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Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 
Öğrenci Kulüpleri



 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.
➢ Bazı kulüpler çalışmalarının içeriği nedeniyle talep doğrultusunda 

öğrenci seçimi yapabilirler.



BASKETBOL
Kulüp Rehber Öğretmeni: Güner ILICA

Sınıf: 9-10-11

Okul takımında yer alan erkek öğrenciler öncelikli olacaktır.



BİLARDO
Kulüp Rehber Öğretmeni: Engin İSPİR

Sınıf: 9-10-11

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.



BRİÇ

Kulüp Rehber Öğretmeni: İbrahim TOLUNAY

Sınıf: 9-10-11

Briç, oyun kartları ile yapılan taktiksel ve çözümsel düşünmeyi esas 
alan olimpik bir beyin sporudur. Kulübün amacı briç oyununu öğrenmek 
ve yarışmalara katılmak. 



CAFE PHILOSOPHIQUE
Kulüp Rehber Öğretmeni: Asım Aliş SAĞIROĞLU 

Sınıf: 9-10-11

    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. 



Kulüp Rehber Öğretmeni: Özlem YAMAN

Sınıf: 9-10-11

Seçim yoluyla belirlenen CES seviye temsilci öğrencileri yıl boyunca 
yapacakları etkinlikleri kulüp saatinde planlar ve hazırlıklarını yaparlar. 
CES’te görev alan öğrenciler aynı zamanda farklı bir kulübe katılamazlar

  

CES



CİNEMA
Kulüp Rehber Öğretmeni: Marilou GİNER

Sınıf: 9-10-11

Bu kulüpte, tematik kriterlere göre filmlerin (yılda yaklaşık 3 film) 
seçilmesi, üzerlerinde çalışılması ve ardından seçilen filmleri salonda 
herkese açık oturumlarda yansıtılması hedeflenmektedir. Öğrenciler, 
gösterimlerin tanıtım aşamasından da sorumlu olacaklardır.



DANS 
Kulüp Rehber Öğretmeni: Semra DUMAN 

Sınıf: 9-10-11

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

    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.   

 



ESCALADE
Kulüp Rehber Öğretmeni: Aurelien Şafak DUYAN

Sınıf: 9-10-11

     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.   

 



FUTBOL 

Kulüp Rehber Öğretmeni: Hüsnü PEKER 

Sınıf: 9-10-11

Okul futbol takımında bulunan öğrencilere yöneliktir. Futbol 
kulübünü seçecek öğrenciler, okul dışında çalışma göstereceklerdir ve 
dönüşü kendi imkanlarıyla yaptıkları için veli izin belgesi 
gerekmektedir.



GEA Arama Kurtarma / Ekoloji-İnsani Yardım

Kulüp Rehber Öğretmeni: Ali Onur GÜNÇEL

Sınıf: 9-10-11

   Türkiye'de ve dünyada Arama-Kurtarma, Ekoloji ve İnsani Yardım 
alanında faaliyet gösteren derneğimiz, okulumuzda bir kulüp kurarak, 
gençlerimizin sivil savunma ve gönüllülük konularındaki farkındalıklarını 
geliştirmeyi hedeflemektedir.



GİRİŞİMCİLİK

Kulüp Rehber Öğretmeni: Hayrettin KAYA 

Sınıf: 10-11

Kulübün misyonu, start-uplar oluşturarak girişimciliğin temellerini 
kazandırmak; yenilikçi, yaratıcı ve inovatif olmayı öğretmek aynı zamanda 
Dünya’yı ileri taşıyacak ve daha yaşanabilir bir hale getirecek fikirler 
üretmektir. Yıl içerisinde düzenleyeceğimiz İnovaSION haftasıyla Türkiye’nin en 
büyük şirketlerinde çalışan CEO ve yöneticiler ile tanışma; onlardan gelecek ve 
kendi kariyer yolculuklarını, hayatlarındaki başarı/başarısızlıkları dinleme 
şansımız olacak. Bunun yanı sıra tüm okulun katılım sağlayacabileceği Start-up 
Yarışma Haftası düzenlenecek. Girişimciliğe hevesli öğrenciler gruplarıyla 
beraber sponsor şirketin belirleyeceği «sorun»’un çözümüne yönelik kendi 
start-uplarını kuracaklar ve onu sponsor şirkete sunacaklar. Kazanan grubun 
tamamına Enterprise Rent-a-car’da staj imkanı sağlanacak. 



GRAFİK TASARIM

Kulüp Rehber Öğretmeni: Necmi KÖROĞLU

Sınıf: 9-10-11

Grafik ve görsel tasarım alanında dijital içerikler üretilecektir.



INTERACT 

Kulüp Rehber Öğretmeni: Hande YUMAK

Sınıf: 9-10-11

   Kulübümüz, Rotary Pera ile birlikte çalışmaktadır. Amacımız, okul içi 
ve dışında projeler üreterek veya mevcutlara dahil olarak sosyal 
farkındalık yaratmaktır. Son sınıf öğrencileri yine 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. 



LES SHIFTER 

Kulüp Rehber Öğretmeni: Charles Delort

Sınıf: 9-10-11

Shift Project (kısaltması "TSP" veya "The Shift"), 2010 yılında 
kurulmuş bir Fransız derneği ve kendisine iklim değişikliğini ve 
ekonomiye olan bağımlılığı azaltma hedefini koyan bir fikir 
laboratuvarıdır. 

Derneğin adı "değişim projesi" (veya "mutasyon projesi") olarak 
çevrilebilir, sloganı Ekonomiyi Karbon Geçişini Elde Etmek İçin Yeniden 
Tasarlamak ("Karbon geçişini sağlamak için ekonomiyi yeniden 
tanımlamak" ) şeklindedir.

https://tr.frwiki.wiki/wiki/Association_loi_de_1901
https://tr.frwiki.wiki/wiki/Changement_climatique
https://tr.frwiki.wiki/wiki/Think_tank
https://tr.frwiki.wiki/wiki/Think_tank


MATHS EN JEAN
Kulüp Rehber Öğretmeni: Frédéric LANDRY

Sınıf: 9-10-11

3 veya 4 kişilik her grup, bir üniversite profesörü tarafından 
önerilen bir matematiksel araştırma konusu üzerinde çalışır. Normalde, 
her grup aynı konu üzerinde çalışan başka bir okuldan bir grupla 
eşleştirilecektir. Amaç: araştırmasını birçok okulu bir araya getiren bir 
seminerde sunmak. Lütfen unutmayın: Bu bir yarışma değil, daha çok, 
basit olması gerekmeyen ve üzerinde düşünme, denemeler, başarılar ve 
başarısızlıklar gerektiren konularda araştırma eğitimidir! Programlama 
veya geometri yazılımının kullanılması söz konusu olabilir. 



MEDYATEK AKTİVİTE ORGANİZASYON
Kulüp Rehber Öğretmeni: Zeynep TANRISEVER

Sınıf: 9-10-11

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.

  



MUN & EYP
(MODEL UNITED NATIONS & EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT)

Kulüp Rehber Öğretmeni: Seçil GÜVENÇ

Sınıf: 9-10-11

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. 



MFUN (MUN en Français)
Kulüp Rehber Öğretmeni : Amélie CALTAGIRONE ROUSSEAUX

Sınıf : 9-10-11

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. 



MÜNAZARA

Kulüp Rehber Öğretmeni: Derya ONARAN

Sınıf: 9-10

Münazara; her şey hakkında konuşmayı seven, konuşmasını bilgisiyle 
destekleyen ve dediği her şeyin içini dolduran insanların kesinlikle 
yapması gereken bir şeydir. Ancak burada önemli bir nokta var: 
Münazara yapan kişi yani münazır, daima kendini geliştirmeli ve 
kesinlikle içinde bulunduğu tartışmanın kuralları olduğunu bilmeli. 
Konuşmak, yerinde ve zamanında güzel bir eylem; münazara da 
konuşmadan olmaz, doğru konuşmadan hiç olmaz. Akademik açıdan 
insana çok şey kattığı gibi sosyal açıdan da kişiyi geliştirebilir, bambaşka 
bir fikir dünyası sunabilir. İdeal bir münazara maçı ortalama 56-60 dk. 
arasındadır, maç öncesi de daima teorik bir birikim gerekmektedir ki 
öğrenilenler, sonrasında uygulanabilsin.



MÜZİK/ORKESTRA 
Kulüp Rehber Öğretmeni: Ela ALPMAN

Sınıf: 9-10-11

  Orkestra ve Müzikal Keşif isimleri altında yürütülecek olan Müzik Kulübü 
enstrüman çalan öğrencilerimize hitap ederken aynı zamanda sadece çeşitli 
türlerde müzik dinlemeyi seven öğrencilerimizin de katılımına uygundur. Müzikle 
ilgilenen öğrencilerimizin kendilerini müzikal olarak ifade etmelerine ve bu yönde 
kendilerini geliştirmelerine olanak vermeyi amaçlar. Orkestra grubunda 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. Müzikal Keşif grubu Orkestra 
grubuyla birlikte çalışarak, seçilen parçalar üzerine yorum yapma, orkestraya icra 
etmeleri için farklı repertuarlar önerme ve bu öneriler üzerine araştırmalar 
yapmada orkestraya destek olacaktır. Aynı zamanda müzik estetiği üzerine 
okumalar yapıp, dinleme pratiğini ileri bir seviyeye taşımaları hedeflenmektedir.



PatiSİON

Kulüp Rehber Öğretmeni: T. Gülhüma SAVAŞ

Sınıf: 9-10-11

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.



ROBOTİK

Kulüp Rehber Öğretmeni: Özgün Pınarer

Sınıf: 9-10-11

Bu kulüp, 3 boyutlu tasarım, yazılım ve elektronik alanında kendini 
geliştirmek isteyen, yarışmalara hazırlanmak isteyen öğrencilere 
yöneliktir. 



SATRANÇ 
Kulüp Rehber Öğretmeni: Eda GÜR

Sınıf: 9-10-11

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. 



SCİENCES ET NUMERİQUE

Kulüp Rehber Öğretmeni: Yannick CLEMENT 

Sınıf: 9-10-11

Akıllı telefon ve/veya tableti akıllıca kullanarak içine yerleştirilmiş 
sensörleri kullanın ve eğlenceli bir şekilde bilim yapın. Deneysel 
bilimlere uygulanan sayısal becerilerde ustalık kazanın. Bilimi farklı 
yapın...



SOSYAL BİLİMLER
Kulüp Rehber Öğretmeni: Mehmet Efe FIRAT

Sınıf: 9-10-11

SBK, sosyal bilimlere dayalı bilgi ve anlayışı derinleştirerek çoğaltmayı 
hedefleyen akademik bir öğrenci kulübüdür. Tarih, sosyoloji, coğrafya, 
ekonomi, siyaset bilimi, felsefe, antropoloji ve kültürel çalışmaların seçkin 
örneklerinden metinlerin okunup tartışılacağı SBK’da öğrencilerin kendi 
yaratıcılık ve organizasyon becerileriyle düzenledikleri projeler gerçekleşir. 
Alanlarında uzman akademik konuklarla iş birliğine dayanan tematik ve 
disiplinler arası oturumların hazırlıkları öğrencilerin girişimiyle gerçekleşir. 
Okul toplumu açısından sosyal bilimler gündemini ve kapsamını genişleterek 
farkındalık yaratan her proje, oyun, sergi ve yayını gerçekleştirmek SBK’nın 
öncelikli gündemidir. Tarih Vakfı tarafından düzenlenen “Gençler Tarih 
Yazıyor” projesine NDS’yi temsilen katılacak akademik takım için hazırlıklar 
yapacağız. Bu projede, üniversite öğretim üyelerinin doğrudan iş birliği ve 
danışmanlığında öğrenciler uluslararası bilinirlik sertifikası alarak ürünlerini 
ve yayınlarını tamamlarlar



SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM
Kulüp Rehber Öğretmeni: Seval EROL

Sınıf: 9-10
 

Kulübün amacı, kendi okulundan başlayarak sürdürülebilir bir  gelecek için harekete geçecek 
çevre gönüllülerini yetiştirmektir. Kulüp öğrencilerinden   tutum ve davranışları ile farkındalık 
yaratmaları beklenir. Bu doğrultuda, 
1.karbon ayak izini azaltıcı çalışmalarda bulunmak,  yaşamın devamı için doğadaki tüm canlıları 
koruyacak fikirler üretmek; 
2.Pilot olarak seçilen köylerde var olan sorunları belirlemek; yaratıcı fikirleri ile çözüm üretmek, 
köylerde  düzenlenen etkinliklerde kırsal alanın ekonomik ve  sosyal gelişimine katkıda bulunmak
2.Permakültür çalışmalarını  okulumuz ve kendi  yaşantımızda uygulamak(Tohum ayıklama, fide 
yetiştirme,  kompost ile toprağı zenginleştirme, yağmur hasadı vb.)
3.Tema –Turmepa -WWF vb. gibi STK'ları takip etmek ve onlarla ortak çalışmalar düzenlemek
4.Tarım ürününün yolculuğu -Temiz sınıf temiz okul- Biyoçeşitlilik- Kuş gözlemi  vb.  doğamız  ile ilgili 
var olan ve  yeni planlanacak  proje gezilerinde aktif görev almak
5.Çevre -Doğa ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans, atölye ve  etkinliklerde sorumluluk almak.
Kulüpteki öğrencilerin okul saatleri dışında da etkin çalışması gerekmektedir. Daha önce kulüpte 
çalışan istekli ve başarılı olmuş öğrenciler önceliklidir.



TAVLA / BACKGAMMON
Kulüp Rehber Öğretmeni: Gauthier GUYOT

Sınıf: 9-10-11

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.

  



TEDx
Kulüp Rehber Öğretmeni: Yasemin ŞAHAN

Sınıf: 9-10-11

  Yaratıcı fikirler üreten, sorun çözen, sorgulayan, inovatif gençler 
yetiştirmeyi amaçlayan TEDx 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. 



TÜRKÇE TİYATRO 
Kulüp Rehber Öğretmeni: Selim CANPOLAT/Burak ŞAHİN

Sınıf: 9-10-11

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. 



THÉÂTRE EN FRANÇAIS
Kulüp Rehber Öğretmeni: Hélene KÖROĞLU

Sınıf: 9-10-11

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. 



VOLEYBOL
Kulüp Rehber Öğretmeni: Doğan AYTEKİN

Sınıf: 9-10-11

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.



KULÜP TAKVİMİ

➢   16 Eylül Cuma         Kulüp tanıtımları & Tercih modülünün açılışı

➢   21 Eylül Çarşamba    Kulüp tercihleri için son gün 

➢   07 Ekim Cuma          Kulüplerin başlangıcı

➢   19 Ekim Çarşamba    Kulüp değişimleri için son gün


