
ÖÐRENCÝ KULÜPLERÝ 
EL KÝTABI

2018-2019
Eðitim - Öðretim Yılı

w
w

w
.r

ot
ak

ol
ej

i.
co

m
 -

 w
w

.r
ot

ak
ol

ej
i.
k1

2
.t

r





              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 

       

 

       Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 

      2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda okulumuz öğrencileri için hazırlamış olduğumuz 

sosyal kulüpleri, kitapçığımızda görebilirsiniz.  

       Kulüp kontenjanları doğrultusunda öğrencilerimizin istekleri değerlendirilerek sene 

içerisinde her kategoriden bir kulüp çalışması yapacak şekilde program oluşturulmaktadır.      

        Kulüplerin okul içi etkinliklerindeki masrafları okulumuz tarafından karşılanmakta; il 

genelinde, ulusal ya da uluslararası platformda gerçekleşecek olan yarışmalarda, faaliyetlerde 

ya da festivallerde kulüp masrafları öğrenci velimiz tarafından karşılanmaktadır. 

      Öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırmalarını, sosyal bağlarını güçlendirmelerini 

aynı zamanda da fiziksel ve bilişsel açıdan gelişim sağlamalarını hedeflediğimiz sosyal 

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… 

          Rota Eğitim Kurumları 
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İLKOKUL 

KULÜPLERİ 
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AKIL OYUNLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Irmak AKBAL, Zeynep Özge EĞİLMEZ 

Öğrenci sayısı: 14 

Kulübün amaçları: 

 Karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik 

düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve 

yeterliliklerin geliştirilmesini sağlamak, 

 Planlı hareket etme becerilerini geliştirmek, 

 Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemesini desteklemek, 

 Kuralları anlamasını ve öğrenmesini sağlamak, 

 Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırmak, 

 Boş vakitlerin hem eğlenme hem de öğrenme ile geçmesini sağlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul dördüncü sınıfa gitmek, 

 Sistemli düşünebilme becerisi kazanmaya istekli olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Oynanan oyunun kurallarına uymak ve sabırlı olmaktır. 

Yılsonu etkinliği: 

 Strateji oyunları yarışmasına katılım sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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BALE VE DANS KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Kseniya BOCHEVAROVA 

Öğrenci sayısı: 24 

Kulübün amaçları: 

 Bale ve dansı sevdirmek, 

 Vücut ve zihin gelişimine katkıda bulunmak, 

 Sağlıklı bireylerin yetişmesi için çaba göstermek, 

 Ritmik ve melodik hafızayı güçlendirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Bale ve dansa yatkın bir fiziksel yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte dans, oyun, modern dans gibi disiplinlerin kurallarına 

uymak durumundadırlar. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Kutlama törenlerinde gösteri hazırlar. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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BASKETBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Dinçer DİNÇ 

Öğrenci sayısı: 16 

Kulübün amaçları: 

 Basketbolla ilgili temel becerileri kazanmak, 

 Teknik, taktik, beceri ve oyun zekâsını geliştirmek, 

 İş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma becerisi kazanmak, 

 Görev alma, görevi yerine getirme disiplinlerini sağlamak, 

 Kazanma, kaybetme, kabullenme, sevgi ve dostça oyun oynama niteliklerini 

kazanmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Basketbolu sevmek, fiziksel açıdan kendini yeterli görmektir. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte spor disiplini içinde çalışır, sporcu ruhu taşır, sağlıklı 

olmaya özen gösterir. 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 

 Yarışmalar, turnuvalar düzenler. 

 Turnuvalara ve yarışmalara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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DESTINATION-IMAGINATION (DI) KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Mervenur TANER, Semiha ERDOĞDU, İrem DOĞAN, Irmak 

SAKKA, Bengü ÖZGÜR, Birsen ŞEKER 

Öğrenci sayısı: 21 

Kulübün amaçları: 

 Günlük hayatımızda karşılaştığımız durumlara basitten karmaşığa doğru çözüm 

üretmeyi kavratmak, 

 Yaratıcı düşüncenin yollarını sezdirmek, 

 Yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul dördüncü sınıfa gitmek, 

 Yaratıcılık gerektiren etkinliklere katılmaktan keyif almaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak kabul etmelidirler. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Konuyla ilgili turnuvalara katılır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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EKOLOJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Canan ATEŞ 

Öğrenci sayısı: 24 

Kulübün amaçları: 

 Doğa sevgisi uyandırmak, 

 Doğanın bir parçası olduğumuzu sezdirmek, 

 Daha güzel bir dünya kurulabileceğini kavratmak, 

 Çevre bilinci ve duyarlılığı oluşturmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Çevreyi seven bir insan olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrenciler insan-doğa ilişkisini, doğanın önemini, doğayı sevip korumayı 

bilmeli, bunları geliştirmelidirler. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Çevre gezileri düzenler, 

 Çevreyi korumak amaçlı pano, broşür hazırlar, 

 Çevre konulu özel günlere katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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LIVE AND LEARN KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Aslı Berna KUMRUCA, Aynur YEŞİL 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilerin günlük hayatta kullanılan İngilizce ifadeleri eğlenceli ve etkili bir 

biçimde yaşayarak öğrenmesini sağlamaktır.  

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 İngilizce konuşmaya ilgili olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 Kulüp dili İngilizcedir. 

 Kulüp derslerinde ve uygulamalar esnasında Türkçe konuşmak kesinlikle yasaktır. 

 Öğrenciler takım olarak çalışmalıdır.  

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler:  

 Sene boyunca belirlenen konular ile ilgili uygulamalı geziler ve aktiviteler düzenlenir. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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FUTBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Halit PARS 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilerin futbol kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

 Futbola dair teknik ve taktik bilgiler sunmak, 

 Esneklik, kuvvet, hız ve dayanıklılık kazandırmak, 

 Futbolun yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

 Futbolsever insanların çoğalmasını sağlamak, 

 Futbolun sadece para kazandıran bir spor olmadığını benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Futbolu sevmektir.  

Kulüp kuralları:  

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak, kulüp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iyi 

geçinip iş birliği halinde olmaktır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Turnuvalar düzenler ve düzenlenen turnuvalara katılır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Özgü ŞENOL 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilerin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapmak, 

 Görsel yaratıcılık, sanatsal duyarlık konusundaki eğilimleri desteklemek, 

 Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapmak, 

 Çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlamak, 

 Resim, sergi, slaytlar hazırlamak, 

 El ve görüş becerisini geliştirmek, 

 Ortak kullanım alanlarında sergiler açmak, 

 Yarışmalara yönelik eserler ortaya koymaktır. 

  Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Görsel sanatlara eğilimi olmaktır. 

  Kulüp kuralları:   

 Düzenli ve tertipli çalışmak, kulüp öğretmenleriyle iyi geçinip iş birliği halinde olmak; 

atölye içi kurallara uymaktır. 

  Yılsonu etkinlikleri: 

 Kulüp öğrencilerinin eserlerinden sergi açar. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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HALK  DANSLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sedef ÇALIŞKAN 

Öğrenci sayısı: 24 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilere ritim duygusunu kazandırmak, 

 Müzik eşliğinde hareket edebilmeyi öğretmek, 

 Çeşitli duyguları hareketlerle ifade edebilmek, 

 Geleneksel değerlerin farkına varmak, 

 Vücut hâkimiyeti sağlamak, 

 Vücudu, estetik duyarlılık katarak kullanabilmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Ritim duygusu, zihinsel ve fiziksel uyum taşımak, 

 Dans etmeyi sevmektir. 

Kulüp kuralları:  

 

 Öğrenci halk danslarını sevmeli, buradan yeni değerler çıkarabilmeli, kurum temsiline 

bağlı olmalıdır. 

 

Yılsonu etkinlikleri: 

 Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları  öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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HOBİ VE YARATICI DÜŞÜNCE KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Banu KOÇ, Yıldız KARAKAYA 

Öğrenci sayısı: 24 

Kulübün amaçları:   

 Yaratıcı düşüncenin ne olduğunu kavratmak, 

 Hobi edinmenin hayatın içindeki önemini sezdirmek, 

 Eldeki malzemeyle yeni esreler ortaya koymanın hazzını tattırmak, 

 Zamanını kaliteli geçirmek, 

 Kişinin kendisini zekâ ve beceri yönünden keşfetmesini sağlamak, 

 Kişilerin toplu yaşama kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

 Keşif yeteneğinin gelişmesini sağlamak, 

 İletişim kurma yetisini güçlendirmek, 

 Kendini ifade edebilme yetisini geliştirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Yaratıcı bir zekâya sahip olmak, 

 Bugüne kadar bir hobi edinmiş olmak, 

 İş birliği içinde çalışmaya gönüllü olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencimiz eğlenerek öğrenmeyi, öğrenirken eğlenmeyi bilmelidir.  

 Verilen yönergeleri takip edebilmelidir. 

 Düzenli ve tertipli çalışmalıdır. 

 

Yıl içi etkinlikler: 

 Ortaya çıkan eserlerle bir sergi açılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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İNGİLİZCE  DRAMA  KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Esen TANIK, Aslı Nazlı YÜCEL 

Öğrenci sayısı: 15 

Kulübün amaçları: 

 İngilizceyi sınıf içi etkinliklerin dışında da kavratmak, 

 İngilizcenin daha aktif bir şekilde öğrenilmesine katkı sunmak, 

 Tiyatro sevgisini yabancı dil öğrenerek kazandırmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul dördüncü sınıfa gitmek, 

 İngilizce ve tiyatroya karşı ilgili olmaktır. 

Kulüp kuralları:   

 İngilizce drama kulübünde devamlılık çok önemlidir. Öğrenciler öğretmenlerinin 

verdiği görevleri, çalışmaları zamanında ve eksiksiz yapmalıdırlar.  

 Kulüpte iletişim dili sadece İngilizcedir. 

 

Yılsonu etkinliği: 

 İngilizce bir oyun sahneler. 

 INGED drama festivaline katılırlar. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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JİMNASTİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ayşe SOYDAŞ 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sunmak, 

 Fiziksel farkındalık oluşturarak gelişimlerini sağlamak,  

 Koordinasyon ve esneklik gelişimini desteklemek, 

 Ritim eşliğinde koordinasyonlu hareket kabiliyetini arttırmak, 

 Sporun sanatsal boyutunu kavratmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci veya üçüncü sınıfa gitmek, 

 Spor yapmaya yatkın ruh ve fizik yapısına sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

  

 Bu kulüpte öğrenci sportmence davranmalı, ruhsal ve fiziksel gelişimini yine aynı 

tavırla geliştirmelidir. 

 

Yıl içi etkinlikler: 

 Hazırlanan gösteriler sunulur. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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JUNIOR FLL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Uğurcan İNAÇ, Mehtap AYGÜN ŞENOL, Ümran DURAK 

Öğrenci sayısı: 16 

 

Amaç: 

 

 Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmek, 

 Öğrencilerimize mekanik düşünme, sorun karşısında çözüm üretebilme becerilerini 

kazandırmak, 

 Takım çalışmasını öğretebilmek, 

 Öğrencilerin sosyal sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak, 

 Çevresindekilere, doğaya, topluma duyarlı birer birey olmalarına katkıda bulunmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

 İlkokul dördüncü sınıfa gitmek  

 Lego dersine ilgili ve Lego dersinde verilen görevleri hızlı ve dikkatli bir şekilde 

yerine getirebilmek 

 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimizin bu kulüpte iş birliği ve üretkenliği gözetmeleri, takım çalışmasında 

verilen görevi yerine getirmeleri, araştırma faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

  

 Junior FLL turnuvalarına katılım gerçekleştirilecektir. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir.  
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KODLAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Akile TEKİRDAĞ 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Bilgisayar ve bilişim alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, 

 Hazır yazılım programları üzerinde çalışmalar yapmak, 

 Farklı platformlarda kodlama gerçekleştirmek, 

 Animasyon ve 3D çizimler gerçekleştirmek,  

 Proje, pano ve sunumlar hazırlamak, 

 Çağdaş gelişmeleri bilgisayar üzerinde izlemek, 

 Bilişim ve bilgisayar alanlarında yeni bilgiler üretmek, 

 Derslerde verimliliğin artmasına katkıda bulunmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Çağdaş gelişmelere ve yeniliklere açık olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz bilişim teknolojilerinin gelişimini takip eder, kendilerine 

yeni alanlar açarak buluş yapmaya çalışırlar. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Çeşitli panolar hazırlar. 

 Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır. 

 Sosyal sorumluluk projeleri geliştirir. (Kardeş Okuluma Bilgisayar Öğretiyorum) 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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KÜTÜPHANECİLİK VE YARATICI YAZARLIK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Fatih GÖKLER, Tuğba Neslihan KAYA 

Öğrenci sayısı: 24 

Kulübün amaçları: 

 Kütüphaneye işlerlik kazandırmak, 

 Cumhuriyetin anlam ve önemini kavratmak, 

 Atatürk Haftası’nın anlam ve önemini kavratmak, 

 Atatürk’ü tanıyabilmek, 

 Kütüphaneyi sık sık kullanabilmek, 

 Kulübe ait panoyu çalışmalara hazır hale getirmek, 

 Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemini kavrayabilmek, 

 Kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul dördüncü sınıfa gitmek, 

 Kitap okumayı çok sevmektir. 

Kulüp kuralları: 

  

 Kütüphane kurallarını iyi bilmektir. 

 

Yıl içi etkinlikler: 

 Yazar söyleşi ve imza günlerinde görev alır, 

 Kütüphaneyi herkesin ziyaret etmesi sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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MİNİK ELLER BÜYÜK LEZZETLER KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ece SİVAZ, Merve IŞIK 

Öğrenci sayısı: 24 

Kulübün amaçları: 

 Mutfak kültürü diye bir kültürün varlığını göstermek, 

 Yemek yapmanın, beslenmenin dışında sanatsal bir etkinlik olduğunu anlatmak, 

 Mutfakta çalışmanın da bir zevk olduğunu göstermek, 

 Farklı kültürlerin yemeklerini inceleyerek onlar hakkında bilgi edinmek, 

 Öğrencilerin yapabilecekleri yemekleri onlara uygulamalı olarak göstermektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Mutfak kültürünü öğrenmeye yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte iş birliğini ve üretkenliği gözetmeli, kültürel değerlerimize 

önem vermelidir.   

 

Yıl içi etkinlikler:  

 Her kulüp dersinde çeşitli yemekler, tatlılar, salatalar yapar, 

 Belli günlerde yemekhanede gerçekleştirilen özel mutfak günlerinde görev alır, 

 Büyük bir lokantanın mutfağı gözlenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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BEDEN PERKÜSYONU KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Müge ŞEN  

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Ülkemizdeki ve dünyadaki ritimleri kavratmak, 

 Ritim duygusunun hayatımızdaki yerini sezdirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Ritim duygusuna sahip olmak, 

Kulüp kuralları: 

 Düzenli ve tertipli çalışmak, kulüp öğretmenleriyle iyi geçinip işbirliği halinde 

olmaktır. 

 

Yıl sonu etkinlikler: 

 Beden perküsyonu 

 

Kulüp Katılım Ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücreti yok. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları  öğrenci velisi tarafından karşılanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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ORİGAMİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Melek MEZ, Şadiye NARİN, Pakize Esra SEVER 

Öğrenci sayısı: 44 

Kulübün amaçları: 

 Kâğıt katlama sanatı ile ilgili bilgilendirme yapmak, 

 Tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeyi sağlamak, 

 Yıl içinde kullanacağımız araç – gereçler hakkında bilgilendirme yapmak, 

 Zevkle, severek yapacağımız bir çalışma olacağına inandırmak, 

 Bildikleri kâğıt katlama figürlerini arkadaşları ile paylaşmak, 

 Yaptıkları kâğıt katlama figürlerine ilaveler yaparak yaratıcılıklarını geliştirmek. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 El becerilerini kullanmaya yatkın ve istekli olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimizin bu kulübe, gerekli malzemeleri getirip el becerilerine yaratıcı 

fikirlerini de katmalarını sağlamaktır.  

 

Yılsonu etkinliği:  

 Okul idaremizin uygun göreceği bir programda yıl boyunca yaptığımız etkinlikler 

sergilenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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OYUN   DÜNYASI   KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Nihal ARIK, Sezen ÜZGEN 

Öğrenci sayısı: 24 

Kulübün amaçları:   

 

 Oyun oynarken kurallara uymayı, yenmenin yanı sıra yenilmenin de olduğunu 

öğrenmek, 

 Duygularımızı, hayallerimizi ve isteklerimizi oyun yoluyla dile getirmek, 

 Yaşantı temelli eğitim programında öğrencilerin sosyal etkinliklere katılması, onların 

dışa dönük bireyler olmasını sağladığı gibi bilgiyi yaşayarak öğrenme de önemli bir 

yere sahiptir. Bu durumda öğrencinin iletişim becerisi arttığı gibi özgüveni de gelişir. 

Böylece sorumluluk alma bilinci artar ve öğrenciler uyum içinde çalışır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci veya üçüncü sınıfa gitmektir. 

Kulüp kuralları:   

 Birlik, beraberlik ve dayanışmanın hâkim olması önemlidir.  

 Belirlenen oyun kurallarına öğrencilerin uyması gerekir. 

 Kazanan öğrencilere olumlu pekiştireçler verilir.  

 Kaybetmenin de oyuna dâhil olduğu öğrenciler tarafından benimsenir.  

Yıl içi etkinliği: 

 Her kulüp dersinde yeni oyunlar öğrenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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SATRANÇ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Emin YASA ALTUN, Zeynep SALEPÇİ 

Öğrenci sayısı: 44 

Kulübün amaçları: 

 Zihinsel spor olan satrancın önemini kavratmak, 

 Satranç sporunu yaygınlaştırmak, 

 Mücadele yollarının çeşitliliğini kavratmak, 

 Satrancı bilmeyenlere öğretmek, 

 Satranç turnuvalarına hazırlanmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Zihinsel sporlara yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Bu kulüpte öğrenciler sportmen bir anlayışa sahip olmalı, turnuva kültürünü 

benimsemeli, bu kültürü hayatının her alanında yaşamalıdır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Okul düzeyinde satranç turnuvası düzenler, 

 Okul dışındaki etkinliklere katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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VOLEYBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Meltem AKSOY 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Voleybol sporunu sevdirmek, 

 Yetenekli öğrencileri profesyonel sporculuğa yönlendirmek, 

 Kulüp takımımıza yeni sporcular kazandırmak, 

 Voleybol sporunun yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Voleybol oynamaya uygun fiziksel yapıya sahip olmak. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencimiz sportmence davranmalı, temsil yeteneğine sahip olmalı, takım 

düşüncesini içselleştirmelidir. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Turnuvalar düzenler, 

 Turnuvalara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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YARATICI DRAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ebru KANDEMİRCİ 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları:  

 Drama, oyun ve tiyatroya karşı ilgiyi arttırmak, 

 Drama, oyun ve tiyatro yoluyla hayatı kavratmak, 

 Oyun içinde yaparak ve yaşayarak gelişmeyi sezdirmek, 

 Drama ve oyun yoluyla hayatın estetik boyutlarını kavratmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:   

 İlkokul üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Drama ve oyun içinde görev almaya yatkın yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz sahne sanatlarının disiplinine uymalıdırlar. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Okul içi kutlamalarda sahneye çıkar 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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YÜZME KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Çağla SOLMAZ 

Öğrenci sayısı: 15 

Kulübün amaçları: 

 Yüzme sporunu tanıtmak ve sevdirmek, 

 Temel yüzme becerilerini öğretmek, 

 İskelet ve kas yapısını güçlendirmek, 

 Yüzme sporunun vücut geliştirmedeki önemini kavratmak, 

 Mücadele etme ve kendine güven duygusunu geliştirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İlkokul ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfa gitmek, 

 Fiziksel yapı olarak yüzme sporuna yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

  

 Hayatı sporcu disiplini içinde yaşamalıdır. Bu disiplini tüm arkadaş, aile, akraba 

çevresinde de uygulamalıdır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Okul düzeyinde çeşitli kategorilerde yarışma düzenler.  

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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AŞÇILIK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Figen EROL 

Öğrenci sayısı: 25 

Amaç: 

 Mutfak kültürü diye bir kültürün varlığını göstermek, 

 Yemek yapmanın, beslenmenin dışında sanatsal bir etkinlik olduğunu anlatmak, 

 Mutfakta çalışmanın da bir zevk olduğunu göstermek, 

 Farklı kültürlerin yemeklerini inceleyerek onlar hakkında bilgi edinmek, 

 Öğrencilerin yapabilecekleri yemekleri onlara uygulamalı olarak göstermektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Mutfak kültürünü öğrenmeye yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte iş birliği ve üretkenliği gözetmeli, kültürel değerlerimize 

önem vermelidir.   

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler:  

 Her kulüp dersinde çeşitli yemekler, tatlılar, salatalar yapar, 

 Belli günlerde yemekhanede gerçekleştirilen özel mutfak günlerinde görev alır, 

 Büyük bir lokantanın mutfağı gözlenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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ASTRONOMİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sevdiye ÖZTÜRK – Sena ÖCAL 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç: 

 Temel fizik ve matematik kavramlarıyla uzayı anlamak, 

 Doğanın ve uzay biliminin katkısıyla insanın dünyadaki serüvenini kavramaya 

çalışmak, 

 Yıldız ve yıldız sistemleri hakkında bilgi edinmek, 

 Uzay bilimiyle uğraşan yerli kurumları tanımak, 

 Uzay konusunda çalışan uluslararası kurumlar hakkında bilgi edinmek, 

 Uzay Kampı ile birlikte FEP’i (Geleceğin Kâşifleri Programı) yürütmek. 

 Ege Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Fakültesi doktora öğrencilerinden 

dersler alarak, merak etikleri sorulara cevaplar almak  

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı sınıfa gitmek, 

 Uzaya ve uzay çalışmalarına meraklı olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte bilimsel disipline uymalı ve uzaya karşı merak içinde 

olmalıdır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Uzayla ilgili kurumlara gezi düzenler ve uzay gözlemleri yapar. 

 Uzay Kampı ile birlikte konferanslar gerçekleştirir. 

 “Astronomi Gecesi” etkinliğini düzenler. 

 FEP’in verdiği görevleri tamamlar. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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ARDUINO KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Begüm DEMİR EFE, Yusuf BİLİR 

Öğrenci sayısı: 20 

Amaç: 

 Bilgisayar ve bilişim alanlarında gelişmeleri takip etmek, 

 Yazılım programları üzerinde çalışmalar yapmak, 

 Proje, pano ve sunumlar hazırlamak, 

 Çağdaş gelişmeleri bilgisayar üzerinde izlemek, 

 Bilişim ve bilgisayar alanlarında yeni bilgiler üretmek, 

 Derslerde verimliliğin artmasına katkıda bulunmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Çağdaş gelişmelere ve yeniliklere açık olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz çağdaş bilişim teknolojilerinin gelişimini takip ederler, 

kendilerine yeni alanlar açarak buluş yapmaya çalışırlar. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Çeşitli panolar hazırlar. 

 Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır. 

Kulübe katılım ücreti 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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DESTINATION-IMAGINATION (DI) KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ufuk BAŞTUĞ, Ali Can KÜÇÜKYILMAZ, Diğdem SAMAN, Sarah 

ÖZGÜÇ, Sevinç GÜRSU 

Öğrenci sayısı: 35 

Amaç: 

 Günlük hayatımızda basitten karmaşığa doğru durumlarda çözüm üretmeyi kavratmak, 

 Yaratıcı düşüncenin yollarını sezdirmek, 

 Yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Beşinci sınıfa gitmek, 

 Yaratıcı düşünceye yatkın bir zihinsel yapı taşımaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak kabul etmelidir. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Konuyla ilgili turnuvalara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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FEN OLİMPİYATLARI VE EKOLOJİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Hüseyin EREY 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç: 

 Geleceğin bilim adamlarının yetişmesine katkıda bulunmak, 

 Bilimin ve bilimsel düşünmenin önemini kavratmak, 

 Ülkemizin ve insanlığın gelişmesine bilim yoluyla katılmak, 

 Fen alanında olimpiyatlara hazırlanmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Yedinci sınıfa gitmek, 

 Bilimsel düşünceye yatkın olmak, 

 Pozitif bilim alanıyla ilgilenmektir. 

Kulüp kuralları: 

  

 Bu kulüpte öğrencilerimiz bilimsel disiplin içinde çalışmalı, bu yolla insanlığa hizmet 

ettiğine inanmalıdır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Bu alanda yapılan olimpiyatlara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gülay BURUKOĞLU 

Öğrenci sayısı: 20 

Amaç: 

 Öğrencilerin görüş, seziş, buluş ufkunu geliştirici çalışmalar yapmak, 

 Görsel yaratıcılık, sanatsal duyarlık konusundaki eğilimleri desteklemek, 

 Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapmak 

 Çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlamak, 

 Resim, sergi, film ve slaytlar hazırlamak, 

 El ve görüş becerisini geliştirmek, 

 Ortak kullanım alanlarında sergiler açmak, 

 Yarışmalara yönelik eserler ortaya koymaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Görsel sanatlara eğilimi olmaktır. 

Kulüp kuralları:   

 Düzenli ve tertipli çalışmak,   

 Gerekli malzemeleri yanında getirmektir. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Kulüp öğrencilerinin eserlerinden sergi açar. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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İNGİLİZCE  DRAMA  KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ece BAYDOĞAN, Seda ÇOBAN 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç: 

 İngilizceyi sınıf içi etkinliklerin dışında da kavratmak, 

 İngilizcenin daha aktif bir şekilde öğrenilmesine katkı sunmak, 

 Tiyatro sevgisini bir yabancı dil öğrenerek duyumsatmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 İngilizce ve tiyatroya karşı ilgili olmaktır. 

Kulüp kuralları:   

 İngilizce drama kulübünde devamlılık çok önemlidir. Öğrenciler öğretmenlerinin 

verdiği görevleri ve çalışmaları zamanında ve eksiksiz yapmalıdırlar.  

 Kulüpte iletişim dili sadece İngilizcedir. 

Yılsonu etkinlikler: 

 İngilizce bir oyun sahneler. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Merve DARINÇ KAYGUSUZ 

Öğrenci sayısı: 20 

Amaç: 

 Öğrencilere yazılı kültür ürünlerini sevdirmek, 

 Kitap, dergi, bülten, broşür gibi basılı ürünleri tanıtmak, 

 Gelişen teknolojinin kütüphanecilik konusundaki uygulamalarını öğretmek, 

 Basılı ürünlerin oluşumuna katkıda bulunmak, 

 Kütüphane sevgisini aşılamak, 

 Öğrencilere her ay en azından bir kitap okutmak, 

 Kitap fuarları ve kütüphaneleri ziyaret etmek, 

 Öğrencilerin bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak, 

 Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleşmesi yönünde çaba harcamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Kulüp çalışmalarına istekli olmak, 

 Yazı ve yazılı kültür ürünlerini sevmek, 

 Birlikte iş üretmeye yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz, yazıya, yazılı kültür ürünlerine, okumaya bağlılık 

göstermelidirler. 

 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Duvar gazetesi ve okul panosu hazırlar, okuma etkinliğinde bulunur. 

 Yazar, şair söyleşi ve imza günleri düzenler. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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MATEMATİK OLİMPİYATLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Selin EKREN, Seda TUFANLI, Nilay TURHAN KADAGAN, Eren 

KARATAŞ  

 

Öğrenci sayısı: 40 

 

Amaç: 

 Matematiğin eğlenceli yanını keşfetmek, 

 Yaparak yaşayarak öğrenmek, 

 Proje tabanlı öğrenme gerçekleştirmek ve proje üretebilmek, 

 Analitik düşünme becerileri kazandırarak problem çözümlerinde farklı bakış açıları 

üretebilmek, 

 İleri düzey matematik programı işlenerek üst düzey matematik düşünme becerisi 

kazandırmak, 

 Bireysel ya da takım olarak rekabet duygusunu ve dayanışma ruhunu geliştirmek, 

 Ulusal ve uluslararası yarışmalarda deneyim kazanmak ve okulumuzu temsil etmek. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Olimpiyat takımını seçme sınavında başarılı olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

 Verilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirmektir. 

  

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler:  

 

 Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılır. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları da öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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MÜNAZARA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Aslıhan Avcı ŞENOĞUL, Burcu KAR  

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç: 

Münazara Kulübü, Rota Koleji öğrencilerinin, değişen dünya şartlarında kendilerini daha 

etkin bir şekilde ifade edebilmeleri, tartışma becerilerinin gelişmesi ve öğrencilerde tartışma 

etiğinin oluşmasında yardımcı olmayı amaçlar. Kulübün misyonu ortaokul öğrencilerine 

organize bir şekilde düzenli olarak özgür tartışma platformunu sağlamak ve interdisipliner bir 

eğitim sisteminden geçen öğrencilerin münazara müsabakalarıyla Rota Koleji öğrencilerinin 

öğrenci profilini tanıtmak ve okulumuzun temsilini sağlamaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Güncel konular üzerinde fikir üretebilmek ve sorunlara karşı duyarlı olmak. 

Kulüp kuralları:  

 Disipline sahip olmak, 

 Yaratıcı olmak, 

 İş birliği içinde çalışmak, 

 Verilen görevleri ve ödevleri yerine getirmek, 

  Münazara kurallarına sahip olmaktır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Kulübümüzde her hafta düzenli olarak bir münazara maçı yapılacak,  

 Okul dışı münazara maçı etkinliğine katılım sağlanacaktır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal  basamaklardaki masrafları  öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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FLL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen:  Sevgi ATLI, Yağmur BAĞDAŞ, Dilek SEZGİN 

 
Öğrenci sayısı: 10 

 

Amaç: 

 

 Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmek, 

 Öğrencilerimize mekanik düşünme, sorun karşısında çözüm üretebilme becerilerini 

kazandırmak, 

 Takım çalışmasını öğretebilmek, 

 Öğrencilerin sosyal sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak, 

 Çevresindekilere, doğaya, topluma duyarlı birer birey olmalarına katkıda bulunmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

 Yedinci sınıfa gitmek, 

 Öğrencilerimize verilen bir projenin sunumunu öğrencilerimizin 5 dakika içerisinde 

öğretmenlerimize sunmaları ardından değerlendirme kriterlerinde başarılı olmaları 

durumunda kulübe katılım gerçekleştirilmektedir. 

 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimizin bu kulüpte iş birliği ve üretkenliği gözetmeleri, takım çalışmasında 

verilen görevi yerine getirmeleri, araştırma faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

  

 Bilim Kahramanları Yarışıyor (FLL) bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalara 

katılım gerçekleştirir. 

 
 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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KORO KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Simay KARSLIOĞLU 

Öğrenci sayısı: 20 

Amaç: 

 Toplu ve uyumlu çalışma bilinci oluşturmak, 

 Toplu çalışma içinde bireysel yeteneğin gelişmesine katkıda bulunmak, 

 Müziğin teorik alanını öğretmek, 

 Teorik bilginin uygulamada örneklerini ortaya koymak, 

 İcra, çalgı, şan etkinlikleri içinde yer almaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Müzikte ses, kulak, ritim uyumuna sahip olmak, 

 Bir çalgı çalabilmek veya sesini kullanabilmektir. 

Kulüp kuralları:  

 Düzenli çalışmak, müziğe gönül vermek, grup bilincine sahip olmaktır. 

 Yılsonu etkinlikler: 

 Dönem içi veya dönem sonu orkestra performansları düzenler. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücreti yok. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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TİYATRO KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Özlem CELEP, Büşra ZENGİN 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç:  

 Sanatsal üretime katkıda bulunmak, 

 Bu üretime hevesli öğrencilerin üretkenliklerine uygun ortam hazırlamak, 

 Öğrencilerin tiyatro yoluyla sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, 

 Süreç odaklı, bireysel gelişim amaçlı çalışmalar yürütmek, 

 Ortak iş üretme bilinci aşılamak, 

 Tiyatro dünyasındaki eserleri ve sanatçıları tanımaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Rol yapma ve ezber yeteneği taşımak, 

 Ortak ve bireysel iş üretmeye yatkın olmak, 

 Disiplinli çalışmayı sevmektir. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz tiyatro sanatının inceliklerine göre davranmalı, tiyatrolarda 

görev almalı, yaratıcı olmalıdır. 

 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Kulüpteki öğrenciler bir tiyatro sergiler. 

 Konuyla ilgili yarışma ve festivallere katılır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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HALK OYUNLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sedef ÇALIŞKAN 

Öğrenci sayısı: 20 

Amaç:                                                                                                                                                  

 Dansı sevdirmek, 

 Vücut ve zihin gelişimine katkıda bulunmak, 

 Sağlıklı bireylerin yetişmesi için çaba göstermek, 

 Ritmik ve melodik hafızayı güçlendirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:    

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Dansa yatkın bir fiziksel yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları:                                                                                                                              

                                                                                                                      

 Öğrencilerimiz bu kulüpte dans, oyun, modern dans gibi disiplinlerin kurallarına 

uymak durumundadırlar. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Kutlama törenlerinde gösteri hazırlar. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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YARATICI DRAMA İLE FELSEFE KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ebru KANDEMİRCİ  

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç:  

 Drama, oyun ve tiyatroya karşı ilgiyi arttırmak, 

 Drama, oyun ve tiyatro yoluyla hayatı kavratmak, 

 Oyun içinde yaparak ve yaşayarak gelişmeyi sezdirmek, 

 Drama ve oyun yoluyla hayatın estetik boyutlarını kavratmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Drama ve oyun içinde görev almaya yatkın yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz sahne sanatlarının disiplinine uymalıdırlar. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Yaratıcı drama atölye çalışmaları yapar. 

 Tiyatro teknikleri öğrenir. 

 Gösteriler hazırlar ve sunar. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 

 

 

 

 

 



              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 

DUBBING KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Cansu SÜER 

Öğrenci sayısı: 4 

Amaç:  

 Önceden belirlenen bir filmden iki dakikalık bir bölüm üzerine senaryosu öğrenciler 

tarafından yapılarak İngilizce seslendirme yapmak.  

 Yarışma esnasında da verilen anlık görevlerle benzer bir çalışmayı hazırlıksız olarak 

gerçekleştirmek. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak 

 Yaratıcı ve istekli olmak 

 6. Sınıf öğrencileri 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

 Disiplinli olmak, 

 

 Grup çalışmasına katkıda bulunmaktır. 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 İzmir Gelişim Kolejinde yapılacak Dubbing Fest Yarışmasına katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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ERKEK BASKETBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Dinçer DİNÇ 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç: 

 Basketbolla ilgili temel becerileri kazanmak, 

 Teknik, taktik, beceri ve oyun zekâsını geliştirmek, 

 İş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma becerisi kazanmak, 

 Görev alma ve görevi yerine getirme disiplinlerini sağlamak, 

 Kazanma, kaybetme, kabullenme, sevgiyle ve dostça oyun oynama niteliklerini 

kazanmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Basketbolu sevmek, fiziksel açıdan kendini yeterli görmektir. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte spor disiplini içinde çalışır, sporcu ruhu taşır, sağlıklı 

olmaya özen gösterir. 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Yarışmalar ve turnuvalar düzenler, 

 Turnuvalara ve yarışmalara katılır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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KIZ VOLEYBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Meltem AKSOY 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç: 

 Voleybol sporunu sevdirmek, 

 Yetenekli öğrencileri profesyonel sporculuğa yönlendirmek, 

 Yetenekli öğrencileri profesyonelliğe yönlendirmek, 

 Kulüp takımıza yeni sporcular kazandırmak, 

 Voleybol sporunun yaygınlaşması için çalışmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Voleybol oynamaya uygun fiziksel yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Sportmence davranmak, 

 Temsil yeteneğine sahip olmak,  

 Takım düşüncesini içselleştirmektir. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Turnuvalar düzenler, 

 Turnuvalara katılır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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YÜZME KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ayşe SOYDAŞ 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç: 

 Yüzme sporunu tanıtmak ve sevdirmek, 

 Temel yüzme becerilerini öğretmek, 

 İskelet ve kas yapısını güçlendirmek, 

 Yüzme sporunun vücut geliştirmedeki önemini kavratmak, 

 Mücadele etme ve kendine güven duygusunu geliştirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Fiziksel yapı olarak yüzme sporuna yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

  

 Hayatı sporcu disiplini içinde yaşamak,  

 Bu hayatın ürünlerini toplumsal arkadaş, aile, akraba çevresine yaymaktır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Okul düzeyinde çeşitli kategorilerde yarışma düzenler.  

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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MASA TENİSİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Çağla SOLMAZ 

Öğrenci sayısı: 16 

Amaç: 

 Öğrencilerin masa tenisi kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

 Masa tenisi ile ilgili temel becerileri kazanmak, 

 Teknik, taktik, beceri ve oyun zekâsını geliştirmek, 

 İş birliği içinde çalışma ve hızlı reaksiyon verme becerisi kazanmak, 

 Görev alma, görevi yerine getirme disiplinlerini sağlamak, 

 Kazanma, kaybetme, kabullenme, sevgiyle ve dostça oyun oynama becerilerini 

kazanmak, 

 Refleks, kuvvet, hız ve dikkat kazandırmak, 

 Masa tenisinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

 Masa tenisinin sadece eğlenme amaçlı bir oyun değil bir spor branşı olduğunu 

kavratmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:   

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Masa tenisini sevmek, fiziksel açıdan kendini yeterli görmektir. 

Kulüp kuralları:  

 

 Spor disiplini içinde çalışmak, sporcu ruhu taşımak, sağlıklı olmaya özen göstermek. 

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

 Kulüp malzemelerini eksiksiz bir şekilde yerine koymaktır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Yarışmalar, turnuvalar düzenler, 

 Turnuvalara ve yarışmalara katılır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 

 



              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 

MODEL  UÇAK   KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Berkan ALDIR 

Öğrenci sayısı:  

Amaç:  

 Model uçak yapımını öğrenmek, 

 Model uçakların uçuş ayarlarının yapılmasını öğrenmek, 

 Model uçak yapımında plan okunmasını öğrenmek, 

 Model uçakları tanımak, 

 Düzenlenen yarışmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Model uçak yapımına ilgi duymaktır. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Disipline sahip olmak, 

 Yaratıcı olmak, 

 İş birliği içinde çalışmaktır. 

 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Hazırlanan model uçaklarla sergi düzenlenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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SATRANÇ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Zeynep SALEPÇİ 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Zihinsel spor olan satrancın önemini kavratmak, 

 Satranç sporunu yaygınlaştırmak, 

 Mücadele yollarının çeşitliliğini kavratmak, 

 Satrancı bilmeyenlere öğretmek, 

 Satranç turnuvalarına hazırlanmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Ortaokul altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Zihinsel sporlara yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Bu kulüpte öğrenciler sportmen bir anlayışa sahip olmalı, turnuva kültürünü 

benimsemeli, bu kültürü hayatının her alanında yaşamalıdır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Okul düzeyinde satranç turnuvası düzenler, 

 Okul dışındaki etkinliklere katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur.  
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İZCİLİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Arif ÇETİNKAYA, Fazıl COŞAR 

Öğrenci sayısı: 30 

Amaç: 

 Amacı, öğrencilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak ve 

özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olmak, 

 Öğrencilere izciliği, teorik ve uygulamalı olarak öğretmek, 

 Çadır kurma ve toplama, ateş yakma ve söndürme, pusula kullanma, yön bulma, 

ilkyardım, teknik iz işaretleri, bitki ve böcekler, düğüm çeşitleri, tesis kurma, atık 

malzemeler kullanarak tesisi, malzemeleri hazırlama ile ilgili bilgileri öğrencilere tam 

anlamıyla aktarmak, 

 Öğretilenleri doğal ortamlarda düzenlenen etkinlik ve kamplarda pekiştirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 

Kulüp kuralları:  

 Disipline sahip olmak, 

 Yaratıcı olmak, 

 İş birliği içinde çalışmak, 

 İzcilik kurallarına sahip olmak, 

 Büyüklere, öğretmenlere ve aile bireylerine saygılı olmak, 

 Verilen görevleri ve ödevleri yerine getirmektir. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Yıl içerisinde okul bahçesinde hava şartlarına uygun zamanlarda çadır kurma ve 

eğitsel faaliyetler günü düzenleme. 

 Astronomi Kulübü ’nün düzenlemiş olduğu astronomi gecesine katılma. 

 İzmir ili içerisinde Gümüldür, Balçova, Menderes gibi ilçelerdeki kamp veya orman 

kamplarına gezi düzenleme. 

 Rota Gaziemir Yerleşkemizde, “Rota Bahar Şenlikleri” adı altında okul bahçesinde 

çadır kurma, ateş yakma, grup etkinlikleri vb. gibi faaliyetler düzenleme. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin ücretleri                  

yapılacak olan masraflara göre belirlenir. 
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TASARIM KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Figen EROL-Selin SEZEN 

Öğrenci sayısı: 24  

Amaç:  

 Evde kullanılmayan geri dönüşüme gidecek olan malzemelerin değerlendirilmesi, 

 Yaratıcılıklarını öne çıkarmalarını sağlamak, 

 Öğrencilerimizin el becerilerinin geliştirilmesini sağlamak 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Yaratıcılığına ve el becerisine güvenmek. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Disipline sahip olmak, 

 Yaratıcı olmak, 

 İş birliği içinde çalışmaktır. 

 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Öğrencilerimizin yıl içerisinde yapmış oldukları faaliyetler ile sergi düzenlenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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JMUN(Junior Model United Nations) 

Sorumlu öğretmenler: Büşra GÜRZ, Ezgi TÜRKER 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç: 

 Öğrencilerin evrensel konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını, resmi 

ortamlarda münazara yapma becerilerini geliştirmelerini ve Birleşmiş Milletlerin 

çalışmalarının benzer uygulamalarını yapmalarını sağlamak 

 Öğrencileri yazılı ve sözlü İngilizcelerini ve liderlik becerilerini geliştirmek konusunda 

cesaretlendirmek 

 JMUN aktivitelerini demokratik süreci içinde öğrenmek ve yaşamak öğrencileri geleceğe 

daha sorumluluk sahibi, bilgi sahibi ve iyi yurttaşlar olarak hazırlamak 

 

Kulübe katılım ölçütleri:   

 Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

 Genel kültürü yüksek olması ve iyi seviyede İngilizce konuşma becerisine sahip 

olması, 

 Özgüvenli ve münazarada iyi olması, 

Kulüp kuralları:  

 

 Öğretmenler tarafından her hafta verilen araştırma konusunu aksatmadan yapmak 

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

 Takım çalışmalarında bireysel rol oynamamak, takımın parçası haline gelmek 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 Konferansa katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 

 



              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 

WSC - WORLD SCHOLAR’S CUP KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Saadet COŞKUN 

Öğrenci Sayısı: 3 

Amaç: 

 Geleceğin bilgin, global arenada olup bitenlere hakim ve yetkin bireyleri ve liderlerine 

global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve 

güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır.  

 Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve 

geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp kompozisyon yazdırmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Sekizinci sınıf öğrencisi olmak, 

 İyi düzeyde İngilizce bilmek, 

 Dünya ülkelerinin gündemini sıklıkla takip etmek, 

 Araştırma ve sunum hazırlama becerilerine sahip olmak, 

 İleri seviyede iletişim becerisine sahip olmak, 

 Özgüvene sahip olmak, 

 Yapılacak olan İngilizce sınav ve güncel konular hakkındaki mülakatta başarılı 

olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Grup ve bireysel olarak başarı ve ahenk içinde çalışmak, 

 Verilen görevleri başarıyla yerine getirmek, 

 Belirli bir disiplin dâhilinde mutlaka her gün verilen makale, video ve çeşitli 

kaynakları düzenli bir şekilde okumak ve bu kaynakları kulüp saatleri içerisinde 

tartışmak, paylaşmak ve özetleyebilmektir. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler:  

 Eğitim konferansları düzenlenir. 

 Türkiye ayağında başarılı olan adayların sunumları okulda sergilenir ve yurt dışında 

başka okullar ile de paylaşılması sağlanır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin ücretleri                  

yapılacak olan masraflara göre belirlenecektir. 
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FPSI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ezgi TÜRKER, Tuba DOLAŞIR, Büşra ERAKÇA 

Öğrenci sayısı: 2 

Amaç:  

 Gelecekteki problemlere yönelik sorunlara çözüm bulmak, bulacağı çözümleri kendi 

dilinde ve İngilizce olarak sunmak. 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 İyi derecede İngilizce bilmek 

 Ezber yeteneğine sahip olmak 

 İyi bir diksiyona sahip olmak 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

 Disiplinli olmaktır. 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 FPSI Türkiye elemelerine katılır. 

 Kazanılan derece doğrultusunda Amerika Finallerine katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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LİSE  

KULÜPLERİ 
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CSYI KULÜBÜ 

Sorumlu Öğretmen: Emrah ARAS, Özlem ÇETİNTAŞ 

Öğrenci sayısı: 12 

 

Amaç:    

 Doktor, avukat, polis, dedektif, laborant vb. meslekleri okumak isteyen öğrencilere 

vizyon katmak. 

 Biyoloji ve kimya alanında laboratuvar çalışması yaparak; bir sonraki eğitim sürecine 

katkıda bulunmak. 

 Analitik düşünme ve problem çözme becerisini geliştirmek. 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Dokuzuncu, onuncu veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

 Kimya ve biyoloji derslerine ilgili olmak, 

 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Bireysel kitleri temin etmek, 

 24 haftalık eğitim programını tamamlamak, 

 Disiplinli ve özverili olmak 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 24 haftalık eğitim programı 

 Adli Tıp ve Kriminoloji gezisi ve seminerleri 

 CSI Türkiye Turnuvası(27 Nisan) 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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DAF KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Büge KARAKUM 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç:   

 Alman dilini araştırmak, 

 Almanca konuşulan ülkelerdeki farklı kültürleri öğrenmek, 

 Almanca yeni sözcükler öğrenmek, 

 Günlük dildeki söyleyiş özelliklerini öğrenmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Almanca bilmek, 

 Yabancı dil öğrenmeye hevesli olmak, 

 Grup çalışmasına yatkın olmaktır. 

 

Kulüp kuralları:  

 Düzenli olarak katılım sağlamak  

 Verilen görevleri yerine getirmektir. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler:  

 Dönem sonlarında dergi çıkarılır.  

 Alman Kültür Merkezine ziyaret düzenlenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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EKOLOJİ VE ÇEVRE KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Burçe TANAÇAN, Merve IRMAK, Müge ÇAM 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç: 

 Doğal yaşamı tehdit eden sorunlara karşı öğrencileri bilinçlendirmek, 

 Doğal kaynakların ve doğal yaşamların korunmasının önemini fark ettirmek, 

 Sorunların farkındalığını sağlamak, 

 Sorunlara karşı çözüm üretmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Doğayı ve canlıları sevmek, 

 Araştırma yeteneğine sahip olmak, 

 Çevre için farkındalık oluşturmak, 

 Ortak ve bireysel iş üretmeye yatkın olmak, 

 Disiplinli çalışmayı sevmektir. 

 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz doğayı ve çevremizi güzelleştirmek ve korumak için görev 

almalı, yaratıcı olmalıdır. 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Kulüpteki öğrencilerin katılımıyla yıl içerisinde geri dönüşüm ile ilgili kampanyalar 

yapılır. 

 Ekoloji kulübü öğrencileri ile okulda pano yapılır. 

 Ekoloji kulübü öğrencileri ile Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal ve Uluslararası 

Yarışmasına katılım sağlanır. 

 Okulumuzda kuşlar için doğal yaşam ortamı hazırlamak adına kuş yuvası yapılır. 

 Tema vakfı ile iletişim halinde bir takım etkinlikler düzenlenir. (Kermes, ziyaret vb.) 

 Ekolojik bahçe düzenlenir. 

 Bir uzman öncülüğünde çevre gezileri düzenlenir. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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FUTBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Halit PARS 

Öğrenci sayısı: 16 

 

Amaç: 

 Öğrencilerin futbol kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

 Futbola dair teknik ve taktik bilgiler sunmak, 

 Esneklik, kuvvet, hız ve dayanıklılık kazandırmak, 

 Takım olma ve dayanışma duygusu kazanmak, 

 Futbolsever insanların çoğalmasını sağlamak, 

 Futbolun sadece para kazandıran bir spor olmadığını benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Futbolu sevmektir.  

Kulüp kuralları:  

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

 Kulüp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iyi geçinip iş birliği içinde olmak, 

 Saygılı bir birey olmaktır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Turnuvalar düzenlenir ve düzenlenen turnuvalara katılım sağlanır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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KIZ VOLEYBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Meltem AKSOY 

Öğrenci sayısı: 20 

Amaç: 

 Bayanların toplum hayatında daha geniş yer tutmasına yardım etmek, 

 Voleybolu tanıtmak ve kız öğrencilere sevdirmek, 

 Kurumumuzun voleybol takımına yeni oyuncular hazırlamak, 

 Sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Bedenen voleybol sporuna yatkın olmak, 

 Sporu sevmektir. 

Kulüp kuralları: 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte spor disiplini içinde çalışır, sporcu ruhu taşır, sağlıklı 

olmaya özen gösterir. 

 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Sınıflar arası etkinlikler yapılır. 

 Kulüp takımımızın maçlarına katılım sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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ERKEK BASKETBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Dinçer DİNÇ 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç: 

 Basketbol sporunun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, 

 İnsan ilişkilerini zenginleştirmek, 

 Sağlıklı insanların çoğalmasına katkı sağlamak, 

 İnsan ilişkilerini sporu kazandırdığı sağlıklı düşünüşle yorumlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Fiziksel ve zihinsel olarak basketbola yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte spor disiplini içinde çalışır, sporcu ruhu taşır, sağlıklı 

olmaya özen gösterir. 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Sınıflar arası etkinlikler düzenlenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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MASA TENİSİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Çağla SOLMAZ 

Öğrenci sayısı: 16 

Amaç: 

 Öğrencilerin masa tenisi kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

 Masa tenisine dair teknik ve taktik bilgiler sunmak, 

 Refleks, kuvvet, hız ve dikkat kazandırmak, 

 Masa tenisinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

 Masa tenisi oynayan insanların çoğalmasını sağlamak, 

 Masa tenisinin sadece eğlenme amaçlı bir oyun değil bir spor branşı olduğunu 

anlatmak, 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Masa tenisini sevmektir.  

Kulüp kuralları:  

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

 Kulüp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iyi geçinip iş birliği içinde olmak, 

 Kulüp malzemelerini eksiksiz getirmektir. 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Turnuvalar düzenlenir ve düzenlenen turnuvalara katılım sağlanır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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GAZETECİLİK VE DERGİCİLİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Aylin YILMAZ 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç:  

 Gazete ve dergi yayımlanmasına katkıda bulunmak, 

 Gazete ve dergi yayımlanmasına hevesli öğrencilerin üretkenliklerine uygun ortam 

hazırlamak, 

 Öğrencilerin gazete ve dergi yoluyla okulda yapılan etkinlerden haberdar olmasına 

katkıda bulunmak, 

 Süreç odaklı, bireysel gelişim amaçlı çalışmalar yürütmek, 

 Ortak iş üretme bilinci aşılamak, 

 Öğrencilerin iyi bir gözlemci olabilmesini sağlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Röportaj yapabilme ve röportajı gazeteye uygun şekilde taşımak, 

 Ortak ve bireysel iş üretmeye yatkın olmak, 

 Disiplinli çalışmayı sevmektir. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz gazete ve dergicilik ilkelerine göre davranmalı, gazete 

çıkarılmasında etkin görev almalı, yaratıcı olmalıdır. 

 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Okulumuza gelen yazar ve şairlerle röportaj yapılır. 

 Kulüpteki öğrencilerin katılımıyla her dönemde en az iki kez gazete çıkarılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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PROJE HAZIRLAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen:  Emine Burcu CEVİZCİ, Elçin ALTUN 

Öğrenci sayısı: 6 

Amaç:  

 Bilimsel çalışma basamaklarını öğrenmek, 

 Bir bilim adamının çalışma yöntemlerini öğrenmek, 

 Bilimsel bilgi üretmenin önemi kavramaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Fizik, kimya ve biyoloji derslerine ilgili olmak, 

 Meraklı olmak, 

 Araştırmacı bir kişiliğe sahip olmak, 

 Disiplinli ve çalışkan olmak, 

 İş birliğine dayalı iş üretmeye yatkın olmak, 

 

Kulüp kuralları: 

 Proje çalışmalarına düzenli olarak katılmak, 

 Proje çalışmasını birlikte yürüttüğü arkadaşıyla iş birliği içinde olmak, 

 Proje için gerekli malzemeleri eksiksiz getirmek. 

 Kulüp öğretmeniyle ve proje arkadaşıyla iletişim halinde olmak. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler:  

 Hazırlamış oldukları projeler ile ulusal ve uluslararası IntelISEF ve TÜBİTAK gibi 

Araştırma Projeleri Yarışmalarına katılmaktadırlar. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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DESTINATION IMAGINATION KULÜBÜ 

Sorumlu Öğretmen: Mehmet ŞEKER, İrem ALTAN 

Öğrenci Sayısı: 14 

Amaç: 

 Gelecek neslin yenilikçilerine, liderlerine ve yaratıcı düşünürlerine ilham vermek, 

 Öğrencilerin yaratıcı süreci öğrenmelerini sağlamak, 

 Yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek, 

 Problem çözme yetisi kazandırmak, 

 Öğrencilerin bir takım olarak çalışmasını pekiştirmek, 

 Risk almayı ve risk yönetimini öğretmek, 

 Proje yönetimi ve işleyişini pekiştirmek, 

 Azmi ve özgüveni arttırmak, 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

 Yapılacak seçme sınavında başarılı olmaktır. 

 

Kulüp Kuralları: 

 Bir disiplin içinde takım çalışması yapabilme, ortak amaç ve hedefleri gözetmek, 

sorunlara eleştirel gözle yaklaşıp takım çalışması ile çözmek önceliklidir. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Destination Imagination Türkiye Turnuvasına katılım sağlanır. 

 İsteğe göre Amerika ve Polonya gibi ülkelerin turnuvalarına ve Dünya Finallerine 

katılım sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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WSC - WORLD SCHOLAR’S CUP KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Serap ÜNER 

Öğrenci Sayısı: 9 

Amaç: 

 Geleceğin bilgin, global arenada olup bitenlere hakim ve yetkin bireyleri ve liderlerine 

global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve 

güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır.  

 Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve 

geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp kompozisyon yazdırmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İyi düzeyde İngilizce bilmek, 

 Dünya ülkelerinin gündemini sıklıkla takip etmek, 

 Araştırma ve sunum hazırlama becerilerine sahip olmak, 

 İleri seviyede iletişim becerisine sahip olmak, 

 Özgüvene sahip olmak, 

 Yapılacak olan İngilizce sınav ve güncel konular hakkındaki mülakatta başarılı 

olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Grup ve bireysel olarak başarı ve ahenk içinde çalışmak, 

 Verilen görevleri başarıyla yerine getirmek, 

 Belirli bir disiplin dâhilinde mutlaka her gün verilen makale, video ve çeşitli 

kaynakları düzenli bir şekilde okumak ve bu kaynakları kulüp saatleri içerisinde 

tartışmak, paylaşmak ve özetleyebilmektir. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler:  

 Eğitim konferansları düzenlenir. 

 Türkiye ayağında başarılı olan adayların sunumları okulda sergilenir ve yurt dışında 

başka okullar ile de paylaşılması sağlanır. 

Kulüp katılım ücreti: 

Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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FLL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gülşah TURGUT AKGÖL, Fatih KARAASLAN 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç: 

 

 Öğrencilerimize takım çalışması becerisi kazandırmak, 

 Öğrencilerimize bilim ve teknolojinin önemini vurgulamak, 

 Proje hazırlama basamaklarını öğretmek ve proje hazırlamayı sevdirmek, 

 Öğrencilerimizin analitik düşünme ve bir soruna çözüm üretme becerisi kazandırmak, 

 Mühendislik alanlarını keşfetmelerini sağlamak, 

 Sosyal sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak, 

 Çevresindekilere, doğaya, topluma duyarlı birer birey olmalarına katkıda bulunmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

 Dokuz veya onuncu sınıf öğrencisi olmak, 

 Öğrencilerimize verilen bir projenin sunumunu beş dakika içerisinde 

öğretmenlerimize sunmaları ardından değerlendirme kriterlerinde başarılı olmaları 

durumunda kulübe katılım gerçekleştirilmektedir.  

 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimizin bu kulüpte iş birliği ve üretkenliği gözetmeleri, takım çalışmasında 

verilen görevi yerine getirmeleri, araştırma faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

  

 Bilim Kahramanları Yarışıyor (FLL) bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalara 

katılım gerçekleştirir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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MATEMATİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Lale GÜNCÜOĞLU, Sıla G. ÖZTÜRK, Azerhan TÜRKYILMAZ 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç:  

 Soyut bir ders olan matematiğin somuta indirgenerek öğrencilerin sevmesini sağlamak 

ve öğrencilerin görüş açılarını genişleterek bakış açılarını değiştirmek. 

 Matematiğin zevkli ve eğlenceli bir ders olduğunu ve güncel hayatta kullanılabilir bir 

ders olduğunu göstermek 

 Öğrencilerin matematikle ilgili potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak ve 

günlük hayatta karşılaşılan sorunlara matematiksel çözümler üretmelerini sağlamak. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 11. Sınıf öğrencisi olmak. 

 Matematiği çok sevmek 

 Hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanmayı sevmek. 

Kulüp kuralları: 

 Öğretmenlerin verdiği görevleri yerine getirmek 

 Kulüp saati içerisinde yapılan etkinlik ve derslere aktif olarak katılmak 

 Takım çalışmalarında uyumlu biçimde çalışmak 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler:  

 14 Mart Dünya Pi Günü Etkinliği 

 Sene içerisinde kulüp tarafından belirlenecek bir sivil toplum örgütüne bağış yapılmak 

üzere kulüp öğrenci ve öğretmenleri tarafından tasarlanan bardak satışı. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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AKIL OYUNLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Mustafa İ. ÖZKAN, Aygen SIR, Gizem SÜYÜR 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç:  

 Öğrencilere ileri düzey matematik bilgi ve becerisini kazandırmak 

 Yıl içinde yapılacak ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına hazırlanmak 

 Çeşitli akıl oyunlarını öğrenmek, oynamak ve yarışmalarına hazırlanmak  

Kulübe katılım ölçütleri: 

 9 ve 10. Sınıf öğrencisi olmak 

 Matematiksel modelleme ve düşünmeye yatkın olmak  

Kulüp kuralları: 

 Kulüp disiplinine uymak 

 Öğretmenlerin verdiği görev çalışmaları sorumluluk içerisinde yerine getirmek 

 Özellikle takım oyunlarında takım çalışma kurallarına uymak ve bireysel 

davranışlardan uzak durmak 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 Tübitak olimpiyat yarışmaları 

 Akıl Oyunları Yarışmaları  

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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MUN KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Hilmi ÖZOĞUL, Asena NAYIR 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç: 

 Öğrencilerin dünyaya daha geniş açıdan bakabilmelerini sağlamak, 

 Öğrencilerin kazandıkları bakış açısıyla demokrasi düşüncesini geliştirmek, 

 Öğrencilere uluslararası dayanışmanın ve bu düzeyde iş üretmenin hazzını yaşatmak, 

 Başka ülkelerin yaşam şekilleri ve kültürleri hakkında bilgi edinmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Başka ülkeleri ve kültürleri tanıma çabası taşımaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 Bir disiplin içinde ortak iş yapabilme, ortak değerleri gözetme, ortak değerlerden 

bütün tarafları içeren ürünler yaratma çabası öncelikli sayılır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Konferanslar düzenlenir. 

 Başka kurumların düzenlediği etkinliklere katılım sağlanır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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YAĞLI BOYA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gül Nur ÖZKÖK KARA 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç:  

 Öğrencinin kendi yeteneklerinin farkında olmasına katkı sunmak, 

 El becerilerini, yaratıcılığı geliştirmek, 

 Diğer bireylerden farklılığı ortaya koymak, 

 Sanat duyarlığı kazandırmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Resim duyarlılığı taşıyor olmak, 

 Sanatın yaratıcılığına inanmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz resmin-görsel sanatların özgür ortamında kendilerini ifade 

etmelidirler. Yaratıcılık öncelikli olmalıdır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Ortaya konan çalışmalarla sergi açılır. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücreti yok. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları  öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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BAĞLAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Hıdır Ali KAPLANSEREN, Mustafa AKGÜN 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç: 

 Bir enstrüman çalmanın hazzını tatmak, 

 Bireysel ve toplu olarak eser sunmanın tadını almak, 

 Müziğin hayatımızdaki yerini sezdirmek, 

 İnsanın klasik eserler gibi klasik enstrümanlar yarattığını kavratmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Müzik yeteneğine sahip olmak, 

 Orta düzeyde gitar çalabilmektir. 

Kulüp kuralları: 

 Bu kulüpte öğrenci nota, ses, enstrüman bilgisine sahip olmalı; çevresine sanatçı 

duyarlığıyla bakmalıdır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Konserler ve müzik sunumları düzenlenir. 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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MODEL UÇAK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: İrem Betül NİŞANCI 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç:  

 Model uçak yapımını öğrenmek, 

 Model uçakların uçuş ayarlarının yapılmasını öğrenmek, 

 Model uçak yapımında plan okunmasını öğrenmek, 

 Model uçakları tanımak, 

 Düzenlenen yarışmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 11 yaş ve üzeri olmak, 

 Model uçak yapımına ilgi duymak. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Disipline sahip olmak, 

 Yaratıcı olmak, 

 İş birliği içinde çalışmaktır. 

 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Hazırlanan model uçaklarla sergi düzenlenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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ROBOTİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Dr. Osman ŞİRVAN, Erdem ŞEN, Yusuf BİLİR 

Öğrenci sayısı: 6 

Amaç:  

 Temel Elektronik hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Yan keski, kargaburun, maket bıçağı, breadboard gibi temel ekipmanların kullanımı 

hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Ölçü aletlerinin kullanımı, lehimleme, vb. konular hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Arduino platformu hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Algoritma ve Programlama konularında bilgi sahibi olmak, 

 Robot çalışmaları yapmak ve farklı türlerde robotlar üretmek, 

 Üretilen robotlar ile yerel ve ulusal robot yarışmalarına katılmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Temel Elektronik ve Bilgisayar Programlama alanlarına ilgi duyuyor olmak. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz elektrik ile ilgili çalışmalar yaptıkları için dikkatli olmalılar. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Kulüpteki öğrenciler ile yerel ve ulusal robot yarışmalarına katılım sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 
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ORKESTRA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Bilge AYKUT 

Öğrenci sayısı: 5 

Amaç: 

 Enstrüman çalan öğrencileri bir araya getirmek, 

 Enstrüman çalan öğrencilerden bir orkestra oluşturmak, 

 Güncel ve popüler müzik türlerini içeren bir repertuar hazırlamak, 

 Oluşturulan orkestra yoluyla konserler düzenlemek, 

 Yarışmalarda okulu temsil etmek, 

 Öğrencilerin müzik bilgilerini topluluk ruhu içinde beslemektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İyi seviyede bir enstrüman çalıyor olmak, 

 Ses becerisi taşımaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Bu kulüpte öğrenci, nota, ses, enstrüman bilgisine sahip olmalı; bu bilgiler ortak bir 

emek ve amaç dahilinde esere dönüştürülmelidir. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 İl ve yurt genelinde düzenlenen yarışmalara katılım sağlanır, radyo yayınları planlanır, 

okul içi ve okul dışı düzenlenecek etkinliklerde sahne alınır. 

Kulüp katılım ücreti 

 Bu kulübe katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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SATRANÇ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Emin Yasa ALTUN 

Öğrenci sayısı: 15 

Amaç:  

 Satranç kurallarını öğrenmek, 

 Satranç yarışma kurallarını öğrenmek, 

 Satranç oynayan önemli kişileri tanımak, 

 Takım yarışmalarının kurallarını öğrenmek, 

 İzmir’de düzenlenen yarışmalara katılım göstermek, 

 Okul takımı seçmelerine katılmak, 

 Satranç oyunlarının kaydetmek. 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Satranç oynamayı sevmek. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Satranç oyun disiplinine sahip olmak. 

 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Okul takımları ile turnuvalara katılım sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları  öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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SOSYAL SORUMLULUK VE DAYANIŞMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Necmiye ULUSOY SEZGİN, Şengül BELLİ 

Öğrenci sayısı: 15 

 

Amaç: 

 Öğrencilerde sorumluluk ve dayanışma duygusu yaratmak,  

 Ötekileştirmeden dezavantajlı gruplarla iletişim kurmak,  

 Farklı engel grupları ile ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda öncü rolü 

üstlenmelerini sağlamak, 

 Çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı 

sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilmek ve uygulayabilmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Çevre ve doğaya karşı duyarlı ve saygılı olup bu konuda başkalarına örnek olabilmek, 

 Yapılacak olan çalışmalara devamlılık sağlamak,  

 Kulüp içi çalışmalara ve faaliyetlere katılmaya istekli olmak,  

 Ders saati dışındaki (hafta sonu) kulüp çalışmalarına zaman ayırabilmektir. 

 

Kulüp kuralları: 

• Tüm çalışmalar, öğretmenlerimiz liderliğinde öğrenci odaklı olarak yürütülür. 

• Sosyal sorumluluk bilinci ve etkinlikleri, tüm okul çalışanlarımızı kapsayacak bir 

biçimde gelişir. 

• Her öğrencimizin bu çalışmalarda etkin rol alabilmeleri hedeflenir. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

• Çeşitli sosyal yardım projeleri geliştirilip uygulanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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TİYATRO KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Derya ADALI, Armağan Eren YILDIRIM 

Öğrenci sayısı: 20 

Amaç:  

 Sanatsal üretime katkıda bulunmak, 

 Sahne oyunlarına hevesli öğrencilerin üretkenliklerine uygun ortam hazırlamak, 

 Öğrencilerin tiyatro yoluyla sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, 

 Süreç odaklı, bireysel gelişim amaçlı çalışmalar yürütmek, 

 Ortak iş üretme bilinci aşılamak, 

 Tiyatro dünyasındaki eserleri ve sanatçıları tanımaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Rol yapma ve ezber yeteneği taşımak, 

 Ortak ve bireysel iş üretmeye yatkın olmak, 

 Disiplinli çalışmayı sevmektir. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz tiyatro sanatının inceliklerine göre davranmalı, tiyatroda 

görev almalı, yaratıcı olmalıdır. 

 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Kulüpteki öğrencilerin katılımıyla bir tiyatro sergilenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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YÜZME KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ayşe SOYDAŞ 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç:  

 Gelişim dönemindeki çocuklarımızın yapması gereken, hatta birçok ülkede 

öğrenilmesi zorunlu tutulan bir branş olan yüzme sporu hakkında bilgi edinmek, 

 Öğrencilerin psikolojik ve fiziksel açıdan sağlıklı olarak gelişmelerinin spor ile 

geliştirilebileceğini fark etmek, 

 Vücudun neredeyse tüm kaslarını çalıştırması nedeniyle, en yararlı sporlardan biri 

olarak kabul edilen yüzmenin ana prensiplerini öğrenmek, 

 Güç ve kondisyon odaklı olan yüzme sporunun, insan vücudunun sınırlarının ne denli 

zorlanabileceği ve gelişebileceği hakkında da yol gösterici özellikte olduğunu 

kavramak. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Fiziksel ve zihinsel olarak yüzme sporuna yatkın olmak. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte spor disiplini içinde çalışır, sporcu ruhu taşır, sağlıklı 

olmaya özen gösterir. 

 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Yıl içerisinde Rota Yüzme Şenlikleri düzenlenir. 

 Okulumuzu temsilen müsabakalar için sporcular seçilir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
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HALK DANSLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sedef ÇALIŞKAN 

Öğrenci sayısı: 20 

Amaç:                                                                                                                                                  

 Dansı sevdirmek, 

 Vücut ve zihin gelişimine katkıda bulunmak, 

 Sağlıklı bireylerin yetişmesi için çaba göstermek, 

 Ritmik ve melodik hafızayı güçlendirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:    

 Dokuz, on veya on birinci sınıfa gitmek, 

Kulüp kuralları:                                                                                                                              

                                                                                                                      

 Dans, oyun, modern dans gibi disiplinlerin kurallarına uymak. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Kutlama törenlerinde gösteri hazırlar. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Bu kulübe katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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GİRİSİMCİLİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gürkan GÖKMENOĞLU,  Berrin SARICALI 

Öğrenci sayısı: 5 

Amaç: 

Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke 

ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı 

yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına 

katkıda bulunmaktır.  

Bu amaçla öğrencilere; 

a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, 

b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, 

bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, 

c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, 

d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, 

e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli 

değerlendirebilme, 

f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, 

g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme, 

h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel 

değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, 

ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, 

j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla 

ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve 

uygulayabilme, 

k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk 

duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 9-10-11. sınıf öğrencisi olmak. 

 Şirket kurmak, ticaret yapmak, ürün pazarlamak vb. işlerle uğraş olmak. 
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Kulüp kuralları:  

 

 Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, 

üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir. 

Bu ilkeler doğrultusunda;  

a)  Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi 

ve istidatlarını geliştirmelerine,  

b) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm 

alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine, 

c) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve 

yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine, 

d) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde 

geniş katılımın sağlanmasına, 

e) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine, 

g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, 

istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına, 

h) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsaya uygulanabilmesine, 

k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar 

yapmalarına, 

l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri 

doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına, 

m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi 

öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,  

n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş 

birliğinin sağlanmasına, 

o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin 

sağlanmasına özen gösterilir. 

  

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

  Gençbizz İzmir, İstanbul, yurt dışı fuarları 

  Mentör ziyaretleri 

  Ticaret odası ziyaretleri 

  Genç başarı vakfı toplantıları 

  Girişimci iş adamları söyleşileri 

 

Kulüp katılım ücreti: 

 Kulüp katılım ücreti yoktur. 



w
w

w
.r

ot
ak

ol
ej

i.
co

m
 -

 w
w

w
.r

ot
ak

ol
ej

i.
k1

2
.t

r

Gaziemir (Merkez)
0(232) 220 26 26 

Bornova (Şube 1)
0(232) 220 26 36 

Bornova (Şube 2)
0(232) 570 46 70 
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