
TED KOCAELİ KOLEJİ
ÖZEL ANADOLU LİSESİ



1

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 

1928’de kuruldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, her türlü yoklukla ve cehaletle mü-

cadele edilen bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 

derneğin meşalesini yaktı.

Türk Eğitim Derneği, bugün ülke genelinde ve KKTC’de olmak üzere 40 Okulu, Üniversitesi, düşünce kuruluşu, temsil-

cilikleri, öğrenci yurtları, iktisadi işletmesi, senfoni orkestrası, okullarının mezun dernekleri ve spor kulüpleri ile ülkemizin 

geleceğini hazırlayan büyük ve benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur.

TED Okulları Nasıl Bireyler Yetiştirir?

Türk Eğitim Derneği Okulları;

• Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,

• Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,

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

• Yüksek ahlaklı,

• Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,

• Çevreye duyarlı,

• Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

• Bilimsel düşünen,

• Empati kuran ve farklılıklara saygılı,

• İletişim becerileri kazanmış,

• Özgüveni yüksek,

• Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,

• Kültür, sanat ve spor alanlarında yer edinebilecek bilgi, beceri ve değerlere sahip,

• Dünya vatandaşı olma vizyonuna sahip  bireyler yetiştirir.

Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim Öğretim Anlayışı 

Türk Eğitim Derneği Okullarında;

• Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,

• Öğrenci merkezli,

• Ulusal değerleri esas alan,

• Evrensel bakış açısına sahip,

• Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,

• Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,

• TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, 

• Pozitif disipline dayalı, 

• Dinamik ve yenilikçi 

bir eğitim ve öğretim anlayışı esastır.
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TED KOCAELİ KOLEJİ
TED Kocaeli Koleji inşaatına Kasım 2014’te başlanmış ve 19 Ağustos 2015 tarihinde gerekli kurum açma izini ve çalışma 

ruhsatları alınarak 2015 - 2016 eğitim - öğretim dönemi başında, 28 Eylül 2015 tarihinde eğitime başlamıştır. İki yıl sonra 

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi 9. sınıflar ile kademeli olarak eğitim öğretime başlamıştır. TED Kocaeli Koleji ilk 

mezunlarını 2020-2021 öğretim yılında verecektir.

“TED’li Olmak Ayrıcalıktır” felsefesi ile nitelikli eğitim almış, çağdaş ve dünya vatandaşı bireyler yetiştirme ilkesi ile eğitim 

öğretim faaliyetlerimize devam     etmekteyiz.

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesinde öğrenim gören her bir öğrencimizin ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak         

zihinsel, duygusal, fiziksel ve kültürel açılardan bir bütün olarak sürekli gelişmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerimizi farklılıklara 

saygılı, kendini özgürce ifade edebilen ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflenmekteyiz.

Öğrencilerimiz, çağın gerektirdiği becerileri kazandırmaya yönelik hazırlanmış olan alternatif programlar ile yükseköğretime 

ve meslek yaşamlarına hazırlanırlar.

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

Misyonumuz hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş lider bireyler yetiştirmektir.

Türk Eğitim Derneğinin vizyon ve misyonunu esas alarak;

 

VİZYONUMUZ

Akademik, kültürel ve sosyal alanlarda çağdaş bir eğitim anlayışı doğrultusunda ülke çapında ve uluslararası düzeyde 

saygın bir eğitim kurumu olmaktır.

 

MİSYONUMUZ

Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş lider bireyler yetiştirmektir.
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EĞİTİM PROGRAMIMIZ
TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi, “Anadolu Lisesi” statüsünde dört yıllık bir lisedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-

dan belirlenmiş olan ulusal müfredatın içeriği, öğrencilerimizin yaşam ve kariyer beklentileri doğrultusunda şekillendirilmiş 

alternatif programlarla desteklenmektedir.

Kariyer planlamasının yapılmaya başlandığı 9 ve 10. sınıflarda öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışı üniversiteler tanıtılır. İlgi 

duydukları meslek grupları hakkında    bilgi verilir. 9 ve 10. sınıfta PDR uzmanlarımız tarafından yürütülen “Mesleki Gölge 

Programı”na yönlendirilirler. Böylece öğrencilerimizin 11. sınıfta alan seçimlerini bilinçli yapmaları sağlanır. 

Akademik çalışmalar hafta içi ve hafta sonu düzenlenen kurs ve etütler ile güçlendirilir. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda 

öğrenci kulüpleri ve sanat, spor kursları ile de öğrencilerimiz desteklenir. 

Modern çağın gereklerine uygun olarak hazırlanmış akademik dersliklere ilave olarak çeşitli branş atölyeleri, laboratu-

varlar ve kütüphaneler kullanılarak öğrencilerimizin kazanımlarının kalıcı olması sağlanmaktadır. 

Üniversite Desteği

15 Mayıs 2018 tarihinde Kocaeli Üniversitesi ile sosyal ve bilimsel iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile 

öğretim programlarının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi konularında üniversite 

tarafından uzmanlık desteği alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası programlarda yapılan çalışmalarda akademik desteği 

alınmaktadır. Her yıl tüm 9. sınıf öğrencilerimize üniversite eğitmenleri tarafından sertifikalı “İnovasyon ve Girişimcilik 

Eğitimi” verilmektedir. Bu eğitimden edindikleri kazanımlar ile öğrencilerimiz    ulusal ve uluslararası platformlarda bilimsel 

yarışmalara katılmaktadırlar.

K12NET Öğrenci Takip Sistemi

Okulumuzda yapılan ölçme değerlendirme süreçleri, akademik çalışmalar, rehberlik çalışmaları, sağlık hizmetleri, öğrenci 

devam devamsızlığı, öğrenci-veli duyuruları k12net sistemi üzerinden yürütülür.

Öğrencilerimizi ileri düzey akademik bilgi ile donatırken aynı zamanda yaşam ve kariyer becerilerinin de en üst düzeyde 

olmasını sağlamak için öğretim programlarımızı aşağıda belirtilen yetkinlikleri kazandırmaya odakladık.

• Hedef koyma becerisi

• Zaman yönetimi ve planlama becerisi

• Sunum ve iletişim becerileri

• Problem çözme becerisi

• Analitik düşünebilme becerisi

• Eleştirel düşünebilme becerisi

• Araştırma yapma ve bilgiye ulaşma becerisi

• Analiz yapma becerisi

• Bilgiyi üretebilme ve kullanabilme becerisi 

• Yeni teknolojileri etkili bir biçimde kullanabilme becerisi

• Etik değerlerlere sahip olma

• Sosyal ve çevresel bilince sahip olma

• Uluslararası farkındalığa sahip olma
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Yabancı Dil Eğitimi

Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve MEB onaylı 

k12 bütünlüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda uygulanmaktadır. 9 ve 10. sınıfta yoğunlaştırılmış 

İngilizce programını tamamlayan öğrencilerimiz OXFORD AQA İkinci Dil Olarak İngilizce sınavına girerek, başarılarını 

uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile belgelendirirler. 11 ve 12. sınıfta ise öğrencilerimiz İngilizceyi üniversite düzeyinde 

kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen TOEFL, IELTS, CaMLA vb. sınavlara yönlendirilirler.

Öğrencilerimizin Türkçemizi ve İngilizceyi yaşamlarında etkin biçimde kullanan bireyler olmalarını sağlamak için gerekli 

dil becerilerini kazandıracak çalışmalar tüm branşlarımızın müfredatına dahil edilmiştir.

Öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca veya İspanyolca dersleri verilmektedir. Almanca dil eğitimi alan öğren-

cilerimiz FIT sınavına ve İspanyolca eğitimi alan öğrencilerimiz de DELE sınavına yönlendirilir. 

Öğretim yılı başında 9. sınıfa başlayacak öğrencilerimize birinci yabancı dil ve ikinci yabancı dil derslerinden                        

hazırbulunuşluk sınavı uygulanır. Başlangıç, orta ve ileri olmak üzere kur sınıflarında yabancı dil öğrenirler. 

Üniversite Hazırlık Çalışmaları

9. sınıftan başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar yurt içi ve yurt dışı üniversitelere giriş için gerekli çalışmaların tamamı oku-

lumuzun deneyimli öğretmen kadrosu tarafından yürütülmektedir. Öğretmenlerimiz hafta içi yapmış oldukları çalışmaları 

kurs ve etütler ile pekiştirmektedirler. Bu akademik çalışmalar “Ölçme Değerlendirme Birimi” ile “Rehberlik Birimi”nin 

yapmış olduğu çalışmalar ile desteklemektedir.
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ULUSAL VE ULUSLARARASI PROGRAMLAR

Türk Eğitim Derneği (TED) Okullarında öğrencilere, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarının kazandırmayı 

hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında onların ilgi, yetenek ve gereksinimleri doğrultusunda çeşitli alanlarda farklı 

programlardan yararlanma olanağı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz kendilerine sunulan alternatif programların kriterlerini 

sağlamaları durumunda birden fazla programa dahil olabilirler.

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI (BİYP)

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı; bilim alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel 

düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline      getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. BİYP   bireylerin özellikle üst öğrenim yaşamlarına akademik yönden ulusal ve 

uluslararası üniversitelere başvurularda önemli katkılar sağlamaktadır. 

BİY Programı, bilim kavramı doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin zenginleştirildiği; öğren-

cilerin araştırma yapmalarını, araştırma sonucunda da ürün ortaya çıkarmalarını ve üretken         

olmalarını esas alan dört yıllık bir programdır. 

BİY Programının Amaçları 

1. Bilimi; teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkilendirmek 

2. Bilimsel araştırma için gerekli olan becerileri, stratejileri ve alışkanlıkları geliştirmek 

3. Temel bilimlerde gereksinim duyulan nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek 

4. Bilimsel çalışmalara ilgi duyan yetenekli öğrencileri yükseköğrenime hazırlamak 

BİY Programı’na katılan öğrenciler; temel bilimsel süreç becerilerini (gözlem, sınıflama, tahmin, çıkarım yapma, iletişim, 

ölçme) ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerini (tablo oluşturma, grafik çizme, değişkenleri belirleme, değişkenler 

arasında ilişki kurma, operasyonel tanımlama, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, hipotez kurma, deney tasarlama, 

deney yapma, verileri yorumlama) geliştirirler ve bu alanlarda yetkinlik kazanırlar.

BİY Programı’na TED Genel Merkez tarafından hazırlanan Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Sınavı ile öğrenci seçimi 

yapılır. Ortaokul müfredatını özümsemiş ve üst düzey beceriler kazanmış öğrenciler programa dahil edilir. 

BİY Programı’nda kullanılan Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri öğretim programları Talim Terbiye Kurulu 

Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Programın içeriği, uluslararası alanda yer alan bilim ile ilgili yeni gelişmeleri kapsar 

nitelikte ve bilginin değişen dinamiğini karşılayabilecek şekilde bilim felsefesi, bilim tarihi ve bilimsel yöntem kavramları 

çerçevesinde hazırlanmıştır.

İŞLETME VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONSEYİ

(BTEC-Business And Technology Education Council)

Bir meslek edindirme programı olan BTEC, akademik gerekliliklerin yanı sıra iş dünyasının 

beklentilerini de göz önünde bulundurur.

MEB onaylı olan BTEC dersleri, ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye’de sadece TED Okullarında 

uygulanmaktadır.

Yapılan araştırmalar bugün 12 yaşında olan çocukların %65’inin henüz var olmayan mesleklerde çalışacaklarını gös-

termektedir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak adına ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğilimlerini destekleyici 

yetkinlikler kazanmaları hedeflenmiştir. 

BTEC, mevcut eğitim sistemine, uygulama odaklı ve 21. yy öğrenme becerileri çerçevesinde alternatif bir eğitim modeli 

sunar.
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BTEC Programlarının Amaçları

• Öğrencilerimizin içinde bulundukları mevcut eğitim sisteminin uygulama odaklı  bir eğitim modeli ile desteklenmesi

• 21. yy neslinin farklı meslekleri deneyimleyecek olmalarından hareketle ortaöğretim sürecinden başlayarak farklı 

disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını ve yeterliklerini görme fırsatı sunmak

• Yapılan çalışmaları uluslararası düzeyde kabul gören “ödül (award), sertifika (certificate), diploma” düzeylerinde 

BTEC mesleki yeterlik belgeleri ile belgelendirmek

• Yükseköğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünme becerilerini uygulamaya yönelik 

içeriklerle tecrübe etmek 

• 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında 1500 programdan faydalanma imkanı bulabilmek

• İngiltere, Avrupa ve Avusturalya üniversitelerinde eğitim fırsatı kazanmak

• BTEC sertifika ve diplomaları ile mezuniyetten sonra iş bulma fırsatlarını artırmak

• Mezun oldukları mesleğin yanı sıra BTEC belgeleri ile kazandıkları yeterlikleri kullanarak farklı bir mesleği de yapa-

bilmek.

Okulumuzda BTEC: Lise öğrencilerimiz için Seviye 2 “Yaratıcı Medya Üretimi” dersi verilmektedir. Bu ders 15 kredilik 

bir serifika programıdır.

OXFORD AQA ULUSLARARASI GENEL ORTAÖĞRETİM EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI (GCSE)

Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and 

Qualification Alliance) sınav uygulama alanında dünya çapında uluslararası öğretim programları 

ve yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biridir.

Oxford AQA Uluslararası GCSE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan 

uluslararası sertifikalar arasında yer almaktadır. 

Oxford AQA işbirliği ile hazırlanan Genel Ortaöğretim Sertifika Programı kapsamında yer alan “İkinci Dil Olarak İngilizce 

Eğitimi Sertifikası”, Lise öğrencileri için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalar arasında yer        

almaktadır. TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesinde uygulanmakta olan bu programı bitiren öğrenciler sertifika almaya 

hak kazanmaktadırlar. Sözkonusu sertifika, dünyanın bazı ülkelerinde, üniversiteye girişte öğrencilere avantaj sağlayan 

nitelikte bir belgedir.

Öğrenciler Oxford AQA (Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği) işbirliği ile hazırlanan bitirme sınavlarına girerek 

dil yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler. Bu sınav, öğrencilerin uluslararası sınavların 

formatlarını tanımalarını sağlar. Program, öğrenciye başarısının dış değerlendirme kriterlerine göre ölçümünü mümkün 

kılar ve üniversiteye girişte kullanabileceği sertifikaları kazandırır.

GCSE İkinci Dil Olarak İngilizce programının içeriği, öğrencileri tutarlı ve sürdürülebilir bir dil öğrenme / geliştirme sürecine 

teşvik etmektedir.

9 ve 10. sınıflarda uygulanan ‘GCSE İkinci Dil olarak İngilizce’ dersi, öğrencilerin sentez ve organizasyon becerilerinin 

yanı sıra çıkarım yapma, dil analizi gibi konularda da beceriler kazanmalarını ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. 

Sınav dört temel beceri alanında (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) uygulanmakta ve değerlendirmeler ayrı ayrı 
yapılmaktadır.

Yurt dışındaki üniversitelerin birçoğu artık üniversite başvurularında öğrencilerin lise yıllarında göstermiş oldukları akademik 

performanslarını da değerlendirmektedir. Bu anlamda öğrencilerin lise hayatı boyunca girmiş olduğu uluslararası sınavlarda 

aldıkları puanlar üniversite başvuru sürecinde ve öğrencinin üniversiteye kabulünde önemli bir katkı sağlamaktadır.

Oxford AQA İkinci Dil olarak İngilizce sertifikası alan öğrencilerimiz bir üst sınıfta uluslarararası kabul gören ve İngilizceyi 

üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen TOEFL, IELTS, CaMLA vb. sınavlara yönlendirilirler.
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TED-KANADA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI             

TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığının imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde 

tüm TED Okulları öğrencileri, kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak 
bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. 
Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik  anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve               
insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma        
fırsatı sunar.
Programa Katılan Öğrencilerimizin Kazanımları:
• Genç yaşta kendi ayakları üzerinde durabilme
• Liderlik becerisi kazanma
• Adaptasyon sürecini güvenli bir ortamda geçirme
• Sorumluluk alma bilincinin oluşması 
• Sanat, spor ve müzik alanında çalışmalar yapabilme
• Lise mezuniyetinde çift diploma sahibi olabilme,

• Kanada üniversitelerine daha kolay geçiş yababilme olanağıdır. 

PROGRAM ÇEŞİTLERİ
Akademik Ay Programı: Mayıs ya da eylül ayında bir ay süre ile Kanada’da lise eğitimi göreceklerdir. İngilizce dil        
becerilerini geliştirmelerini ve karşılıklı kültür alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.
Tek Dönem Öğrenci Değişim Programı: Öğrenciler bu programa lisenin her yılının 2. döneminde dahil olabilirler. Ancak 
12. sınıfın 2. dönemi, Akademik Dönem Programı için önerilmemektedir. Bu program öğrencilerin bir dönem boyunca 
Kanada’da lise eğitimi görmelerini, İngilizce dil becerilerini geliştirmelerini ve karşılıklı kültür alışverişinde bulunmalarını 
sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.
Tam Yıl Öğrenci Değişim Programı: Öğrenciler bu programa lisenin her yılında dahil olabilirler. Program, eylül ayında 
başlar ve haziran ayında biter. Programa göre, öğrenciler lisenin herhangi bir sınıfında eğitimlerinin bir yılını Kanada’da 
okuyabilme şansına sahiptirler.
Öğrencinin Kanada Değişim Programı dönüşünde devam ettiği okuluna tekrar dönmesi garanti edilir. Öğrenci Kanada’da 
aldığı derslerin denkliğini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denklik Şubesi’ne ibraz eder. Kanada’daki eğitim sonrasında öğrenci 
kendi okulundaki eğitimine, başarılı olduğu dersleri sayılarak ve ders yılı    kaybetmeden devam edebilir. 
Kanada’da en az bir yıl eğitim aldıktan ya da diploma alındıktan sonra Kanada’daki bir üniversiteye çok rahat kayıt 

yaptırılabilir. Bunun için lise eğitiminin son iki yılında alınan derslerin, okumak istenen bölümle ilgili olması gerekmektedir.

ERASMUS+ PROJESİ

Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan Erasmus+; okul eğitimi,      

yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik projeleri desteklemekte, 
bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlamaktadır.
Erasmus+ Okul Eğitimi stratejik ortaklıkları ise, uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların       
geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin eğitim kurumları 

arasında yaptığı ortaklıklardır.
TED Kocaeli Koleji, 2018-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programına dahil olarak, proje ev sahibi 
ülkenin (İspanya) başvurusuyla, “The Influence of Emotions in History. A New Tool for Citizenship” adlı projede ortak 
ülkelerden biri olmuştur.
Proje kapsamında İspanya, Türkiye, İsveç, İtalya ve Yunanistan’a hareketlilikler düzenlenmektedir.   2 yıl sürecek olan 
projenin amaçları; tarih öğretiminde yeni metotları tanımak ve tanıtmak, insanların duygularının ve eylemlerinin toplu-
mumuzdaki tarihsel olaylara etkisini göstermek, Avrupa’daki okullarla iyi uygulamaları paylaşmak, kültürel etkileşim 

sağlamak, öğrencilerin İngilizceye yatkınlıklarını ve meraklarını artırmak farklı aksanları duyarak kendilerini geliştirmek 

ve yabancı dile maruz kalıp, dil gelişimlerini destekleyerek Dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlamaktır. 
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ÖĞRENCİ  KULÜPLERİMİZ
➥ Akıl Oyunları Kulübü

 Çeşitli grup oyunları ve bireysel oyunlar ile kulüp öğrencilerimizin problem çözme, olasılıklar mantığını anlama, ayırt 

etme ve anlama, dikkatli ve öngörülü olma, zaman yönetimi, organizasyon ve mücadele etme becerileri gelişmektedir. 

Öğrencilerimiz “Zeka ve Akıl Oyunları”  eğitimi almış öğretmenlerimizle çalışmaktadır. Hedefimiz ulusal ve uluslararası 

yarışmalarda okulumuzu temsil etmektir.

➥ Anatomi Kulübü

 Tıp, Moleküler Biyoloji, Genetik Mühendisliği ve benzeri mesleklere ilgi duyan ve bilim okur yazarı öğrencilerimizin tercih 

ettiği bir kulüptür. “Vücudumuzdaki Sistemler” konusu araştırılıp öğrenildikten sonra büyükbaş hayvanlara ait kalp, 

beyin, akciğer, böbrek, karaciğer gibi organlar yakından incelenir. Teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği 

çalışmalarda öğrencilerimiz organların anatomik yapılarını görerek, yapı-görev arasındaki ilişkiyi çok daha iyi           

kavrayabilmektedir. 3D videolar izlenerek konular pekiştirilir. 

➥ Arkeoloji Kulübü

 Arkeoloji Kulübü öğrencileri Tarih ve Coğrafya öğretmenlerinin rehberliğinde İlk Çağ Uygarlıkları ile birlikte Kocaeli’nin 

antik dönemlerinin tarihi ve coğrafyasını, sanat eserlerini ve mimarisini inceler. Yıl boyunca yapılan araştırmaların 

sonuçları sergilenerek tüm öğrencilerle paylaşılır. Kocaeli Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Kasr-ı Hümayun 

gibi yerel müzeler ziyaret edilerek mirasçısı olduğumuz uygarlıkların izleri yerinde incelenir.

➥ Basketbol Kulübü

 Basketbol Kulübünün amacı, öğrencilerimize seviyelerine uygun, gelişimlerini destekleyici antrenmanlar ve oyunlar 

ile maksimum performansı kazandırmaktır. Kulüp çalışmalarında bireysel becerilerini geliştirken takım ruhu ile hareket 

etme becerisi ön plana çıkarılır. Ayrıca, liderlik ve stratejik düşünme becerileri üzerine de çalışmalar yapılır. 

➥ Dans Kulübü

 Dans Kulübü öğrencileri profesyonel eğitmenler eşliğinde çalışır. Yapılan çalışmalar bedeni tanıma ve kullanma 

farkındalığını sağlar. Esnek ve güçlü  bir postür, zarif bir beden formu oluşturmak için çalışmalar yapılır. Kişinin     

kendini rahat ifade etmesine yardımcı olur. Kulüp öğrencilerimiz dans festivallerine ve yarışmalara katılır.

➥ Dünya Vatandaşlığı Kulübü

 Dünya Vatandaşlığı Kulübü kapsamında öğrencilerimiz TED Üniversitesi Dünya Vatandaşlığı Yan Dal Programındaki            

9 ders içeriğinin uyarlanmasıyla çalışmalar yapmaktadırlar. Kulüp dili İngilizcedir. Dünya Vatandaşlığı Kulübünün 

amacı öğrencilerimizin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini 

sağlamak ve öğrencilerimizde sorumluluk bilincini geliştirmektir. Bunun yanı sıra kulüp kapsamında yapılan çalışmalar 

öğrencilerimizi üniversite ortamına hazırlamakta ve akademik ortamda İngilizce konuşma ve yazma becerilerini 

geliştirmektedir. Öğrencilerimiz Dünya Vatandaşlığı Kulübü kapsamında her yıl bir TED Okulunda gerçekleştirilen 

zirveye katılıp, çalışmalarını paylaşarak interaktif etkinliklere katılma imkanı bulmaktadır.
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➥ İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü

 Bilim İnsanı Yetiştirme Programı kapsamında öğrenciler 9.sınıfta inovasyon kulübüne katılırlar. Kulübün çatısı          

altında öğrenciler araştırma yaparak ve yaratıcı fikirler geliştirerek sorunlara çözüm üretmektedirler. Kendi küçük 

ölçekli şirketlerini kurarak şirketin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu oluşturur, organizasyon yapısını kurar, fizibilite 

çalışması yapar, hedef kitlesini belirlerler ve ürün / hizmet geliştirir.

 Öğrencilerimiz her yıl Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden gelen bir eğitmenden aldıkları           

“İnovasyon ve Girişimcilik” eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alırlar.

 Öğretmenlerinin rehberliğinde yıl içinde tasarladıkları inovatif ürünleri iş planları ile birlikte TED Ankara Kolejinde 

mayıs ayında yapılan “İnovasyon ve Girişimcilik Fuarı”nda sergilerler. Ayrıca geliştirdikleri ürünlerle birlikte diğer 

ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.

➥ Masa Tenisi Kulübü

 Masa Tenisi Kulübü, öğrencilerimizin sosyalleşmesine katkıda bulunur, el-göz koordinasyonuna destekle beraber, 

yarışma psikolojisini ve yenme yenilme duygularını geliştirir. Hızlı düşünebilme yeteneğini arttırır. Bir saatlik masa 

tenisi oyunu ile 300 – 400 kalori harcamakla birlikte, çeviklik ve hareket kazandırmaktadır. Aynı zamanda doğru 

teknik ve ısınma ile uygulandığı zaman, pek çok spor dalına göre sakatlanma riski çok azdır. Öğrencilerimiz Masa 

Tenisi Kulübü kapsamında okul içinde düzenlenen müsabakalara katılır ve il genelinde yapılacak olan turnuvalarda 

da okulumuzu temsil eder.

➥ MUN Kulübü
 MUN (MODEL UNITED NATIONS)-Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından       

canlandırıldığı konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek 

dünya meselelerini tartışmaktadır. Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN Konferanslarında 

öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, 

Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev almaktadır. Dünyanın farklı şehir ve ülkelerinden gelen delegeler için 

iletişim dili İngilizce olup kültürel etkileşim içinde çerçevesinde paylaşım içinde olunur. Öğrenciler dünya meselelerine 

farklı bir bakış açısı ile bakar, genel kültür seviyesi artar ve araştırma, yazma, tartışma, topluluk önünde konuşma 

yapma, fikirlerini ifade etme gibi çok önemli akademik beceriler edinir ve geliştirirler. TED Kocaeli Özel Anadolu   

Lisesi MUN Kulübü öğrencileri 2017 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok konferansa katılmış ve bu becerileri 

geliştirme olanağı bulmuşlardır.

➥ Robotik Kulübü

 Robotik, kodlama, STEM ve matematik öğrenimini eğlenceli hale getirerek öğrencilerin bilgisayar platformunda lego 

parçaları ile kodlama öğrenmesini hedefliyoruz. Verilen temaya göre  görevleri gerçekleştiren robotlar tasarlayıp, 

araştırmalar yapıp projeler geliştiren kulüp öğrencilerimiz her yıl düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor/First 

Lego League turnuvalarına katılır.

➥ TED-Ed Kulübü

 Dünyanın en büyük konferans platformu olan Teknoloji, Eğlence ve Dizayn-TED’in dünya çapında okullar için   

başlattığı TED Ed Kulüp faaliyeti, okulumuz öğrencileri tarafından yenilikçi fikirlerini TED tarzı konuşmalarla yaymaya 

hazırlanıyor. Bu faaliyetler kapsamında öğrencilerimiz, TED Ed tarafından sağlanan müfredat doğrultusunda sunum 

hazırlama, topluluk önünde konuşma, video hazırlama, animasyon ve çeşitli dijital çalışmalar yapma becerilerini 

geliştirme fırsatı elde etmektedirler. TED-Ed Kulübü öğrencilerimize tutkularının peşinde koşmalarına imkan sağlamak 

için yer ve zaman vermeyi ve fikirlerini sunma konusunda kısa süren, TED benzeri, konuşmalar ile desteklemeyi 

hedefler. 
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➥ Tiyatro Kulübü

 Tiyatro Kulübü öğrencilerimiz Kocaeli Şehir Tiyatrosu işbirliği ile iki profesyonel eğitmen ile çalışmaktadır. Öğrencilerimiz 

doğru, etkili ve güzel konuşma, beden dilini kullanma, iletişim ve etkileşim, kurallara uyma, sorumluluk gibi pek çok 

konuda bilgi ve becerileri sahibi olurlar. Tüm yıl boyunca hazırladıkları oyunu okul içinde ve okul dışında sahnelerler. 

Tiyatro Kulübümüz 2017-2018 öğretim yılında “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu, 2018-2019 öğretim 

yılında “İstanbul Efendisi” oyununu sahnelemiştir. 

➥ Orkestra Kulübü

 Orkestra kulübümüzün amacı, öğrencilerimize seviyesine uygun parçaları çalabilme fırsatı vererek çalgı çalabilen 

yeteneğini pekiştirmek, birlikte müzik yapma alışkanlıklarını desteklemek ve müzikalitelerinin gelişmesini sağla-

maktır.  Kulübümüz 9 ve 10. sınıflarımızdan enstrüman yeterliliği olan öğrencilerimizden oluşmaktadır. Okulumuzda 

gerçekleştirilen önemli gün ve haftalarda görev almakla beraber, öğretim yılı içerisinde kendi repertuvarlarını oluşturarak 

konserlere ve yarışmalara hazırlanmaktadırlar. 

➥ Voleybol Kulübü

 Voleybol Kulübümüz, öğrencilerimizin voleybola olan ilgilerinin artırılması, voleybola özgü hareketlerin öğrenilmesi,         

birlikte hareket etme becerilerinin geliştirilmesi ve takım oyununun önemini kavrayıcı çalışmaların yapılmasını 

amaçlar. Voleybol, beden kontrolü sağlamak açısından oldukça yararlıdır. Voleybol öğrencide görev ve sorumluluk 

duygusunu geliştirir. Aynı zamanda okul takımlarına öğrencileri hazırlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

➥ Yazılım Kulübü

 Yazılım kulübü, programlama ve algoritma ile çalışmaların yapıldığı güncel teknolojilerin takip edilip konuşulduğu bir 

kulüptür.

 Yazılım kulübünde programlama bilgisi olmayan yeni öğrenciler için temel programlama eğitimi (.NET C# ) verilmek-

tedir. Örnek projeler ile yazılım dünyasına adım atılmakta okulumuzun ihtiyacı olan yazılımlar geliştirilip ve yazılım 

projeleri yapılmaktadır. Programlama temeli/bilgisi olan öğrenciler ile ek çalışmalar yapılarak liseler arası programlama 

yarışmalarına (KODFL ve CODEFEST) hazırlanılmaktadır. 

➥ Yüzme Kulübü

 Yüzme Kulübünde öğrencilerimiz havuz kurallarını, yüzme sporuna özgü malzemeleri bilirler ve tanırlar. Yüzme 

Kulübünde öğrencilere doğru  yüzme teknikleri öğretilmektedir.  Ayrıca sporcu öz disiplini alan öğrencilerimiz sorum-

luluk alma ve günlük yaşantısını programlama becerilerini geliştirir.
 

 

Okul Spor Takımlarımız

➲ Basketbol Takımı

➲ Voleybol Takımı

➲ Yüzme Takımı

➲ Masa Tenisi Takımı
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