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              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2016  - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI  

 

 

AŞÇILIK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Figen EROL - Seda TUFANLI 

Öğrenci sayısı: 15 

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 ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Mutfak kültürünü öğrenmeye yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte işbirliği ve üretkenliği gözetmeli, kültürel değerlerimize 

önem vermelidir.   

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulübün masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri:  

 Büyük bir lokantanın mutfağı gözlenecektir. 
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ASTRONOMİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sevdiye ÖZTÜRK  

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) yürütmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Uzaya ve uzay çalışmalarına meraklı olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte bilimsel disipline uymalı ve uzaya karşı merak içinde 

olmalıdırlar. 

 

Kulübün masrafları: 

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Uzayla ilgili kurumlara gezi düzenler ve uzay gözlemleri yapar. 

 Uzay Kampı ile birlikte video konferanslar gerçekleştirir. 

 “Astronomi Gecesi” etkinliğini düzenler. 
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BİLİM VE ÇOCUK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Eda BOLATOĞLU - Yağmur BAĞDAŞ 

Öğrenci sayısı: 9 

Amaç: 

 Öğrencilerin gerek derslerde gerekse okulun genel yaşamı içinde eğitsel gelişmelerine 

olanak hazırlamak, 

 Yurtseverlik ve yardımseverlik duygularını geliştirmek, 

 Toplumsal yaşamın gerektirdiği iş bölümüyle çalışmaya alıştırmak, 

 Kişisel ilgi ve yeteneklerinin gelişmesini, özgür düşünme ve sorumluluk alma, boş 

zamanlarını değerlendirebilme, iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı sınıfa gitmek, 

 Bilimsel düşünüşe yakın olmak, 

 Çocuklara sevgi duymaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

  

 Bu kulüpte öğrencilerimiz bilimsel disiplin içinde çalışmaya uyarlar. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 

 Bilim ve çocuk düşüncesine uygun etkinlikler yapar. 
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Begüm DEMİR EFE - Akile TEKİRDAĞ 

Öğrenci sayısı: 10 

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 ve 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. 

 

Kulübün masrafları: 

  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Çeşitli panolar hazırlar. 

 Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır. 
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DESTINATION-IMAGINATION KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Değer CENGİZ DEMİR -  Mehmet ŞEKER 

Öğrenci sayısı: 13 

Amaç: 

 Günlük hayatımızda basitten karmaşığa doğru durumlarda çözüm üretmeyi kavratmak, 

 Yaratıcı düşüncenin yollarını sezdirmek, 

 Yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Yaratıcı düşünceye yatkın bir zihinsel yapı taşımaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

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

 

Kulübün masrafları:  

 

 İl içindeki etkinliklerin masraflarını okulumuz, ulusal ve uluslararası etkinliklerdeki 

masrafları velimiz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Konuyla ilgili turnuvalara katılır. 
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FEN OLİMPİYATI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Hüseyin EREY 

Öğrenci sayısı: 11 

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. 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Bu kulübün giderleri okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Bu alanda yapılan olimpiyatlara katılır. 
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GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gülay ÖZHAN 

Öğrenci sayısı: 8 

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 ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Görsel sanatlara eğilimi olmaktır. 

Kulüp kuralları:   

 Düzenli ve tertipli çalışmak,   

 Gerekli malzemeleri yanında getirmektir. 

Kulüp masrafları:  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Kulüp öğrencilerinin eserlerinden sergi açar. 
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İNGİLİZCE  DRAMA  KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Selin ADSIZ  - Cansu SÜER 

Öğrenci sayısı: 8 

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 ve yedinci sınıfa gitmek, 

 İngilizce ve tiyatroya karşı ilgili olmaktır. 

Kulüp kuralları:   

 İngilizce konuşma kulübünde devamlılık çok önemlidir. Öğrenciler öğretmenlerinin 

verdiği görevleri ve çalışmaları zamanında ve eksiksiz yapmalıdırlar.  

 Kulüpte iletişim dili sadece İngilizcedir. 

Kulüp masrafları:  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 İngilizce bir oyun sahneler. 
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KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Leman Begüm BOZKURT 

Öğrenci sayısı: 7 

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:  

 Altıncı ve 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. 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 
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 Duvar gazetesi ve okul panosu hazırlar, okuma etkinliğinde bulunur. 

 Yazar, şair davetleri düzenler. 

 

 

MATEMATİK OYUNLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sevinç GÜRSU - Sebahattin TUFANLI 

Öğrenci sayısı: 17 

Amaç: 

 Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek, 

 Soyut düşünmeden somut düşünceye geçebilmek, 

 Zihinsel aktiviteler yaptırmak, 

 Matematiğin tarihsel gelişimini kavratmak, 

 Matematik yoluyla dünyaya açılmak, 

 Matematiğin sanatla, doğayla, bilimle ilişkisini kavratmak, 

 Matematik alanındaki etkinliklere katılmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Sayısal zekâya sahip olmak ve matematiği sevmektir. 

Kulüp kuralları: 

 

 Düzenli, tertipli çalışmak, kulüp öğretmenleriyle iyi geçinip işbirliği halinde olmak, 

 Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak, 

 Devamsızlık konusunda titiz davranmaktır. 

 

Kulübün masrafları: 

 

 Kulüp masraflarının büyük bölümü okulumuzca karşılanmakta, eğer gerekirse 

velilerimizden kulüple ilgili kaynak kitap talebimiz olmaktadır.  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Kulüp öğrencilerinin çalışmalarından sergi açar. 
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ORKESTRA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ümit PEKDAĞ 

Öğrenci sayısı: 5 

Amaç: 

 Toplu ve uyumlu çalışma bilinci oluşturmak, 

 Toplu çalışma içinde bireysel yeteneğin gelişmesine katkıda bulunmak, 

 Müziğin teorik alanını öğretmek, 

 Teorin bilginin uygulamada örneklerini ortaya koymak, 

 İcra, çalgı, koro etkinlikleri içinde yer almaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Müzikte ses, kulak, ritim uyumuna sahip olmak, 

 Bir çalgı çalabilmektir. 

Kulüp kuralları:  

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

Kulüp masrafları:  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinliği: 

 Koro ve solo nitelikte bir konser düzenler. 
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TİYATRO KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gülşah SOLAKOĞLU YAYA 

Öğrenci sayısı: 8 

Amaç:  

 Sanatsal üretime katkıda bulunmak, 

 Bu üretime hevesli öğrencilerin üretkenliklerine uygun ortam hazırlamak, 

 Öğrencilerin tiyatro yoluyla sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, 

 Süreç odaklı, bireysen gelişim amaçlı çalışmalar yürütmek, 

 Ortak iş üretme bilinci aşılamak, 

 Tiyatro dünyasındaki eserleri ve sanatçıları tanımaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Altıncı ve 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. 

 

Kulübün masrafları: 

  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 
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 Kulüpteki öğrencilerin katılımıyla bir tiyatro sergiler. 

 

 

 

 

MODERN DANS KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Kseniya KIZILKAYA 

Öğrenci sayısı: 9 

Amaç:                                                                                                                                                  

 Dansı sevdirmek, 

 Vücut ve zihin gelişimine katkıda bulunmak, 

 Sağlıklı bireylerin yetişmesi için çaba göstermek, 

 Ritmik ve melodik hafızayı güçlendirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:    

 Altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Dansa yatkın bir fiziksel yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları:                                                                                                                              

                                                                                                                      

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

uymak durumundadırlar. 

 

Kulübün masrafları: 

 Kulüp masraflarının büyük bölümü okulumuz tarafından karşılanmakta, bazı küçük 

harcamalar velilerimize kalmaktadır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Kutlama törenlerinde gösteri hazırlar. 
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YARATICI DRAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ebru KANDEMİRCİ 

Öğrenci sayısı: 12 

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 ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Drama ve oyun içinde görev almaya yatkın yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz sahne sanatlarının disiplinine uymalıdırlar. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 İl içindeki etkinliklerin masraflarını okulumuz, il dışındaki etkinliklerin masraflarını 

velimiz karşılar. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Yaratıcı drama atölye çalışmaları yapar. 

 Tiyatro teknikleri öğrenir. 

 Gösteriler hazırlar ve sunar 
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YARATICI YAZARLIK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Cansu EKEN 

Öğrenci sayısı: 11 

Amaç: 

 Yazmanın ve okumanın önemini kavramak, 

 Anlamlı yazı yazmak, 

 Hayal gücünü kelimelere sığdırabilmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:   

 Altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Duygularını ve düşüncelerini yazı ile anlatmaya yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları:  
  

 Hayatın güzelliklerini kitap okumada ve yazı yazmada görebilmek, 

 Okuma sevgisini çevresine aşılayabilmek ve hissettiklerini ya da olanları kelimeler ile 

daha iyi ifade eden öğrenciler olabilmektir. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulübün kitabı velilerimiz tarafından diğer masraflar ise okulumuz tarafından 

karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 
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 Öğrenciler yaratıcı yazma sürecini anlatan ve yazma sürecinde ortaya çıkan eserlerini 

tanıtan bir konferans verir.  

 Öğrencilerin eserleri okulumuz tarafından kitaba basılır. 

   

 

 

 

GEZİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Aslıhan ŞENOĞUL - Kevser EREN 

Öğrenci sayısı: 6 

Amaç:  

• Çevremizdeki tarihi mirasları tanıma ve gezip görme, 

• İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, 

• Serbest zamanlarını etkili ve verimli değerlendirebilme, 

• Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, 

• Kendine ve çevresindekilere güven duyabilmedir. 

Kulübe katılım ölçütleri:   

 Altıncı ve yedinci sınıf öğrencisi olmak, 

 Sosyal sorumluluk etkinliklerine katılmak, 

 Yeni yerler görmeyi ve keşfetmeyi sevmektir. 

Kulüp kuralları:  

 

 Gönderilen gezi izin belgelerini zamanında getirme, 

 Kültür miraslarımıza sahip çıkma ve korunması için duyarlı olup sosyal sorumluluk 

projeleri üretmektir. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 Kulüp masraflarının büyük bölümü okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 
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• Gaziemir Anı Evi Müzesi  

• Alsancak Atatürk Evi Müzesi Ziyareti 

• İzmir Milli Kütüphane  

• İzmir Etnografya Müzesi  

• Turizm Haftası Etkinlikleri Kapsamında  “Ağaç Dikme” Etkinliğinin Menderes’e 

Düzenlenmesi 

• Bornova Zirai Mücadele Araştırma Müdürlüğü Tanıtım Gezisi 

• Neşe ve Karikatür Müzesi  
• İzmir Teleferik Gezisi 

• Okul İçi Çeşitli Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri 

 

 

DUBBING KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Saadet COŞKUN KAYA - Büşra GÜRZ 

Öğrenci sayısı: 6 

Amaç:  

 Kendine özgüveni olan bireyler olmak, 

 İngilizce seviyelerini ilerletmek,  

 Hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesini sağlamak ve bunu bir hayat tarzı 

olarak benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:   

 Altı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Yaratıcı düşünceye yatkın bir zihinsel yapı taşımak, 

 Taklit yeteneği ve geniş ses yelpazesine sahip olmak, 

 İngilizce becerilerine yeterli düzeyde sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

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

 

Kulübün masrafları:  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 
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Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Yıl içinde belirlenen yarışmalara katılır. 

 

 

 

 

 

 

BASKETBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ajlan ŞENOĞUL 

Öğrenci sayısı: 9 

Amaç: 

 Basketbolla ilgili temele becerileri kazanmak, 

 Teknik, taktik, beceri ve oyun zekâsını geliştirmek, 

 İşbirliği 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 ve 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. 

 

Kulübün masrafları: 

 



              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2016  - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI  

 

 Spor malzemeleri öğrencilerimizin velileri tarafından sağlanmakta, diğer masrafları 

okulumuz karşılamaktadır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Yarışmalar ve turnuvalar düzenler, 

 Turnuvalara ve yarışmalara katılır. 

 

 

 

 

 

 

FUTBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Çağla SOLMAZ 

Öğrenci sayısı: 18 

Amaç: 

 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: 

 Altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Futbolu sevmektir.  

Kulüp kuralları:  

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak,  

 Kulüp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iyi geçinip işbirliği halinde olmaktır. 
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Kulübün masrafları:  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Turnuvalar düzenler ve düzenlenen turnuvalara katılır. 

 

 

 

 

 

 

VOLEYBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Meltem AKSOY 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç: 

 Voleybol sporunu sevdirmek, 

 Yetenekli öğrencileri profesyonelliğe yönlendirmek, 

 Kulüp takımıza yeni sporcular kazandırmak, 

 Voleybol sporunun yaygınlaşması için çalışmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Voleybol oynamaya uygun fiziksel yapıya sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

 Sportmence davranmak, 

 Temsil yeteneğine sahip olmak,  

 Takım düşüncesini içselleştirmektir. 
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Kulübün masrafları: 

  

 Kulübün masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Turnuvalar düzenler. 

 Turnuvalara katılır. 

 

 

 

 

 

YÜZME KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ayşe SOYDAŞ 

Öğrenci sayısı: 5 

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 ve 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. 
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Kulübün masrafları: 

 

 Spor malzemelerinin bazıları velilerimiz, diğer masraflar okulumuz tarafından 

karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikler: 

 Okul düzeyinde çeşitli kategorilerde yarışma düzenler.  

 

 

 

 

 

MASA TENİSİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ajlan ŞENOĞUL 

Öğrenci sayısı: 8 

Amaç: 

 Masa tenisi ile ilgili temel becerileri kazanmak, 

 Teknik, taktik, beceri ve oyun zekâsını geliştirmek, 

 İşbirliği içinde çalışma ve hızlı reaksiyon verme becerisi kazanmak, 

 Görev alma, görevi yerine getirme disiplinlerini sağlamak, 

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

kazanmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:   

 Altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

 Masa tenisini sevmek, fiziksel açıdan kendini yeterli görmektir. 

Kulüp kuralları:  

 



              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2016  - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI  

 

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

olmaya özen gösterir. 

 

Kulübün masrafları:  

 

 Spor malzemeleri öğrencilerimizin velileri tarafından, diğer masraflar ise okulumuz 

tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Yarışmalar, turnuvalar düzenler. 

 Turnuvalara ve yarışmalara katılır. 

 



Özel Rota Eğitim Kurumları
Adres: Gazi Mah. 

Yarbay Refik Cesur Cad. No:32
Gaziemir/İZMİR

Tel: 0(232) 220 26 26
Faks: 0(232) 220 26 29

E-Posta: info@rotakoleji.com
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