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Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar  

 İngilizce seviyesi yüksek,  

 Dünya sorumluluklarına hakim,  

 Genel kültürü yüksek 

Kulüp Kuralları 

 Tüm sözlü ve yazılı iletişim İngilizce ola-

rak yapılır. Öğrenciler onlara verilecek 

haftalık görevleri eksiksiz yerine getirir-

ler.  

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

İngilizce becerilerini gerek hayata uygulamak. Aka-

demik bilgilerini uygulamaya ve sözlü paylaşıma 

dökebilmek. Diğer kültürler hakkında bilgi dağarcı-

ğını ve farkındalığı arttırmak. Uluslararası akademik 

fırsatların önünü açmak. Yaratıcı ve analitik düşün-

me ile problem çözme becerilerini geliştirmek. Li-

derlik, "public speaking", takım olma, tartışma ve 

münazara etme becerilerini geliştirme. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Derya ÖZŞAHİNLER 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hazırlık, 9. ve 10.sınıf  öğrencileri 

 Eğlenerek öğrenmeyi seven, 

 Hayal gücü kuvvetli, 

 Takım çalışmasına yatkın, 

 Risk alabilen yaratıcı ve anlık çözümler geliş-

tirebilen öğrenciler 

 

Kulüp Kuralları 

 Kendini ve takımı olumlu anlamda geliştirme-

ye ve sorun karşısında çözüm odaklı olmak 

 
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-İletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve 

işbirlikli çalışmayla sorun çözebilme be-

cerilerini gelişterecek ortam sağlamak. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Pınar SEKMEN 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Deutsch A1 seviyesinde yoğun dil 

programına katılmak isteyen öğ-

renciler 

 Ara sınıflara yeni kayıt yaptıran 

öğrenciler 

 9 Upper, 10 Upper ve Lower öğ-

renciler 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev   

ve sorumlulukları yerine getirmek 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrenci-

lerimizin yabancı dil programımıza yeti-

şebilmeleri ve uluslararası sınava hazır-

lanmaları ve Almanca dilinde A1 seviye-

sinde okuma, yazma, konuşma ve dinle-

me becerileri edindirmek 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Arzu ZORBAZ 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hazırlık ve 9.sınıflar 

 Araştırma yapmayı sevmek, 

 Robot tasarımına ilgili  

 Proje çalışmasına yatkın olmak 

 Kodlama ve bilgisayar kullanımı konusunda iyi 

olmak ve max. 10 öğrenci 

Kulüp Kuralları 

  Kulüp öğretmeninin verdiği görev ve sorumluluk-

ları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek  
 Sınıf içi kurallara uymak  
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve önerilerine saygı 

duymak.  
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Robotik çalışmalarını, bilim ve teknolojiyi 

sevdirmeyi, sosyal sorumluluklarının farkında 

olmayı, takım çalışması yapabilmeyi, çevre-

sindekilere ve doğaya saygılı bireyler olarak 

yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefle-

yen çalışmalardır. 

 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Evren GENÇ SASA 

                                  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 10. sınıflar 

 Dersler normal müfredattan daha 

zorlayıcı olduğu için kulübe katı-

lacak öğrencilerin ekstra çaba 

göstermeleri 

Kulüp Kuralları 

 Düzenli katılım, verilen ödevlerin 

zamanında yapılması ve işlenen 

konuların düzenli tekrarı 

 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrencileri  AP Calculus AB sınavına 

hazırlayarak geçerli bir puan almalarını 

sağlamak. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Zeynep HASKAN

  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 10. sınıflar 

 Dersler normal müfredattan daha 

zorlayıcı olduğu için kulübe katı-

lacak öğrencilerin ekstra çaba 

göstermeleri 

Kulüp Kuralları 

 Düzenli katılım, verilen ödevlerin 

zamanında yapılması ve işlenen 

konuların düzenli tekrarı 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrencileri  AP İngilizce sınavına hazır-

layarak geçerli bir puan almalarını sağla-

mak. 

 

 

 

  

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: TIM LUCKHURST 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar  

 Araştırmayı, okumayı, öğrenmeyi sev-

mek, 

 Analitik düşünmede ve takım çalışma-

sında başarılı olmak. 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  ve 

sorumlulukları eksiksiz ve zamanında 

yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve önerilerine  

saygı duymak. 

 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrenciyi güçlü yönlerini keşfetmesi ve 

yeni becerileri uygulaması yönünde mo-

tive etmek, 

-Geleceğin akademisyen ve liderlerinin 

bulunduğu küresel topluluklara ilham 

vermek. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Elif YAVUZ 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 9 Upper, 10 Lower, 10 Upper  

 Yoğun dil programına katılmak 

isteyen öğrenciler 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

ve sorumlulukları eksiksiz ve              

zamanında yerine getirmek 

 
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrenci-

lerin, yabancı dil programımıza yetişebil-

meleri ve uluslarası sınava hazırlanma-

ları ve İspanyolca dilinde A1 seviyesinde 

okuma, yazma, konuşma ve dinleme be-

cerileri edinmeleri.  

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Gülüm UĞUR RAHMAN 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Lise öğrencileri 

 Doğayı ve toprağı sevmek, 

 Sorumlulukları yerine getirmek 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev-

leri yerine getirmek, 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Sürdürülebilir tarımın nasıl yönetile-

ceğini öğretmek ve hayvanlar ve bitki-
ler için yeni yaşam alanları keşfettir-
mek. 
 
-Öğrencilere etik ve ilkelere bağlı bir 
eğitim vermek. Çevreye saygı duymak. 

 

 

 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Tolga BAKİOĞLU 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 10. sınıflar 

 Yorumlama ve düşünmeyi sevme 

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 Düzenli katılım 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Eğlenerek farkındalık yaratmak, 

-Yaşama farklı gözle bakabilmek 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Gül KAHYAOĞLU 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar 

 İngilizce araştırmayı, okumayı, 

dinlemeyi ve konuşmayı sevmek. 

Kulüp Kuralları 

 Öğretmenin verdiği görev ve so-

rumlukları yerine getirmek. 

 Sınıf içi kurallara uymak 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrenciyi güçlü yönlerini keşfetmesi ve 

yeni becerileri uygulaması yönünde mo-

tive etmek  

-Eleştirel Düşünce yeteneklerini geliştir-

mek 

-Geleceğin akademisyen, lider ve dünya 

vatandaşlarını yetiştirmek. 

. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Işık Webster 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık probleminin 

olmaması 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar  

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

ve sorumlulukları eksiksiz ve za-

manında yerine getirmek 

 
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Basketbol Kulübü; lise sınıfları seviyele-

rinde 16 öğrenciye açıktır. Basketbol 

oyun kurallarını, hazırlayıcı oyunları, tek-

nik geliştirici antrenmanları, öğrencinin 

kendine güvenini, takım ruhunun gelişi-

mini sağlamak. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Salih EDİS 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık probleminin 

olmaması 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar  

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  ve 

sorumlulukları eksiksiz ve zamanında 

yerine getirmek 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Yıl içerisinde belirlenmiş olan branşa ait 

temel, teorik ve pratik becerilerin kazan-

dırılması. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Ceylan ERBAŞLAR 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık probleminin ol-

maması 

 Suyun üzerinde durabilmesi 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar  

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  ve 

sorumlulukları eksiksiz ve              

zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve  önerile-

rine  saygı duymak 

 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Yıl içerisinde belirlenmiş olan branşa ait 

temel, teorik ve pratik becerilerin kazan-

dırılması. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Ece BAĞCI  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık probleminin 

olmaması 

 Dansı, sanatı ve eğlenmeyi se-

ven  

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar  

Kulüp Kuralları 

 Öğretmenin verdiği görev ve so-

rumlukları yerine getirmek. 

 Sınıf içi kurallara uymak 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Özgüvenli, sosyal, sorumluluk sahibi 

bireyler yetiştirmek. Müzik ve ritim duy-

gularını güçlendirmek.  

 

 

 

  

Kategori: Yıllık 

 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar 

(Maksimum 12 kişi) 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  ve 

sorumlulukları eksiksiz ve              

zamanında yerine getirmek 

 Sınıf içi kurallara uymak 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve  önerile-

rine  saygı duymak 

 
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Birlikte müzik yapma, enstrüman haki-

miyeti ve bilgisi, farklı müzik türleri ve 

dillerde müzik yapabilme becerisini ge-

liştirmek. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Tayfun ERTUĞRUL  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Araştırmayı, okumayı, öğrenmeyi 

sevmek, 

 Pratik düşünme yeteneği, 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar  

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

ve sorumlulukları eksiksiz ve              

zamanında yerine getirmek 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

-Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, ken-

dine güven duygusu kazanmasını ve 

geliştirmesini sağlamak 

-Öğrencilerin sanatı günlük yaşantısı içine 

yerleştirmesi, sanatı izlemekten ve 

sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan 

bireyler olarak yetişmelerini desteklemek 

-Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile 

kendini ifade etmesine yardımcı olmak. 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Gizem KARAGÜLLE 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar  

 Takım çalışmasına yatkın olmak, 

 Sorumluluk alabilmek ve proje 

bitene kadar sorumluluğu yerine 

getirmek. 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  

ve sorumlulukları eksiksiz ve              

zamanında yerine getirmek 

 
 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

- Öğrencilerimizin, yaşadıkları toplum ve 

dünyayı tanımaları, 

-İnsan ve çevreye karşı duyarlılık geliştirme-

leri, 

-Farklılıkları ve ihtiyaçları fark etmeleri, 

-Empati duygusu geliştirebilmeleri, 

- Ulusal ve evrensel yaşam kalitesini attır-

maya yönelik sorumluluk duyan bireyler ola-

rak gelişmelerini sağlamak. 

 

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Pınar TEKPINAR 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Yapılacak Sınav sonuçlarına göre 

öğrenci seçimi yapılacaktır. 

 Hazırlık, 9. ve 10. sınıflar  

 

Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  ve 

sorumlulukları eksiksiz ve zamanında 

yerine getirmek 

 

  

 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrencilerin, kulübün toplum hizmeti 

kapsamında, öğrendikleri zeka ve strate-

ji oyunlarını diğer öğrencilere de aktar-

malarını sağlamak. Öğrencilerin hayal 

güçlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek, 

geliştirmek.  

Kategori: Yıllık 

Kulüp Öğretmeni: Utku KALUÇ 


