2017- 2018 DERS YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
(Çarşamba 14.40- 15.40: 9, 10, 11. Sınıf Öğrencileri )
KULÜP

AŞÇILIK

R. ÖĞRETMEN

Ani BENGLİAN

SINIF

11

#

ARANAN ÖZELLİKLER ve İÇERİK

Kulübün amaçları : 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
10 Türkçe yazmak ve yorum getirmek; sosyal yardım amaçlı kermeslerde aktif olarak çalışmak ve okul içinde
veya dışında kulübün uygulayacağı her türlü gezi veya faaliyete katılmak.

ATELIER
MUSIQUE/
MÜZİK ATÖLYESİ

Ajda Ahu GİRAY

Şarkı söylemeyi seven öğrencilere ve tüm enstrümanlara açık.
Katılımcı öğrencilerin de müzikal eğilimlerine bağlı olarak, çalıştığımız repertuar; chanson, dünya
müzikleri, caz, pop, rock, klasik batı müziği ve beste çalışmaları.. gibi çeşitli olabiliyor.
9-10-11 15 Sene içinde ve yıl sonunda okulda gerçekleşen törenlerde ve etkinliklerde, diğer okulların müzik
festivallerinde, düzenlenen chanson yarışmalarında.. sahne almak üzere çalışılıyor.
Repertuar çalışması yapılırken, bir taraftan da; müzikalite, yorumculuk, sahne nosyonları, vokal tekniği,
nefes çalışması, enstrüman-şan uyumu, kulak egzersizleri, ritim, çok seslilik üzerinde duruluyor.

BASKETBOL

Güner ILICA

9-10-11 15 Okul takımında yer alan erkek öğrenciler öncelikli olacaktır.

BİLARDO

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
8 geometri bilgilerini başka bir alanda da kullanmaları hedeflenmektedir. Bilardo ile el-göz
koordinasyonunun gelişmesi sağlanır. Dikkat ve konsantrasyon artar. Doğru stratejinin nasıl belirleneceği
öğrenilir.

Engin İSPİR

9-10-11

DANS

Semra DUMAN

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
9-10-11 15
katılabilir. Liseler arası gösterilere ve yarışmalara katılınır. Katılımcıların dansa uygun rahat kıyafetler ve
spor ayakkabı giymesi gerekir.

İSPANYOLCA/
ESPAGNOL

İspanyolca dilinin öğrenildiği bu kulüpte, öncelik geçen yıl katılan öğrencilere verilecektir. Başlangıç
Marc-Antoine REBUT 9-10-11 15 seviyesindeki öğrenciler de bu kulübü tercih edebilirler. Katılımcı öğrencilerin çoğunluğunun seviyesine
göre kulüp çalışmalarına devam edecektir.

EL SANATLARI

Gülhüma SAVAŞ

FELSEFE/
CAFÉ
PHİLOSOPHIQUE

Asım Aliş
SAĞIROĞLU

9-10

İğne, iplik ve tığ kullanmada temel beceri sahibi olmak tercih sebebidir. Geleneksel el sanatlarına merak
duymak, el becerilerini geliştirmeye hevesli olmak ve güzel bir ürünün ortaya çıkarılmasında sabrın ne
10 kadar önemli olduğunu bilmek. Malzeme masrafı katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Bu etkinlik felsefe ile yeni tanışan veya felsefe kültürünü geliştirmek isteyen herkese açıktır. Kulübün
9-10-11 15 amaçları: Katılımcılara felsefi düşünme ve argümantasyon becerileri kazandırmak ve temel felsefe
sorunlarını tartışmak için tematik ve etkileşimli toplantılar düzenlemek.

FEN KULÜBÜ

Selman ATALAY

Aranan temel özellik, öğrencinin bilimle ilgili olmasıdır. Matematik bilgisi gerekmemektedir. Bilimsel
9-10-11 15 gelişmeler ve teknoloji üzerine sohbetler, deney ve kısa film seansları, yurt içi veya yurt dışı gezi
planlanmaktadır.

FITNESS

Gauthier GUYOT
Nicolas CADOR

10-11

Fitness kulübü 16 yaşında olan veya 2017 yılının sonuna kadar 16 yaşını dolduracak öğrenciler içindir. Her
öğrenci kendi kişisel hedeflerini belirler ve kulüp öğretmeninin yönlendirmesi doğrultusunda tüm yıl
10
kullanacağı bir çalışma planı belirler ve uygular. Kulübe deneyim gözetilmeksizin kız ve erkek öğrenciler
katılabilir.

INVESTIGATION
POLICIÈRE/
OLAY YERİ
İNCELEME

Belkacem Ryad
MERAD BOUDIA

9-10-11

ITALYANCA

Utzima BENZİ

9-10-11 12 Bu kulüp italyanca dili ve kültürü ile ilgilidir.

KENT VE İNSAN

İbrahim
TOLUNAY

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

8

Kulübün amaçları: Kurgulanmış bir suç mahalinin bilimsel teknikler kullanılarak incelenmesi; suçun
çözümlenmesi.

Aranan özellikler, öğrencinin meraklı, diğer yandan ise, araştırma ve deneye hevesli olmasıdır. Kulübün
amaçları: Deney gerçekleştirmek; araştırmalar yürütmek ve üniversite destekli proje çalışmalarına katılmak;
15 okullar arası proje çalışmalarına katılmak. Boğaziçi Üniversitesi ile ortak proje yürütmek ve yarışmalara
katılmakta hedeflerimizin arasında bulunmaktadır.

Betül
EYÜBOĞLU

9-10-11

MANGA

Ece SUTRA

Manga, Japon çizgi roman sanatıdır. Kulüp öğrencileri okudukları manga ve seyrettikleri animeleri eleştirir,
fikirlerini paylaşırlar. İsteyen öğrenciler origami, manga çizimi ve/veya cosplay üzerinde çalışabilirler.
9-10-11 12
Bunların yanında, Japon yemekleri, örf ve adetleri ile ilgili bilgi edinerek Japon kültürünü keşfetmek ve
tanıtmak kulübün amaçları arasındadır.

MAKER

Elisée RECLUS
Özgün PINARER

9-10-11 15

KİMYA

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

Seçil GÜVENÇ

Maker kulübü yaratıcı olmak, geliştirmek ve icatlar yapmak isteyen öğrencilere yöneliktir. Bunların yanı
sıra 3 boyutlu yazıcı kullanımı da öğretilecektir.

Model Birleşmiş Milletler, Avrupa Gençlik Parlamentosu konferanslarına hazırlık çalışmaları ve konferans
gündemlerinde belirlenmiş konular hakkında tartışmalar yapılacaktır. Kulüp öğrencilerinin bu konuları
9-10-11 15
saptaması ve her etkinlik toplantısına hazırlıklı gelmeleri gerekmektedir. İstekli öğrenci listesini kulüp
eğitmeni onaylayacak. Geçen yıl katılan öğrenciler önceliklidir.

NDS LİSELİLER
EDEBİYAT ÖDÜLÜ

ORKESTRA

OSMANLICA

FRANSIZCA
EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Müjgan ARAL
Mireille SADEGE

Özlem YAMAN

Ulya TABAKLAR

Marion BRESSON
Zeynep
TANRISEVER

NDS Liseliler Edebiyat Ödülü jürisinde yer almak isteyen öğrencileri kulübümüze bekliyoruz. Öğrenciler
haziran ayına kadar son iki yıl içinde Fransızca dilinde yayınlanıp Türkçeye çevrilmiş (roman, deneme ve
ya hikaye türünde) 10 kitap okuyarak tartışacaklar ve kendi birincilerini belirleyecekler. Jüride yer alan
9-10-11 20
öğrencilerimiz Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinde okumakla yükümlü oldukları kitapların
bazılarından da muaf tutulacaklar. Yazara, ödülü okulumuzda Jüri tarafından verilecektir. Bu kulübün
olmazsa olmazı okumayı sevmektir.
Bir müzik enstrümanını en az iki senedir iyi bir şekilde çalıyor olmak ve/veya şarkı söyleme yeteneğine
sahip olmak ve nota olmadan da çalabilmek aranan özellikler arasındadır. Kulübe piyano çalan (tercihen
9-10-11 12 keyboard) en fazla iki kişi alınacaktır. Piyanoyla daha çok güncel yabancı şarkıları çalabilen öğrenciler
tercih edilecektir. Geçen yıl katılan öğrenciler öncelikli alınacaktır. Amaçlarımız ise, lise uluslararası müzik
yarışmalarına katılmak.
Bu kulübün amaçları, öğrencilere, Osmanlı Türkçesi metinlerini orijinal alfabesiyle okuma ve yazabilme
becerisini ve edebiyatımızın klasik metinlerini daha kolay anlayabilme becerisini kazandırmaktır.
9-10-11 10 Katılımcılara Türklerin tarih içinde kullandıkları bir alfabeyi tanıtmak ve onların bu alfabeyle yazılmış
metinleri okuyabilmelerini sağlamak da hedeflerimizin arasındadır.

10-11

Bu kulüpte öğrenciler Fransız Konsolosluğu Enstitüsü tarafından frankofon liselere önerilen fransızca
Edebiyat Ödülü’ne katılacaklar. Öğrenciler önceden seçilmiş 4 kitabı okuyup, yapılacak olan münazarada
savunacaklar. Kitabı en iyi savunan 2 öğrenci, 2018 yazında Fransa’da 2 haftalık bir yaz tatili kazanacak.
Aynı zamanda kulüp öğrencileri, medyatek için özel günler, konferanslar, yeniliklerin ve mekanın tanıtımı
20
gibi animasyonlar önerebilirler.
Seçilen kitaplar : 1- Bansky et moi d’Elise Fontenaille; 2-Au rebond de Jean-Philippe Blondel; 3- Oublier
Camille de Gaël Aymon; 4-Plus tard je serai moi de Martin Page.

SANATSAL
PERFORMANS VE
VİDEO

SATRANÇ

Aysun COOLEN

Arno GARABETYAN

10-11

Çağdaş sanatı tanımak ve anlamak amacıyla öğrenciler bireysel veya gruplar halinde bir araya gelerek
sanatsal performans ve video enstalasyon projeleri gerçekleştirirler. Aynı zamanda bir performansın ve
10
videonun sanatsal biçime dönüşmesinde gerekli olan koşulları, felsefik açılımlarla kavrayarak uygulama
tekniklerini öğrenirler. Katılımcı öğrencilerin bilgisayarlarını beraberinde getirmeleri gerekmektedir.

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
9-10-11 14 olmak. Eski öğrenciler ile takım çalışmaları sürdürülecektir, yeni başlayanlara satrancı sevdirmek
hedeflenmektedir. Bireysel ve okullar arası yarışmalara da hazırlanılacak.

SİNEMA

Önder YAYCIOĞLU

SOSYAL BİLİMLER Hayrettin KAYA

10-11

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,
10 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 bilimlerle ilgili, ciddi, çalışmaya istekli olmak öğrencide aranan temel özellik. Kulübün amacı ise,
9-10-11 15 sosyal bilimlerle ilgili güncel tartışmalara ve Öğrenci Parlamentosu çalışmalarına destek vermektir.

Lionel BANSARD

Dans ile yeni tanışan veya dans kabiliyetini geliştirmek isteyen herkese açıktır. Katılımcıların ritm ve tempo
9-10-11 14 duygusunu geliştirmeleri; salsa, bachata, chachacha, rock’n roll vb. dans türlerinin temel adımlarını
öğrenip, kolay hareketler kullanarak dans etmekten zevk almaları amaçlanır.

SOSYAL YARDIM

Hande YUMAK
Berrak ERTOSUN
SÖZEN

Öğrencilerde aranan özellikler, yardımsever ve sorumluluk sahibi olmaktır. Ayrıca, okul dışı yapılan
ziyaretlere katılma konusunda istekli olmak ve okulda yapılan bir etkinlikte görev almaya hevesli ve hazır
20 olmak. Kulübün amaçları doğrultusunda, sosyal sorumluluk projeleri üretilecek, sosyal yardım alanında
9-10-11 - etkin çalışmalar yapılacak, yaratıcı kampanya ve duyurular hazırlanacak, arkadaşları yardıma teşvik ederek
25 bu kampanyaların başarıyla sonuçlanması sağlanacaktır. (Kulübü seçen öğrenciler yıl boyunca birkaç kez
kendi imkanları ile eve dönebilmelidir.)

FUTBOL

Hüsnü PEKER

9-10-11 16 Okul futbol takımında bulunan öğrencilere yöneliktir.

Seval EROL

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
9-10-11 12 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.

SALON DANSLARI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
YAŞAM

Nilgün YAMAN

Sanatın farklı alanlarıyla tarihin buluşması : Müzik, karikatür, resim vb. sanatlar aracılığıyla tarihi dönemi
kavrama etkinlikleri. Öğrenciyle birlikte belirlenen temalar (1960 ve 70’li yıllar Müziklerinin ardındaki
9-10-11 15 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 sanatında dönem tarihi özellikleri vb)
araştırılır tartışılırken, sergi, sanat müzesi gezileri ile anlayış derinleştirilmeye çalışılacaktır.

Elise ORAL

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,
9-10-11 12 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.

Pauline RIVES
Hélène KÖROĞLU

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
9-10-11 20 takımlarında olmaması, kendi olanakları ile eve dönebilmesi, ara tatillerde seyahat edebilmesi ve evinde
misafir öğrenci ağırlayabilmesi veya çözüm üretebilmesidir.

TIRMANMA
DUVARI

Nicolas CADOR
Gauthier GUYOT

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
9-10-11 10 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

Sevi ÖZIŞIK

Tiyatroyu seven, sorumluluk almayı kabul eden, kolay ezber yapabilen, kulüp saatleri dışında (prova
günleri öğrencilerle birlikte belirlenecek) çalışabilecek, eve kendi olanakları ile dönebilecek istekli
9-10-11 16 öğrencileri kulübümüze bekliyoruz. Tiyatroyu seçecek öğrencilerin provaları aksatmamaları için başka bir
alanla (okul takımı vb.) ilgisi olmamalıdır.

VOLEYBOL

Doğan AYTEKİN

9-10-11 18

Hanife TAŞDELEN

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
9-10-11 10 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.

Etel AVAYU

Kulübün içeriğinde, hareket, nefes, gevşeme ve meditasyon bulunmaktadır. 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
9-10-11 18
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.

TARİH VE SANAT

TED ED

THEATRE EN
FRANÇAIS/
FRANSIZCA
TİYATRO

YAŞAM
BECERİLERİ

YOGA

Antrenmanlar kulüp saatleri dışında da sürdüğü için kendi olanakları ile dönebilecek olan öğrenciler tercih
edilecektir. Kız okul takımında yer alan öğrenciler bu kulübü seçebilir.

