
                                                                                                                                                       
 

CAS SÖZLEŞMESİ 

 

IB programının gereklerinden biri olan CAS faaliyetlerine ayırılması gereken sürenin haftalık 

en az 3-4 saat olduğunu kitapçıktan okudum. En az 150 saati kapsayacak olan bu aktivitelerin 

10. ve 11. sınıf boyunca süreceğini öğrendim. Haftalık ders dışı 3-4 saatimi CAS 

aktivitelerine en az yaklaşık 18 ay boyunca ayırmam gerektiğini biliyorum. 

 

Benden öncelikle istenilen, 18 ay sürecek olan CAS aktivitelerini içeren yazılı “plan”ın 30 

Eylül 2016’da teslim etmemdir. Bunun dışında 18 ay sonunda CAS koordinatörüme teslim 

etmem gereken belgeler; CAS Project Proposal Form (Aktivite Planlama Formu) ve 

“Supervisor’s Evaluation Form ”(Danışman Öğretmen değerlendirme Formu). Ayrıca her 

alandan Yaratıcılık, Hareket ve Hizmet olmak üzere en az bir tane proje yapmam 

gerektiğini biliyorum. Yapacağım projenin en az dört hafta sürmesi gerektiğini CAS 

Koordinatörümüzden öğrendim.  

 

Yapacağım CAS deneyimleri ve CAS projeleri için etkinliğin tanımı ve bana kazandırdıkları 

ile ilgili olarak kısa bilgilendirme yazısı (reflection) yazmam gerektiğinin farkındayım. 

 

Hazırlayacağım CAS dosyasının bir kapak sayfasının, yaptığım çalışmalara özetleyen bir 

tablonun ve CAS etkinliklerinin bana 18 ay boyunca neler kazandırdığı ile ilgili en az 1 en 

fazla 2 sayfalık bir kompozisyon (reflection) içermesi gerektiğini biliyorum. 

 

TED Bursa Koleji Lisesi bünyesinde yürütülen IB programı, hiçbir aktiviteye sponsorluk 

yapmaz. Bunun yerine öğrenciye kılavuzluk, yönlendirme ve destek sağlar. IB CAS 

koordinatörü proje önerileri için, projelerin kategorize edilmesinde ve kayıt altına alınmasında 

destek sağlar. 

 

Öğrenciler, TED bünyesindeki kulüp çalışmalarına, ulusal ve uluslararası organizasyonlara 

yönlendirilir. Öğrenci okul dışı aktivite yapmak isterse, ulaşım ve diğer tüm sorumluluklar 

öğrenciye ve öğrenci velisine aittir.  

 

Aşağıdaki zaman çizelgesine göre bir CAS “journal” (günlük) oluşturmak ve düzenli olarak 

yaptığım aktiviteleri kaydetmek durumundayım. 

 

10.sınıf – Şubat ayı okulun son günü: en az 75 saat tamamlanmış olmalı 

11.sınıf – Kasım ayının son günü: minimum 125 saat tamamlanmış olmalı 

11.sınıf – Nisan ayının son günü: toplam 150 saat ve üzeri tamamlamış olmalı 

 

CAS aktivitelerini belgelendirdiğim, günlükler ve formları 11.sınıf Mayıs ayının son gününe 

kadar teslim etmediğim takdirde, IB diplomasını alma hakkımı kaybetmeyi kabul ediyorum. 
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