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CAS  ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRME SÖZLEŞMESİ 

 Bilindiği gibi TED Ankara Koleji IB programını tamamlamak için öğrencilerin CAS sorumluluklarını yerine 

getirmesi gerekmektedir. Bu sene salgın koşullarında öğrencilerimizin sağlığı için yapılacak etkinliklerin 

genellikle evde ya da açık havada yapılması tercih edilmektedir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi, 

belgelenmesi ve paylaşımı konusunda öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken bazı hususlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

1. Öğrenciler yapmayı planladıkları tüm aktiviteler için öncelikle CAS danışmanından onay almalıdır. 
2. Öğrenciler seçtikleri branşlar ile ilgili olarak kendilerine okulumuz zümre öğretmenlerinden birini 

rehber öğretmen olarak seçmeli, bunu CAS danışman öğretmenleri ile paylaşmalıdır. 
3. Öğrenciler CAS  çalışmalarının her aşamasında rehber öğretmenler ile çalışma içeriklerini 

paylaşmalı  ve bu çalışmalarını onaylatmalıdır. 
4.  Öğrenciler CAS ile ilgili tüm çalışmalarını seçtikleri rehber öğretmenleri eşliğinde 

gerçekleştirmelidir.  
5. Öğrenciler branşlarla ilgili etkinliklerde (Ders verme vb.) ilgili branşın rehber öğretmenlerinden 

onay ve destek alarak  çalışmalarını onların gözetmenliğinde yürütmelidir. 
6. Eğer öğrencilerimiz yapacakları etkinliklerde kendi yaş gruplarından daha küçük öğrencilerle 

çalışacaklarsa; (Küçük sınıflara bir etkinlik düzenlemek gibi) öncelikle TED Ankara Koleji öğrencileri 
tercih edilmelidir.  

7. Öğrenciler, projeye ya da aktiviteye dahil edilmesi planlanan yaş grubunun müdür yardımcılarına 
danışarak katılımcı öğrencilerin seçiminde onlardan destek almalıdır. Tüm etkinlik boyunca 
paylaşılacak dökümanlar ya da ders planları hem rehber öğretmen hem de CAS danışman 
öğretmenleri tarafından onaylanmalıdır. 

8.  Öğrenci okul dışından bir grup ile çalışmalarını gerçekleştirmek isterse bu öğrencilerin velilerinden 
izin dilekçesi alınmalı ve alınan bu dilekçeler CAS danışmanlarına çalışma başlamadan en az 1 hafta 
öncesinde iletilmelidir. 

9. Öğrenci çevrimiçi olmayan bir etkinlik yapmak isterse velilerden izin belgesi alınmalı ve bu belgeler 
CAS danışmanlarına iletilmelidir. 

10. Planlanan her etkinlikte rehber öğretmenlerin onayı alındıktan sonra  CAS danışmanları konu ile 
ilgili bilgilendirilmelidir. 

11. Öğrenciler çalışmalarını herhangi bir aşamada sosyal medyada paylaşmak isterlerse mutlaka 
rehber öğretmenlerinden ve CAS danışman öğretmenlerinden içerik ve kullanılacak materyaller 
ile ilgili onay almalıdır. 

12. Öğrenciler onay almadan kendi sosyal medya hesaplarında ya da TED uzantılı herhangi bir hesap 
aracılığı ile paylaşım yapamaz. 
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13. Öğrenciler, sosyal medya paylaşımlarında kişilerin görsellerini, videolarını ya da bilgilerini 
kullanmadan önce mutlaka izin almalıdır. Bu, veri sorumlusu sıfatı ile TED Ankara Koleji Vakfı 
Okulları olarak, kurumumuzun düzenlediği etkinliğe katılırken tarafınıza ait kişisel verilerin 
toplanması, işlenmesi, aktarılması, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız konusunda 
gereklidir. 

14. Öğrenciler etkinliklerini tamamladıktan sonra “Yansıma Formlarını(Reflection formlarını)” 
doldurarak rehber öğretmenlerine imzalatmalı ve  Teams hesabına yüklemelidir. 

15. Reflection formların imzaları salgın koşullarından dolayı PDF imzası şeklinde gerçekleştirilecektir. 
16. Hiçbir CAS aktivitesinden öğrencilerin ticari bir kazancı olamaz. 

 

 

 

                                        


