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"İnsanlar olgunlaşmak İçİn bazı şeylere muhtaçtır. Bİr MİLLET Kİ 
 resİm yapmaz, bir mİllet ki heykel yapmaz, bİr mİllet kİ fenİn gerektİĞİ

şeylerİ yapmaz; İTİraf etmelİ kİ o mİlletİn İlerleme yolunda yerİ
yoktur. "

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 



OKUL MÜDÜRÜNDEN

Damla Gül SAPMAZ
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Müdürü

Sevgili Öğrencilerimiz,

Okulumuzda yoğun akademik programın

yanı sıra kültür, sanat ve spor faaliyetlerine

de önem veriyor; hem sizi hem de toplumu

ileriye taşıyacak, çağa ve geleceğe yön

verecek sizleri çok yönlü bireyler olarak

yetiştiriyoruz.

İlgi ve yetenekleriniz doğrultusunda kulüp ve

proje çalışmaları yaparak sosyal alanlardaki

etkinlikler ve uluslararası faaliyetlerle

gelişiminizi destekliyoruz. Bu bağlamda

sizlere çeşitli kulüp seçenekleri sunuyoruz.

Yapacağımız çalışmalarla sizlerin karar verme becerilerinizi, liderlik

yeteneklerinizi, toplum bilincinizi geliştirerek küresel vatandaşlar

olmanızı hedefliyoruz. Yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci

kulüplerimizi; sınıf düzeyiniz, yaş grubu özellikleriniz, geliştirilmesi

gereken yönleriniz, kazandırmak istenilen bilgi, beceri, tutum ve

davranış özelliklerinize göre belirliyoruz.

Kulüplerimiz 1. ve 2. sınıflarda rotasyonlu, 5. sınıflarda yabancı dil proje

grupları biçiminde, diğer düzeylerimizde ise farklı branşlarda, sizin

tercihleriniz doğrultusunda ve yıl boyunca etkin olarak katıldığınız

çalışmalar şeklinde sürdürülecektir.

Başarılı çalışmalar diliyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.

 



KULÜBÜN ADI: Astronomi Kulübü
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ: Elif NERDAN

KULÜBÜN AMACI: Gezegenler, yıldızlar, uydular ve daha
birçok uzay ile ilgili terim hakkında bilgi edinmeyi ve bu
bilgiler ışığında öğrencilerimizin yaratıcı düşüncelerinin
gelişmesini amaçlar.

KULÜBÜN FAALİYETLERİ: Okulumuzda bulunan
PLANETARYUM 'da öğrencilerimiz gökyüzünün gerçekçi
görünümünü inceleyerek, uzay bilimlerine olan
farkındalıklarını arttıracak etkinlikler yaparlar.

ASTRONOMİ KULÜBÜ

BİLİM,KÜLTÜR VE EDEBİYAT

KULÜBÜN ADI: Yaratıcı Drama Kulübü
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ: Mehmet  AYTAÇ

KULÜBÜN AMACI: Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı
sağlamak kulübün öncelikli amacıdır. 

KULÜBÜN FAALİYETLERİ: Öğrencilerin kendi yaşamsal
deneyimlerinden yola çıkılarak etkinlikler yapılır. Çocuklar
drama ile oyun içinde öğrenme, iş içinde deneyimleme
fırsatına kavuşur. Yaratıcı dramada lider öğretmen değil,
katılımcının kendisi, yani öğrencilerdir. 

YARATICI drama kulübü



             BİLİŞİM

KULÜBÜN ADI: Robotik Kulübü
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ: İpek Turan AKÇA 

KULÜBÜN AMACI: Öğrencilere bilişim teknolojilerinin
ilerlemesindeki süreçte, teknolojinin bir parçası olmayı
öğretmek. Kodlama, bilişimsel düşünme, analitik
düşünme gibi becerilerini robotlar ile desteklemek.

KULÜBÜN FAALİYETLERİ: Robotlarla ve elektronik
cihazlar ile kodlamak, yeni projeler üretmek tüketen bir
toplumdan üreten bir topluma yol almak.

ROBOTİK KULÜBÜ



SPOR

CİMNASTİK / DANS KULÜBÜ

KULÜBÜN ADI: Cimnastik/ Dans Kulübü
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ:  Canan CAN /Hande ALTIPARMAK

KULÜBÜN AMACI: Öğrencilere fiziksel yönden katkı sağlayarak; esneklik,
denge ve koordinsayon gibi becerilerini geliştirmek.

KULÜBÜN FAALİYETLERİ: Öğrenciler, cimnastik temel duruşlarını
öğrenirken, beraber hareket edebilme becerilerini de geliştirecek
çalışmalar yaparlar. Öğrencilerimiz ''Dans'' temel hareketlerini de
öğrenerek, esneklik, güç, denge ve koordinasyon çalışmaları yaparlar. En
önemlisi ise bunu müzik eşliğinde eğlenerek yapmamızdır. Kulübümüzde
öğrencilerimiz çeşitli müzikler eşliğinde koreografiler öğrenerek bu
koreografiler ile okul içerisinde gösteriler yapacaklardır.

KULÜBÜN ADI: Yüzme Kulübü
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ: Özgür TÜFEKÇİ , Ataberk YILDIRIM, 
Berk ERKOÇAK, Ezgi Gözde ÖZAKİ

KULÜBÜN AMACI: Öğrencilere fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden olumlu katkı
sağlamak ve bireye iyi bir yaşam disiplini oluşturmaktır. 

KULÜBÜN FAALİYETLERİ: Öğrencilerin gelişimine yönelik ısınma hareketleri,
dört stil (kelebek- sırt-kurbağalama-serbest) yüzme öğrenimi, drill
çalışmaları, ayak vuruşları ve vücut duruşları, oyunlu çalışmalar ve su altı
oyunları gibi hem eğitici hem de eğlendirici egzersizler yapılmaktadır.

yüzme kulübü



SANAT

KULÜBÜN ADI: Perküsyon Kulübü
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ: Rıfat Beltekin

KULÜBÜN AMACI: Perküsyon ailesine ait vurmalı
enstrümanları tanıyarak, müziğin temeli olan ritim
duygusunu geliştirecek çalışmalar gerçekleştirmek.

KULÜBÜN FAALİYETLERİ: Öğrencilerimiz, Türk ve
dünya müziğine ait pek çok eserleri ders içi
etkinliklere dahil ederek çalışmalarını gerçekleştirirler. 

PERKÜSYON KULÜBÜ

KULÜBÜN ADI: Plastik Sanatlar Kulübü
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ: Ayşe MIHÇI

KULÜBÜN AMACI: Öğrencilerimizin sanat eğitimiyle, duygu,
düşünce ve tasarımlarını; biçimlendirme teknik ve yöntemleri
kullanarak estetik bir bütünlük içinde kendini ifade etmelerini
sağlamak.

KULÜBÜN FAALİYETLERİ: Derslerimizde duygu ve hayal
dünyalarını elle tutulur ve şekillendirilebilir yardımcı malzemeler
kullanarak ifade etmeyi öğrenen öğrencilerimiz, iki ve üç boyutlu
yaratıcı çalışmalar gerçekleştirirler.

PLASTİK SANATLAR KULÜBÜ



LIFE SKILLS IN ENGLISH

KULÜBÜN ADI: English Story Time
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ: Ebru ÇİFTÇİ

KULÜBÜN AMACI: İngilizce kitaplar okumak, okunan
kitaplarla ilgili yaratıcı etkinlikler yapmak, İngilizce
konuşma becerilerini ve kelime bilgisini geliştirmek

KULÜBÜN FAALİYELTERİ: İngilizce kitap okuma, yaratıcı
drama ve sanat etkinlikleri, İngilizce dinleme, konuşma ve
yazma etkinlikleri

YABANCI DİLLER

ENGLISH STORY TIME 

KULÜBÜN ADI: Life Skills İn English
KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ: Songül ERDOĞAN

KULÜBÜN AMACI: Bu kulüpte öğrenciler İngilizcelerini
geliştirirken, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara
uygun davranmayı öğrenirler.

KULÜBÜN FAALİYETLERİ: Gerçek hayat durumlarını içeren
mini dramalar, hikaye okuma etkinlikleri, sanatsal
faaliyetler, oyunlar ve şarkılar






