir bütün olarak sevdirmek; onlarda
ikinci bir yabancı dil öğrenmenin gereksinimi, duyarlılığı ve bilincini oluşturmaktır. İkinci yabancı
dil derslerinde öğrencilerimize çeşitli ve farklılaştırılmış teknik ve yöntemlerle dil bilgisi, okuma,
yazma ve konuşma becerileri bir bütün olarak sunulmaktadır.
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In addition to international publications, TED’s own printed and visual materials are also used
in the classes. Skills of the 21st century such as Critical Thinking, Communication, Collaboration
and Creativity are also integrated into the program to achieve language proficiency. Another
goal of the program is for the students to earn internationally recognised certifications (TOEFL
Primary & Junior).
Starting from Grade 5, Spanish, German and French are taught as a second foreign language.
The shared priority objective of second foreign language courses at our school is to ensure that
our students love the language they learn with the culture, geography and the people as a whole
and to instill in them the importance, necessity and awareness of speaking a second foreign
language. The second foreign language courses teach grammar, comprehension, writing and
speaking skills as a whole using various techniques and methods.
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Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik
Psychological Guidance and Counseling

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinin amacı; gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak,
öğrencilerimizin günlük hayatlarında ve okul yaşantılarında karşılaştıkları güçlükleri sorun haline
gelmeden çözmelerine yardımcı olmak ve onların kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek,
çevresine duyarlı, mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu anlamda öğrencilerimizin
sosyal ve duygusal açıdan en iyi şekilde hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteği
sağlamak amaçlanmaktadır.
Ortaokul kadememizde Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrencilere ve velilere
yönelik destek olarak iki şekilde gerçekleşmektedir.
Öğrencilere yönelik çalışmalar:
Aday öğrenci görüşmeleri
Ortaokul oryantasyonu çalışmaları
Sınıf içi rehberlik etkinlikleri
Öğrencilere yönelik seminerler
Değerler eğitimi
Sınıf içi ve sınıf dışı öğrenci gözlemi
Öğretmenlerle öğrenci görüşmeleri
Öğrencilerle bireysel görüşmeler
8.sınıflara LGS bilgilendirme ve takip çalışmaları
Velilere yönelik çalışmalar:
Bireysel veli görüşmeleri
Öğretmen-PDR-Veli görüşmeleri
SOHBETED veli seminerleri
Tüm öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerini, veli onayı dahilinde, öğrenme modelleri, dikkat,
düşünme becerileri, meslek ve kişilik testleri ile takip ediyor, gerekli durumlarda yine veli onayı
dahilinde ek uygulamalar yapıp, öğretmen ve velilerimize bilgi vererek yönlendirmelerde
bulunuyoruz.
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In Psychological Counseling and Guidance, the traits of the students in their respective
developmental stages are considered to help them overcome the challenges they face in life and
at school before they turn into problems and to support them as they grow into self-aware and
happy individuals with strong people skills and sensitivity toward their environment. Counseling
and guidance provide the students with the necessary psychological support to prepare them
socially and emotionally for life in the best way.
In middle school level, Guidance and Psychological Counseling services are provided to support
students and parents.
Student-focused activities:
Interviews with prospective students
Middle school orientation
In-class guidance
Student seminars
Teaching values
Observing the students in and out of the classroom
Teacher – student meetings
Individual interviews with students
Informing 8th graders about LGS and follow-up
Parent-focused activities:
Individual interviews with parents
Teacher – Counselor – Parent meetings
SOHBETED seminars for parents
We follow through our students’ developmental progress via tests and inventories regarding
learning styles, attention, thinking patterns, career and personality after obtaining parental
consent. When necessary, we apply further assessments, again with parental consent, to be
able to provide more detailed information to our parents and teachers and make the right
recommendations or referrals.
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TED İzmir Koleji Lisesi
TED İzmir College High School

TED İzmir Özel Lisesi olarak ayrıcalıklı eğitimimiz ile ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi
üniversitelere öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin gelecek tercihlerini birlikte
belirliyor, seçimlerine en uygun yurt içi ya da yurt dışı üniversitelerine yönlendiriyoruz.
9 ve 10. sınıfta branş derslerini ortak alan öğrencilerimiz 11. sınıfta ilgi ve yetenekleri doğrultusunda,
mesleki eğilimleri fark edilen temel ve seçmeli dersleri seçerler. Bu seçim öğrencilerimizin kariyer
planları için attıkları ilk adımdır.
TED İzmir Özel Lisesi olarak öğrencilerimizin kendini daha iyi tanıması, hedeflerini tespit ederek
planlı ve programlı bir şekilde ihtiyaçlarını belirleyip amacına doğru yürürken yanındayız.
Öğrenci merkezli eğitim modelimiz ile öğrencilerimizin ilgi alanı, yetenek ve becerilerini tespit
etmenin yanı sıra onların da kendini daha iyi tanıması sağlar; hedeflerini belirleyerek, planlı ve
programlı bir şekilde amaçlarına yürümeleri için onları yönlendiririz.

At TED İzmir High School, we aim to raise students to attend the best local and international
universities with our superior education. We work with the students to help them identify their future
preferences and guide them toward the local or international universities that match them best.
The students who take the joint branch courses in the 9th and 10th grades choose the basic and
elective courses in the 11th grade based on their interests and abilities. This selection forms the
first step that our students take for their career plans.
At TED İzmir High School, we support our students all the way to help them understand themselves
better, identify their needs, set and pursue their goals in a planned and programmed manner.
With our student-focused education model, we enable the students to recognise themselves
and identify their interests, abilities and skills and provide guidance to ensure that they set goals
and pursue them according to a plan and structure.
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Türk Eğitim Derneği; öğretime bakışı ile hem öğrencilere hem öğretmenlere gelecekte ihtiyaç
duyacakları donanımı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Akreditasyon ve Danışmanlık”
projesiyle kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün
nitelikli gelişimine katkı sağlamak için nitelikli ve ayrıcalıklı akademik programları uygulamaya
almakta öncülük ediyor.
Öğrencilerimiz akademik başarının yanı sıra farklı ilgi alanlarına göre yapılandırılmış, alternatifli
sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine yönlendirilir.
Evrensel bir eğitim öğretim ortamı sunan okulumuzda Kanada Öğrenci Değişim Programı,
BTEC Uluslararası Meslek Edinme Programı gibi uluslararası programlar ortaokuldan itibaren
uygulanır. Ayrıca öğrencilerimizin Model United Nations, Global Citizenship, gibi uluslararası
destek çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır.

Turkish Education Association has recently taken a new initiative with the “Accreditation and
Consultancy” project through which it is targeting to support private schools in their efforts to
adopt and develop quality educational programs.
In addition to academic studies, the students are also encouraged to take part in a number of
artistic, cultural and sports activities structured for different interests as well as social responsibility
projects.
Our school offers a universal educational environment with international programs such as the
Canada Student Exchange Program and the BTEC International Career Program from the middle
school onward. The students are also encouraged to participate in international support activities
such as Model United Nations, and Global Citizenship.
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Yabancı Dil
Foreign Language

TED İzmir Özel Lisesi olarak; yabancı dille öğretim yapan ilk özel Türk Okulu olan TED okulları
ailesinin bir parçası olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde
konuşup yazmaları ve bu dili özgüven içinde kullanarak kendilerini en iyi şekilde ifade etme
becerisini kazanmalarını amaçlıyoruz.
İngilizce dersleri öğrencilerimizin dil becerilerini ve düşünme becerilerini arttıracak biçimde
tasarlanmıştır. Bu sayede kendilerini her türlü sosyal ortamda İngilizce olarak çok rahat ifade
edebilmelerinin yanı sıra dilin doğasını da ayrıntılı bir biçimde kavranması sağlanmıştır.
Hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve
İspanyolca dillerinden biri seçmeli ders olarak sunulur. Hazırlık sınıfında haftada dört saat, diğer
sınıflarda ise haftada iki saat olarak yürütülen ikinci yabancı dil derslerinin amacı; öğrencilerimizin
söz konusu dille ilgili farkındalık kazanmasını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri
konusunda onlara destek olmaktır.

At TED İzmir High School, we are aware of the importance and responsibility of being a part of
the TED schools family, the first private Turkish school teaching in foreign languages, and we
aim to endow our students with the skills to speak and write English effectively and to express
themselves with excellence and confidence.
English courses are designed to improve the students’ language and thinking skills. This is how
they are able to express themselves in English in every social setting and to grasp the nature of
the language comprehensively.
Beginning in the prep year, students are offered elective courses in German, French or Spanish as
a second foreign language. The objective of the second foreign language courses, four hours per
week in the prep class and two hours per week in the following grades, is to raise the students’
awareness of the language and to support them in acquiring basic communication skills.
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PDR’den Bakış
PGC Department’s Approach
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrenci, veli ve okul çalışanlarına yaşadıkları deneyimleri
ve bu deneyimler karşısında takındıkları tavırları kapsamlı şekilde düşünebilmeleri sürecinde
destek olmayı hedefler. İster çocuk ister yetişkin olsun, okuldaki herkesin kendilerini daha iyi
tanıyabilmeleri ve kendileri için en uygun kararları verebilmeleri sürecinde onlara destek
olunması rehberlik servisinin hizmetleri arasında önceliklidir. Psikolojik Danışmanlar, velilere
yönelik çeşitli seminerler düzenledikleri gibi, öğrenciler için de gerek rehberlik dersleri içinde
gerek ders dışı saatlerde düzenlenecek seminerlerde çeşitli etkinlikler hazırlamaktadırlar.
Ayda bir kez velilerimiz için düzenlenen SOHBETED seminerleri bazen PDR Uzmanlarımız bazen okul
dışından davet edilen alanlarında uzman misafir konuşmacılar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Tüm bu seminer ve etkinliklerde genel amaç, farklı yaş gruplarının ihtiyaç ve gündemine yönelik
bilgiler verebilmek, tartışma ortamı sağlayabilmek, hem kişisel hem toplumsal farkındalığı
arttırmaktır.
Tüm öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerini, veli onayı dahilinde, öğrenme modelleri, dikkat,
düşünme becerileri, meslek ve kişilik testleri ile takip ediyor, gerekli durumlarda yine veli onayı
dahilinde ek uygulamalar yapıp, öğretmen ve velilerimize bilgi vererek yönlendirmelerde
bulunuyoruz.
The Psychological Counseling and Guidance Department aims to support students, parents
and school staff and guides them as they reflect on their experiences and how they approach
such experiences. Guidance services prioritize supporting everyone at school, whether a child
or an adult, to help them understand themselves better and make the best possible decision for
themselves. In addition to organising various seminars for parents, Guidance Counselors also
prepare various activities for the students both in and out of guidance classes.
The monthly SOHBETED seminars for parents are sometimes given by our expert Guidance
Counselors and sometimes by guest speakers who are experts in their respective fields. Our
overall purpose with all these seminars and events is to inform the participants about the needs
and agendas of different age groups, provide a discussion environment and raise individual and
social awareness.
We follow through our students’ developmental progress via tests and inventories regarding
learning styles, attention, thinking patterns, career and personality after obtaining parental
consent. When necessary, we apply further assessments, again with parental consent, to be
able to provide more detailed information to our parents and teachers and make the right
recommendations or referrals.
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Lise / High School

Ölçme ve Değerlendirme
Departmanı
The Assessment and Evaluation Department

TED İzmir Koleji’nde Ölçme Değerlendirme süreçleri MEB Yönetmeliği Ölçme Değerlendirme
Esaslarına göre yapılmaktadır. Ölçme Değerlendirme Departmanı, her kısım ve zümre ile
çalışmalar yaparak;
Tüm sınıf seviyelerinde, Ders ve Etkinliklere Katılım Puanının hesaplanmasında kuruma özgü
ortak ana kriterlerin belirlenmesi ve puanların bu doğrultuda verilmesini sağlar.
Tüm sınıf seviyelerinde, Proje, Performans Ödevi, ile Portfolyo hazırlık ve uygulama 		
çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda tüm okulda ortak bir sistem halinde
yürütülmesi için destek sağlar.
4.sınftan itibaren sınav ve soru hazırlık sürecinde öğretmenlere destek verir.
Sınavların uygulanmasından sonra test ve madde analizlerini yapar, sonuçları ilgili kişilerle
paylaşır ve yorumlanmasında rehberlik eder.
TED Genel Merkez Ölçme Değerlendirme Birimi ile koordineli çalışır.
TED Genel Sınavlarının (Temel Beceri Uygulamaları, Kazanım Değerlendirme 			
Uygulamaları, Okul İzleme Sınavları) okulda uygulanması, sonuçların analizinin 		
değerlendirilip, ilgili zümreler ile paylaşılmasını sağlar.
Merkezi sınavlara hazırlık konusunda (LGS, TYT, AYT) soru bankası, sınav hazırlık materyali
desteği sağlar.

The assessment and evaluation process is fulfilled in compliance with the regulations of the
Ministry of National Education and Assessment and Evaluation Rudiments at TED Izmir College.
Carrying on works with every branch and department, The Assessment and Evaluation Department;
make it possible to specify the common institution-specific key criteria in all class levels while
assessing the score of participation in the lesson and activities and grade the performances
accordingly.
provide support in order for the Project, Performance Assignment and Portfolio 			
Preparation and application studies in all class levels to function properly in a systemized
way in accordance with the assessment principles and practices.
provide teachers with support in the process of exam and question preparation as of
grade 4.
analyse the tests and questions following the exams, share the results with relevant persons
and guide as they are worked on.
work coordinately with TED Headquarters Assessment Evaluation Department
make it possible for TED General Tests (Basic Skill Practices, Achievement Assessing Practices,
School Tracking Exam) to be applied at schools, results to be analysed and shared with
the relevant departments.
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provide support with question banks and exam preparation material in the matter of 		
preparation for the exams (LGS, TYT, AYT)
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Lise / High School

Akademik Kariyer
Danışmanlığı ve Destek
Çalışmaları
Academic Support

TED İzmir Koleji Lisesinde akademik kariyer danışmanlığı iki farklı koldan yürütülür. Öncelikle 10.
Sınıf itibarı ile tüm öğrencilerimize mesleki yönelim testi uygulanır ve öğrencilerimizin kendilerine
uygun alan ve mesleklere yönlendirilmesi sağlanır. Yine 10. Sınıf itibarı ile her yıl geleneksel olarak
düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında ülkemizin ve şehrimizin önde gelen üniversitelerinden
akademisyenler ve farklı meslek gruplarından oluşan velilerimiz konuşmacı olarak davet
edilir. Yurt içinde eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz 11. sınıf itibarı ile okulumuzda
açılan Akademik Destek Kurslarına katılır ve iki yıl boyunca yoğun TYT- AYT çalışmaları yapar.
Öğrencilerimiz şehir içi ve şehir dışı üniversitelere yapılan akademik geziler aracılığıyla da
üniversiteleri yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ayrıca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir
Ekonomi Üniversitesi ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde söz konusu okulların eğitim öğretim
alanlarından yararlanabilir ve ortak projeler yürütebilirler. Okulumuzda öğrencilerimizin ulusal
ve uluslararası bilim yarışmalarına katılımı desteklenir.

At TED Izmir College High School, academic career advice follows two different paths. At the start
of 10th grade, all students take a vocational assessment test and based on the results they are
guided toward matching fields and professions. Also in 10th grade, the students begin attending
the annual Career Days events where academics from the leading universities in the city and the
country, as well as parents from different professions speak. The students who wish to continue
their higher education in Turkey attend the Academic Support Courses offered at our school
from 11th grade onward and focus on exam preparation for two years. The students also get
the opportunity to visit the universities in and out of the city to see the campuses. Furthermore,
through collaborations with Izmir Institute of Technology and Izmir University of Economics, the
students can benefit from the educational spaces of these schools to conduct joint projects. The
students are also encouraged to participate in national and international science competitions.
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Lise / High School

Uluslararası Programlar
ve Yurt Dışı Danışmanlık

International Programs and College Counseling

Yurt dışında okumaya karar veren öğrencilerimiz için Yurt Dışı Danışmanlık birimimiz tarafından
birçok seminer düzenlenir. ABD; Kanada; İngiltere; Hollanda; Almanya; İtalya; Macaristan; Polonya
gibi birçok ülkenin üniversite seçim ve yerleşim sistemleri tüm ayrıntılarıyla öğrencilerle paylaşılır.
Öğrencilerimize okumak istedikleri bölüm, ülke, şehir ve okul hakkında ayrıntılı destek hizmeti
sunulur. Ayrıca söz konusu ülkelerdeki burs olanakları ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Öğrencimizin
yurt dışı üniversitelerinde kabullerinde oldukça önemli olan IELTS; TOEFL ve SAT sınavlarına
gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için kurslar açılır. IELTS sınavını kendi okullarında alma şansı
öğrencilerimize sunulur. Sanat alanında çalışma yapacak öğrencilerimizin portfolyo çalışmaları
takip edilir ve desteklenir. CV yazma; niyet mektubu yazma gibi konularda öğrencilere gerekli
bilgilendirme yapılır ve gerekli evrakların hazırlanmasında birebir danışmanlık hizmeti verilir.
Öğrencilerimize uygun sistem üzerinden okul başvurularını yapma konusunda destek verilir.
Özel TED İzmir Lisesi Uluslararası Programlar ve Yurt dışı Danışmanlık Birimi, öğrencilerin TOEFL,
IELTS, SAT gibi uluslararası sınavlara girmeleri, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve öğrencilerin
bu konudaki başarılarının artırılması konularında çalışır.
Yurt dışı yaz okulu programlarının takip edilmesi ve ayrıca öğrencilerimizin ileriki yıllarda yurt
dışı üniversitelere başvurmaları hallerinde gereken işlemlerin sürdürülmesi açısından da etkin
bir biçimde çalışmalarını sürdürür.
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College Counseling department at our school organises seminars for students who choose
to study abroad. The department provides detailed information about the different university
selection and placement systems of several countries including the USA, Canada, the UK, the
Netherlands, Germany, Italy, Hungary and Poland. The students are also offered comprehensive
support about the field they want to study, and the country, city and school they aim for. Students
are informed about the scholarship opportunities in these countries also.
Courses are offered for students to prepare for IELTS, TOEFL and SAT exams, which are required
for admission to international universities. Students can take the IELTS exam in their own school.
Those who aim to study arts are supported in the process of portfolio preparation. The students
also get information on subjects such as writing resumes and application letters with one-toone advice on preparing the required documentation. The students are furthermore supported
for school applications through the relevant systems.
TED İzmir High School International Programs and College Counseling Department works to assist
students in taking international exams such as TOEFL, IELTS, and SAT, evaluation of exam results
and improving students’ success.
The department follows the overseas summer school programs and up-to-date procedures
closely for students that may apply to foreign universities in the following years.
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TED – Kanada Öğrenci Değişim Programı
TED - Canada Student Exchange

BTEC Programları
BTEC Programs
Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin
en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere
mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.
BTEC programları 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. BTEC Programlarına kayıtlı 4
milyon öğrenci bulunmaktadır.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek
ve insanlığın gerçekliğini keşfetmek için olanak yaratırken öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite
okuma fırsatı sağlamayı amaçlar.
As part of the agreement signed between TED Schools and the Nova Scotia Department of Education, Canada,
TED Izmir High School students have the right to participate in the intercultural student exchange program and
to continue their education in their upper class after receiving their accreditation.
The program aims to provide students, their families and host families with a chance to gain a deeper
understanding into and respect for different cultures and explore the reality of humanity while giving the
students an opportunity to study English and attend universities abroad.

BTEC programları, öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri ve onların
hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak, onları sektörün önde gelen firmaları için
tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedefler. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri
ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek
öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

TED – Kanada Çift Diploma Programı

BTEC belgeleri 100’den fazla ülkede, 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında, Avrupa, ABD,
Asya ve Avustralya üniversitelerinde tanınmakta ve her yıl ortalama 1,5 milyon öğrenci BTEC
belgesi almaya hak kazanmaktadır.

Okulumzda 9. Sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, Ulusal programın yanı sıra
Kanada Çift Diploma Programını takip etmektedir.

The BTEC program which is defined as excellence in education, recognized by Edexcel, the largest
accreditation institution in the UK for transfer to universities abroad, is an application-focused,
practical and live educational model that aims to help students gain proficiency. BTEC programs
have been implemented in more than 100 countries for 30 years, with 4 million students currently
enrolled in the programs.
BTEC programs aim to equip students with the skills and proficiencies related to their dream
profession and help them become preferred individuals for the leading companies in respective
industries. This program, widely recognized by European, US, Asian and Australian universities
and global companies, is continuously developed and updated to align with the needs of the
learners and the employers and the requirements of the era.
BTEC certificates are recognized in over 100 countries, in more than 700 professions in 25 industries
by universities in Europe, the USA, Asia and Australia, with 1.5 million students on average earning
BTEC certificates annually.
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TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde TED İzmir
Özel Lisesi öğrencileri kültürler arası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan
tekrar okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir.
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TED – Canada Dual Diploma Program:

TED – Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada,
Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır. Dünya vatandaşları
yetiştiren en iyi uluslararası eğitim programlarından biridir ve öğrencilerden beklenen kaliteli ve etkin portfolyo
sahibi olunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır.
Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir.
Çift diploma ile yurt dışı üniversite başvurularında Kanada’da lise okumuş bir öğrenci ile aynı şartlarda
başvurularını gerçekleştirirler.
Starting from Grade 9, students who have met certaincriteria could attend both national and dual diploma
program. A diploma that a student who completes the TED - Canada Double Diploma Program earns will
be an effective reference for applications to universities in Canada, Europe and the USA. As one of the best
international education programs to raise world citizens, it plays a key role in building a quality and effective
portfolio expected of students. The Canadian High School Diploma earned with the successful completion of
the program is official and accredited, and recognized worldwide. The students who hold the double diploma
can apply to universities under the same conditions as a student who graduates from a Canadian high school.
tedizmir.k12.tr
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Amerika Liseleri
Bursluluk Programı

American High Schools Scholarship Program

Dünyanın en önemli üniversitelerine de ev sahipliği yapan Amerika, öğrencilere birçok açıdan
avantajlar sağlayan bir ülke. Özellikle lise öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunan Amerika
Birleşik Devletleri, aynı zamanda yurtdışından gelen öğrenciler için de birçok kolaylık sağlıyor.
Amerika’nın yurtdışından gelen öğrenciler için burs programları buna en güzel örnekler
arasındadır. Türkiye’de sadece sayılı TED okullarında uygulanan Amerika Liseleri Bursluluk
Programı öğrencilerimizin lise hayatlarında burslu olarak Amerika’da bir veya birden fazla yıl
geçirme hayallerine olanak sağlıyor.
Amerika’da lise eğitimi alabilmek için dil sınavına ve mülakatlara katılan öğrencilerimizden
başarılı olanlar, süreç ile ilgili tüm planlamaları desteğimiz ile gerçekleştirerek programı en
verimli şekilde tamamlıyor.
The United States, which hosts some of the world’s top universities, is a country that offers students
numerous advantages. The United States of America, which offers various scholarships to high
school students in particular, also provides many options for international students. Scholarship
programs for international students are among the best examples of this practice. The American
High Schools Scholarship Program, available only at a number of TED schools in Turkey, enables
our students to attend US high schools on scholarship for one or more years.
Successful students who take the language proficiency tests and interviews for high school
education in the USA complete the program in the most efficient manner with our support
throughout the process.
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Oxford AQA English

Oxford AQA English as a Second Language

Öğrencilerimizin dört ana dil yetisi olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek üzere
tasarlanmış; ileride akademik yaşamlarında ve kariyerlerinde etkili iletişim kurmalarını ve kazanımlarını
çağın gerektirdiği seviyede kullanmalarını destekleyecek uluslararası bir sertifika programı olan Oxford AQA
Uluslararası GCSE İkinci Yabancı Dil İngilizce programımız 9. sınıfta başlayıp 10. sınıf sonuna kadar uygulanır.
Öğrencilerimiz bu programın modern yöntem ve yaklaşımları sayesinde; hedef dili hayatlarının her alanına
entegre ederek ve eleştirel bir pencereden dünyaya çok yönlü bakmalarını sağlayacak şekilde öğrenir.
Programın sonunda Oxford AQA kanalı ile okulumuzda gerçekleştirilen; konuşma, yazma, okuma ve dinleme
yetilerini ölçecek bir sınav ile öğrencilerimiz uluslararası sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

Oxford AQA International GCSE English as a Second Language program is designed to improve the students’
speaking, writing, comprehension and listening skills. This international certification program, which supports
the students in their future academic endeavors and careers with effective communications skills and using
the language as a necessity of this era, is applied in 9th and 10th grades.
The modern methods and approaches of this program enable the students to integrate the target language
into all areas of their lives and to look at the world from a critical perspective. At the end of the program, the
students take an exam, which we conduct at the school in collaboration with Oxford AQA, to measure their
speaking, writing, comprehension and listening skills and the successful students earn international certificates.
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OxfordAQA Mathematics
(Extended)

Bilim İnsanı
Yetiştirme Programı

TED İzmir Koleji 9. Ve 10. sınıf matematik derslerinde International GCSE Mathematics Extended
programı uygulanır. Program gereğince öğrencilerimiz İngiltere’deki GCSE Matematik derslerinin
eşdeğeri bir matematik programı ile öğrenirken, Türk Matematik programını da takip eder.
Program öğrencilerimizin matematiksel becerilerinin arttırılması ve aynı zamanda matematiğin
eğlenceli hale getirilmesini amaçlar. Programın sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını
almaya hak kazanan öğrencilerimiz 11. Sınıf itibarı ile yurt içinde yapılacak olan üniversiteye giriş
sınavları ve yurt dışı SAT Matematik ve ACT Matematik sınavları için hazırlık yapar.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken; bilimsel düşünceyi özümsemiş
ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme
Programı” Talim ve Terbiye Kurulunun onayıyla Türkiye’de ilk kez 2007 yılından itibaren TED Okullarında
uygulanmaya başlamıştır.

OxfordAQA Mathematics (Extended)

Okulumuzda matematik dersleri uluslararası bir program kapsamında yürütüldüğünden
öğrencilerimiz matematiksel becerileri edinirken ezberci yöntemden çok uzak bir program
izler. Matematik ve gerçek yaşam arasındaki ilişkinin farkındalığı öğrencilerimizi bu bağlamda
akranlarının çok ötesinde bir algı ve analiz yeteneğine taşırken, matematikten korkmayan
aksine tüm yönleriyle kavramış bireyler olarak okulumuzdan mezun olurlar.

At TED İzmir College, International GCSE Mathematics Extended program is applied in the 9th and
10th grade math classes, enabling the students to learn math in a program that is equivalent to
GCSE Math courses in the UK while following the Turkish Math curriculum as well. The program
aims to improve the math skills of our students while making math fun to learn. At the end of the
program, successful students earn internationally recognized certificates and beginning in 11th
grade they start preparing for university entrance exams in Turkey, and SAT Math and ACT Math
exams for studying abroad.

Scholar Development Program

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları
zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite iş birliğine dayalı bir öğrenim
anlayışıyla yetiştirildiği dört yıllık bir programdır.

Scholar Development, approved by the Turkish Education Board, aims to raise productive students with research
aspirations in Science and Social Sciences, who embrace scientific thinking as a way of life, and has been first
introduced in Turkey in 2007 at TED Schools.
The four-year Scientist Education Program adopts a school-university partnership model and is focused on
research, practice and productivity to raise high-performing students through enriched education and training
activities.

Since math courses in our school follow an international program, our students internalize
math skills without memorising. With an enhanced awareness about the relationship between
mathematics and real life, the students acquire perception and analysis skills far beyond their
peers, graduating from our school as individuals who achieve an all-round understanding of
mathematics without the fear.
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Küresel Vatandaşlık
Global Citizenship

Özel TED İzmir Lisesinin liderliğinde başlatılan ve 2019 yılından itibaren dokuz TED okulunda daha
uygulanmaya başlayan küresel vatandaşlık dersleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı
sıra vicdanlı ve toplumsal duyarlılığı yüksek, insani değerlerin anlamını bilen, sahip çıkan ve bu
değerleri toplumun geneline yaymayı başarabilen nitelikli gençler olarak yetişmesini sağlamayı
amaçlar.
İngilizce dilinde yürütülen derslerimizde öğrenciler kendi fikirlerini serbestçe ortaya koyma, inisiyatif
alarak okul içinde ve dışında çeşitli sosyal kampanyalar düzenleme, toplum önünde konuşabilme
ve tartışabilme gibi becerilerini arttıracak etkinlikler düzenlemeye yönlendirilir.

The global citizenship courses, led by TED İzmir High School and launched at nine TED schools
starting from 2019, aim to ensure that our students not only achieve academic excellence but also
grow into qualified young people with high conscious and social sensitivity, who appreciate and
take ownership of human values, and who spread these values to the society at large.
In the courses conducted in English, the students are encouraged to express their ideas freely,
take initiative to run various social campaigns both in and out of the school, and organize events
to improve their public speaking and negotiation skills.
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Spor
Sports

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden
sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve
beden eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz.
TED İzmir Koleji olarak öğrencilerimizin; beden eğitimi ve sosyal etkinlikler yoluyla Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı, vatanını ve milletini seven,
dürüst ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.
TED İzmir Koleji öğrencileri basketbol, voleybol, tenis, futbol, yüzme, jimnastik(cimnastik)gibi
birçok spor branşını uygulama şansına sahiptir. Branşlar; öğrencilerimizin bedensel gelişimleri
göz önünde bulundurularak her bir sınıf seviyesinde ayrı ayrı planlanmaktadır. Öğrencilerimizin
yönlendirildikleri branşlara özgü teknik, taktik ve koordinasyon çalışmalarının yanı sıra branşa
özel yaş gruplarına uygun fonksiyonel fitness çalışmaları ile de fiziksel gelişimlerine katkıda
bulunmaya çalışıyoruz.
TED İzmir Koleji öğrencileri tüm alanlarda olduğu gibi çeşitli spor branşlarında ulusal ve
uluslararası başarılara sahiptir.

TED Izmir College students have the opportunity to practice several
avenues in sport such as basketball, volleyball, tennis, football,
swimming, and gymnastics. The activities are planned individually
for each class level by considering the physical development of
the students. In addition to technical, tactical and coordination
activities specific to the branches, we also strive to contribute
to the students’ physical development through functional fitness
activities tailored to age groups.
As with all the fields where they compete, TED İzmir College students
also hold numerous national and international achievements in
various sports branches.
At our school, we consider sports, with all these benefits, as a
major contribution to basic life skills and life itself. Accordingly, we
embrace lifelong sports as a philosophy of life in individual and
team sports or as a free activity for all ages.

Tüm bu kazanımlar ile birlikte, okulumuz için spor; temel yaşam becerisine katkı, hayatın ta
kendisi olarak görülmekte. İşte bu noktaya bağlı olarak yaşam boyu spor, her yaş kategorisinde
yediden yetmişe, bireysel, takım sporu veya serbest etkinlik içinde yaşam felsefesi olarak
benimsenmiştir.

We believe that sports activities and physical education, for which we consider the developmental
characteristics of our students, play an important role in their personal and social development
toward becoming healthy, happy and highly ethical people.
As TED İzmir College, we aim to help our students grow up as physically, mentally and intellectually
healthy citizens, and honest and happy individuals through physical education and social activities
in the path of our great leader Mustafa Kemal Atatürk .
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TED İzmir Koleji
Spor Kulübü
TED İzmir College Sports Club

Okul sporları ve Beden Eğitimi ve Spor derslerinde felsefe edindiğimiz yaşam boyu spor olgusunu
hedef alarak, öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel ve sosyal anlamda iyi olma halini benimsemiş,
topluma faydalı birer birey olarak sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı sporun meşalesini TED İzmir Koleji
Spor Kulübü, okulu ve ülkesi adına taşıyan sporcular yetiştirmeyi hedeflemektedir.
TED İzmir College Sports Club also embraces this lifelong sports ethos that we apply in school
sports as well as Physical Education and Sports lessons, and aims to train athletes that represent
the school and the country. The Club also carries the torch of raising mentally, physically and
socially strong students to serve the good of the society.
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Sanat
Arts

TED İzmir Koleji’nde sanat eğitimi özel bir yer taşır. Görsel sanatlar eğitimiyle temel amacımız
yaratıcı süreci sorgulayarak keşfeden, sanat ve tasarım ilkelerini kullanarak geleneksel ile
günceli birleştirerek sanat üretimde bulunmaktır. Okulumuzda öğrencilerimiz gerek izleyici
gerek uygulayıcı olarak sanat konusunda zevk ve söz sahibi bireyler olarak yetişirler.
Öğrencilerimiz görsel sanatlara kültürel açıdan yaklaşır ve bu bağlamda sanatı sanat tarihi
eğitimi ile birleştirerek yorumlamayı öğrenir.
Aldıkları sanat eğitimi sayesinde disiplinler arası geçişi kolaylaştıran sanata özgü yaratıcı ve
değişken bakış açısını kazanmış olur. Programımız yaratıcı düşünceyi estetikle buluşturmayı
hedeflerken, sanatın anlamının ve değerinin üzerine düşünen, tartışan, uygulamalarında farklı
teknikleri bir arada kullanabilen bireyler yetiştirir.
Görsel sanatlar derslerimizde yenilikçi uygulamalar kullanılarak yapılandırılan programımızda;
resim, baskı, seramik, geleneksel sanatlar ve üç boyutlu çalışmalarla öğrencilerimize farklı
teknikleri deneyimleme olanağı sunulur.

TED İzmir College also holds art education in high esteem. Our main goal with visual arts education
is to educate students who explore by questioning the creative process, and produce artistic work
by applying art and design principles and combining traditional and contemporary approaches.
The students at our school grow into individuals who enjoy and have a say in arts both as a
viewer and a practitioner.
Our students approach visual arts from a cultural perspective, learning to interpret art by blending
it with art history education.
The students gain a creative and varying perspective unique to art that facilitates interdisciplinary
shifts thanks to the art education they receive. Our program aims to combine creative thinking
and aesthetics, raising individuals who think about and discuss the meaning and value of art
and who can use different techniques together in their practices.
The program, structured with innovative applications, offers visual arts students the opportunity
to experience different techniques through painting, printing, ceramics, traditional arts and
three-dimensional works.
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İzmir’in İlk ve Tek
Gençlik ve Sanat Bienali
TED İzmir Koleji Gençlik ve
Sanat Bienali
TED İzmir College Children and Youth Art Biennial,
the First and Only in İzmir
21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan profiline uygun eğitim anlayışı ile uluslararası standartlarda
sanat eğitimi sunan, bu şekilde sanatın çeşitli dallarında bilinçli zevkleri olan bireyler yetiştirmeyi
hedefleyen TED İzmir Koleji, İzmir’in ilk çocuk ve gençlik sanat bienaline imza attı. Türkiye genelindeki
TED okullarındaki çocukların hazırladıkları eserlerin sergilendiği bienalin danışmanlığını Murat
Pilevneli üstlendi.
“Başka” temasıyla gerçekleşen, TED İzmir Koleji “Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali” ile öğrencilere
estetik farkındalık kazandırmak ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunurken, kendilerini sanat
yolu ile ifade edecekleri yaratıcı ortamları sunmayı amaçlayan Bienalin teması ise “Başka”ydı.
Resim, grafik, baskı resim, heykel, seramik, enstelasyon, fotoğraf ve yeni medya uygulamalarının
yanı sıra farklı sanatsal disiplinleri ve etkinlikleri bünyesinde barındıran bienal kapsamında TED
Okulları’ndan gelen eserler sanatseverlerle buluştu.

TED İzmir College, which provides art education at international standards with an educational
approach that aligns with 21st century with the aim of raising individuals who have informed
tastes in various disciplines of art, launched the first art biennial for children and youth in İzmir.
Murat Pilevneli was the artistic consultant of the biennial, which featured the works of students
from TED schools across Turkey.
The theme of TED İzmir College “Children and Youth Art Biennial” that aimed to instill aesthetic
awareness in the students and contribute to their cultural development while presenting creative
environments to express themselves through art was “Different”.
The Biennial featured works of painting, graphics, print, sculpture, ceramics, installations,
photography and new media applications from TED Schools as well as different artistic disciplines
and events.
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Müzik
Music

TED İzmir Koleji’nde verilen müzik eğitimi ile hedefimiz öğrencilerin içinde var olan yaratıcılığı
hareket, ritim ve müzik aracılığıyla ortaya çıkartarak, müzik yoluyla kendini ifade eden, özgüven
sahibi bireyler yetiştirmektir.
Okulumuzda tüm kademelerdeki öğrencilerimiz yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri çeşitli
enstrümanlar ve ritim çalgılarıyla donatılmış müzik sınıfları, bireysel enstrüman çalışma odaları
ve çalışmalarını kaydedebilecek stüdyo kayıt odasına sahiptirler.
Öğrencilerimizin sanat ve sosyal alanda gelişmesi ve özgüven sahibi olmaları için müzik
bölümü olarak tüm kademelerdeki öğrencilere seviyelerine uygun olarak bireysel veya
toplu performanslarla bölümümüzün belirlediği zamanlarda öğlen araları müzik dinletileri
yapılmaktadır. Ana sınıfından Lise son sınıfa kadar öğrencilerimiz temel müzik kurallarını bilir,
notaları tanır, farklı müzik türlerini öğrenir, ayırt eder. Okul orkestrası, okul bandosu, okul korosu
ve gitar orkestralarıyla okul sonrası istedikleri çalışmalara katılabilir, okul içi ve dışı yapılan tören,
festival ve yarışmalarda performanslarını sergileyebilirler.

The objective of the music education provided at TED Izmir College is to raise self-confident
individuals who can express themselves through music by unlocking their inherent creativity
through movement, rhythm and music.
Students of all levels benefit from the school’s music rooms equipped with various musical
instruments and private instrument playing rooms to perform their creativity and a recording
studio where they can record their works.
Aiming for our students to improve themselves in artistic and social aspects and build their selfconfidence, the music department organises solo or group music performances during lunch
breaks or other times determined according to the levels of students from all grades. All of our
students from kindergarten to high school seniors know the basic musical rules, recognize the
notes, learn different music genres and identify them. They can participate in the activities of their
choosing after school hours with the school orchestra, school marching band, school choir and
guitar orchestras, and perform in ceremonies, festivals and competitions in and out of school.
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Sanat Akademisi
Art Academy

Sanatçı; düşünen, izleyen, dinleyen, sorgulayan, insanlığın, insan olmanın, yaşamın ne anlama
geldiği üzerine kafa yoran, gerçekleri gören, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan
ve duygularını, düşüncelerini estetik yolla ifade edebilendir. Bir sanatçının sorumluluklarını
gerçekleştirmesi, oldukça titiz ve derin çalışmalar gerektirir. Elbette, öğrencilerine sanatı
sevdirmek, anlatmak, öğretmek ve öğrencilerinin hayatlarına sanatçı gözüyle bakabilmelerini
aşılamak üzere yola çıkan eğitim kurumlarının sorumluluğu da oldukça titiz ve derin bir çalışma
gerektirir.
TED İzmir Koleji Sanat Akademisi, tam olarak bu düşünce felsefesini benimseyerek, Türk Eğitim
Derneği’nin köklü eğitim anlayışının içinden var olmuş bir sanat kurumudur. Alanlarında
profesyonel eğitim almış deneyimli öğretmenlerimiz eşliğinde yürüttüğümüz Sanat Akademisi
programımız, farklı ve zengin içeriği ile eğitim veriyor.
Müzik, Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları’ alanlarında eğitimleri kapsayan TED İzmir Koleji
Sanat Akademisinde müzik alanında eğitim alan öğrencilerimiz dünyanın en önemli müzik
okullarından London College of Music’in sertifika sınavlarına girme hakkına da sahip oluyor.

The artist is the one that thinks, observes, listens, questions, reflects on the meaning of humanity,
being human and life, knows his/her responsibilities toward the community and expresses his/
her emotions and thoughts aesthetically. Fulfilling an artist’s responsibilities requires meticulous
and deep work. Therefore, the responsibility of educational institutions that set out to make their
students love, explain and teach arts and to ensure that they can look at their lives through the
eyes of artists also necessitates meticulous and deep work.
This is exactly the thinking that TED İzmir College’s Art Academy has embraced as an art institution
and emerged from the established educational approach of TED. Our Art Academy program,
which is delivered by experienced teachers with professional training in their respective fields,
provides education with a diverse and rich content.
The successful students that study music in the TED İzmir College’s Art Academy, which provides
education in Music, Visual Arts and Performing Arts, are eligible to enter the certification exams
of London College of Music, a world renowned music school.
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TED İzmir Koleji ve
Sosyal Sorumluluk

TED İzmir College and Social Responsibility

“Hayat Birlikte Oyun Birlikte” Birleştirme Projesi

TED Cumhuriyet Koşusu

2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi başlangıcı itibarı ile Özel TED İzmir Lisesi -Türkiye Özel
Olimpiyatlar Komitesi arasında gerçekleştirilen işbirliği sonucunda başlatılan “Hayat Birlikte,
Oyun Birlikte” Projesi okulumuzun en önemli projelerinden biridir. Öğrencilerimizin zihinsel engelli
özel öğrencilerle düzenli olarak bir araya geldiği ve sportif, sanatsal ve kültürel paylaşımlarda
bulunduğu projenin amacı zihinsel engelli bireylerin topluma kazandırılması ve bu konudaki
farkındalık ve duyarlılığın arttırılmasıdır.

Her yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Urla’da düzenlenerek
artık gelenekselleşen TED İzmir Koleji Cumhuriyet Koşumuz, 7’den
70’e binlerce spor severin katılımı ile gerçekleşiyor. Urla Kum
Plajı’nda başlayıp Osmanlı döneminde inşa edilen ve yaklaşık
150 yıl boyunca ölümcül hastalıkların Osmanlı topraklarına
girmesini önleyen ve koşu için özel izinle Karantina Adasının kapıları
sporseverlere açılıyor.

“Live Together Play Together” Unification Project

The “Live Together Play Together” project, launched at the beginning of the 2017-2018 academic
year by TED İzmir High School in collaboration with the Turkish Paralympics Committee, is one of
the most important projects of our school. The aim of the project, in which our students regularly
meet with mentally disabled special students and engage in sportive, artistic and cultural
exchanges, is to integrate people with intellectual disabilities into society and to raise awareness
and sensitivity about this issue.
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TED Republic Day Run

The annual TED İzmir College Republic Day Run, organized in Urla
on October 29 every year, takes place with the participation of
thousands of sports enthusiasts of all ages. The run starts at the
Urla’s Kum Beach and takes the runners to Karantina Island, which
was built in the Ottoman era and served to prevent deadly diseases
from spreading to Ottoman land for nearly 150 years, now opened
with special permission for the occasion.
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Geri Dönüşüm Odaklı
Sanat Etkinlikleri
Recycling-Focused Art Events

TED İzmir Koleji olarak kaynakların tahribi ve tükenmesine karşı duyarlı bireyler yetiştirme
hedefimizle çevrenin korunmasına yönelik hayata geçirdiğimiz projelerle farkındalık yaratıyoruz.
“Sahil ve Deniz Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor” isimli farkındalık projemiz ile
deniz ve kıyıdan toplanan atıklardan dev bir balık heykeli yaparak çevre ve deniz temizliğine
dikkat çeken TED İzmir Koleji öğrencilerimiz, daha sonra ise dünyada da gündem olan, popüler
bilimde yedinci kıta olarak anılan plastik yığınına gönderme yaparak 1000’e yaķın plastik pet
şişeden dev bir balık heykeli tasarladı. Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak adına farkındalık
yaratma çalışmalarında sanatı aracı olarak kullanan TED İzmir Koleji öğrencileri tarafından
tasarlanan eserlerimiz; İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere farkındalık yaratmak adına
çeşitli lokasyonlarda sergileniyor.

At TED İzmir College, we raise awareness with the projects we implement to protect the environment
with the aim of raising individuals sensitive to the destruction and depletion of resources.
TED İzmir College students drew attention to the environment and the importance of clean seas
by creating a giant fish sculpture from the wastes collected from the sea and shores as part of
our awareness project “Coastal and Marine Waste Turns Into Art in the Hands of Our Children.” The
giant fish sculpture was made with nearly 1,000 plastic bottles in reference to the ocean garbage
patch, also known as the seventh continent of waste in popular culture. The works designed by
TED Izmir College students who used art as a means to raise awareness about leaving a better
world to future generations are exhibited at a number of locations including Istanbul, Izmir and
Ankara to keep the issue on the agenda.
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Güvenlik
Security
TED İzmir Koleji’nde öğrencilerimizin güvenliği için gerekli tüm
önlemler alınmıştır. Kamera sistemi ile sınırları kayıt altında olan
okulumuz, 24 saat eğitimli güvenlik görevlileri ile korunmaktadır.
Okul çıkış saati dışında öğrencinin alınabilmesi için izin prosedürü
oluşturulmuştur. Dışarıdan yabancı girişini denetlemek için veli
kimlik kartları tasarlanmıştır.
Sınıf mobilyaları ve sınıf içinde kullanılan tüm eğitim materyalleri
çocukların güvenliği düşünülerek tasarlanmıştır.

All necessary have been taken to ensure the security of students
at TED İzmir College. Under CCTV surveillance, the school is also
protected by trained security guards 24/7. A permit procedure is
in place to allow students to be picked up from the school out of
school hours. Identity cards for parents have been designed to
monitor the entry of visitors into the school.
Class furniture and all training materials for in-class use have been
designed with the safety of childiren in mind.

Beslenme
Nutrition
“Yemek listelerimiz, öğrenci temsilcileri, öğretmen temsilcileri
ve uzman diyetisyenden oluşan bir komite tarafından; besin ve
kalori değerleri de dikkate alınarak; aylık olarak belirlenir. Bu liste
doğrultusunda yemeklerimiz; eğitim kurumları başta olmak üzere
pek çok büyük kuruma yemek hizmeti verme konusunda uzman
bir yemek firması tarafından, okulumuzda özel olarak hazırlanır.
Okulumuzda ortaokul ve lise öğrencilerimize hizmet veren iki ayrı
kantin bulunmaktadır.”
Okulumuzda belirli aralıklarla düzenlenen International Day
kapsamında, dünyanın önemli mutfaklarından lezzet örnekleri
öğrencilerimizle buluşarak farklı kültürleri keşfetmelerini sağlıyoruz.
Ayrıca sağlıklı atıştırmalık ve sağlıklı içecekler ile ilgili de farklı
dönemlerde eğlenceli atölyeler ve aktiviteler öğrencilerimizin de
katılımı ile gerçekleşiyor.

“School menus are prepared monthly by a menu committee which
consists of student representatives, teacher representatives and a
dietician. The committee takes into account nutrition and calorie
values while making selections. At high school level, students are
only served lunch. There are two snack bars at school serving middle
school and high school students separately.”
At TED Izmir College, Within the scope of International Day, which is
organized at certain intervals, we provide our students to discover
variety of cultures by providing them the chance to the taste from
precious The World cuisines. In addition, enjoyable workshops and
activities related to prepare nutritious snacks and drinks take place
at various times with the active participation of our students.
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Sağlık
Healthcare

TED ÜNİVERSİTESİ (TEDÜ)

TED UNIVERSITY (TEDU)

“Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız.”
TED Üniversitesi, Ankara’da, Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuştur. Eylül 2012 döneminde ilk
öğrencileri ile buluşan TED Üniversitesi, akademik faaliyetlerini Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Dil Okulu ve Temel Birimler Birimi aracılığıyla sürdürmektedir.

“We make a difference also in higher education.”
Okulumuzda tam zamanlı bir hemşire ve yarı zamanlı bir hekimden
oluşan deneyimli bir sağlık ekibi bulunmaktadır. Revirimiz acil
durumlar için ilk yardım materyalleri açısından donanımlıdır.

An experienced team of healthcare professionals is available at
our school with a full-time nurse and a part-time nurse and a parttime physician. Our healtcare unit is fully equipped with first-aid
materials for emergencies.
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TED University was established by the Turkish Education Associaton – Higher Education Foundation (TEDYÜV) in Ankara.
Opening its doors to the first series of students in September 2012, TED University undertakes its academic activities
through its Faculty of Education, Faculty of Engineering and Architecture, Faculty of Economic and Administtravite
Sciences, English Language School and Basic Sciences Unit.
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