2018-2019

KULÜPLER
Kulüplerimiz, okul misyonumuzu destekleyen en önemli

Öğrencilerimiz
kulüpler ile;
içlerindeki
potansiyeli
keşfetme
olanaklarına
sahip
olmaktadır.

birimlerimizden biridir. Gerçek potansiyelimizi, eleştirel düşünce
ve etkin işbirliği ile keşfetmek ve dışarı çıkartmak okulumuz gibi
kulüplerimizin de ana misyonudur.
Okulöncesi 4-5 yaştan 11. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz kulüp
faaliyetlerine zorunlu olarak, 12. Sınıflar ise isteğe bağlı olarak
katılmaktadırlar. 2018-2019 yılında toplamda 1300 öğrencimiz
kulüp çalışmalarına katılmışlardır.
2018 – 2019 Akademik Yılı için öğrencilerimize 125 kulüp
sunulmuş ve 116 tanesi açılmıştır. Bunların, 30’u Spor (%26),
25’i Sanat (%22), 15’i STEM (%13) kulübüdür.

Okullara göre toplam kulüp sayıları;
Okulöncesi: 8
İlkokul: 39
Ortaokul: 40
Lise: 29
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Kulüp Seçimleri

Yenilik: Okul
kapanmadan
yapılan kulüp
seçimleri!

2018-2019 Akademik Yılı Kulüp Seçimleri ilk kez yapılan bir
uygulama ile 2017-2018’de okul kapanmadan yapılmıştır.
Lise ve Ortaokul’da pilot olarak yapılan uygulama sonucunda
2018-2019 Akademik Yılında:
-Kulüplerimiz Ortaokul ve Lise’de okulun ilk haftası başlamış,
-Kulüplerin planlanması, ilanı, seçimi ve dağılımı ile ilgili iş
süreçlerinde verimlilik artmıştır.
2018-2019 Akademik Yılı Kulüp Seçimlerinin okul kapanmadan
yapılmış olmasının olumlu sonuçları değerlendirilmiş ve
2019-2020 yılı için de bu uygulamaya devam edilmesine karar
verilmiştir. Bu sefer İlkokul da dahil edilerek tüm kulüp seçimleri
Haziran 2019’da tamamlanmıştır.

Öğrenci ve Veli Anketleri

Öğrenci ve
Velilerimizi
dinliyoruz!

Öğrencilerimiz ile her yıl olduğu gibi kulüp dönemi sonlarında
Öğrenci Kulüp Değerlendirme Anketleri düzenlenmekte ve
anket sonuçları bir sonraki yılın kulüp çalışmalarında dikkate
alınmaktadır.
Ocak 2019’da uygulanan Öğrenci Kulüp Memnuniyet Anketi
2-12. Sınıf öğrencilerinin %65 katılımıyla gerçekleşmiştir.
2018-2019 Akademik Yılında ilk kez velilerimiz ile de bir anket
çalışması planlanmış ve Şubat 2019 tarihinde Veli Kulüp Beklenti
Anketi uygulanmıştır. Veli katılımı %20 oranında olmuştur.
Hem öğrenci hem de veli anketlerinden gelen veri itina ile
incelenmiş ve bunlardan mevcut iyileştirme süreçlerimizde
yararlanılmıştır.

3

2019-2020 AKADEMİK YILI KULÜP İYİLEŞTİRME
VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Sürekli yenilik, sistemimizi geliştirme ve süreçlerimizi iyileştirme
politikamız gereği, öğrenci ve veli anketlerini de dikkate alarak
sistemimizi geliştirmek ve iyileştirmek için çalışıyoruz.

Kulüp Seçim Portalı

Anında seçim ve
yerleşim imkanı

Şeffaf, otomasyonu yüksek bir sistem hayata geçirilmiştir.
Ortaokul ve İlkokul kulüp seçimlerinde uygulanmaya başlanan
sistem öğrencinin kulüp kontenjanlarını anında görmesi ve
müsaitliği olan kulüpleri o an seçip ve yerleşmesine olanak
sağlamaktadır. Böylelikle öğrenci gelecek yıl hangi kulüpte
olduğunu okul kapanmadan öğrenmiş olmuştur.
Kulüpler başladıktan sonra yaşanan Kulüp Değiştirme haftası da
yine aynı sistem üzerinden gerçekleşecek, öğrenci değiştirmek
istediği kulübü online olarak bırakıp müsait olan kulüplere anında
geçiş yapabilecektir.

Kulüp Seçimi Öncesi Öğrenci Sunumları

Seçim öncesinde
öğrencinin hazır
olmasına
çalışıyoruz!

Seçim sistemi açılmadan önce öğrenci ve velilerimiz ile kulüp
sunumlarını dijital olarak paylaştık. Bu sunumları paylaşmadan
önce ise; öğrencilerimizin kulüpler hakkında bilgi sahibi olmaları
için İlkokul’da sınıflarda, Ortaokul’da Kültür Merkezinde
sunumlar yapılmıştır. Ortaokul sunumlarında, öğrenciler kulüp
öğretmenleri ile tanışmaları imkanı bulmuştur.

Kulüp Karneleri

Kulübün öğrenci
gelişimine
katkısını
izleyeceğiz!

Kulüplerin öğrencilerin gelişimine etkilerini ve aynı şekilde
öğrencinin kulübe katılım ve katkısını 2019-2020 Akademik
Yılında vereceğimiz Kulüp Karnelerimiz ile değerlendirecek ve
izleyeceğiz.
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Yeni Kulüpler

Kulüp
Yelpazemiz
renkleniyor

Vizyon ve misyonumuz, yeni trendler ve anketler doğrultusunda
her yıl kulüp yelpazemizi gözden geçiriyoruz. 2019-2020
Akademik Yılı kulüp listemize çok talep gören kulüplerin
benzerleri eklenmiş ve/ya kontenjanları artırılmıştır.
• İlkokul’a bir kodlama, iki drama, bir sanat kulübü,
• Ortaokul’a bir toplum hizmetleri, bir sanat kulübü,
• Lise’de iki toplum hizmetleri, bir bilişim, iki girişimcilik, bir
tiyatro kulübü eklenmiştir.

Lise’de Öğrenci Liderliğinde Kulüpler

Proaktif, sosyal
ve üreten
öğrencileri
destekliyoruz!

Proaktif, proje üreten, arkadaşlarını çevresinde toplayan öğrenci
kulüp fikirlerini destekliyoruz. Lisemizde, öğrencinin sosyal
becerilerini geliştiren öğrencilerin kurduğu ve bir mentor öğretmen
ile birlikte yürüttükleri kulüpler artmaktadır.
2017-2018’de öğrenci liderliğinde 3 kulüp
2018-2019’da öğrenci liderliğinde 5 kulüp
2019-2020’de öğrenci liderliğinde 6 kulüp

Kulüplerimiz her yıl zenginleşmekte, öğrencilerimizin
sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunmaktadır.
Özgüveni artıran, yaratıcılığı geliştiren, onların sosyal
olmasını sağlayan ve keyifli kaliteli zaman
geçirmelerine imkan sunacak kulüp çalışmalarımız
gelişerek devam edecektir.

Scholar’s Cup Kulübü Bahçeşehir Koleji Turnuvasında Ocak 2019.

