
TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ 
İSPANYOLCA VLOG (VİDEO) YARIŞMASI 

 
TED Antalya Koleji Özel Lisesi, TED Okulları arasında aşağıda belirtilen konuda VLOG (VİDEO) 

yarışması düzenlemiştir. 

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: TED Antalya Koleji Özel Lisesi 

Yarışmanın Temel Amacı: TED Okullarındaki İspanyolca öğrenen öğrencilerin video yoluyla 
duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine katkıda bulunmaktır. 

Yarışmanın amacı: Öğrencilerin “Trabajos en peligro de extinción” (Kaybolan Meslekler) 
konulu bir video çekerek öğrendikleri 2. Yabancı dil İspanyolcayı kullanmalarını sağlamaktır. 
Aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ve ustalarını daha yakından 
tanıyabilmelerini sağlamak, kaybolmaya neden olan faktörlerin öğrenilmesi, kaybolmaması 
için çözüm önerilerinin üretilmesi amaçlanmaktadır. 

Yarışmanın Konusu: “Trabajos en peligro de extinción” (Kaybolan Meslekler) 

Yarışmanın türü: Video 

Kimler katılabilir: Lise Öğrencileri (9, 10,11, 12 Sınıflar) 

Yarışma Başlama tarihi : 09/12/2019 

 Yarışmaya Son Katılım : 17/02/2020 

Sonuçların Açıklanması : 09/03/2020 

Katılım Şartları:  

1. Her yarışmacı en fazla 4 adet video ile yarışmaya katılabilir  
2. Başvurular https://www.tedantalya.k12.tr adresinden web sayfamız aracılığı ile 

yapılacaktır. Yukarıda belirtilen web sitesinde başvuru linki mevcuttur.  
3. Yarışmacılar  “Trabajos en peligro de extinción”  (Kaybolan Meslekler) konulu 

videolarını herhangi bir youtube hesabına yükledikten sonra yüklenmiş bağlantı linki 
ile başvuruda bulunabiliriler.  

4. Yarışmacılar youtube kanalına yükledikleri bağlantı linkini 
https://www.tedantalya.k12.tr adresinde yer alan başvuru formunda belirtilen 
bölüme yazacaklardır. 

5. Videoların süresi 2dakika’yı geçmemelidir. 
6. Kaybolan Meslekler konulu ispanyolca çekilmiş video da yer alması gereken başlıklar: 

• Öğrencinin kendini tanıtması ( adı-soyadı, yaşı, okulunun adı, sınıfı) 
• Seçtiği mesleğin adı ve tanıtımı 
• Mesleği icra eden kişinin adı ve bu mesleği ne zamandan beri sürdürdüğü 
• Ailesinden veya arkadaşlarından kimlerin bu işi yaptığı 
• Mesleğin nerede yapıldığı 



• Neden o mesleğin kaybolmaya yüz tuttuğu? 
• Kaybolmaması için yapılması gerekenler ve çözüm önerileri? 

7. Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. 
8. Ek 1 de belirtilen Sosyal Medya Veli İzin Forumu’nun on-line başvuru sırasında 

belirtilen alana taranıp yüklenmesi gerekmektedir. 
9. Yarışmada dereceye giren videolar TED Antalya Koleji web sitesinde, Facebook, 

Instagram ve Twitter da açıklanacaktır. 
10. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, cinselliği ön plana 

çıkaran, özgün olmayan, kopyalanmış ve yetişkin müdahalesi olan fotoğraflar yarışma 
dışı kalır. 

11. Birden fazla kişi tarafından çekilmiş ya da gönderilmiş videolar yarışmaya 
katılamazlar. 

12. Yarışmanın sonucu açıklandıktan sonra ödülleri kargo yolu ile okullarına 
gönderilecektir. 

13. Her katılımcıya katılım belgesi gönderilecektir. 
14. Jürinin kararı kesindir. İtiraz edilemez, değiştirilemez. Eser sahibi adli yargı ve idari 

yargı yoluna müracaat haklarından vazgeçmiştir. 
15. Yarışmaya video gönderen kurum, kişi ve velisi bu şartnameyi kabul etmiş olur. 

 
Seçici Kurul:  

1. ANFOK (Antalya Fotoğraf Kulübü) 

2. Estefania Gomez – Akdeniz Üniversitesi İspanyolca Okutmanı 

Ödüller:  

1.olan esere    Aksiyon Kamerası 

2.olan esere    Bluetooth Hoparlör    

3.olan esere    Akıllı Bileklik  

 

İletişim Bilgileri: TED Antalya Koleji İspanyolca Zümre Bşk. Hande ÇÖZEN 

Yenigöl Mah. İzzet Uzun Sok. No: 10 Muratpaşa/Antalya tel: 0242 3406000 

E-posta: hande.cozen@tedantalya.k12.tr 

 

           Z. Banu BAYINDIR  
                                               TED Antalya Koleji 
                            Lise Müdürü 
 


