Spor, Sanat,
Kültür-Beceri
Kulüpleri
Tanıtım Kitapçığı

Kendimizi tanıyoruz,
Farkında olduğumuz ya da olmadığımız yeteneklerimizi
keĢfediyoruz,
AraĢtırıyoruz,
Tanıyoruz,
Öğreniyoruz,
Eğleniyoruz,
PaylaĢıyoruz,
Geziyoruz,
SosyalleĢme sürecinde önemli adımlar atıyoruz,
Bilgi ediniyoruz,
Yeni deneyimler kazanıyoruz ve
GELECEĞĠMĠZĠ ġEKĠLLENDĠRĠYORUZ…..

ÇÜNKÜ BİZ SINAV KOLEJLİYİZ …

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz;
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında okulumuz öğrencileri için hazırlamış olduğumuz
sosyal yaşam kulüplerini aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.
İlkokul öğrencilerimiz salı ve cumartesi günleri, orta okul ve lise öğrencilerimiz için
Salı ve Perşembe günleri, ders saatlerinde sosyal yaşam kulüplerine katılabileceklerdir.
Kulüplerle ilgili tüm planlamalarımızın, kulüp listelerinin açıklanacağı 20 Eylül
Cumartesi tarihine kadar öğrencilerimizin yer almak istedikleri kulüplerle ilgili tanıtımları
okumaları, kendi yetenek ve istekleri doğrultusunda 1 yıl süresince yer almak istedikleri kulüp
çalışmalarını en geç 17 Eylül Çarşamba tarihine kadar bize iletmeleri gerekmektedir. Kulüp
dağılımları İlkokul bölümünde ,spor 2 saat, sanat 2 saat, kültür ve beceri kulüpleri 1 saat
olmak üzere haftada 5 saat ,Ortaokul ve lise bölümünde; spor , sanat ve kültür beceri olarak
3 saat olarak programlanmıştır. Anasınıfı öğrencilerimiz her hafta farklı bir kulüp etkinliği ile
tüm kulüpleri tanıma olanaklarına sahip olacaklardır.
Tüm öğrencilerimizin 3 kulüp tercih etmeleri gerekmektedir. Kulüp kontenjanları
doğrultusunda öğrencilerimizin yerleşimleri yapılacaktır.Öğrencilerimizin seçecekleri 3 kulüp
çalışmasının da kendi yetenek ve istekleri doğrultusunda olması büyük önem arz etmektedir.
Öğrencilerimiz 3 farklı kategoride yer alan kulüplerden 3’er adet tercih yapacaklardır.
Örneğin ; ilkokulda yer alan bir öğrenci sanat kategorisinden 3, spor kategorisinden 3, kültür
ve beceri kategorisinden ise yine 3 tercih belirleyecektir. Kulüp kontenjanları doğrultusunda
öğrencimizin istekleri değerlendirilecek ve sene içerisinde her kategoriden 1 kulüp çalışması
yapacak şekilde programı oluşturulacaktır
Öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırmalarını, sosyal bağlarını
güçlendirmelerini aynı zamanda da fiziksel ve bilişsel açıdan gelişim sağlamalarını
hedeflediğimiz sosyal yaşam kulüplerimizle, öğrencilerimizi daha güçlü bireyler olmaları
doğrultusunda yetiştirmeyi hedefliyor ve ‘sosyalleĢmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğu’
gerçeğini kavramalarının onların en büyük kazanımları olduğuna inanıyoruz.

Saygılarımızla
,

LĠSE ÖĞRENCĠLERĠMĠZ ĠÇĠN HAZIRLANMIġ OLAN
SANAT, SPOR, KÜLTÜR-BECERĠ KULÜPLERĠMĠZ
SANAT KÜLÜPLERİ
(9-10-11. SINIFLAR)
PERŞEMBE 8-9. SAATLER

SPOR KULÜPLERİ
(9-10-11. SINIFLAR)
PERŞEMBE 8-9. SAATLER

KÜLTÜR-BECERİ
KULÜPLERİ
(9-10. SINIFLAR)
SALI 5. SAAT

Tiyatro Drama Kulübü

Basketbol Kulübü

Go Kulübü

İngilizce Drama Kulübü
Orkestra Kulübü

Buz Pateni Kulübü
Yüzme Kulübü

Briç Kulübü
MUN Kulübü

Moda Tasarımı

Eskrim Kulübü

Modern Dans Kulübü

Tenis Kulübü

Yağlı Boya Kulübü

Pilates Kulübü

Destination
Imagination Kulübü
Fotoğrafçılık, Gezi +
Gözlem Kulübü
Mekatronik Kulübü

Münazara Kulübü

Futbol Kulübü

Astronomi Kulübü

Badminton Kulübü

Tübitak Biyoloji
Kulübü
Tübitak Matematik
Kulübü
Tübitak Kimya
Kulübü
Tübitak Fizik
Kulübü

SINAV KOLEJĠ
2014-2015 EĞĠTĠM
VE ÖĞRETĠM YILI
LĠSE
AFTER SCHOLL
KULÜPLERĠ

LĠSE BASKETBOL KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Basketbol kulübünün amacı, teknik-taktik çalışmalarla öğrencilerin
yetenek ve düzeylerini geliştirmek, aynı zamanda kendine güvenen, kendini doğru ifade
edebilen, fiziksel olarak sağlıklı ve sosyal yönleri güçlü, yardımlaşmayı, paylaşmayı bilen
başarılı birer birey olmalarına yardımcı olabilmektir. Kulübe katılacak öğrencilerin okul
takımını oluşturarak, okulu temsil etmelerine imkan tanır.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Basketbol sporuna ilgi duymak ve yapılacak olan çalışmalara
devamlılık sağlamak, kulübün eğitim öğretim yılı içerisindeki çalışma ve faaliyetlerine disiplinli
bir şekilde katılmaya istekli olmak. . Aynı zamanda basketbol gelişimlerine bağlı olarak okul
takımlarında yer alabilmelerini sağlamaktır. Öğrencinin sağlık probleminin olmaması.
3)Kulübün kaç kiĢi ile açılacağı: 20
4)Kulüp Kuralları: Takım çalışmasına uyumlu olmak ve arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde
olmak. Kulüp çalışmalarında beden eğitimi ders kıyafetlerini kullanmak.
5)Yılsonu etkinliği: Kulüp öğrencilerinin katılımıyla yapılacak olan okul içi turnuvalar.

LĠSE YÜZME KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Antalya Sınav Kolejinin amacı öğrencilerine yüzme dalında teknik ve stil
kazanmalarını, bedensel-ruhsal gelişmelerine yardımcı olacak şekilde kurulmuştur.
Öğrencilerin, yüzme tekniklerini geliştirmek ve aynı zamanda sporcu olarak yetişmelerini
sağlamak bu kulübün amacıdır

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Yüzme branşını öğrenip ,kendini geliştirmeye istekli olmak,
düzenli çalışmaya istekli olmak

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 12 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Okul içi yüzme organizasyonlarında verilen görevi takip etmek ve
uygulamak, okulun belirlemiş olduğu spor kıyafetlerini kullanmak.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Mayo-havlu-terlik-Bone
6) Yıl Sonu Etkinliği: . Başarılı yüzücüler okul takımına yükselerek okulumuzu il ve ilçe
çapında yapılacak yarışmalarda temsil ederler.

LĠSE BRĠ̇Ç KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Bireysel olarak katılımcıların muhakeme, hafıza, sezgi ve psikolojik
dayanıklılığını artırmak. “Ortaklık Oyunu” olmasından dolayı ortaklar arasında iletişim, saygı
ve sevgi gibi unsurların gelişmesini sağlamak.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Briç oyununa ilgi duymak bu konuda belirli bir seviyeye geldikten
sonra ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmak.
3) Kulübün en az kaç kiĢi ile açılacağı: En az 4 kişi.
4) Kulüp Kuralları: Eşli oynanan bir oyun olduğu için öğrencinin grup - takım çalışmasına
yatkın olması gerekmektedir.
5) Yılsonu etkinliği: Okul içerisinde sergilenecek yılsonu etkinliği bulunmamaktadır. Fakat
öğrencilerimizin gelişim durumuna göre briç turnuvalarına katılımları sağlanacaktır.

LĠSE MODERN DANS KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Dans; insanın beyin gücünün, beden üzerinde motiflenerek sunulmasıdır.
Doğa olaylarının, günümüz yaşantısına adapte edilerek müzik, mimik, kostüm, dekor gibi
yardımcı sanatlarla süslenerek sergilenmesidir. Müziğin ve duyguların hareketlere
dönüştürülerek en zengin biçimde icra edilmesidir. Dans kulübü, grup bilinci içerisinde
sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve paylaşmayı öğretmek, müzik eşliğinde ritmin
duygusunun ve koordinasyonunun geliştirilmesi, vücudun esnekliğini, direncini arttırarak
daha sağlıklı ve zinde bir yaşamın desteklenmesi, dans ile ilgili ritim duygusunun
geliştirilmesi ile birlikte temel becerilerin kazanılması, aerobik kapasiteyi güçlendirerek
vücudun daha dinamik ve enerjik olmasına katkı sağlayabilmeyi amaçlar.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Çalışmaya istekli ve yaratıcı olabilme, dans ve ritim duygusunu
geliştirmeye istekli olma, sağlıkla ilgili bir sorununun olmaması.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: Minimum 8, maximum 10 kişi
4) Kulüp Kuralları: Zamanında derse girip çıkma, arkadaşlarıyla uyumlu ilişkiler içerisinde
olma.
5) Öğrenci Masrafları: Gösteride kullanılacak kostümlerin ücretleri öğrenciye aittir. (Yaklaşık
150 TL )
6) Yıl sonu Etkinliği: Okulumuzun kulüp gecesinde gösteri sunumu

LĠSE ESKRĠM KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Eskrim kulübünde bu branşa ait temel teknik ve taktik beceriler
öğretilirken aynı zamanda çocukların dikkat kapasitelerini ve konsantrasyon düzeyini
arttırmaya yönelik çalışmalar yapılarak çabukluk, denge, koordinasyon gibi özelliklerinin de
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Eskrim branşını öğrenip, kendini geliştirmeye istekli olmak,
düzenli çalışmaya istekli olmak, zamanı verimli kullanabilmek
3.Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 15 kişiliktir.
4.Kulüp Kuralları: Okul içi eskrim organizasyonlarında verilen görevi takip etmek ve
uygulamak, okulun belirlemiş olduğu spor kıyafetlerini kullanmak.
5.Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Öğrencilerimiz kulüp
öğretmenimizin getireceği eskrim malzemelerini kullanabileceği gibi, isteyen velilerimiz
öğrencilerimiz için kendi ekipmanlarını temin edebilirler.
6.Yıl Sonu Etkinliği: Okul içi turnuva organize etmek.

LĠSE BADMĠNTON KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Öğrencilerin kolayca bay ve bayan, ömür boyu yapılabileceği, ender
sporlardan birisidir. Her anlamda öğrencinin sosyal, kültürel ve aynı zamanda sportif
yaşantılarına etkide bulunan, yaş ve cinsiyet farkını ortadan kaldıran, bayanların ve
erkeklerin eşit şartlarla mücadele ettiği, zekâ, hız ve estetiğin ön plana çıktığı sporlardan
birisidir. Öğrencinin sosyal ilişkilerinde yardımlaşmayı ve rekabet esnasında karşıdaki kişiye
karşı saygılı bir birey olma özelliği de katmaktadır. Bu spor ile badminton hakkında bilgi
sahibi olmasını aynı zamanda performans düzeyinde oynanır ve zevk verir, kişiyi zorlamaz,
aşırı yüklenmenin kötü sonuçları oluşmaz. Özellikle ayak hareketleriyle sahayı tutma ve
hamleleriyle Türklerin ata sporu kılıç kullanmaya benzemektedir.
2)Kulüp Katılım Kriterleri: Sağlık açısından problemi olmayan her birey rahatlıkla yapabilir.
3)Kulüp Öğrenci Sayısı: 10 öğrenci
4)Kulüp Kuralları: Kulüp saatlerinde spor kıyafetleri ile hazır bulunulması gerekmektedir.
Çevresiyle iyi ilişki içerisinde olmalıdır.
5)Öğrenci Masrafları: Öğrencinin hiçbir masrafı yoktur.

6)Yılsonu Etkinliği: Kulüp içinde badminton turnuvası düzenlenir.

LĠSE GO KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Bir oyun olmanın ötesinde Go, yaşamla eşdeğer bir yaratılış, yoğun bir
meditasyon, insan kişiliğinin bir aynası, soyut düşünmeyi geliştirmede bir alıştırma gibi pek
çok anlamları barındırmaktadır.
2) Kulüp Katılım Kriterleri:Go, zeka ile sezginin birlikte kullanılması gerektiren bir oyun
olduğundan zekasına ve sezgisine aynı anda güvenen tüm lise öğrencilerimize açıktır.
3) Kulüp Üye Sayısı: 10 kişi
4) Kulüp Kuralları: Oyunun saygı çerçevesinde oynanması, öğrencilerin dingin olması,
kulüp malzemelerine dikkat edilmesidir.
5) Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Gezi ve yurt içi yarışmalarda
ulaşım ve konaklama masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerin gezi ve
yurtiçi yarışmalarda yemek masrafları kendilerine aittir.
6) Kulübün Katılacağı YarıĢmalar: İl içi ve il dışı Go turnuvalarıdır.(yoğunlukla bahar
dönemi)
7) Yıl sonu Etkinliği: Yıl sonu etkinliğimiz yoktur.

TÜBĠTAK BĠYOLOJĠ KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Kulübümüz öğrencilerini kulüp saatlerinde Tübitak Bilim Olimpiyatları
sınavlarına çalıştırmak, biyoloji biliminde keşfedilen yeni bilgileri paylaşmak ve araştırmaktır.
Farklı ve hızlı çalışma yöntemlerini göstermek. Bilgilerin öğrencide kalıcılığını artırarak
geleceğin bilim adamlarına şimdiden yol göstermek ve onların tek başlarına proje üretebilme
yeteneği kazandırmaktır.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Gelecekte mesleğini tıp ve biyoloji alanında seçmeyi amaçlayan
öğrencilerin katılımı önerilir. Öğrencilerin düzenli çalışma disiplinine ve analitik düşünme
yeteneğine sahip olmaları önemlidir. Katılımcılar 9. Sınıf ve geçen yıl bu kulüpte yer alan 10.
Sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.
3) Kulüp Üye Sayısı: En az 1
4) Kulüp Kuralları: Kulüp üyeleri kendilerine verilen ödevleri zamanında ve tam olarak
özveri ile yapmalı ve çalışmalara düzenli katılmalıdırlar. Evde üniversite kaynaklarından ek
çalışmalar yapmak ve sınav zamanlarında bile çalışma temposunu düşürmemektir.
5) Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Çalışmalarda kullanılacak kaynak
kitaplar.
6) Kulübün Katılacağı YarıĢmalar: TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları
7) Yıl sonu Etkinliği: Yıl sonu etkinliğimiz yoktur.

TÜBĠTAK FĠZĠK KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Kulübümüz öğrencilerini kulüp saatlerinde Tübitak Bilim Olimpiyatları
sınavlarına çalıştırmak, fizik biliminde keşfedilen yeni bilgileri paylaşmak ve araştırmaktır.
Farklı ve hızlı çalışma yöntemlerini göstermek. Bilgilerin öğrencide kalıcılığını artırarak
geleceğin bilim adamlarına şimdiden yol göstermek ve onların tek başlarına proje üretebilme
yeteneği kazandırmaktır.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Gelecekte mesleğini tıp ve fizik alanında seçmeyi amaçlayan
öğrencilerin katılımı önerilir. Öğrencilerin düzenli çalışma disiplinine ve analitik düşünme
yeteneğine sahip olmaları önemlidir. Katılımcılar 9. Sınıf ve geçen yıl bu kulüpte yer alan 10.
Sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.
3) Kulüp Üye Sayısı: En az 1
4) Kulüp Kuralları: Kulüp üyeleri kendilerine verilen ödevleri zamanında ve tam olarak
özveri ile yapmalı ve çalışmalara düzenli katılmalıdırlar. Evde üniversite kaynaklarından ek
çalışmalar yapmak ve sınav zamanlarında bile çalışma temposunu düşürmemektir.
5) Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Çalışmalarda kullanılacak kaynak
kitaplar.
6) Kulübün Katılacağı YarıĢmalar: TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları
7) Yıl sonu Etkinliği: Yıl sonu etkinliğimiz yoktur.

TÜBĠTAK KĠ̇MYA KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Kulübümüzün amacı öğrencilerimizi Tübitak Bilim Olimpiyatları
Sınavlarına hazırlamak ve bu aşamada onlara bilimsel düşünebilme, olayları analiz
edebilme, çözüm üretebilme becerileri kazandırarak geleceğin bilim insanlarının yetişmesine
katkıda bulunmaktır.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Matematik ders notunun en az 5 olması gerekmektedir.
Öğrencilerin düzenli çalışma disiplinine ve analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve
meraklı olmaları önemlidir. Katılımcılar 9. Sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.
3) Kulüp Üye Sayısı: En az 1 olmalıdır.
4) Kulüp Kuralları: Kulüp üyeleri kendilerine verilen ödevleri zamanında ve tam olarak
özveri ile yapmalı ve çalışmalara düzenli katılmalıdırlar.
5) Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Çalışmalarda kullanılacak kaynak
kitaplar.
6) Kulübün Katılacağı YarıĢmalar: TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları
7) Yıl sonu Etkinliği: Yok

TÜBĠTAK MATEMATĠK KULÜBÜ

1) Kulübün Amacı : Ulusal matematik olimpiyatlarına hazırlık, Matematik yarışmalarına
hazırlamak, Güncel matematik problemlerini incelemek ve yayınları takip etmek.
2)Kulüp Katılım Kriterleri: Matematiğe ilgi duymak ve bu konuda ileri seviyede takip
edebilecek durumda olmak
3) Kulübün en az kaç kiĢi ile açılacağı: En az 6 kişi.
4)Kulübün katılacağı yarıĢmalar: Ulusal Matematik Olimpiyatları, Akdeniz Üniversitesi orta
öğretim matematik olimpiyatları, Ural Federe bölgesi Bilim temelleri yarışması

LĠSE ORKESTRA KULÜBÜ

1) Kulübün Amacı: Enstrümanını iyi çalan öğrencilerimizi bir araya getirip beraber müzik
yapmalarını sağlamak bunun yanında da takım çalışmasıyla hayata hazırlamak. Eğer uygun
şartlar oluşursa da müzik yarışmalarına katılmak kulübün amaçlarındandır .
2) Kulüp Katılım Kriterleri: İyi derecede bir enstrüman çalmak. Çalışmalara katılmak
(eksiksiz olarak)
3) Kulüp Üye Sayısı: 6 öğrenci
4) Kulüp Kuralları: Çalışmalar topluca yapıldığı için kulüp saatlerini kaçırmamak
gerekmektedir. Verilen çalışmaların uygun zamanlarda tekrarlanması gerekecektir.
5) Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Sadece kendi kullandıkları
enstrümanları getirmeleri gerekmektedir.
6) Kulübün Katılacağı YarıĢmalar: Müzik yarışmaları (eğer uygun şartlar olursa ve orkestra
hazır olursa) katılmak
7) Yılsonu Etkinliği: Orkestra Yılsonu etkinliklerinde görev alacaktır.

LĠSE FOTOĞRAFÇILIK, GEZĠ – GÖZLEM KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Yakın çağın en önemli ve en etkili iletişim araçlarından biri olan, hemen
herkes tarafından üretilebilen ve aynı şekilde tüketilebilen, reklam-moda-tanıtım, gazete
dergilerde haber amaçlı, aile albümleriyle evlerimizde ve müzelerde sergilenmek üzere
üretilen ve izleyiciye sunulan fotoğrafı tanımak, kendimizi fotoğrafla ifade etmek,
gördüklerimizi yaşadıklarımızı çevremizle paylaşmak.
2.Kulüp Katılım Kriterleri: Fotoğrafın sihirli dünyasına girmek ve bu eğlenceli uğraşı
öğrenmek için bir fotoğraf makineniz olması gerekiyor.
3.Kulüp Üye Sayısı: En az 4, en fazla 12 kişi
4.Kulüp Kuralları: Kulübe düzenli devamlılık ve özellikle fotoğraf çekmek için yapılacak
gezilere katılım
5.Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Öğrencilerimizin çektikleri
fotoğrafları sergiye hazır hale getirmesi her açıdan öğrencinin sorumluluğundadır.
6.Kulübün Katılacağı YarıĢmalar: Çeşitli organizasyonların yarışmalarına katılabilecekleri
gibi, dönemsel olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı konulu yarışmalara da katılabilirler.
7.Yıl sonu Etkinliği: Yıl sonu sergisi

LĠSE MÜNAZARA KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Öğrencilerin sorgulama berecilerini geliştirme, öğrencilerin analiz ve
sentez yapmalarını sağlama, öğrencilerin, Türkiye ve Dünya’da ki güncel, ekonomi, siyaset,
spor, sanat, yaşam gibi gündeme ilişkin konularda araştırma ve sunum yapmaları için ortam
yaratma, öğrencilerin farklı konulardaki farklı bakış açılarını algılayabilmelerine yardımcı
olma, öğrencilerin grup tartışmalarını yürütebilmelerini sağlama, öğrencilere analitik bir
şekilde dinleyebilme, not alma, ikna edebilme ve kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebilme
becerilerini kazandırma, münazara kültürünün yayılmasını sağlama
2. Kulüp Katılım Kriterleri: Kulübe katılacak öğrencilerin, Türkiye ve Dünya’daki siyaset,
ekonomi, spor, sanat, yaşam gibi gündeme ilişkin konulara ilgi duyması ve bu konuları takip
etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda yapılacak olan çalışmalara disiplinli bir şekilde
hazırlanması ve katılması gerekmektedir.
3. Kulübün en az kaç kiĢi ile açılacağı: 6-12
4. Kulüp Kuralları: Özellikle yarışma öncelerinde yapılacak olan hafta içi ve ya hafta sonu
çalışmalarına katılmak ve belirlenecek konulara hazırlıklı olarak çalışmalara gelmek
zorunludur.
5. Kulüp uygulamalarında öğrenciye ait olacak masraflar: Gidilecek olan turnuva ve
yarışmalarda turnuva sponsoru karşılamadığı taktirde yeme-içme masrafları ve öğrencinin
kişisel masrafları.
6. Kulübün katılacağı yarıĢmalar: Düzenlenecek olan münazara turnuvalarına katılmak
amaçlanmaktadır.
7. Yıl sonu etkinliği: Yıl sonu etkinliği bulunmamaktadır.

LĠSE MEKATRONĠ̇K KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Mekatronikmakina,elektrik/elektronik ve bilgisayar teknolojisinin eş
zamanlı olarak birleşik bir yapı içinde kullanılması olarak tanımlanabilir. Kurulacak olan
kulübümüzde, öğrencilerimizi dünyada her geçen gün gelişmekte olan mekanik sistemler
hakkında bilgilendirmeyi, Kontrol tekniklerini, Elektrik-Elektronik sistemleri uygulamalı
deneyler yaparak geliştirmeyi ve bu konular hakkında pratik ve teorik olarak bilgilendirmeyi
amaçlıyoruz.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Makine ve elektroniğe ilgi duyan herkes katılabilir
3) Kulüp Üye Sayısı: En az 10 kişi
4) Kulüp Kuralları: Atölye kurallarımız uygulanır.
5) Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Kullanılacak her türlü malzemeyi
öğrenci kendi karşılayacaktır. Her bir öğrenci kulüp maliyeti 150-200 TL dir.
6) Kulübün Katılacağı YarıĢmalar: Acıbadem yarışmaları
7) Yıl sonu Etkinliği: Çalışmalar yıl sonu kulüp sergilerinde sergilenecektir

ASTRONOMĠ KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Gökbilimini sevdirmek, gökyüzünü ve çeşitli gök cisimlerini
8yıldızlar,gökadalar,galaksiler,gezegenler vb…)tanıtmak, güneş sistemi ve elemanlarını
tanıtmak, gök biliminde kullanılan temel gözle araçlarını tanıtmak ve gözlem yapmak.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Bilimsel meraka sahip olmak. Gök bilime ilgi duymak, sabırlı ve
zaman zaman gece gözlemlerine hazırlıklı olmak.

3) Kulüp Üye Sayısı: En az 10 -15 kişi
4) Kulüp Kuralları: Çalışmalara eksizsiz katılmak, gerektiği zamanlarda ; okul sonrası ,
akşamları veya hafta sonu çalışmalarına katılmak, sorumluluk almak kulüp araç ve
gereçlerini özenli kullanmak.
5) Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Bilimsel amaçlı gezilerde ulaşım ve
konaklama masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerin bu tür etkinliklerde
yemek masrafları kendilerine aittir.
6) Yıl sonu Etkinliği:Önemli gökyüzü olayları duyurulacaktır. Yıl sonu etkinliğimiz yoktur.

LĠSE MODA TASARIM KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, tasarım yönlerini
geliştirmek ve hatta kendi tasarımlarını üretme becerilerini kazandırmak
2)Kulüp Katılım Kriterleri: Çizim yapabilme becerisine sahip olmak ya da yatkın olmak,
moda trendlerini takip etmek, yaratıcı fikirler ortaya koymaya ve paylaşmaya istekli olmak.
3) Kulüp Üye Sayısı: En az 4, en fazla 14 kişi
4) Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Öğrencilerimizin kulüp
faaliyetlerinde daha çok evdeki artık malzemeleri kullanmaları hedeflenmektedir. Ancak bazı
çalışmalarda ufak aksesuarlar, silikon tabancası, silikon vs gibi alınması gerekli malzemeler
de olacaktır. Bunun yanında dönem sonunda planlanan defilede ürün sergilemek isteyen
öğrencilerin kumaş-dikiş vs gibi masraflarını kendileri karşılayacak olup, seçimlerine göre
değişken olmakla birlikte ortalama olarak her öğrencinin 100-150 TL arasında masrafı
olabilir.
5) Yıl sonu Etkinliği: Yıl sonu sergisi ve defilesi

LĠSE TĠYATRO KULÜBÜ

1) Kulübün Amacı: Sanatı ve tiyatroyu yaşamlarının bir parçası yapmak, öğrencilere
özgüven kazandırmak.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: 9., 10., 11. sınıflardan tiyatroya ve sanata ilgisi olan, disiplinli
çalışmayı ilke edinmiş her öğrenci kulübe katılabilir.
3) Kulübün en az kaç kiĢi ile açılacağı: 10
4) Kulüp Kuralları: Disiplinli çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak,
okul sonrasında ve bazı durumlarda hafta sonunda yapılacak provalara katılmak, metinleri
zamanında ezberlemek.
5) Kulüp uygulamalarında öğrencinin mali sorumluluğu: Yıl sonu etkinliğinde
sergilenecek oyunda kullanılacak kostümlerin maliyeti öğrenciler tarafından karşılanacaktır.
6) Yıl sonu etkinliği: Yıl sonunda çalışılan oyunun sahnelenmesi.

LĠSE ĠNGĠLĠZCEDRAMA KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Tiyatroyu sevdirmek, İngilizceyi, müziği ve beden dilini kullanarak yeteneklerini sergilemek, öğrencilerin özgüvenlerini arttırmak.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Oyunculuğu ve sahne sanatlarını, dans ve müziği sevmek.
Güçlü ezbere ve konuşma becerisine sahip olmak, sahnede olmayı sevmek, orta düzey ve
üstü İngilizce bilmek.
3) Kulüp Üye Sayısı: 15-20
4) Kulüp Kuralları: Çalışmalara eksiksiz katılmak, gerektiği zamanlarda okul sonrası veya
hafta sonu çalışmalarına katılmak, sorumluluk almak, prova önceleri sahneye hazırlıklı
gelmek.
5) Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Kostüm ve aksesuarların masrafı
öğrenciye aittir.
6) Yıl sonu Etkinliği: Sene Sonu gösterisi

LĠSE MUN CLUB (MODEL BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER
KULÜBÜ)

1)Kulübün Amacı: Okuldaki öğrencilerden delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş
Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Türkiye ve dünyada konferans,
panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Kulüp olarak amacımız
öğrencilerin dünyadaki yaşanan olaylara farkındalık kazandırmak, İngilizce dil gelişiminde
katkıda bulunmak, grup içinde çalışma becerileri kazandırmak, araştırma becerilerini
geliştirmek ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmek.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: İngilizce Orta düzey (Intermediatelevel).
3) Kulübün en az kaç kiĢi ile açılacağı: 7 öğrenci
4) Kulüp Kuralları: Devamlı İngilizce konuşmak, verilen tüm araştırma sorumlulukları yerine
getirmek ve okul sonrası yapılacak çalışmalara katılmak.
5) Kulüp uygulamalarında öğrenciye ait olacak masraflar: Her konferans için kayıt ücreti,
konaklama, yol ve harçlıktan öğrenci sorumludur.
6) Kulübün katılacağı konferanslar: RCIMUN (İstanbul), MUNDP (İstanbul), HARLEEM
MUN( Hollanda). (Konferanslar değişiklik gösterebilir.)

LĠSE YAĞLI BOYA KULÜBÜ

1) Kulübün Amacı : Her kulüp öğrencisinin yağlı boya tekniğini öğrenmesi sağlanır ve evine
en az 2 ürün götürür, sanatçıların eserlerinden örnekler tanır ve bu çalışmalarda 1. Adım
olarak kopya etmeyi öğrenir, Yaratıcılığı artar, el becerisini geliştirir ve sanat sevgisi artar.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Resim yapmayı sevmeleri, yağlı boya tekniğine özel bir ilgi
duyuyor olmaları, resim sanatını sevmeleri , bu konuya meraklı olmaları önemlidir.
3) Kulübün En Az Kaç KiĢi Ġle Açılacağı: En az 5,en fazla 15 öğrenci alınacaktır.
4) Kulüp Kuralları: Düzenli ve temiz çalışmak, atölye kullanımındaki paylaşıma ve kullanım
kurallarına dikkat etmek, sabırlı ve istekli olmak, grup çalışmalarını sevmek.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Öğrencinin kullanacağı tuval
ve fırçalar ile bazı detay malzemeler kendisi tarafından temin edilir.
6) Kulübün Katılacağı YarıĢmalar: Takip edilen ve katılmanın uygun olacağı belirlenen
resim yarışmalarına eser gönderilebilir.
7) Yıl Sonu Etkinliği: Yılsonunda düzenlenen kulüp gecelerinin resim sergilerine mutlaka
katılım sağlanacaktır.

LĠSE DESTĠNATĠON IMAGĠNATĠON KULÜBÜ (DI)

1)Kulübün Amacı: DI öğrenci gruplarının verilen problemlere çözüm ürettikleri ve bunları
turnuvalarda sergiledikleri bir eğitim çalışmasıdır. DI Amerika Birleşik Devletlerinde ve 30’dan
fazla ülkede yapılmakta olan 38,000 ‘den fazla gönüllü çalışanı olan bir organizasyondur.
Amacı yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma
ve problem çözme becerileri kazandırmak, bunun yanı sıra anlık yarışmalar sayesinde
takımlara hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmektir.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek, drama ve dans etme
yeteneğine sahip olmak, keşfetmeye, araştırmaya ve gözlem yapmaya ilgi duymak, fen
bilimleri, matematik, Türkçe ve İngilizce derslerinde başarılı olmak. Deplasman ya da
turnuvaya gitmeyi gerektirecek spor aktivitelerinde veya okul takımında yer almamak, grup
çalışmasına yatkın olmak, gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara katılabilmek.
3) Kulüp Üye Sayısı: 2 ile 7 kişi arası bir grup oluşturabilmek.
4) Kulüp Kuralları: Görev verildiği takdirde provalara ve etkinliklere katılmak. Kulüp
çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteleri ciddi bir şekilde takip etmek ve
katılımcı olmak. Uluslararası platformda belirlenen yarışma metinlerini dikkatlice okuyup,
yorumlamak ve gerekli araştırmaları yapmak. Çalışmalarında üretken , yaratıcı olmak ve
takım çalışması kurallarına uymak.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Ulusal finallerde başarılı
olunduğu takdirde dünya finallerine gidilmesi durumunda tüm masraflar öğrenci velilerine
aittir.
6. Kulübün Katılacağı YarıĢmalar: Ulusal Finaller Takım Yarışması ve anlık yarışmalara
hazırlanmak,
ICC 6’yı gerçekleştirmek, Ulusal Finaller DI Extreme Yarışması’na
hazırlanmak.

LĠSE TENĠS KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif yaşantılarına katkıda bulunacak etkin
çalışmalar yapmak, tenis ile ilgili temel becerileri kazandırmak, öğrencileri arkadaşlık,
dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri
geliştirmek, sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenmeyi sağlayan çalışmalar yapmak;
öğrenciler arasında sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek, vücudun esnekliğini, direncini
arttırarak daha sağlıklı bir yaşamı desteklemek.
2 ) Kulüp Katılım Kriterleri: Gönüllülük ilkesi esastır, sağlıkla ilgili probleminin olmaması
gerekir.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: 12 öğrenci
4) Kulüp Kuralları: Kulüp çalışmalarında spor kıyafeti ile hazır bulunulması gerekir, takım
çalışmasına uyumlu , arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak.
5.Öğrenci Masrafları: Her öğrenci kendisi için tenis raketi ve bir kutu top temin etmelidir.
6.Yılsonu Etkinliği: Kulüp içi tenis turnuvası düzenlenir.

LĠSE PLATES KULÜBÜ:

1)Kulübün Amacı: Pilates, duruş bozukluklarının giderilmesi ve kassal güçlerinin artırılması,
el göz koordinasyonlarının geliştirilmesi, denge yeteneklerinin arttırılması, esnekliği
geliştirmenin yanında vücutlarını tanımalarını ve işleyiş biçimini anlamalarını sağlayarak
farkındalıklarının ve özgüvenlerinin artmasını sağlamaktadır. Özellikle obezite sorunu
yaşayan kişilerde pilates son derece etkili bir yöntem olmaktadır.
2) Kulübün katılım Kriterleri: Bel, boyun, omurga sağlığı yerinde olan tüm çocuklarımız
pilates yapabilir. Eğer bu tür problemi olan ve kulübümüze katılmak isteyen gençlerimiz
olursa doktor kontrolünde bunu gerçekleştirebilirler.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: Kulübümüz 12 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Öğretmenin gösterdiği şekilde hareketleri yapabilmeye gayret göstermek
5) Öğrenci masrafları: Kulüp t-shirtü, tayt veya eşofman altı
6) Yıl sonu etkinliği: : Herhangi bir yılsonu etkinliği yapılmayacaktır.

LĠSE BUZPATENĠ KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: İnsan sağlığı için son derece olumlu etkileri olan buz pateni, vücut
esnekliğini ve hareket serbestliğinin gelişimini destekler. Özellikle çocuklarda postür
oluşumunda etkili olmaktadır. Postür vücudun sağlıklı duruşunu ifade etmektedir. Buz pateni
müzik eşliğinde buz zemin üzerinde yapılan dünyanın en estetik, en eğlenceli ve en
tehlikesiz sporudur. Güç, denge, hız ve estetik kazandırmayı amaçlar.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Buzpateni sporuna ilgi duymak ve yapılacak olan çalışmalara
devamlılık sağlamak, kulübün eğitim öğretim yılı içerisindeki çalışma ve faaliyetlerine disiplinli
bir şekilde katılmaya istekli olmak. . Aynı zamanda buz pateni gelişimlerine bağlı olarak okul
takımlarında yer alabilmelerini sağlamaktır. Öğrencinin sağlık probleminin olmaması.
3)Kulübün kaç kiĢi ile açılacağı: 20
4)Kulüp Kuralları: Takım çalışmasına uyumlu olmak ve arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde
olmak. Kulüp çalışmalarında beden eğitimi ders kıyafetlerini kullanmak.
5)Yılsonu etkinliği: Kulüp öğrencilerinin katılımıyla yapılacak olan okul içi turnuvalar.

LĠSE FUTBOL KULÜBÜ:
1)Kulübün Amacı:Toplumsal ahlaki değerlerini benimseyen ,saygılı, sorumluluk sahibi
çalışkan ,güvenilir bir kişilik oluşturarak futbola özgü beceri ve yeteneklerini geliştirmek
topluma ve ailesine faydalı bir birey yetiştirmek .Sosyalleşmek, takım ruhunu geliştirmek
,paylaşma kültürünü benimsemek ve uygulamak. Kulübümüzün futbolcu ihtiyacını
karşılamak, bölgesel ve ulusal alanda Türk Futboluna hizmet etmek Futbolda Pendik spor
felsefesini öğrenmek, benimsemek, geleceğe taşımak Bedensel,fizyolojik ve ruhsal sağlığın
gelişimini sağlamak hayat boyu spor alışkanlığı kazandırmak, kötü beslenme ve obezite ile
mücadele etmek. Aile işbirliği ile her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporu ve
futbolu amaç edinerek mesleki bir hedef ve ideal oluşturmak
2)Kulübün katılım Kriterleri:Sağlık açısından problemi olmayan her birey rahatlıkla
yapabilir.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: 20
4) Kulüp Kuralları:Kulüp saatlerinde spor kıyafetleri ile hazır bulunulması gerekmektedir.
5) Öğrenci masrafları: Spor kıyafetleri – Ayakkabı
6) Yıl sonu etkinliği:Kulüp içinde futbol turnuvası düzenlenir.

