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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 

 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: Beril KAFESCİOĞLU 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık probleminin 
olmaması 

 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      

önerilerine  saygı duymak 

 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

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

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Ece Bağcı ÇAKMAK 
                                 Necim TEKİN 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Deneysel çalışmalar yapmaya açık 
olma 

 Yaratıcı fikirler geliştirebilme 
 Sanata duyarlı olma 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  

 
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. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Seyhan TERZİOĞLU  



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 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 
 

-Öğrencilerin, kulübün toplum hizmeti 
kapsamında, öğrendikleri zeka ve strateji 
oyunlarını diğer öğrencilere de aktarma-
larını sağlamak. Öğrencilerin hayal güçle-
rini ve yaratıcılıklarını desteklemek, geliş-
tirmek.  
 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Utku KALUÇ 
                                     



Kulüp Katılım Kriterleri 

 A2 seviyesinde yoğun dil  progra-
mına katılmak isteyen öğrenciler 

 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      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-İspanyolca ve Almanca dillerini öğrenci-
lerimizin etkili bir şekilde kullanmalarını 
ve bu dilde kendilerini geliştirmelerini 
sağlamak kulübün öncelikli hedefidir.  
Bunun yanı sıra dile ait kültür de aktarı-
lacaktır. Öğrencilerimize A2 sınavı uygu-
lanacaktır. Bu sınav kapsamında  yoğun 
içeriğiyle ; dinleme, yazma, konuşma ve 
okuma-anlama dil becerileri uygulana-
caktır. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Nihal Yıldıran  
                                Katalina EJDER  
                                      



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Hazırlık – 9. sınıf öğrencisi olmak  
(01.01.2004 ve sonrası doğumlu) 

 Araştırma yapmayı sevmek, 
 Robot tasarımına ilgili olmak, 
 Takım çalışmasını sevmek gerek-

mektedir. 
 Maksimum 10 kişi alınacaktır. 

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      
önerilerine  saygı duymak 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Robotik çalışmalarını, bilim ve teknoloji-
yi sevdirmeyi, sosyal sorumluluklarının 
farkında olmayı, takım çalışması yapabil-
meyi, çevresindekilere ve doğaya saygılı 
bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda 
bulunmayı hedefleyen çalışmalardır. 
Bu çalışmalar kapsamında öğrenciler bu 
yıl farklı bir uluslararası tema üzerinde 
tüm dünya çocukları ile aynı süreç içinde 
çalışırlar. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Esma ÇUKURBAŞI ÇALIŞIR 
                                  
                          



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Tiyatroya ve sanata meraklı olma 
 Tiyatroya ilgili ve ezber yapma 

becerisine sahip olma  
 Rol yapma yeteneği olma  
 Bireysel ve grup sorumlulukları-

nın bilincinde olan  
 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      

önerilerine  saygı duymak 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve 
tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmele-
rini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağla-
mak. Bireyin doğasında var olan sanat ve 
estetik duygusunu oyunla birleştirerek 
tiyatronun eğlenceli ve eğitici varlığından 
yararlanıp oyun sahnelemek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Ebru BİLGE 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Araştırmayı, problem çözmeyi ve 
analiz etmeyi seven  

 Hayal güçlerini bilimsel yetenekle-
ri ile birleştirerek yeni fikirler üre-
tebilen 

 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      

önerilerine  saygı duymak 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrencilerimizin  bilimsel düşünme, soru 
sorma ve araştırma becerilerini geliştir-
mek, onlara bilimsel süreç basamaklarını 
kazandırmak, kaynak tarama ve bilgiye 
ulaşma yollarını keşfetmek, analiz beceri-
lerini geliştirip neden-sonuç ilişkilerini 
kavratarak yeni bir ürün ortaya koymala-
rını ve yeni stratejiler geliştirmelerini sağ-
lamaktır.  

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Tuğba VAROL 



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 

 Sınıf içi kurallara uymak 
 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Basketbol Kulübü; lise sınıfları seviyele-
rinde 16 öğrenciye açıktır. Basketbol oyun 
kurallarını, hazırlayıcı oyunları, teknik 
geliştirici antrenmanları, öğrencinin ken-
dine güvenini, takım ruhunun gelişimini 
sağlamak. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Salih EDİS  



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Herhangi bir sağlık probleminin 
olmaması 

 Dansı, sanatı ve eğlenmeyi seven  
 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      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

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

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Volkan YILMAZ 
                                      Tolga BAKİOĞLU 



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      

önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Birlikte müzik yapma, enstrüman haki-
miyeti ve bilgisi, farklı müzik türleri ve 
dillerde müzik yapabilme becerisini geliş-
tirmek. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Tayfun ERTUĞRUL 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Fotoğraf makinesine sahip olma 
(cep telefon kabul edilmemektedir) 

 Fotoğraf çekmeye ilgili olma 
 Etkinliklere katılmaya istekli olma 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      
önerilerine  saygı duymak 

 
 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrenciler,verilecek Temel fotoğraf eğiti-
mi sonrası;  
“Fotoğraf nedir? Doğru fotoğraf nasıl çe-
kilir? Fotoğraf çekerken nelere dikkat et-
meliyiz? Fotoğrafta kompozisyon kuralla-
rı nelerdir?” gibi sorulara yanıtlar bula-
caktır. Öğrenciler, daha bilinçli,farklı ba-
kış açıları ile kurallara uygun  ve  severek 
fotoğraf  çekecektir. Ayrıca belirlenen bir 
konu sonrası yıl sonunda Fotoğraf sergisi 
açmak,kulübün  amaçlarındandır.  

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Metin ARAS 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 İleri seviyede İngilizce bilgisi  
 Araştırmayı, okumayı, öğrenmeyi 

sevmek;  
 Analitik düşünmede ve takım ça-

lışmasında başarılı olmak, 
 Toplum önünde konuşabilmek ve 

iyi kompozisyon yazabilmek 
 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  

 
Kulüp Kuralları 

 Kulüp öğretmeninin verdiği görev  
ve sorumlulukları eksiksiz ve              
zamanında yerine getirmek 

 Kulüp arkadaşlarının fikir ve      
önerilerine  saygı duymak 

 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrencilerimizin dünyanın en büyük ulusla-
rarası organizasyonu olan Birleşmiş Milletler 
ve işleyişi hakkında bilgi edinmesi. Birleşmiş 
Milletler ve diğer birçok uluslararası organi-
zasyonların faaliyetlerini örnek alan simülas-
yonlarına yurt içi ve yurt dışında katılarak 
öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve bu-
günün dünyasına donanımlı gençler olarak 
yetişmelerini sağlamak. Günümüz problemle-
rinden ve gerçekliklerinden yola çıkarak gele-
ceğe ışık tutacak konularda çözüm üreterek 
sorgulayan, eleştiren, ve geliştiren genç zihin-
ler olarak gelişmelerini sağlamak. 

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Derya ŞAHİNGİL 
                                    Nesrin KARABULUT 



Kulüp Katılım Kriterleri 

 Türkçe yazı dilini düzgün ve ku-
rallı kullanabilmek 

 Ana dilinde kendini doğru ifade 
edebilmek  

 Olay ve olguları derinlemesine sor-
gulama ve yorumlama  konusunda  
istekli olmak  

 Hazırlık, 9 ve 10. sınıflar  

 
Kulüp Kuralları 

 Özgür düşünme ve sorgulama sı-
rasında diğerlerinin görüş ve eleş-
tirilerine açık olmak,  

 Sınıf içi uygulamalarında etkin ve 
yaratıcı olmak, 

 

 
  
 

 

Amaç ve İlkelerimiz 

 

-Öğrencimizin yaşamla ilgili hemen her 
konuyu derinlemesine sorgulayıp eleştir-
mesine   olanak sağlayan felsefi metinler 
üzerinde çalışarak, bakış açısını genişlet-
mek ve bu çalışma sonunda da her bir öğ-
rencimizin yaşama ve kendisine ilişkin 
farklı bir dünya görüşünün kapısını aça-
bilmek.   

Kategori: Yıllık 
Kulüp Öğretmeni: Gül KAHYAOĞLU
  


