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Kulüp Katılım Kriterleri 

 Yaratıcı ve problem çözme beceri-
si yüksek 

 Proje çalışmasına yatkın 
 Kodlama ve bilgisayar kullanımı-

na meraklı 
 5. 6. ve 7. sınıf  öğrencileri 

 
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 
 
Robotik çalışmalarını, bilim ve teknolojiyi sevdir-
meyi, sosyal sorumluluklarının farkında olmayı, 
takım çalışması yapabilmeyi, çevresindekilere ve 
doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirilmesine kat-
kıda bulunmayı hedefleyen çalışmalardır. 
 
Bu çalışmalar kapsamında öğrenciler bu yıl farklı 
bir tema üzerinde tüm dünya çocukları ile aynı 
süreç içinde çalışırlar. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Esra BEGGİ KURT 
                                 Zeycan AKCAN DAŞ                               



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Yaratıcı olmak 
 Takım çalışmasını sevmek 
 Proje çalışmasına yatkın olmak 
 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri 

 
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 

 

Öğrencilerin takım halinde davranabil-
mesini, karar alıp uygulayabilme becerile-
rini geliştirmeyi, bir problemin çözüm 
yollarını araştırırken fen bilgilerini etkin 
bir şekilde kullanmalarını sağlamayı, öğ-
rencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi 
amaçlar. 
 
To develope critical thinking skills , communi-
cation, creativity, group oriented cooperation 
and language skills for negotiation and pre-
sentation. Social interaction and social skills 
developement. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Melike GÜZEL 
                                   Paul JORDAN 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Sorumluluk sahibi olmak 
 Meraklı ve ilgili olmak 
 Araştırmayı ve öğrenmeyi sevmek 
 Konuşmayı ve dinlemeyi önemse-

mek 
 7. sınıflar 

   
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve zama-
nında yerine getirmek  

 Sınıf içi kurallara uymak  
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve öne-

rilerine  saygı duymak. 
 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

Güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çer-
çevede değerlendirebilme yeteneğini kazan-
dırmayı, seri düşünmeyi, fikirlerini etkileyici 
şekilde ifade etme becerisini kazandırmayı, 
konuşma becerilerini geliştirmeyi, düşünceler 
arasında bağ kurabilmeyi, yorum becerilerini 
arttırmayı amaçlar.  

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Özge Merve ÖCAL 
                                 Benan Erdi FİLİZ 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Sanat dallarına ilgili ve meraklı 
olmak,  

 Kulüp materyallerini temin edebil-
mek 

 Yaratıcı fikirler geliştirebilme 
 Ortaokul öğrencileri (5. 6. 7. ve 8. 

sınıf) 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      
önerilerine  saygı duymak 

 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilme, 
her alanda kullanılabilecek yaratıcı dav-
ranışlar geliştirebilme, düşünceleri ger-
çekleştirebilmek ve sanat eserlerini ürete-
bilmek amacıyla bireysel anlayış ve teknik 
yeteneklerini geliştirebilme, estetik duygu-
ların geliştirilmesi yoluyla, sanat ve tasa-
rımla ilgili olarak bilinçli estetik hüküm-
ler vermelerini sağlayabilme, özgün dü-
şünme, üretme ve deneme kapasitelerini 
geliştirebilme becerisi kazandırmaktadır. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Gizem KARAGÜLLE  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Araştırma yapmayı sevmek 
 Geri dönüşüme önem vermek 
 Çevre dostu olmak 
 Proje geliştirip takip etme 
 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri 

 
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 

 

Atık ve geri dönüşüm hakkında farkında-
lık yaratmak. Enerji tasarrufunun önemi-
ni belirtmek. Güncel çevre problemleri  ve 
olası çözümleri okul ortamında paylaş-
mak. Sıfır atık politikası ile evdeki malze-
meleri değerlendirerek günlük yaşam faa-
liyetlerini yapabilmek. Öğrencilerde çevre 
bilincini geliştirmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Birsen KAPTAN 
                                   Pınar ÖNGEL 



Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Salih EDİS 
                                       
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 Öğrencilerin herhangi bir sağlık 
probleminin olmaması 

 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri 

 
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 

Yıl içerisinde belirlenmiş olan branşa ait 
temel, teorik ve pratik becerilerin ka-
zandırılması. 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 A1 seviyesinde yoğun kurs progra-
mına katılmak isteyen 

 Ara sınıflara yeni kayıt yaptıran 
öğrenciler  

 5. 6. 7. ve 8. sınıflar  

 
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 

 
Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimi-

zin yabancı dil programımıza yetişebilmeleri 
ve uluslar arası sınava hazırlanmaları ve Al-
manca dilinde A1 seviyesinde okuma, yazma, 
konuşma ve dinleme becerileri edindirme 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Arzu ZORBAZ 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Nefesli çalmak isteyen öğrenciler 
enstrümanlarını kendileri temin 
edecektir.  

 5. 6. ve 7. sınıflar  

 
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 

 

-Belirli gün ve haftalarda ki kutlamalara 
katılma. Ritimsel bellek gücünü kullan-
mayı öğrenme. Nefesli çalgıları tanıma ve 
öğrenme. Vurmalı Bando Çalgılarına ha-
kim olmak. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Tayfun ERTUĞRUL 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi sağlık problemi olmama 
 5. 6. 7. ve 8. sınıflar 

 
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 

 

Yıl içerisinde belirlenmiş olan branşa ait 
temel, teorik ve pratik becerilerin kazan-
dırılması. 
 
  

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni:  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 A1 seviyesinde yoğun kurs progra-
mına katılmak isteyen 

 Yeni kayıt yaptıran öğrenciler  
 5. 6. 7. ve 8. sınıflar  

 
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 

 

Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencile-
rimizin yabancı dil programımıza yetişe-
bilmeleri ve uluslar arası sınava hazırlan-
maları, İspanyol dilinde A1 seviyesinde oku-
ma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri 
edindirme 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Gülüm RAHMAN 
                                 Andrea GONZALEZ 



Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Bahar YORGUN 
                                  
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 7. ve 8. sınıf öğrencileri  
 Maksimum 12 kişi 

 
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 

Öğrencilerimize çeşitli akıl ve strateji 
oyunları oynatarak, sizlerin bütünsel ve 
parçalayıcı düşünmenizi, problem çözme 
yeteneklerinizin arttırılmasını, konsant-
rasyon ve dikkat toplama yetilerinizi geliş-
tirmeyi ve çözüme ulaşmak için farklı 
stratejiler üretebilmenizi sağlamaktır.  
 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Koleksiyonculuk konusunda mera-
kı olan, 

 Serbest zamanlarını etkin ve ve-
rimli kullanmak isteyen,  

 Yaşam boyu sürecek bir hobi edin-
mek isteyen bireyler 

 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencisi olmak 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      
önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Koleksiyonculuğu öğrencilerimizin zevk  
alabilecekleri ve ömür boyu sürdürülebi-
lir hobileri arasına almak. Koleksiyoncu-
luğun insana kazandırdığı en önemli ka-
zanımlarından biri olan disiplinli çalışma 
prensibini öğrenciye aşılamak. Korumak, 
düzenlemek ve sınıflandırma işlemlerini 
öğrencilerin gerçek yaşama  aktarmaları-
nı sağlamak. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Ebru ÖZÜMİT 



Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Mehmet ŞANLI 
                                  
 

Kulüp Katılım Kriterleri 

 Kendine güvenen,  
 İngilizce becerilerini gelişime açık 
 Tercihen drama ve müzik konula-

rına ilgili  
 5. 6. veya 7. sınıf öğrencileri 

 
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 

Öğrencilerin, İngilizce diline olan ilgile-
rini kullanarak, onların medya ve sine-
ma dünyası üzerinden pratiklerini ve 
genel kültür bilgilerini arttırmak. 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 CEFR'a göre A2 seviye İngilizce 
yeterliliği 

 6. 7. ve 8. sınıflar 

   
Kulüp Kuralları 

 Tüm sözlü ve yazılı iletişim İngi-
lizce olarak yapılır.  

 Öğrenciler onlara verilecek haf-
talık görevleri eksiksiz yerine 
getirirler.  

 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

İngilizce becerilerini gerek hayata uygula-
mak. Akademik bilgilerini uygulamaya ve 
sözlü paylşaıma dökebilme. Diğer kültürler 
hkkında bilgi dağarcığını ve farkındalığı art-
tırmak. Uluslararası akademik fırsatların 
önünü açmak. Yaratıcı ve analitik düşünme 
ile problem çözme becerilerini geliştirmek. 
Liderlik, "public speaking", takım olma, tar-
tışma ve münazara etme becerilerini geliştir-
me.  

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Ezgi BOZKUŞ 
                                 Derya ÖZŞAHİNLER 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Günlük İngilizce konuşma beceri-
lerinin yeterli ve akıcı olması 

 Uluslararası medya ve haber araç-
larını düzenli olarak İngilizce di-
linde takip edebilmesi 

 Dönem başı danışman öğretmeni-
miz tarafından gerçekleştirilecek 
seçmelerde başarılı olması 

 5. 6. ve 7. sınıflar  
 

      Kulüp Kuralları 

 Öğrenciler günlük olarak uluslara-
rası önemli gündem maddelerini 
okumak ve takip etmek zorunda-
dırlar.  

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Öğrencilerin küresel problemleri fark et-
mek ve çözüm önerileri sunabilmek. Bir-
leşmiş Milletlerin 17 SD hedeflerini özüm-
seyebilmek ve bu konularda farkındalık-
larını arttırmak ve dünya vatandaşı kon-
septini tanıtmak. İngilizce konuşma bece-
rilerini akademik ve resmi ortamlarda 
akıcı bir şekilde uygulamaya dökebilmek.  

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Güldem GÜLLE 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Kulüp aktivitelerine aktif katılım 
sağlamak 

 Fair Play kurallarına uygun dav-
ranış sergilemek 

 Basketbol oyun kurallarını, teknik 
ve taktiklerini kazandırmak 

 6. ve 7. sınıf öğrencileri 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      
önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

Basketbol oyun kurallarını, teknik ve tak-
tiklerini kazandırmak, oyun geliştirici 
antrenmanlar ile takım ruhunu oluştur-
mak, öğrencinin kendine güvenini sağla-
mak, paylaşımı profesyonel bakış açısıyla 
yönlendirmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Ceylan ERBAŞLAR 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık probleminin 
olmaması 

 Suyun üzerinde durabilmesi 
 5. 6. 7. ve 8. sınıflar (mak. 15 öğ-

renci) 

 
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 

 

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 seven  
 5. 6. 7. ve 8. sınıflar  

 
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 

 

Özgüvenli, sosyal, sorumluluk sahibi bi-
reyler yetiştirmek. Müzik ve ritim duygu-
larını güçlendirmek. Eğlenmek. 
 
 
 
  

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni:  


