Spor, Sanat,
Kültür-Beceri
Kulüpleri
Tanıtım Kitapçığ ı

Kendimizi tanıyoruz,
Farkında olduğumuz ya da olmadığımız yeteneklerimizi
keşfediyoruz,
Araştırıyoruz,
Tanıyoruz,
Öğreniyoruz,
Eğleniyoruz,
Paylaşıyoruz,
Geziyoruz,
Sosyalleşme sürecinde önemli adımlar atıyoruz,
Bilgi ediniyoruz,
Yeni deneyimler kazanıyoruz ve
GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ…..

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 ‘sosyalleşmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğu’
gerçeğini kavramalarının onların en büyük kazanımları olduğuna inanıyoruz.

Saygılarımızla
,

SINAV KOLEJİ
2014-2015 EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL
AFTER SCHOLL
KULÜPLERİ

ORTAOKUL 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 kişi 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.

ORTAOKUL BUZPATENİ 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 kişi 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.

ORTAOKUL 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.

ORTAOKUL BADMİNTON 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.

.

ORTAOKUL 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.

ORTAOKUL MASA TENİSİ KULÜBÜ:

1)Kulübün Amacı: Masa tenisi öğretmenimiz eşliğinde çalışmaları sürdürecek olan
kulübümüzdeki amacımız, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı yönü ile spor kültürünün
zenginleştirilmesinin yanında, daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedeflenerek,
uygulamada da masa tenisi sporuyla tanıştırılması, yeteneklerinin açığa çıkarılmasıdır.
Bunun yanında bu sporla ilgili becerilerinin verilecek iyi bir eğitimle geliştirilmesi, maç
yapacak duruma getirilmesi ve turnuvalar düzenleyerek masa tenisi oynarken zevk alınan,
neşeli bir ortam yaratılması amaçlanmıştır
2) Kulübün katılım Kriterleri: Masa tenisini öğrenip, kendini geliştirmeye istekli olmak.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: 10
4) Kulüp Kuralları: Okul içi masa tenisi organizasyonlarında verilen görevi takip etmek ve
uygulamak, okulun belirlemiş olduğu spor kıyafetlerini kullanmak.
5) Öğrenci masrafları: Spor çantası, okul eşofmanı, spor ayakkabısı, küçül el havlusu, su
matarası, yedek tişört, atlet vb. giysiler ,Raket ve top
6) Yıl sonu etkinliği Okul içi masa tenisi turnuvaları organize etmek ve katılmak.:

ORTAOKUL OKÇULUK KULÜBÜ:

1)Kulübün Amacı: Okçuluk sporunun tarihini, güvenlik önlemleri almayı, yarışma ve oyun
kurallarını kavrayıp uygulayacak duruma gelebilmeyi ve yayın teknik bilgilerini öğreten bir
kulüptür.
2) Kulübün katılım Kriterleri: Okçuluk sporuna ilgi duymak ve bu sporu sevmek.
3) Kulüp Öğrenci Sayısı: Okçuluk Kulübü; 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyelerinde 16 kız / erkek
öğrenciye açıktır.
4) Kulüp Kuralları: Kurallara uymak, öğretmenlerin verdiği görev ve sorumlulukları yerine
getirmek, Verilen çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak.
5) Öğrenci masrafları: Spor çantası, okul eşofmanı, spor ayakkabısı, küçül el havlusu, su
matarası, yedek tişört, atlet vb. giysiler
6) Yıl sonu etkinliği: Kulüp içinde okçuluk turnuvası düzenlenir.

ORTAOKUL SATRANÇ KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak öğrencinin iyiye, güzele ve
doğruya yönelmesini, sanat ve sanatçıya saygı duymasını, düşünce disiplininin gelişmesine
yardımcı olmayı ve girecekleri toplumda dengeli, örnek kişiler olarak yer almalarını sağlamak.
2)Kulüp Katılım Kriterleri: Satranç sporuna ilgi duyan ve bu sporu seven öğrenciler tercih
etmelidir.
3)Kulüp Öğrenci Sayısı: 20 öğrenci
4)Kulüp Kuralları:
 Sınıf içi kurallara uymak, öğretmenlerin verdiği görev ve sorumlulukları yerine
getirmek,
 Verilen çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak.
5)Öğrenci Masrafları: Öğrencinin hiçbir masrafı yoktur.
6)Yılsonu Etkinliği: Kulüp içinde satranç turnuvası düzenlenir.

ORTAOKUL HALKOYUNLARI KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü temelleri üzerine kurulan Halk
Oyunları Kulübümüz, ülkemizin zengin kültür değerlerini araştırmak, bu değerleri gün ışığına
çıkararak yöresel özelliklerinden uzaklaşmadan bilimsel yöntemlerle ve çağdaş bir anlayışla
işleyerek, yaşatılıp yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Ülkemizin örf, adet,
gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları’nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmak,
incelemek, değerlendirmek, yaşatmak, sergilemek, tanıtımını sağlamak ve eğitim vermek
kulübümüzün öncelikli amacıdır.

2)Kulüp Katılım Kriterleri: Halk oyunlarına ilgi duymak ve sevmek.

3)Kulüp Üye Sayısı:20

4Kulüp Kuralları: Öğretmenin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Verilen
çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak.

5)Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olan Masraflar: Kulüp eşofmanı ve t-shirtü,
havlu, yedek t-shirt

6)Yıl Sonu Etkinliği: Öğretmenin eğitimini verdiği yöreyle ilgili yıl sonu gösterisi

ORTAOKUL 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.

ORTAOKUL LEGO-ROBOTİK KULÜBÜ
1) Kulübün

Amacı:

Bu

kulüpte

öğrencilerimiz

hayal

ettiği

şeyleri

3

boyutlu

düşünebilme,

düşündüklerini tasarlayabilme, meraklarının peşinden gidebilme, kendilerini özgürce ifade edebilme imkânı
bulurlar.

Bu

becerisinin

kulüp çocukların

hayal

gücünü

ve

yaratıcılığını

geliştirir.

Dikkatini

yönlendirme

kontrolünü sağlar. Parça-bütün ilişkisini kurmaya yardımcı olur. Matematiksel/mantıksal

alanlarda zihinsel gelişimlerini destekler. Şekil-Zemin ile uzaklık-derinlik-boyut algılamalarının gelişmesine
katkıda bulunur. Ayrıca, bu dönemde çocukların kazanmasını beklediğimiz sosyal yaşam becerileri olan,
hoşgörü – sorun çözme – sorumluluk – dürüstlük – sabır – saygı – iletişim – cesaret – işbirliği alanlarında
çalışma fırsatı sunar.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Teknoloji ve tasarıma meraklı olmak, düzenli çalışmak ve verilen görevleri yerine
getirmek
3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 5-12 kişi ile sınırlıdır
4) Kulüp Kuralları: Okul içi ve okul dışı organizasyonlarda verilen görevleri yerine getirmek ve okulun ismine
yakışır şekilde davranmak, takım arkadaşlarıyla yardımlaşma içinde olmak, malzemelerin korunmasına özen
göstermek
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Robot ve lego tasarımlarıyla ilgili olan
malzemeler okul tarafından alınıp kulüp öğrencilerine ücreti eşit olarak paylaştırılacaktır. (Yaklaşık malzeme
tutarı toplam 3500-4000 TL civarındadır)
6) Yıl İçi Etkinlikleri: Bilim ve Teknolojiyi Tanıma ve Teşvik Vakfı (Foundation For Inspiration and Recognition
of Science and Technology) ilk harflerinden oluşan kısa adı ile FIRST ve LEGO® firmasının ortaklaşa
düzenledikleri uluslararası bir yarışma programıdır. Yarışmanın Ulusal yürütücülüğünü Bilim Kahramanları
Derneği tarafından sağlanmaktadır. Robotik kulübü çalışmaları robot performans ve proje ayağı olmak üzere
iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerimizle Ocak ayında gerçekleşecek bölge elemesine ve bu elemeyi
geçtiğimiz
katılacağız.

takdirde

Mart

ayında

düzenlenecek

Ulusal

yarışmaya

ORTAOKUL MENTAL ARİTMETİK KULÜBÜ
1-)Kulübün Amacı: Özellikle 4 – 14 yaşlarındaki çocukların sağ ve sol beyin lobunun
dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayan konsantrasyon ve dikkat becerilerini geliştiren bir
eğitim türüdür. Ayrıca bu yaştaki çocukların matematiksel işlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde
hesaplama becerilerini anlama ve kavrama yeteneklerini destekleyen bir eğitimdir. Bilindiği
gibi insan beyni sağ ve sol lob olarak ikiye ayrılır. Bir çok test sonucunda, beynin sol lobunun
konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu
mantıklı ve doğrusal çalıştığı tespit edilmiştir. Yine beynin sağ lobunda, ritim, hayal kurma,
renkler, boyut, müzik gibi fonksiyonların yapıldığı ortaya konmaktadır. Bu bilgilerin ışığında,
günümüz başarılı insanı, beynin her iki yarısını da dengeli bir şekilde kullanabilen ve
gerektiğinde birinden diğerine kolalıkla geçebilen insan olarak değerlendiriliyor. Mental
Aritmetik kulübümüz de bu bilgileri destekler nitelikte bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır.
2-)Kulüp Katılım Kriterleri: Mental Aritmetiği öğrenmeye istekli olmak,keşfetmeye meraklı
olmak,düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmak.
3-)Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 12 kişiliktir.
4-)Kulüp Kuralları: Kulüp derslerinde ders için kullanılacak olan araç ve gereçleri hazır
bulundurarak derse düzenli katılmak.Verilen egzersizleri yaparak,çalışmalar sırasında aktif
yer almak.
5-)Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olan Masraflar: 1 adet Abacus-soroban
(Plastik-13 sıralı)
6-)Yıl Sonu Etkinliği: Mental Aritmetik oyunları grup halinde sergilenir.

ORTAOKUL ORIENTEERING KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: 1977'de olimpik spor dalı olarak kabul edilen orienteering'in dünya
üzerinde 58 ulusal federasyonu bulunan bir kitle sporudur. Üzerinde kontrol noktaları
işaretlenmiş büyük ölçekli (detaylı) bir harita ve pusula yardımıyla yönünü bularak belirli bir
parkuru en kısa sürede tamamlama yarışmasına orienteering denir. Kulübümüzde tüm bu
hazırlanan harita, pusula ve yönergeler İngilizce olarak hazırlanır. Ayrıca orienteering,
“koşarken satranç oynamak” olarak tanımlanır. Kavramsal ve fiziksel faydalarının yanı sıra
bu sporun kişilerin bireysel ve sosyal özelliklerini geliştirdiği uzun bir zamandır kabul
edilmektedir. Aktivite ister yarışma sporu, ister eğlenceli vakit geçirme veya macera
yoğunluğu yüksek bir etap şeklinde düzenlensin, kişisel gelişim için çok değerlidir ve
öğrencilerin İngilizce becerilerini doğal ve eğlenceli ortamda aktifleştirmesine olanak
sağlamaktadır.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Orienteering sporunu öğrenip, takım çalışmasına istekli olmak
ve paylaşmayı bilmek yeterlidir ancak yüksek adrenalinli bir spor olduğundan katılımcıların
herhangi bir sağlık engeli bulunmamalıdır.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 12 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Kulüp öğretmenlerinin belirlediği parkurlarda zamanında olmak, verilen
görev ve sorumluluklardan kaçmamak, parkur hazırlıklarında yardımcı olmak.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Pusula ve koşu ayakkabıları.
6) Yıl Sonu Etkinliği: Tüm okulun katılabileceği bir orienteering etkinliği düzenlemek.

ORTAOKUL BAĞLAMA KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı: Türk kültürünün ve Anadolu’nun en önemli mihenk taşlarının başında
gelen Bağlamanın genç nesillere tanıtılıp sevdirilerek Halk Müziği ve bu müziğin ana çalgısı
olan Bağlamanın gelecek nesillere bir Kültür mirası olarak sağlıklı bir şekilde aktarılması.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Bağlama branşını öğrenip ,kendini geliştirmeye istekli olmak,
Müziğin ritimsel yanını hayatına almak ve hayatın ritmini müzikle yakalamayı istemek.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 12 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Okul içi Sanatsal etkinliklerde verilen görevi takip etmek ve uygulamak,
okulun belirlemiş olduğu kıyafet ve malzemeleri kullanmak.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Bir adet Kısa Sap Bağlama,
Bir adet Bağlama Öğrenim Metodu.
6) Yıl Sonu Etkinliği: Bağlama Kulübünün amacına uygun görsel materyallerin Okul içi
Panolara asılıp duyurulması ve Kulübün çalışma döneminin sonunda Bağlama ve Türkü
Dinletisinin hazırlanıp sunulması.

MODA TASARIM KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen öğrenciler yetiştirmek.
Ayrıca öğrencinin kişisel özellik ve yeteneklerinin gelişmesi hususunda üzerinde durularak
öğrencilerin sanata yönelik temel ve genel kavramsal anlamlarını geliştirmek.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Moda tasarımı; yetenekli, çizgileri güçlü , hevesli öğrencilerin
olması.
3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 24 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: İstenilen malzemeleri zamanında ve eksiksiz getirmek. Okul içerisinde
yapılacak çalışmaların düzenlenecek sergi organizasyonunda öğrencilerin yardımcı olmaları.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Resim defteri, çeşitli
kumaşlar, renkli kalemler, yapıştırıcı, renkli keçeler, farklı atık materyaller ( düğmeler,
pipetler, renkli ipler, boncuklar vs. )
6) Yıl Sonu Etkinliği: Yıl boyunca yapılan moda tasarımı çalışmaları için sergi düzenlemesi
yapılacaktır.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, Kendini
tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin
ve toplumun yararına kullanabilme, Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, Kendine ve
çevresindekilere güven duyabilme, Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını
etkin ve verimli değerlendirebilme, Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni
durum ve ortamlara uyabilme, Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme, Bireysel farklılıklara
saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile
karşılayabilme, Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, Bireysel olarak veya
başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların
çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme, Grupça yapılan
görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık,
plancılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 24 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: İstenilen malzemeleri zamanında ve eksiksiz getirmek. Okul içerisinde
yapılacak çalışmaların düzenlenecek sergi organizasyonunda öğrencilerin yardımcı olmaları.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Fotoğraf makinesi
6) Yıl Sonu Etkinliği: Yıl boyunca yapılan moda tasarımı çalışmaları için sergi düzenlemesi
yapılacaktır.

ORTAOKUL DRAMA KULÜBÜ

1) Kulübün Amacı : Öğrencinin hayal gücünü, yaratıcılığını, zihinsen kapasitesini ve
sanatsal duyarlılığını geliştirmek, duygularını ayırt etme, uygun şekilde ifade etme
becerisi kazandırmak, çalışmalar sırasında ve sonunda( seyirci amaçlı bir uygulama
olması zorunluluğu olmadığından öğrencinin kendisini baskı altında hissetmemesi
sonucu) sıkılganlığını yenmesini sağlamak, işbirliği ve gruba uyum yeteneğini
geliştirmek olarak sıralanabilir.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Drama çalışmaları yapmaya, kendisini geliştirmeye istekli
olmak.
3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 15 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları : Etkileşim içinde olduğu gruba uyum göstermeye çalışmak. Bencil
davranmamak. Empati yapabilmek /yapmaya çalışmak.
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar :Pisi pisi .Kulüpçe ortak
bir karar alındığı takdirde, okul içinde (belirli gün ve haftalarda olabilir) bir etkinlik
yapılacaksa, çalışılan metnin gerektirdiği kostüm ve aksesuarlar.

6) Yıl Sonu Etkinliği : Drama kulübünün amaçları arasında, seyirlik bir gösteri
hazırlamak olmamasına karşın, eğer ekipçe çalışılmak istenen bir oyun/oratoryo
benzeri sahne gösterisi olursa bunun çalışması yapılabilir.

ORTAOKUL GİTAR KULÜBÜ
1. Kulübün amacı: Bireysel ve gurup çalışması yapmaya uygun ve rahat taşınabilirliği
nedeni ile de şarkı söyleyenler için vazgeçilmez bir eşlik çalgısı olan gitar eğitimi ile
çağdaş müzik eğitimine ayak uydurabilen hem sosyal hem de kişinin üretkenliğini
açığa çıkaran öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.
2. Kulüp Katılım Kriterleri: Fiziksel olarak bu enstrümanı çalmaya uygun ve
psikomotor becerilerinin gelişmiş olması.
3. Kulüp Üye Sayısı : 10-12
4. Kulüp Kuralları: Verilen ödevleri zamanında yapmak, derse hazırlıklı ve çalışılmış
olarak gelmek.
5. Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Öğrencinin kendine ait
enstrümanı getirecektir.
6. Yılsonu etkinliği: Yeterli düzeye gelmiş öğrenciler okul sanat gecesinde görev
alacakladır.

ORTAOKUL PİYANO KULÜBÜ
1. Kulübün amacı: Müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek. El, göz ve ayak
koordinasyonunu sağlamak, beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmak. Müzik
kültürlerini geliştirmek.
2. Kulüp Katılım Kriterleri: Fiziksel olarak bu enstrümanı çalmaya uygun ve
psikomotor becerilerinin gelişmiş olması.
3. Kulüp Üye Sayısı: En fazla 25 öğrenci
4. Kulüp Kuralları: Verilen ödevleri zamanında yapmak, derse hazırlıklı ve çalışılmış
olarak gelmek.
5. Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Öğrencinin kendine ait
evlerinde enstrümanı olmalıdır.
6.Yılsonu etkinliği: Yeterli düzeye gelmiş öğrenciler okul sanat gecesinde görev
alacakladır

ORTAOKUL KEMAN KULÜBÜ
1. Kulübün amacı: Yaylı çalgılar gurubunun en küçük üyesi olan keman, öğrencinin
müziksel iletişiminde, müzikal yeteneğinin gelişiminde, bireyde istenilen davranışların
ya da davranış değişikliklerinin oluşturulmasını önemli ölçüde etkilemektedir.
2. Kulüp Katılım Kriterleri: Fiziksel olarak bu enstrümanı çalmaya uygun ve
psikomotor becerilerinin gelişmiş olması.
3. Kulüp Üye Sayısı : 10
4. Kulüp Kuralları: Verilen ödevleri zamanında yapmak, derse hazırlıklı ve çalışılmış
olarak gelmek.
5. Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Öğrenci kendine ait
enstrümanını getirecektir.
6. Yılsonu etkinliği: Yeterli düzeye gelmiş öğrenciler okul sanat gecesinde görev
alacakladır.

ORTAOKUL JUDO KULÜBÜ

1)Kulübün Amacı: Kelime olarak Ju : nezaket, yumuşaklık ; do: yol anlamına gelir. Judonun
temel amacı ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Sevgi ve saygı ortamında
eğitime önem veren disiplinli ,planlı çalışmanın sonucunda başarıyı hedefleyen fiziksel ve
sosyal açıdan hayatın her alanında bunu yansıtabilen bireylerin yetiştirilmesine yardımcı
olmak ve eğitimlerine katkı sağlamaktır.
Judo içinde bulundurduğu özgüven ile yardımlaşmayı seven paylaşmayı benimseyen
bireylerin takım ruhunu en iyi şekilde yansıtarak teknik ve oyunların yapılmasını sağlayan bir
spor dalıdır. Judo sayesinde sosyalleşen ve güçlü yarınlar hedefleyen bireylerin kişilik
kazanma yolunda attıkları bu büyük adımı devam ettirmelerine yardımcı olarak sağlıklı
düşünebilen, stresten uzak ,topluma faydalı ve örnek bireylerin yetiştirilmesine katkıda
bulummaktadır.Anlık doğru karar verme, hızlı düşünme yeteneklerini geliştirir.
Judo kulübü bünyesindeki öğrencilerle okul takımı oluşturarak okulunu temsil etme ve
kendisini ifade edebilme imkanı tanınır.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Ders saatlerini düzenli takip etmek. Öğrenmeye açık olmak ve
kendini geliştirmek. Kararlı olmak.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 12 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Okul içi judo faaliyetlerine katılmak, okulun belirlemiş olduğu kıyafetleri
kullanmak
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Judo kıyafeti
6) Yıl Sonu Etkinliği: Görsel tablo hazırlamak, yıl sonunda gösteri ve gösteri müsabakaları
düzenlemek

ORTAOKUL JUNIOR ACHIEVEMENT KULÜBÜ (GENÇ
BAŞARI KULÜBÜ)
1-)Kulübün Amacı:Ortaokul düzeyindeki öğrencilere, akademik ve sosyal bilgi seviyelerine
uygun olarak basit düzeyde girişimcilik, ekonomi ve iş yönetimi eğitimleri ve uygulamalı
programlar düzenleyerek öğrencilerin iş hayatı hakkında öngörü sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Bu çalışmalar yapılırken İngilizce dil becerilerinin gelişmesi ve belirli teknik terimlerin öğrenilmesi
hedeflenmiştir. İş dünyası ile eğitim arasında bir köprü oluşturarak, öğrencilerin meslek
seçimlerini bilinçli yapmaları, iş dünyası için hazır insan kaynağı olarak yetişmeleri ve eğitilmeleri
sağlanacaktır. Inovasyon kampları ve ticaret fuarlarına götürülerek öğrencilerin girişimcilik ve
yaratıcılık faaliyetlerini geliştirip ileride ekonomik hayatta aktif rol almaları, iş dünyasına hazırlık
için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanmıştır.
2-)Kulüp Katılım Kriterleri: Gelecekte kendini iş hayatında önemli bir yerde görmek isteyen, iş
dünyasından hoşlanan ve işadamları ile yakından tanışmak ve onlarla İngilizce sohbet etmek
isteyen GİRİŞİMCİ öğrenciler katılabilir.
3-)Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 10-12 kişiliktir.
4-)Kulüp Kuralları: Ürün ve hizmet üretmek, yerli ve yabancı fuarlara katılmak. Ekonomik ve
ticari hayatı takip etmek, davet edilen iş adamlarına sunum hazırlamak , seminerlere katılmak,
verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek. Yapılan hizmet ve ürünlerde asla kar
amacı gütmemek.. Kulüp arkadaşları ile işbirliği yapmak. Yaratıcı olmak. Kulüp üyeleri ve
öğretmenlerle kesinlikle İngilizce konuşmak.

5-)Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Gidilecek yerlerdeki bilet,
yolculuk masrafları, üretilen bir ürünün malzeme masrafları ve yurtdışı masraflarının tümü
öğrenciye aittir.
6-)Yıl Sonu Etkinliği: Yıl boyunca yapılan etkinliklerin kaydedilerek yıl sonunda videolarının
özet görüntülerinin gösteri salonunda sunulması.
Varsa üretilen ürünlerin sergilenmesi.
Bir işadamı davet edilerek, işi ve genç girişimcilere önerileri konusunda "Junior
Achievement Club " üyeleri ile İngilizce söyleşi yapılması.

ORTAOKUL DUBBING KULÜBÜ (DUBLAJ KULÜBÜ)
1. Kulübün Amacı: Kulübün amacı öğrencilerimizi derslerde öğrendikleri
İngilizce bilgisini aktif olarak kullanmaya teşvik etmektir. Videolar, filmler
üzerine ses efektlerinden de yararlanarak yeni replikler yazacakları bu kulüpte,
öğrencilerimizin konuşma becerileri artacak ve bu sayede kendine güvenleri de
gelişecektir. Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak, İngilizce dil
becerilerini günlük hayatlarına eğlenerek dahil edecek ve öğrenme süreçlerine
katkı sağlayacaklardır.
2. Kulüp Katılım Kriterleri: İngilizceyi yaratıcı olarak kullanmaya istekli olmak,
sorumlulukları verilen sürede yerine getirmeye hazırlıklı olmak, sinema ve
dramaya ilgi duymak.
3. Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 12 kişiliktir.
4. Kulüp Kuralları: Kulübe katılan öğrencilerimizin araştırma yapmak, verilen
tarihlere diyalog yetiştirmek, etkinlikler için ön hazırlık yapmak gibi görevleri
olacaktır.
5. Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Gerek görüldüğü
taktirde; kostüm, video kamera, kayıt cihazı, flash disk gibi malzemeler.
6. Yıl Sonu Etkinliği: Dublaj yarışması.

ORTAOKUL YAN FLÜT KULÜBÜ

1. Kulübün Amacı: Müzikal yeteneğini geliştirmek, yaratıcılık duygusunu keşfetmek,
yan flütü sevdirmek. Yan flütün dünya müziğindeki yerini ve tarihsel sürecini
aktarmak.
2. Kulüp Katılım Kriterleri: Fiziksel olarak bu enstrümanı çalmaya uygun ve
psikomotor becerilerinin gelişmiş olması.
3. Kulüp Üye Sayısı : 2 - 7
4. Kulüp Kuralları: Verilen ödevleri zamanında yapmak, derse hazırlıklı ve çalışılmış
olarak gelmek.
5. Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: Öğrencinin kendine ait
enstrümanı getirecektir.
6.Yılsonu etkinliği: Yeterli düzeye gelmiş öğrenciler okul sanat gecesinde görev
alacakladır

ORTAOKUL ASTRONOMİ 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.
7) Yıl sonu Etkinliği: Önemli gökyüzü olayları duyurulacaktır. Yıl sonu etkinliğimiz
yoktur.

ORTAOKUL SİNEMA KULÜBÜ
1)Kulübün Amacı:
SINAV KOLEJİ’NDE sinemaya ilgili öğrencileri bir araya toplayarak yerli ve yabancı filmlerin
gösterimini yapmak sinema ile ilgili terimleri öğrenmek ve daha farklı bir bakış açısı
kazanmak, bu alanda gündemi takip etmek bu kulübün genel amacıdır.

2) Kulüp Katılım Kriterleri: Voleybol Sinemaya ilgi duyan, görsellere ve görselliğe önem
veren her öğrenci bu kulübe katılım sağlayabilir.

3) Kulüp Üye Sayısı: Kulübümüz 15 kişiliktir.
4) Kulüp Kuralları: Kulüp görevli öğretmenin öğrencilerden isteyeceği malzeme ve
gereçlerin temininin sağlanabilmesi kulübe katılmanın tek kuralıdır
5) Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Olacak Masraflar: İhtiyaç duyulduğu takdirde
video çekme özelliği olan fotoğraf makinası ya da kamera
6) Yıl Sonu Etkinliği: Yerli ve yabancı filmlerle, sanatçılarla ilgili panolar hazırlayıp
insanların ilgisini sinemaya çekmek ve kısa film deneme çalışmaları yapmak.

ORTAOKUL Tİ̇YATRO KULÜBÜ
1) Kulübün Amacı: Sanatı ve tiyatroyu yaşamlarının bir parçası yapmak, öğrencilere
özgüven kazandırmak.
2) Kulüp Katılım Kriterleri: Ortaokul öğrencileri arasında tiyatroya ve sanata ilgisi olan,
disiplinli çalışmayı ilke edinmiş her öğrenci kulübe katılabilir.
3) Kulübün en az kaç kişi 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.

