
Özel Notre Dame de Sion Fransız  Lisesi 
Öğrenci Kulüpleri

2021-2022 



 GENEL BİLGİLER

❏ Kulüp çalışmaları cuma günleri 13.10-14.10 saatleri arasında 
gerçekleşir.

❏ Bazı kulüpler bu saatlerin dışında da çalışma gerektirir.

❏ Tercihler okulun web sitesinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilir.
❏ Her öğrenci üç tercih yapar, bir tercihine yerleştirilir.
❏ Kulüp değişikliği talebi kulüpler başladıktan sonraki iki hafta içinde 

yapılabilir
❏ Öğrenciler tüm sene aynı kulübe devam eder. 
❏ CES öğrencileri ayrıca bir kulüp çalışmasında bulunamazlar.
❏ “ * ” ile belirtilen kulüpler seçme ile öğrenci almaktadır.



Kulüp Rehber Öğretmeni: Cem ÖZATALAY

Sınıf: 11

Kontenjan: 10 

Bu kulüp, AP (Advanced Placement) History and Social Sciences başlığı altındaki 
derslerin (2021-2022 eğitim yılında yalnızca Microeconomics ve Macroeconomics 
derslerinin) sınav hazırlıkları kapsamında destekleyici çalışmalar gerçekleştirecektir. 
Anglosakson ülkelerdeki üniversitelerden kabul almayı kolaylaştıran ve buralarda belli 
bir krediyi toplamış olarak lisans  eğitimine başlamayı sağlayan AP sınavlarına girmeyi 
hedefleyen öğrenciler kulüp çalışmalarına katılabilecektir. Kulüp eğitmeni istekli 
öğrenci listesini hem öğrencinin motivasyonunu, hem de üniversite kabullerinde AP 
sınav sonuçları kadar ağırlığı olan ders başarı düzeyini dikkate alarak onaylayacaktır.  

  

AP SOSYAL BİLİMLER DESTEK
(Advanced Placement Social Sciences Support)



ANALYSE FILMIQUE

Kulüp Rehber Öğretmeni: Cyrill GEFFROY

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 12

Film Analizi Kulübü, öğrencilere, filmler ve sinema kültürü aracılığıyla Fransızca pratiği 
yapmaya olanak sağlar. Çalışmalar bölüm bölüm gerçekleşecektir. Derste işlenen 
konuyla bağlantılı film analizi; Müfredat dışı bir konunun farklı bakış açılarıyla filmler 
aracılığıyla ele alınması; Fransız bir sinema sanatçısının farklı roller aracılığıyla 
sanatsal dönüşümünü gözlemlemek; Farklı dönem ve tarzlarda filmlerle, fransız 
toplumunun güncel konularını keşfetmek gibi çalışmalar yapılacak; Filmler, gösterim 
öncesi kısa bir öğrenci sunumu ve ardından bir tartışma seansı ile sistematik olarak ele 
alınacaktır. Ayrıca Arte nin hazırladığı açıklayıcı 5 dakikalık ‘blow-up’ larla sinema 
tekniği derinleşir. Filmler, Fransızca seslendirme ve altyazı ile gösterilir, (mümkün 
olduğunda türkçe altyazı olabilir). 

  



BASKETBOL*
Kulüp Rehber Öğretmeni: Güner ILICA

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

Okul takımında yer alan erkek öğrenciler öncelikli olacaktır.



BİLARDO
Kulüp Rehber Öğretmeni: Engin İSPİR

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 8

Açı hesaplama ve hız ayarlama esaslarına dayanan bilardo sporu ile 
öğrencilerimizin, hızlı ve doğru karar verebilme yetilerini geliştirmeleri, vücut 
koordinasyonunu ve denge gelişimini arttırmaları, fizik ve geometri bilgilerini 
başka bir alanda da kullanmaları hedeflenmektedir. Bilardo ile el-göz 
koordinasyonunun gelişmesi sağlanır. Dikkat ve konsantrasyon artar. Doğru 
stratejinin nasıl belirleneceği öğrenilir.



BIOLOGIE

Kulüp Rehber Öğretmeni: Asma BOUMBAR

Sınıf: 9-10

Kontenjan: 12

Biyoloji kulübünde öğrenciler izledikleri bilimsel filmlerin analizini yapar,  
bilimsel deney çalışmalarında bulunur, ve biyolojiyle igili bilimsel makaleler 
okuyarak analizini yapmaya çalışırlar. 

  



DANS *

Kulüp Rehber Öğretmeni: Semra DUMAN 

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

NDS dans kulübü bünyesinde modern dans ve freestyle dansları (Hiphop, street 
jazz, funky, R&B) koreografi çalışmaları yapılır. Daha önce dans etmiş veya dans 
etme yeteneği/isteği olan öğrenciler katılabilir. Liseler arası gösterilere ve 
yarışmalara katılınır. Katılımcıların dansa uygun rahat kıyafetler ve spor 
ayakkabı giymesi gerekir.  

 



DESEN ve YARATICI SANAT ATÖLYESİ 

Kulüp Rehber Öğretmeni: Aysun COOLEN 

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 12

    Temel sanat eğitiminin alt yapısını oluşturan ışık-gölge, tonlama, oran-orantı 
çalışmaları yapılır. Öğrenciler, resimle ifade güçlerini arttırabilmek için 
perspektif, natürmort ve anatomik figür çizimlerinin kurallarını öğrenir. Görsel 
sanatlarla ilgili eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin kazanılması ve 
geliştirilmesi amacıyla projeler ve performanslar düzenlenir.   

 



DUVAR GAZETESİ

Kulüp Rehber Öğretmeni: Sevi ÖZIŞIK

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

Bu kulübün amacı, medya ve gazetecilik konularına ilgi duyan öğrencileri bir 
araya getirmek, etkinlikler hazırlamak, medya ve gazetecilik alanları ile ilgili 
aktivitelerde bulunmak ve öğrencileri buna teşvik etmektir.  Her ay, 
okulumuzdan haberleri,  güncel gelişmeleri içeren  öğrencilerin hazırladığı bir 
duvar gazetesi çıkarmak hedeflenmektedir.

     



ESCALADE

Kulüp Rehber Öğretmeni: Aurelien Şafak DUYAN

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 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.   

 



EYP * ( EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT) 

Kulüp Rehber Öğretmeni: Ariane VOGLIMACCI

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 20

Avrupa Gençlik Parlamentosu konferanslarına hazırlık çalışmaları ve konferans 
gündemlerinde belirlenmiş komitelerin konuları hakkında tartışmalar 
yapılacaktır. Kulüp öğrencilerinin bu konuları araştırması ve her etkinlik 
toplantısına hazırlıklı gelmeleri gerekmektedir. İstekli öğrenci listesini kulüp 
eğitmeni onaylayacaktır. 



FELSEFE / CAFE PHILOSOPHIQUE

Kulüp Rehber Öğretmeni: Asım Aliş SAĞIROĞLU 

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

    Bu kulüp felsefe ile yeni tanışan veya felsefe kültürünü geliştirmek isteyen 
herkese açıktır. Kulübün amaçları: Katılımcılara felsefi düşünme ve 
argümantasyon becerileri kazandırmak ve temel felsefe sorunlarını tartışmak 
için tematik ve etkileşimli toplantılar düzenlemek. 



FUTBOL *

Kulüp Rehber Öğretmeni: Hüsnü PEKER 

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 16

Okul futbol takımında bulunan öğrencilere yöneliktir. Futbol kulübünü 
seçecek öğrenciler, okul dışında çalışma gösterecektir. Dönüşü kendi 
imkanlarıyla yapacakları için veli izin belgesi gerekmektedir.



INTERACT *

Kulüp Rehber Öğretmeni: Hande YUMAK

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 21

    Kulübümüz, Rotary Pera ile birlikte çalışmaktadır. Amacımız, okul içi ve 
dışında projeler üretek veya mevcutlara dahil olarak sosyal farkındalık 
yaratmaktır. Ağırlıklı olarak 10 ve 11.sınıf öğrencilerini tercih etmemize 
rağmen, hevesli ve iş bitirici  9.sınıf öğrencileri de bize katılabilirler. Geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da  son sınıf öğrencileri  gönüllü olarak  kulüp çalışmalarına 
destek olacaklardır. Yeni üyelerde aranan özellikler: (Mülakat yapılacaktır.) 1) 
Toplantılara düzenli olarak katılmak 2) Yaratıcı, istekli ve dayanışma içinde 
çalışmaya açık olmak 3) Verilen sorumlulukları ve görevleri zamanında yerine 
getirmek Örneğin: kermese yemek hazırlamak, vakıfları veya sponsorları 
zamanında aramak 4) Okul saatleri dışında da çalışmaya engeli olmamak. 



KENT ve İNSAN

Kulüp Rehber Öğretmeni: İbrahim TOLUNAY

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

Hızlı değişen şehri tartışmaya istekli öğrenciler katılabilirler. Lise hayatı 
boyunca bu kulübü bir kes tercih etmek mümkündür. 



KİMYA

Kulüp Rehber Öğretmeni: Betül EYÜBOĞLU

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

Aranan özellikler, öğrencinin meraklı, diğer yandan ise, araştırma ve deneye 
hevesli olmasıdır. Kulübün amaçları: Deney gerçekleştirmek; araştırmalar 
yürütmek ve; okullar arası deney yarışmalarına katılmak. Doğal ürünlerin 
yapımı üzerinde çalışmalar yapılacak. Çeşitli fabrikaları (kozmetik, ilaç gibi) 
ziyaret etmek hedeflerimizin arasında bulunmaktadır. 

  



MEDYATEK AKTİVİTE ORGANİZASYON

Kulüp Rehber Öğretmeni: Zeynep TANRISEVER

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 20

Medyatek aktivite organizasyon kulübünün amacı, medyatek ile işbirliği 
içerisinde tüm okul için çeşitli aktiviteler ve animasyonlar hazırlamaktır. 
Öğrencilerin görevi bu aktivitelerin dönemsel planlamasını yapmak, yapılması 
düşünülen aktiviteler için okul idaresi ve öğretmenler ile bağlantıya geçmek 
ve gerekli izinleri almak, aynı zamanda bunları organize etmektir. Katılan 
öğrenciler en başından en sonuna kadar otonom bir şekilde bu aktivitelerin 
organizasyonunda görev alacaktır.

  



MFUN en FRANÇAIS *

Kulüp Rehber Öğretmeni : Amélie CALTAGIRONE ROUSSEAUX

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 20

Fransızca Birleşmiş Milletler Modeli’ne hazırlık çalışmaları ve konferans 
gündemlerinde belirlenmiş konular hakkında araştırmalar ve tartışmalar 
yapılacaktır. Bu kulüp, öğrencilerin verilen konulara, diplomatik dile hakim 
olmalarını sağlayacaktır. İstekli öğrenciler kabul edilecektir, ancak 
konferanslara katılacak öğrenciler yetenekleri ve çalışmalarına göre 
öğretmenleri tarafından seçilecektir. 



MUN *  (MODEL UNITED NATIONS) 

Kulüp Rehber Öğretmeni: Seçil GÜVENÇ

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 20

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.



MÜZİK / ORKESTRA * 

Kulüp Rehber Öğretmeni: Ajda Ahu GİRAY

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

  Bu kulüp çalışması, müzikle ilgilenen öğrencilerimizin kendilerini müzikal 
olarak ifade etmelerine ve bu yönde kendilerini geliştirmelerine olanak vermeyi 
amaçlar. Şarkı söyleyen ve enstrüman çalan öğrenciler, kendi müzikal 
eğilimlerine göre rock, pop, caz, chanson, müzikaller, dünya müzikleri... gibi 
farklı tarzlarda parçaları seslendirirler. Okulumuzun sahnesinde düzenlenen 
müzikal etkinlikler, törenler başta olmak üzere, lise öğrencilerine yönelik yurtiçi 
ve yurtdışı çeşitli festival ve yarışmalarda da sahne almak üzere çalışırlar. 
Liseler arası müzik yarışmasında okulumuzu temsil etmek üzere hazırlanırlar. 



PatiSİON

Kulüp Rehber Öğretmeni: T. Gülhüma SAVAŞ

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 12

Sokak hayvanlarını, sokağa düşmüş, atılmış hayvanları kucaklamayı düşündüğümüz bu 
kulüpte onların yararına olabilecek her şeyi yapmak amacındayız. Barınaklara gidip onları 
sevmekten ilaç ve mama yardımlarına kadar birçok etkinliği yapmayı plânladığımız bu 
kulüpte aynı zamanda etkinliklerimizi de duyuracağımız aylık bir dergi çıkaracağız. Bu 
dergiyle okuldaki birçok kişiye de ulaşarak destek sayımızı arttırmak en önemli hedefimiz. 
Bizimle birlikte bu işe baş koyacak, bizimle canla başla çalışacak, bize desteğini 
esirgemeyecek tüm gönüllüleri kulüpte görev almaya davet ediyoruz.



PROGRAMMATION INFORMATIQUE

Kulüp Rehber Öğretmeni: Elisée RECLUS 

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 20

Bu kulüpte, grup halinde bilgisayar oyunları tasarımları, internet sitesi 
oluşturma gibi çalışmalar yapılacak. Web dilleri veya Unity kullanılacak.



ROL VE KUTU OYUNLARI
JEUX DE SOCIETE
Kulüp Rehber Öğretmeni: Biruté VERBIEJUTE RECLUS

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 12

Bu kulüpte öğrenciler eğlenerek işbirliği yapar ve Fransızca sözlü anlatımlarını 
geliştirmek için masa oyunları oynarlar.

  



SATRANÇ 

Kulüp Rehber Öğretmeni: Eda GÜR

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 16

Katılmak isteyen öğrencilerde aranan özellikler şunlardır: satranca ilgili 
olmak ve bu konuda ciddi ve disiplinli çalışmaya hazır olmak; ayrıca, kulüp 
saati sonrası da takım çalışmaları için okulda kalmaya hazır olmak. Eski 
öğrenciler ile takım çalışmaları sürdürülecektir, yeni başlayanlara satrancı 
sevdirmek hedeflenmektedir. Bireysel ve okullar arası yarışmalara da 
hazırlanılacak. 



SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM*

Kulüp Rehber Öğretmeni: Seval EROL

Sınıf: 9-10

Kontenjan: 14

   Kulübün amacı, kendi okulundan başlayarak sürdürülebilir bir yeşil gelecek yaratmak için 
adımlarını ortaya atacak çevre gönüllüleri yetiştirmek; ve Kentte doğal yaşam olur mu? sorusuna 
cevap aramak ve bu konuda etkin olmaktır. Bu doğrultuda, 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 köylerde 
var olan  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 hedeflenmektedir. Kulüpteki öğrencilerin okul saatleri dışında 
da etkin çalışması gerekmektedir. Daha önce kulüpte çalışan istekli ve başarılı olmuş öğrenciler 
önceliklidir. 



TARİH VE SANAT

Kulüp Rehber Öğretmeni: Nilgün YAMAN

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 12

    Kulübün amacı sanatın çeşitli alanlarına ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek 
edindikleri bilgiyi derinleştirmek, farklı yaklaşımları paylaşıp tartışmak, kentimizde 
gerçekleşen sanat etkinliklerini izlemek, sergi, konser, sanat müzeleri gezileri ile güncel 
olanı takip etmek, uygarlıklar ve zamanın eserlerin oluşumundaki rolünü kavrarken  sanatla 
tarihi buluşturmak, yapacağımız tanıtımlar ve duyurularla okulumuzda sanatın sesi olmak.  
Müzik, karikatür, resim, heykel vb sanat alanlarında öğrenciyle birlikte belirlenen temalar 
çerçevesinde etkinlikler planlanacaktır. (Örnekler:1960 ve 70’li yıllar Müziklerinin ardındaki 
tarih, 68 Olayları Paris ve sanat,  Cazın Tarihi ve Cazın doğduğu tarihi zemin Caz sanatçıları 
ve eserleri, Sanat Propaganda ve Faşizm, 19. yüzyıl Resim ve heykel sanatı, Cumhuriyet 
dönemi karikatürleri üzerinden tarihimizi anlamak, Sanat neden gereklidir, ilk insanlar 
neden sanatı icat ettiler ne tarz eserler bıraktılar, ürünlerine bakarak onları anlamamız 
mümkün mü vb).



TARİHİN GÖRSELE YANSIMASI

Kulüp Rehber Öğretmeni: Berrak ERTOSUN SÖZEN

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

Görsel materyaller (Resim, heykel, belgesel, film, karikatür vb) üzerinden 
tarihi olayları, tarihi dönemleri anlamak için çalışmaların yapılacağı kulüptür.

  



TAVLA / BACKGAMMON

Kulüp Rehber Öğretmeni: Gauthier GUYOT

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 20

Tavla, bir şans oyunu mu? Aslında değil, kökenleri 
Mezopotamya, Pers, Mısır veya Hindistan’a dayanan bu 
oyun, dünya çapında çeşitli kurallarla oynanır. 
Bununla birlikte, her yıl Monte Carlo'da düzenlenen 
dünya şampiyonası olan resmi bir versiyonu vardır. 
Tavla hakkında daha fazla öğrenmek ister misiniz? 
Gelin, öğrenin, geliştirin, bu stratejik oyunun tüm 
yönlerini keşfedin.

  



TED ED

Kulüp Rehber Öğretmeni: Elise ORAL

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 20

  Yaratıcı fikirler üreten, sorun çözen, sorgulayan, inovatif gençler 
yetiştirmeyi amaçlayan TED-ED kulüplerinde öğrenciler, kendi TED Talk’larını 
yapmayı, grup içinde çalışmayı, beyin fırtınası yapmayı, birbirlerine yapıcı 
eleştiride bulunmayı ve birbirlerine destek olmayı ve hayal etmenin gücünü 
öğrenirler. Öğrenciler, bir TED Talk yapmak için gerekli olan topluluk önünde 
konuşabilme ve sunum yapabilme yeteneklerini geliştirirler. 



TİYATRO (TÜRKÇE)

Kulüp Rehber Öğretmeni: Selim CANPOLAT

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 16

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 
olmamalıdır. 



THEATRE EN FRANÇAIS

Kulüp Rehber Öğretmeni: Hélene KÖROĞLU

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

Kulübün amaçları, oyun sahneye koymak, yurt içinde ve dışında festivallere 
katılmak. Öğrencilerde aranan özellikler ise, kulüp saatleri dışında da 
çalışabilmesi, gerektiğinde hafta sonları da kalabilmesi, spor takımlarında 
olmaması, kendi olanakları ile eve dönebilmesi, ara tatillerde seyahat 
edebilmesi ve evinde misafir öğrenci ağırlayabilmesi veya  çözüm 
üretebilmesidir. Bu yıl, FEST’İSTANBUL 18-22 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşecektir.



VOLEYBOL*

Kulüp Rehber Öğretmeni: Doğan AYTEKİN

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 20

Antrenmanlar kulüp saatleri dışında da sürdüğü için kendi olanakları ile 
dönebilecek olan öğrenciler tercih edilecektir. Kız ve erkek okul takımında yer 
alan öğrenciler bu kulübü seçebilir. Kulübe 14 kız ve 6 erkek alınacaktır.



YAŞAM BECERİLERİ

Kulüp Rehber Öğretmeni: Hanife TAŞDELEN

Sınıf: 10-11

Kontenjan: 8

Yaşam Becerileri Kulübü, özellikle üniversite hayatını ailesinden uzakta 
geçirecek öğrencilere para idaresi, banka işlemleri, bütçe yapma, alışveriş 
tüyoları, mutfak becerileri, ev yönetimi, bakımı, küçük onarımlar yapma, 
çeşitli sağlık sorunlarının tedavisi, beden ölçülerini koruma, kişisel sağlık 
cihazlarını kullanabilme gibi konularda pratik bilgiler veren ve uygulamalar 
yapan yani günlük yaşamımızı kolaylaştıracak becerileri kazandırmayı 
amaçlayan bir kulüptür. Malzeme temini ve masrafı öğrenciler tarafından 
karşılanacaktır. 



Kulüp Rehber Öğretmeni: Özlem YAMAN

Sınıf: 9-10-11

Kontenjan: 15

Seçim yoluyla belirlenen CES seviye temsilci öğrencileri yıl boyunca 
yapacakları etkinlikleri kulüp saatinde planlar ve hazırlıklarını yaparlar. CES’te 
görev alan öğrenciler diğer kulüp çalışmalarına katılamazlar. 

  

CES*



KULÜP TAKVİMİ

❏   17 Eylül Cuma:      Kulüp tanıtımları & Tercih

                                  modülünün açılışı

❏   22 Eylül Çarşamba:  Kulüp tercihleri için son gün 

❏   1 Ekim Cuma:          Kulüplerin başlangıcı

❏   15 Ekim Cuma:        Kulüplerin değişimleri için son gün


