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KULÜP R. ÖĞRETMEN SINIF  # ARANAN ÖZELLİKLER ve İÇERİK

AŞÇILIK Ani BENGLİAN 11 10

Mutfakta aktif olarak çalışmayı sevmek. Mutfak düzeni, hijyen ve temizlik kurallarına uymak. Değişik yörelere 
ait tarifler uygulamak, tatmak ve öğretmenlere tattırmak. Bu tarifleri Fransızca ve Türkçe yazmak ve yorum 
getirmek. Sosyal yardım amaçlı kermeslerde aktif olarak çalışmak. Okul içinde veya dışında kulübün 
uygulayacağı her türlü gezi veya faaliyete katılmak.

BASKETBOL Güner ILICA 9-10-11 15
Okul takımında yer alan öğrenciler öncelikli olacaktır.

ÇEVİRİ
Hande YUMAK 9-10-11 12

Dil ile uğraşmaktan keyif alan, Türkçe ve Fransızca arasında gidip gelmek, düşünmek, üretmek, hayal kurmak, 
yaşamak, yaşatmak isteyen her NDS öğrencisine açık bir kulüp.

ÇEVRE Seval EROL 9-10-11 12

Kendi okulundan başlayarak sürdürülebilir bir yeşil gelecek yaratmak için adımlarını ortaya atacak çevre 
gönüllüleri yetiştirmek
Kentte doğal yaşam olur mu? sorusuna cevap aramak ve bu konuda etkin olmak. Karbon ayak izini azaltıcı 
çalışmalarda bulunmak, çevresini etkilemek ve teşvik etmek
Yaşamın devamı için doğadaki tüm canlıları koruyacak fikirler üretmek, hayvan barınakları için gönüllü 
çalışmak.
Pilot olarak seçilen İzmit Ortaburun ve Bolu Alpagut köyünde sorunları belirlemek. Yaratıcı fikirleri ile 
çözümün bir parçası olmak, 
Perma kültür, Organik tarım, seracılık ve arıcılık gibi ekonomik faaliyetlerle birlikte köy çocuklarının sosyal 
gelişimine katkıda bulunmak
Tema –Turmepa -WWF vb. gibi STK lara üye ya da çevresine duyarlı, meraklı ve sorumluluk sahibi olmak.
Kulüpteki öğrencilerin okul saatleri dışında da etkin çalışması gerekmektedir. Daha önce kulüpte çalışan istekli 
ve başarılı öğrenciler önceliklidir.

DANS Semra DUMAN 9-10-11 18

İçinizdeki STARI ortaya çıkarın...
Günümüzün en popüler hit şarkıları eşliğinde, herkesin uygulayabileceği eğlenceli dans çeşitleriyle (Funky, Hip-
Hop, Zumba, Latin, Belly dance) koreografiler oluşturulur. Etkili bir egzersiz formunda sunulur. Önceden dans 
etmiş olmak koşulu yoktur. Katılımcıların dansa uygun rahat kıyafetler ve spor ayakkabı giymesi gerekir.

Tek ihtiyacımız olan eğlenceli dans hareketleri ve gülümseme...

EDEBİYAT 
ATÖLYESİ 

Melike KOÇAK 9-10-11 12

Yazmanın ve okumanın özgürlüğünü, sınırsızlığını, olanaklarını keşfetme arzusu taşımak; anlatacak hikâyelere 
sahip olmak, hikâyelerin peşinden koşmak 
Edebiyat Atölyesinde filmlerden, fotoğraflardan, resimlerden, şiirlerden, haberlerden; rüyalardan, masallardan...
hareketle yaratıcı yazı çalışmalarını yapmak; bu çalışmaları samimi, sıcak, sivri dilli, pek sahici, ayrıca
yazarlarla edebiyat, sanat, hayat, insan, sinema... üzerine sohbetler gerçekleştirmek istenmekte, hayal
edilmektedir. 



EL SANATLARI Gülhuma SAVAŞ 9-10 10

İğne iplik ve tığ kullanmada az da olsa beceri sahibi olmak kulübün tercihte aradıklarından olacaktır. El 
sanatlarına merak duymak, el becerilerini geliştirmeye hevesli olmak ve güzel bir ürünün ortaya çıkarılmasında 
sabrın ne kadar önemli olduğunu bilmek.
El sanatları, insanoğlunun varoluşundan itibaren ortaya çıkan, insanın duygu ve hayallerini estetik bir zevk ve
anlayışla birleştirdiği, yaratıcılık ve emekle zenginleştirdiği sanatların temelidir. Kültürel tüm ögeleri içinde
barındırdığı için milli, oluşturulan ürünlerin sanatsal değerleri açısından ise evrenseldir. El sanatlarının
kapsamında ahşap boyama, seramik, halıcılık, çeşitli süsleme sanatları, geleneksel Türk el sanatlarından hat,
ebru, tezhip gibi birçok sanat türü yer alır. 

FELSEFE Bahadır AYBAR 9-10-11 10

Felsefe kulübü çalışmaları, genel düzlemde çok yönlü ve sorgulayıcı düşünmeye yönelen, kendi yaşamını ve 
içinde bulunduğu evreni öznel bakış açısıyla yeniden anlamlandırmak isteyen öğrencilerin düşünce 
üretebilecekleri,paylaşabilecekleri,tartışabilecekleri bir etkinlik alanıdır. Felsefe kulübünde bu yıl, toplumsal 
sorunlara duyarlılığı geliştirmeye dönük, Dünya'daki ve Türkiye'deki etik, siyasal, hukuksal, pedagojik 
problemlere ilişkin yaratıcı ve eleştirel bir perspektif oluşturmaya yönelik çalışmalar, öğrencilerin özgün 
yorumlarıyla gerçekleşecektir.
Felsefe Kulübünde yapılacak etkinlikler; tartışmalardan panel ya da seminer organizasyonlarına, kısa filmlerden 
eleştirel metin analizlerine, görsel ya da yazılı materyaller oluşturmaktan uluslararası platformlardaki 
etkinliklere katılıma kadar geniş bir yelpazede gerçekleşecektir.
AB Bakanlığı Gençlik Projeleri,Felsefe Kulüpleri Platformu ve Dünya Felsefe Günü etkinlikleri, Felsefe 
Olimpiyatları öğrencilerimizin doğrudan katılımcı olabilecekleri, gerek Türkiye'de gerekse de etkinliğin 
düzenlendiği ülkelerde ''Okulumuz Felsefe Kulübü'' aracılığıyla aktif rol alabilecekleri uluslararası çalışma 
platformları olacaktır.

FEN KULÜBÜ Selman ATALAY 9-10-11 15
Bilimle ilgili olmak. Matematik bilgisi gerekmemektedir.
Bilimsel gelişmeler ve teknoloji üzerine sohbetler, deney ve kısa film seansları, yurt içi veya yurt dışı gezi 
planlanmaktadır.

FRANSIZCA 
MUN

Claire 
LAFARGUE DE 
GRANGENEUVE

Zeynep 
TANRISEVER 
MASİN

10-11 8
Liseler arası yapılacak olan Birleşmiş Milletler simülasyonlarında, Fransızca tartışmalar yaparak Fransızca 
müzakere becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

      



FRANSIZCA 
TİYATRO 

Fabienne 
ALTINOK

9-10-11 15
Oyun sahneye koymak, yurt içinde iki festivale katılmak: şubatta İzmir ve mayısta Notre Dame de Sion'da.
Kulüp saatleri dışında da çalışabilecek, gerektiğinde hafta sonları da kalabilecek,  spor takımlarında olmayan,
kendi olanakları ile eve dönebilecek, ara tatillerde seyahat etme, evinde misafir öğrenci ağırlama (ya da çözüm
üretme) olanağı olan öğrenciler.

GÜZEL 
SANATLAR

Ahmet YAVRU 9-10-11 12 Görsel sanatlarla ilgilenen, bu konuda yetenek ve becerilerini geliştirmek isteyen öğrencileri bekliyoruz.

HAREKETE 
HAZIR 
TİYATRO

GROUPE 
D'ACTION 
THEATRALE

Pierre-Yves 
DUPUY 

Pauline RIVES 

9-10-11 15

Okul tiyatro festivalini ve yıl boyunca okul içi çeşitli etkinlikleri (törenler, sergiler, festivaller, francophonie 
haftası...) skeçler ile canlı bir şekilde desteklemek. Grup, farklı proje taleplerini yanıtlamaya hazır olmayı 
hedeflemektedir .
İzmir "Le Gros Chantier" ve İstanbul Fransız Liseleri Uluslararası Tiyatro festivallerine katılmayı da 
amaçlıyoruz.

KENT VE İNSAN
İbrahim 
TOLUNAY

9-10-11 15 Hızlı değişen şehri tartışmaya istekli öğrenciler.

KİMYA
Betül 
EYÜBOĞLU

9-10-11 15

Meraklı, araştırma ve deneye hevesli olmak.

Deneyler,  araştırmalar,  üniversite  destekli  proje  çalışmalarına  katılmak.  Okullar  arası  proje  çalışmalarına
katılmak. Boğaziçi Üniversitesi ile ortak yürütülecek yeni bir projeye başlıyoruz. Edinburgh'a gerçekleşecek
uluslararası fen festivaline arzu eden öğrencilerle katılacağız.

KUTU 
OYUNLARI

Ece SUTRA 9-10-11 8
Kutu oyunlarına ilgi duyan öğrenciler Amaç oynarken güzel vakit geçirmenin yanı sıra, denenen oyunların 
mekanizmalarını inceleyip eleştirmek olacaktır. Kutu oyunlarını Monopoly, Risk, Catan gibi örneklerle 
tanıtabiliriz.

KÜLTÜR 
EDEBİYAT
SANAT DERGİSİ

Hatice ONARAN 10-11 6
Edebiyat, kültür-sanat, politika, kadın hakları, eğitim gibi insana dair her şey beni ilgilendirir; temayı özgürce 
ben belirlerim diyorsanız, eleştirel ve yaratıcı yönünüz gelişmişse, fotoğraf, karikatür, şiir, deneme vb. her türlü 
ürününüzü paylaşmak için sizi aramızda görmek istiyoruz. 

Gelin, dergimizin adını da birlikte koyalım! 



NDS LİSELİLER 
EDEBİYAT 
ÖDÜLÜ

Müjgan ARAL

Mireille SADEGE
9-10-11 9

NDS Liseliler Edebiyat Ödülü jürisinde yer almak isteyen Hazırlık sınıfı,9,10 ve 11. sınıf öğrencilerini 
kulübümüze bekliyoruz. Öğrenciler haziran ayına kadar son iki yıl içinde yayımlanmış kitapları okuyarak 
tartışacaklar ve kendi birincilerini belirleyecekler. Jüride yer alan öğrencilerimiz Türk Edebiyatı ile Dil ve 
Anlatım derslerinde okumakla yükümlü oldukları kitapların bazılarından da muaf tutulacaklar. Geçen yıl 
öğrencilerimizin seçtiği kitap Amelie Nothomb'un 'Yağmuru Seven Çocuk' tur. Yazara ödülü bu yıl TÜYAP'ta 
verilecektir. Bu kulübün olmazsa olmazı okumayı sevmektir. 

MUN/EYP
(MODEL UNITED 
NATIONS/ 
EUROPIAN 
YOUTH 
PARLIAMENT)

Banu 
HATİPOĞLU 9-10-11 15

Model Birleşmiş Milletler, Avrupa Gençlik Parlamentosu konferanslarına hazırlık çalışmaları ve konferans
gündemlerinde belirlenmiş konular hakkında tartışmalar yapılacaktır. Kulüp öğrencilerinin bu konuları
saptaması ve her etkinlik toplantısına hazırlıklı gelmeleri gerekmektedir. İstekli öğrenci listesini kulüp eğitmeni
onaylayacak. Geçen yıl katılan öğrenciler önceliklidir.

MULTİMEDYA
Yeşim 
ÖZÇUBUKÇU

9-10-11 8
Sanal laboratuvar etkinliğinde yapılan deneylerin film haline getirilmesi ve/veya kulüplerin tanıtıcı videolarını 
oluşturmak. 

MÜZİK 
ATÖLYESİ

Ajda Ahu GİRAY 9-10-11 20

Şarkı söyleme tekniğinin esaslarıyla tanışma; bir yandan ses kullanımını, bir yandan da müzikaliteyi, 
yorumculuğu ve sahne dilini geliştirmeye yönelik bir müzik atölyesi. Çalışmalar, koro çalışması olabileceği gibi,
küçük bir 'tour de chant' ya da küçük bir müzikal gösteri sunmayı da hedefler.
Repertuar ağırlıklı olarak Chanson üzerine olmakla birlikte, çalışmaya katkısı olabilecek, atölyenin 
bütünlüğüyle uyum içinde, diğer türlerden de şarkılara yer verilebilir.
Bu atölye, zaman zaman, enstrümantist öğrencilerle, ve diğer müzik atölyeleriyle ortak çalışmalara açık 
olacaktır.

OSMANLICA Numan MALKOÇ 9-10-11 10

Osmanlıca, farklı bir dil değil Arapça ve Farsça ile zenginleştirilmiş bir Türk dilidir. Alfabesi dünyada Latin 
alfabesinden sonra en çok kullanılan Arap alfabesinin bir versiyonudur. Atalarımızın en uzun süre (yaklaşık bin 
yıl) kullandıkları alfabe Arap alfabesidir. Osmanlıca yazılmış milyonlarca belgeyi, kitabı ve eseri 
kaynaklarından okuyabilmek ve anlayabilmek hem kültürümüz ve tarihimiz için bir vefa göstergesi hem de 
bizler için bir ayrıcalık ve kültürel zenginliktir. Osmanlıca öğrenmemiz dilimizi zenginleştirecek, ufkumuzu 
açacak, geçmişle günümüz arasında köprü olacaktır.



ORKESTRA 
Özlem YAMAN

Ayşe AKÖZDEN
9-10-11 18

Bir müzik enstrümanını en az iki senedir iyi bir şekilde çalıyor olmak ve/veya şarkı söyleme yeteneğine sahip 
olmak. Nota olmadan da çalabilmek. Kulübe piyano çalan (tercihen keyboard) en fazla iki kişi alınacaktır. 
Piyanoyla daha çok güncel yabancı şarkıları çalabilen öğrenciler tercih edilecektir. Geçen yıl katılan öğrenciler 
önceliklidir.
Liselerarası müzik yarışmalarına katılmak, Francophonie haftasında Fransızca şarkı yarışması düzenlemek,
farklı  müzik türklerinde yıl sonu gösterileri hazırlamak.

SANAL 
LABORATUVAR

Catherine BATUR 10-11 5
Bu etkinlikte kimya deneyleri yapacağız. Amacımız her bir deney için eğitim amaçlı bir senaryo oluşturup bu 
filmi moodle'a  taşımaktır. Mültimedya Kulübü ile işbirliği içinde olacağız. Katılım için fene ilgi duymak kadar 
bilgisayara ve video tekniklerine ilgi duymak gerekir.

SATRANÇ
Arno 
GARABETYAN

9-10-11 14

Satranca ilgili olmak, bu konuda ciddi ve disiplinli çalışmaya hazır olmak. Kulüp saati sonrası da takım 
çalışmaları için okulda kalmaya hazır olmak. (Servis sağlanacaktır)

Eski öğrenciler ile takım çalışmaları sürdürülecek, yeni başlayanlara satrancı sevdirmek hedefleniyor. Bireysel
ve okullar arası yarışmalara hazırlanılacak. 

SİNEMA Cemil CEYLAN 10-11 16

Sinemanın ne olduğunu anlayan, irdeleyen ve öğrendiklerini sentezleyip analiz ederek uygulamaya veya bir 
ürüne dönüştürebilen bireyler yetiştirmek kulübün temel amacıdır. 

Kulüp; öğrencilere, sinemaya nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğretmesinin yanı sıra teknik açıdan da yetkin 
bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Kulüp içerisinde elde edilen ürünler yurt içi ve yurt dışı yarışmalara gönderilir. Bu
sayede sinema kulübü, öğrencinin yetkinliğinin ölçülmesinde yol gösterici bir rol oynar. 

Öğrenci kulüp sayesinde sinemayı daha iyi tanıyarak bu doğrultuda ürünler ortaya koyar. Aynı zamanda sinema 
günleri düzenleyerek NDS öğrencilerinin sinemaya olan yaklaşımına yön vermeyi amaçlar. Ulusal bir kısa film 
yarışması düzenleyerek sinema dünyasına katkıda bulunmak da kulübün amaçlarından bir tanesidir.

SOSYAL 
BİLİMLER 

Mutlu ÖZTÜRK 10-11 16
Sosyal bilimlerle ilgili, ciddi, çalışmaya istekli olmak.
Sosyal bilimlerle ilgili güncel tartışmalara, Öğrenci Parlamentosu çalışmalarına destek vermek



SOSYAL 
YARDIM 

Jülide DAĞTEKİN 9-10-11 20

Yardımsever, sorumluluk sahibi olmak, sosyal sorumluluk projeleri üretmek, sosyal yardım alanında etkin 
çalışmalar yapmak, yaratıcı kampanya ve duyurular hazırlamak, arkadaşlarını yardıma teşvik ederek bu 
kampanyaların başarıyla sonuçlanmasını sağlamak, okul dışı yapılan ziyaretlere katılma konusunda istekli 
olmak, okulda yapılan bir etkinlikte görev almaya hevesli ve hazır olmak. (Kulübü seçen öğrenciler yıl boyunca 
bir kaç kez kendi imkanları ile eve dönebilmelidir.)

SÖZ 
BİYOLOJİDE

A NOUS LA 
BİOLOGİE

Belkacem Ryad 
MERAD BOUDIA 9-10-11 5

Öğrencinin, canlıların dünyasını her yönden araştıran bir bilim olan biyolojiye ilgisini çekmeyi hedefler. 
Şimdilik iki teklifim var, ilgili öğrenci sayısına göre birini veya diğerini seçeceğiz.
Mikro-biyolojiye giriş veya türlerin sınıflandırılması.
İki durumda da uygulama olacaktır.
İlk oturumda biyoloji laboratuvarı güvenli kullanım koşullarına değinilecektir.

SU TOPU Hüsnü PEKER 9-10-11 15 Su topu sporunu tanımak ve/veya geliştirmek isteyen öğrencilere açıktır. İyi derecede yüzme bilmek önkoşuldur.

TARİH 
ATÖLYESİ

Hayrettin KAYA 10-11 15
Kulüp tarihsel ve toplumsal meselelere ilgi duyan öğrencilerin kulübüdür. Bu ilgi doğrultusunda kendini 
geliştirmek isteyen öğrencilerle bunu hangi yol ve yöntemlerle gerçekleştirebileceğimize birlikte karar 
vereceğiz.

TIRMANMA 
DUVARI

Nicolas CADOR
Gauthier GUYOT

9-10-11 9

Bu etkinlik yeni başlayan veya daha önce bu alanda denemeleri olan herkese açıktır. Amaç katılımcılara dikey 
bir düzlemde ilerleyebilecekleri motor becerileri kazandırmaktır. Bu kulüp tırmanma teknikleri ve stilleri ve 
aynı zamanda bu sporda kullanılan düğüm türleri hakkında uygulamalı bilgi verecektir. Hava koşullarının uygun
olmadığı durumlarda bu etkinliğe özgü fiziksel hazırlıklar yapılacaktır.

TÜRKÇE 
TİYATRO 

Hanife 
TAŞDELEN 9-10-11

12

Tiyatroyu seven, sorumluluk almayı kabul eden, kolay ezber yapabilen, kulüp saatleri dışında (prova günleri 
öğrencilerle birlikte belirlenecek) çalışabilecek, eve kendi olanakları ile dönebilecek istekli öğrencileri 
kulübümüze bekliyoruz. Tiyatroyu seçecek öğrencilerin provaları aksatmamaları için başka bir alanla (okul 
takımı vb.) ilgisi olmamalı.

VOLEYBOL Doğan AYTEKİN 9-10-11 20
Bu kulübü seçmek için takımda yer almak gerekmektedir.
Antrenmanlar kulüp saatleri dışında sürdüğü için kendi olanakları ile dönebilecek olan kız  ve  erkek  okul
takımında yer alan öğrenciler

YOGA Etel AVAYU 9-10-11 15

Hareket, nefes, gevşeme, meditasyon
Beden, zihin ve ruh bütünlüğü için nefese odaklanarak hareketler yapıyoruz. Nefesle hareketi birleştirince zihin
rahatlamaya başlıyor. Yoga rahatlatıyor, gerginliği azaltıyor, kendinize olan güveni arttırıyor, enerji veriyor, dik
durmayı öğretiyor, kasları uzatıp güçlendiriyor , esnekliği  arttırıyor, odaklanmayı kolaylaştırıyor, kendi
bedeninizin içinde rahat hissetmenizi ve yapılan esneme hareketleri ile bedende yer açıp günlük stres ve
olumsuz duygular ile baş etmenize yardımcı oluyor.


