
 

 

FOTOĞRAF KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – BEYHAN PAKSOY 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK?   

Fotoğraf kulübü çalışmaları içinde;  

 Fotoğraf sanatı ile ilgili bilgi alış verişi yapılarak görseller üzerine konuşulacak 

 Çevremizdeki sanat galerilerine geziler düzenlenecek 

 Fotoğraf temel bilgileri ile ilgili konuklar davet edilecek ve fotoğraf çekimi gezileri 

düzenlenecek 

 Fotoğraf yarışması düzenlenecek ve yarışmalara katılım sağlanacak 
 

 

SİNEMA KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – SEYYİD TAHİR YAŞAR 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK? 

    Sinema kulübü çalışmaları içinde beş farklı yönetmenin film okumaları yanı sıra kısa film 

çalışması yapılacaktır. 

   Bu kulübü seçmek isteyen öğrencilerden sadece ilgili olmaları değil, aynı zamanda sinema 

bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. 

 

  

 KÜLTÜR – EDEBİYAT VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – BETÜL DOĞANLI 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK? 

Kulüp çalışmaları içinde;  

1-Okul ve sınıf gazetelerini oluşturularak yazı, şiir, ve resimler panoda sergilenecektir.  

2-Kulüp çalışmasına katılan öğrenciler bayram ve diğer önemli günlerle ilgili olarak sınıf ve okul 

çapında yapılan çalışmalara katılacaklardır.  

3-Çevredeki kültürel faaliyetlerden arkadaşlarını haberdar olmalarına katkı sağlayacak, bu 

faaliyetlerin organizasyonunda aktif rol alacaklardır. 

5- Öğrenciler kütüphanenin işlevine uygun çalışmasına destek olacaklardır. 

 

 



 

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – SELİM MURT 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK?  

     Kulüp çalışmaları içerisinde deprem, tahliye, yangın tatbikatı, yangın     

söndürme tatbikatları yapılacaktır. Ayrıca Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a  geziler 

düzenlenecek olup ilk yardım semineri organize edilecektir.  

 

  

 

 

 

ROBOTİK VE KODLAMA KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – ÖZLEM ÖZDEMİR 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK? 

    Robotik kulübü olarak amacımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı,             

seviyemize uygun yarışmalara yönelik çalışmalar yapmak ve yarışmalara    

katılmak. Yarışmalara yönelik bu faaliyetler için robotik ve kodlama ile donanıma ilgisi 

olan, sorumluluk sahibi, gerektiğinde okul çıkışında çalışmalara katılabilecek, üretmeyi 

seven, yeniliklere açık, teknolojiye meraklı öğrencilerimizi kulübümüze bekleriz.  

 

  

 

 

 

 

 GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – NESLİHAN ÇELEBİ 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK? 

    Bu kulübün amacı öğrencilerin estetik beğenilerini geliştirmek,           

öğrencilerin   günlük hayatta doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireyler    

olmalarını sağlamaktır.  

    Kulüp çalışmalarına istekli öğrencilerin katılması büyük önem taşımaktadır. Kulüp çalışmaları 

öğrencilerin isteği ve yeteneği göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Kulüp çalışmaları 

içinde öğrencilerin yapacakları işlere kendileri karar verebileceği gibi afiş, karikatür gibi 

yarışmalara katılım sağlayabilecektir. Ayrıca önemli gün ve haftalarda, tören çalışmalarında 

öğrenciler görev alabileceklerdir. 
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MATEMATİK KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – MEHMET ALİ BÜYÜKTUNCAY 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK? 

    Matematik kulübünün öncelikli amacı matematiği sevdirmektir. Bu amaç        

doğrultusunda matematiğin hayatımızdaki yeri ve önemini gösteren makaleler bir matematik 

panosunda sergilenecek, ödüllü zeka ve matematik soruları sorulacak, sınıflar arası zeka oyunları 

yarışmaları düzenlenecek, matematik projeleri incelenecek ve yeni projeler hazırlanacaktır. Ayrıca 

Beden eğitimi dersi öğretmenleriyle okul çapında matematik survivor yarışması düzenlenecektir. 

Bunun yanı sıra öğrencilerimizden gelen fikirler doğrultusunda farklı etkinliklere de yer 

verilecektir. 

  

 

 

 

 

MÜZİK KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – IŞIL AKDOĞAN 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK? 

     Bu kulübü seçmek isteyen öğrencilerin öncelikle müziğe ilgi duyması,  tören ve             

etkinliklerde görev alabilecek öğrencilerin kulüp çalışmaları içerisinde yer alması 

beklenmektedir. Kulüp çalışmaları içerisinde il ve ilçe düzeyinde yapılacak olan müzik 

yarışmalarına istekli öğrencilerle katılım sağlanacaktır. 

 

  

 

 

 

 

MUN VE İNGİLİZCE KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – HATİCE DEMİRCİ 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK? 

    Model Birleşmiş Milletler (MUN), insan haklarının gelişimini teşvik           

etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu    

niteliğindedir. Model Birleşmiş Milletler çerçevesinde, öğrenciler temsil ettikleri   

ülkelerin sözcülüklerini üstlenerek, büyükelçi, dış işleri bakanı ve delege rollerini oynarlar. Kulüp 

çalışmaları çerçevesinde farklı okullarda düzenlenen MUN etkinliklerine katılım organizasyonları 

düzenlenecek ve bu çalışmaların organizasyonundan daha önce kulüpte yeralan öğrenciler 

sorumlu olacaklardır. Kulüp çalışmaları içerisinde ayrıca MUN ile ilgili küresel sorunlar 

tartışılacaktır. İngilizce kulübü çalışmalarının içerisinde scrable ve debate çalışmaları yapılacaktır. 

Puplic Speaking yarışmasına katılmak isteyen öğrencilerin bu kulübe katılması gerekmektedir. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

SPOR KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMENLER – ALİ ALTUNSARAY, LÜTFİ ÜNAL 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK? 

    Bu kulübü seçmeyi düşünen öğrencilerin öncelikle bir spor dalına ilgi    

duyması beklenmektedir. Ayrıca oluşturulacak olan yönetim kurullarında,   

  okul içi faaliyetlerde görev alabilecek, spor malzemelerini titizlikle kullanabilecek ve spor 

panosu hazırlayabilecek öğrencilerin kulüp çalışmalarına katılması istenmektedir. 

     Yıl içerisinde basketbol,voleybol, furbol mölkki ve masa tenisi turnuvalarının yanı sıra 

matematik, fizik vb. survivor yarışmaları düzenlenecektir. Aynı zamanda il ve ilçe 

turnuvalarına katılım sağlanacak ve diğer okullarla hazırlık maçları yapılacak ve her hafta 

belirlenen bir günde mezun öğrencilerle müsabakalar organize edilecektir. 

  

 

 

 

 

  BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ - SORUMLU ÖĞRETMEN – BÜLENT COMBA 

KULÜP ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK? 

    Bu kulübü seçen öğrencilerle güncel bilimsel çalışmalar konuşulacak. Öğrencilerin    

zihinlerinde oluşan bilimsel sorunların cevaplarını bulabilmek için beyin fırtınası yapılacak. Ayrıca 

bilimsel geziler düzenlenecek. 

 

  

 

 

 


