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ÖN SÖZ
“Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” Sözleriyle öğretmenliğin ne kadar 

kutsal bir iş olduğunun altını çizen Başöğretmen Atatürk’ün düşüncelerini destekleyen, 
Antalya’nın alanlarında en tecrübeli ve en yetenekli öğretmenleriyle çalışmaktayız. 

Öğrencilerine doğru adımlar attırarak onları istedikleri mesleğe  yönlendirmeyi 
ilke edinen bir kurumsal anlayışla yolculuğa devam etmekteyiz. Gerçekçi yaklaşan 
ve hayallere ulaşmak için mücadele etmesini bilen öğretmenlerin tecrübelere dayalı 
yönlendirmeleriyle istediği üniversitelere yerleşen, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi 
ilke edindik.

Akant Anadolu Lisesi olarak 
çağdaş eğitimin öncülüğünü 
yapacak uygulamalarla ve Atatürk 
ilke ve inkılapları doğrultusundaki 
çalışmalarla özgün bir yol haritası 
çizdik.

Öğrencilerimizin her birinin 
farklı bir dünya olduğunu bilerek, 
bireysel farklılıkları ve farkındalıkları 
çerçevesinde en üst seviyede 
öğrenmesini sağlamaktayız.

Öğrencilerimize aydınlık bir 
gelecek inşa edebilmemiz için yaşam 
anlayışlarını sorun odaklı olmaktan 

çıkarıp çözüm odaklı düşünmelerine olanak tanıyarak geleceklerini sağlamlaştırmayı 
amaçlamaktayız. 

Bu nedenle çocuklarımızı analitik düşünebilme yeteneği ile donatmak öncelikli 
amacımızdır.
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Rehberlik Servisi etkinliklerimiz önleyici ve 

gelişimsel hizmetler kapsamında her seviyeye 
uygun olarak oluşturulur ve yıl boyunca sınıf 
rehber öğretmenleri tarafından sınıflarda 
uygulanır. Sınıf rehber öğretmenlerimizin 
desteğiyle uygulanan program rehberlik servisi 
tarafından takip edilir. Tüm öğrencilerimizin 
akademik ve kişisel-sosyal gelişimleri 
yakından takip edilip veli, öğretmen, okul 
idaresi ve öğrenci iş birliği sağlanır. Rehberlik 
görüşmelerimiz grup ya da bireysel olarak 
planlanıp yıl boyunca tüm öğrenci ve velilere 
ulaşma amacıyla sürdürülür.

9.Sınıf öğrencilerimize okula uyum 
haftası kapsamında oryantasyon programı 
uygulanmaktadır. Liseye yeni başlayan 
öğrencilerimizin kişilik gelişimine destek 
sağlamak amacıyla “Kendimi Keşfediyorum 
”konulu etkinlikler düzenlenip kendilerini 
tanıma sürecine katkı sağlamak amaçlanır.

10.sınıf öğrencilerimize alan yönlendirmesi 
kapsamında mesleki eğilimlerini belirlemek 
üzere  “Akademik Benlik Kavramı “ ve “Holland 
Kişilik Testi” envanterleri uygulanmakta; 
sonuçlar öğrenci, veli ve öğretmenler ile 
paylaşıldıktan sonra öğrenci uygun alana 
yönlendirilmektedir. 10.sınıf öğrencileri ile 

“Mesleki Gölgeleme Projesi “kapsamında  çalışmalar yapılmaktadır.

11. ve 12.Sınıf öğrencilerimize meslekleri tanıma, yükseköğretim programlarını tanıma, 
kariyer planlama ve hedef belirlemeye yönelik çeşitli konferanslar ve meslek tanıtımları 
planlanmaktadır.

Öğrencilerimize üniversite sınav sistemi hakkında bilgilendirme, sınav kaygısı ile başa 
çıkma, kariyer adımlarını oluşturma ve kendine uygun meslek seçme konularında ve 
üniversite sınavı başvuru ve tercih dönemlerinde rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Tüm öğrencilerimize akademik ve sosyal gelişim sağlamaya yönelik; ders çalışma 
yöntemleri, zamanı yapılandırma, hedef belirleme, etkin iletişim, öfke kontrolü, stresle 
başa çıkma, bağımlılık, ihmal –istismar, bireysel farklara saygı, bireysel ve toplumsal 
sorumluluklar, meslek seçiminde dikkat edilecek noktalar konularında eğitim ve 
seminerler verilmektedir. Değerler eğitimi kapsamında yapılan etkinliklerde ise okul 
genelinde “Yaşayan Değerler Projesi” uygulanmakta ve olumlu okul iklimi oluşturmak 
amaçlanmaktadır. 
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DERSLERİMİZ

Türk Dili ve Edebiyatı 
 ▶ Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan 

hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanatlar 
etkinliği olduğunu kavratmak,

 ▶ Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım 
ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin 
zihniyetiyle ilişkilendirmek,

 ▶ Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel 
değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını 
belirlemek,

 ▶ Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini 
geliştirmek,

 ▶ Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek,

 ▶ Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini 
geliştirmek,

 ▶ Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak,

 ▶ Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve 
bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak,

 ▶ Edebî eserler çevresinde Türk 
insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından 
gelişmesini kavratmak, 

 ▶ Tiyatro ve Kültür-Edebiyat Kulübü 
faaliyetlerimizle öğrencilerimizi sanatsal 
faaliyetlere dahil etmek,

 ▶ Edebiyat dersi için hemen her metnin 
ve her çalışmanın, dilin doğru ve güzel 
kullanılmasına imkân veren beceriler 
kazandırmak, 

 ▶ Bu doğrultuda her hafta dersimizin 
bir saatini “okuma saati” olarak belirleyip 

müfredatla ilişkilendirilen kitapların okunmasını sağlamak.

Sıralanan bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz;

Eleştirel düşünebilen, sorunları çözebilen, yaratıcı düşünebilen araştırma-sorgulama 
yeteneğine sahip, iletişimde bulunma becerilerini kazanmış bireyler olarak hayata 
başlamaktadırlar.
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Matematik

 ▶ Analitik ve sorgulayıcı düşünebilen ,

 ▶ Problemler karşısında fikir üretebilen, 

 ▶ Yaşamlarında matematik ile ilişki kurabilen,

 ▶ Ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilen, 

 ▶ Teknolojiyi kullanabilen öğrenciler yetiştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak 
planlanmaktadır.

Etkinliklerimiz :                                                                                                                                          

Okulumuzda;                                                                                 

 ▶ Matematik köyü gezisi,

 ▶ Pi günü etkinlikleri,

 ▶ TUBİTAK,  Akdeniz Matematik Olimpiyatları-
Kanguru Matematik Yarışması için öğrenci 
yetiştirme bölümümüz tarafından organize 
edilmektedir.

Öğretme Tekniklerimiz :

 ▶ Derslerin işlenmesinde öğrenci merkezli öğrenme teknikleri kullanılır.

 ▶ Akıl oyunları ile, matematiğe ön yargısı olan öğrencilerin matematiğe karşı ilgi 
duyması sağlanır.

 ▶ Matematik köşesinde her ay yayınlanan “Ayın Sorusu” öğrencilerin ilgisini arttırır. 

 ▶ Deneme sınavları ile eksik konuları belirlenen öğrencilerin, kazanımlarının 
giderilmesi için kazanım sınıflarında konular tamamlanır.

Matematik dersi öğrenim programı 
çerçevesinde, öğrencilerin yaşamlarında ve 
ilerideki eğitim aşamalarında matematiksel 
düşünme , matematiği iletişim aracı olarak 
kullanabilme ve problem çözme becerisi 
kazandırılmak amaçlanmaktadır.
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Fizik
Amacımız Akant Anadolu Lisesi öğrencilerini bugünün ve geleceğin dünyasına 

hazırlamaktır. Öğrencilerimizin yaşanan bilimsel gelişmelerin hızına ayak uydurabilmeleri 
için onlara kazandırmamız gereken temel özellikler şunlardır:

 ▶ Öğrenmeyi sevmek,

 ▶ Bilgiyi sorgulamak,

 ▶ Merak duyduğu konuları araştırmak,

 ▶ Karşılaştıkları zorluklarda yaratıcı çözüm yolları geliştirebilmek,

 ▶ Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilgi duymak.

Ders içi ve ders dışı yaptığımız 
çalışmalarda:

 ▶ Her öğrenciye göre değişebilen etkili 
öğretme yöntemlerini belirleme,

 ▶ Geleneksel eğitim yöntemlerinin 
yerine yaparak- yaşayarak öğrenme 
yöntemini getirebilmek için öğrencilerimizin 
laboratuvarlarımızı aktif şekilde kullanmalarını 
sağlama,

 ▶ Öğrencilerimizde oluşan tutum ve 
davranışları pozitif yönde motive ederek 
geliştirme,

 ▶ İşlenen konuya göre gezi ve gözlemlerden faydalanma,

 ▶ Özellikle ilgi alanlarına yönelik bilim ve proje etkinlikleri geliştirmelerini sağlama,

 ▶ Öğrendikleri teorik bilgileri bütünleştirip sorun çözme becerisi edinebilmeleri için 
farklı kaynaklarla uygulama yapma,

 ▶ Öğrencilerimizin bu becerileri kazandıklarını fark ederek kendilerine olan 
güvenlerinin artması, TYT ve AYT gibi meslek edindirme sınavlarında başarılarına 
yansıtmaları için kazanım dersleriyle konuları pekiştirmesini sağlama gibi yöntem ve 
teknikler uyguluyoruz.
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Kimya 
   Akant Anadolu Lisesi öğrencileri Kimya alanına ilişkin bilgi ve beceri edinirlerken bir 

yandan da bilimsel yöntemi kullanma fırsatı elde ederler. Sorun çözme, model kurma, 
kurulan modellerin eleştirel analizi, sonuç çıkarma kimya çalışmalarımızda üzerinde 
durulan becerilerdir.

Hedeflerimiz :

 ▶ Kimya kanunlarını ve sembolik dilini kazandırmak,

 ▶ Öğrendiği bilgileri sosyal hayatta doğru bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek,

 ▶ Kimyasal maddelerin insan sağlığına, çevreye etkilerini anlamak (anlaşılır hale 
getirmek),

 ▶ Üniversite sınavında karşılaşacakları soruları yüksek oranda doğru yapabilecek 
seviyeye çıkarmak.

Yöntemlerimiz : 
 ▶ Laboratuvar deneyleri

 ▶ Ders anlatımı

 ▶ Ödev sunumları

 ▶ Bilimsel makaleler

Öğrencilerimizi bu amaçlar doğrultusunda 
çevreye duyarlı, doğal kaynakları bilinçli 
kullanabilen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri 
takip eden, akıl ve bilim yolunda öğrenciler 
yetiştirmek istiyoruz.
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Biyoloji 
Akant Okullarında öğrencilere yaşamaya ,denemeye ve 

görmeye dayalı bir biyoloji öğretim programı uygulanmaktadır.

Biyoloji dersi sayesinde öğrencilerin hem kendi yapılarını 
hem de diğer canlı sistemleri tanıyıp keşfetmeleri sağlanır.

Bu çerçevede tam donanımlı laboratuvar ortamında 
gerçekleştirilen biyoloji dersinde öğrencilerimiz, deneyler 
yapıp  teknolojinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak 
çalışmalarını sürdürürler.

Hedeflerimiz :

 ▶ Olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney 
yapmak suretiyle araştırma yollarını kavrama, pozitif ve 
bilimsel bir görüş ve düşünüşe sahip olacak  imkan ve 
zemin hazırlama,

 ▶ Öğrenme yollarını kavrama, ezbere dayalı bilgiden 
kaçınma alışkanlığı edinme,

 ▶ Bilimle iç içe, çevreye duyarlı, canlıları seven ve 
öğrendiklerini günlük hayata uygulayabilen kazanımlara 
sahip bireyler yetiştirmektir.
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Tarih 
Dersimizin amacı :

 ▶ Geçmişini öğrenen bireyin, milli değerlerini, kültürünü 
tanıyarak milli bilinç kazanması, sorumluluk ve vatandaşlık 
duygusunun gelişmesi,

 ▶ Atatürk ilkelerini ve inkılaplarını kavramış, araştıran, 
sorgulayan ve eleştiren araştırmacı ve girişimci bireyler 
yetişmesi,

 ▶ Özgür tartışma ortamı ile muhakeme yeteneği yüksek bireyler yetişmesidir.

Dersimizin İşlenişi :

 ▶ Derslerimizde akıllı tahta kullanılarak 
öğrencilerimizin aktif ve görsel olarak 
öğrenmeleri sağlanmakta,

 ▶ Konu içeriğine uygun yayınlardan, 
eğitim CD’ leri ve slaytlardan, şehir içi ve şehir 
dışı tarihsel gezilerden yararlanılmakta,

 ▶ Öğrencilerimizin akademik ve 
düşünsel gelişimlerini arttırmak amacıyla 
derslerimizde beyin fırtınası yapılarak  
öğrencilerimizin yaratıcı fikirler ve 
çözümler üretmeleri sağlamaktır.
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Coğrafya 
Akant Anadolu Lisesi olarak:

 ▶ Coğrafya eğitiminde öğrencilerimizin coğrafya 
içeriklerine ilişkin bilgilerini ve anlayışlarını geliştirmek,

 ▶ Gerçek yaşama dair sorunların çözümünde coğrafi bilgi 
ve becerilerini kullanabilmelerine katkı sağlamak, 

 ▶ Sosyoekonomik, çevresel ve kültürel konulara ilişkin 
eleştirel bakış açısı kazandırmak temel amaçlarımızdır.

Hedeflerimiz  :

Türk dünyasını ve dünya coğrafyasını tanıyan, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-
insan ilişkileri,   nüfus dağılımı ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş 
ve modern coğrafya eğitimi almış bireyler yetiştirmektir. Jeomorfolojik oluşumlar, 

düzenlenen gezi-gözlem faaliyetleri ile 
yerinde pekiştirilmektedir.

Akant öğrencisi kazandıkları bilgi ve 
becerileri doğal ve beşeri ortamın sorunları 
ve potansiyellerini değerlendirmede 
kullanabilir. Yaşanabilir bir dünya için 
kendini ve toplumu çevre duyarlılığı 
konusunda  bilinçlendirir. 

Akant Anadolu Lisesinde coğrafya dersi 
bu amaçlarını gerçekleştirme sürecinde 
harita  çalışmaları, projeler, araştırma  

ödevleri, gezi-gözlem  ve  benzeri  faaliyetlerle  bilime ilgiyi   artırma,  evrensel  değerlere  
katkıda    bulunma  amacını da kendine ilke edinmiştir.
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Felsefe 
Karl Jaspers’ in “Felsefe yolda olmaktır.” Sözünden yola çıkarak 

hayat yolculuğunun her anında düşünen, sorgulayan bireyler 
yetiştirmek öncelikli amacımız olmuştur. Bu nedenle “ Nasıl bir 
insan yetiştirmek istiyoruz?” sorusuna verilebilecek en güzel 
yanıt :“Felsefe ışığında aydınlanmış bir insan.”  diyebiliriz.

Alışılmışın dışına çıkıp felsefeyi sınav 
odaklı bir etkinlik olmaktan çıkarıp hayatın 
merkezine yerleştirecek etkinliklerle 
farklılıklar yaratmak önemlidir.   

Çocuklarımızda var olan bu yetiyi ortaya 
çıkarmak aklın özgürlüğü ve özgün tavırlar 
geliştirmek için vazgeçilmezimiz olmalıdır. Bu nedenle felsefeyi 
sevdirmek, felsefenin sadece teorik bilgilerden oluşmadığını 
göstermek ve herkesin felsefe yapabileceğini kavratmak geleceğin 
onurlu insanlarını yetiştirmeyi sağlayacaktır.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  

      Din, evrensel barış kültürünün yerleşmesinde ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında 
katkıda bulunabileceğini benimser. 

Okulumuz öğrencileri;

 ▶ İnancını akılla bütünleştirir. Kendi dinini, örf ve âdetlerini olduğu kadar diğer 
insanların dinlerini, örf ve âdetlerini de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirir.

 ▶ Dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğu, her 
şeye karşı sevgiyle ve olumlu yaklaşılması gerektiği bilincine ulaşır. 

 ▶ Din ve ahlâkla ilgili konularda akılcı ve eleştirel yaklaşım sergiler.

 ▶ Dinin “hukukun üstünlüğünü” esas aldığını kavrar.

 ▶ İnanma ve yaşama özgürlüğünün bilincine varır.

 ▶ Doğru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt eder.

 ▶ Dinin öğütleriyle, örf ve âdetlere dayalı sağlıksız dinî oluşumları ayırt eder.

 ▶ İslâm’ın barış dini olduğunu benimser.

 ▶ Küreselleşen dünyada dinin birleştirici bir rolünün olduğunu kavrar.
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İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ
Hedeflerimiz :

 ▶ İletişim, iş birliği becerisi, sosyal ve kültürler 
arası beceriler, bilgi okur- yazarlığı gibi 21. yüzyılın 
en önemli becerilerinin ortak dili İngilizceyi etkin 
kullanan, 

 ▶ Farklı kültürler ve bireylerle etkili iletişim kuran,

 ▶ İngilizce içerikli medya ve basılı yayınları analiz 
edebilen, yorumlayabilen ve bu alanlarda üretime 
geçebilen, 

 ▶ Lise eğitimi boyunca ve sonrasında, akademik 
hedefler doğrultusunda, yükseköğrenim ve sonrası 
için de gerekli olan yetkin İngilizce seviyesine sahip 
bireyler yetiştirmektir.

İngilizce Programımız :

 ▶ 9 ve 10. sınıflarımızda 6 saat İngilizce ana ders, 2 
saat İngilizce dil becerileri dersi olmak üzere 8 saat ders 
verilmektedir. 11 ve 12. Sınıflarımızda İngilizce eğitimi 4 
saattir.

 ▶ İngilizce eğitimimiz kazanım saatleri ve hafta sonu 
kurslarıyla desteklenmektedir.

 ▶ Okulumuz BEB (British Education Board) 
sınavlarının merkezidir. BEB sınavları uluslararası 
geçerliliği olan bir dil yeterlilik sınavıdır ve tüm 
öğrencilerimiz İngiltere’den gelen sınav gözetmenleri 
eşliğinde bu sınava girmektedir.

 ▶ Dil grubu çalışmalarımız vardır.

 ▶ Öğrencilerimiz dil yeterliliği gerektiren akademik hedefleri doğrultusunda da 
çalıştırılmakta ve yönlendirilmektedir.

 ▶ Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirip pekiştirmesi ve yeni kültürler görerek 
vizyonlarını geliştirmesi için yurtdışı gezilerimiz ve yaz okullarımız vardır.

 ▶ Model Birleşmiş Milletler (MUN) kulübümüz, yıl içi etkinliklerimiz, e-twinning  
projelerimiz ve sunum çalışmalarımız, öğrencilerimize İngilizce ders müfredatı dışında 
da dili kullanma ve geliştirme imkanı sağlamaktadır.
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Almanca 
Gelecekle ilgili planınız ne olursa olsun, Almanca 

bilginiz size sonsuz olanaklar sağlar.

Globalleşen bu dünyada Almancanın ekonomi ve 
bilim dili olması ve meslek dallarında gereksiniminin 
artması nedeniyle Özel Akant Okulları olarak Almanca 
eğitimine büyük bir önem vermekteyiz. 

Hedeflerimiz : 

 ▶ Öğrencilerimizin yabancı dile karşı ilgisini artırmak, 

 ▶ Konuları eğlenerek ve uygulayarak öğrenmelerini 
sağlarken merak uyandırmak, 

 ▶ İşlenen konulara göre belirli zamanlarda Almanca 
Proje ödevleri hazırlayarak çok daha keyifle ve istekle 
derslere katılım sağlamak,

 ▶ Yalnızca Almanca dilini öğrenmekle sınırlı kalmayıp 
Alman kültürünü ve Almanya’daki hayata bakış açısını 
da yansıtmak, 

 ▶ Almanca derslerini 4 önemli beceri olan; okuma, 
yazma, konuşma ve dinleme bölümleri ile geliştirmeye 
yönelik kazanımlar sağlamak, 

 ▶ Hem eğlenerek hem de uygulayarak dil edinimini sağlamak,

 ▶ Öğrencilerimize ilerideki akademik ve sosyal hayatlarında kendilerini ifade 
edebilecekleri bir ortam sunmak.

Dersin İşlenişi :

 ▶ “Eğlenerek öğrenme“ derslerimizin en temel işleyiş biçimidir. 

 ▶ Almanca dilbilgisi, dinleme, okuma ve yazma becerilerini yoğun bir şekilde işlerken 
konuşma becerisine de ağırlık vermek, işlenilen konular ile ilgili Almanca Proje Ödevleri 
(portfolyo) hazırlamak, derste öğrenilen kelimelerin tekrar edilmesini kolaylaştırmak 
amacıyla öğrenciler tarafından hazırlanacak olan kendi sözlükleri (mein Wörterbuch) 
‘ni oluşturmaları, öğrenilen Almanca dilini kültürel boyuta taşıyarak Alman kültürü ile 
paralel bir şekilde işleyip tüm kültürel aktiviteleri de derslerimize dahil etmek  çok önem 
verdiğimiz bir eğitim anlayışıdır. Çünkü “uygulayarak öğrenmek“ bilginin ve becerilerin 
kazanılabildiği en önemli öğretim tekniğidir. Ayrıca, bu teknik öğrenmenin kalıcılığını 
da desteklemektedir. 

 ▶ Öğrencilerimizin derslerde aktif bir şekilde katılımını sağlayarak, Almanca Projelerle 
birlikte daha etkili ve keyifli bir düzen oluşturulacaktır. 

 ▶ Ders materyallerinden, akıllı tahta ile görsel ve işitsel imkanlardan yararlanacak 
olmak dersin konusunu daha çok destekleyerek ediniminin güçlü olması sağlanacaktır. 



Sayfa 15

Müzik 
Okulumuzda müzik dersleri enstrüman dersleri olarak işlenmektedir. Gitar ve 

vurmalı çalgılardan oluşan atölyelerimizde çocuklarımız seçtikleri enstrümanda 
öğretmenlerimiz eşliğinde performans yaparlar ve bitirdikleri eserleri iki grup bir araya 
getirerek bir arada       orkestra müziğini icra etmek üstüne çalışmalarda bulunurlar.



Sayfa 16

Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi bölümümüz sporun temel branşlarında eğitim vermektedir. Beden 

Eğitimi derslerine gelen öğrenciler seçtikleri branşlarda yıl sonuna kadar devam 
edecektir.

Branşlarımız :

YÜZME : Öğrencilerin 4 temel stilde yüzebilmesi 
öğrenimini amaçlamaktadır. Haftada 2 saat olan yüzme 
dersleri öğrencilerin fiziksel gelişimi açısından önemli spor 
dallarından biridir.

FUTBOL : Park Antalya Tesislerinde yapılacak olan dersler 
öğrencilerin temel teknik becerileri öğrenmesi ve geliştirmesi 
amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda aynı zamanda okul 
takımı altyapısını da oluşturacaktır.

BASKETBOL : Spor Salonunda yapılacak olan dersler, takım 
sporunun önemi ve teknik becerilerin gelişimi açısından 
önemli bir branştır.

VOLEYBOL :  Okulumuzun spor salonunda yapılacak olan 
voleybol dersleri öğrencilerin paylaşım ve fairplay olgusunu 
geliştirmekte, aynı zamanda teknik beceriler öğrenimini de  
kazandırmaktadır.

BUZ PATENİ :  Öğrencinin denge ve koordinasyon 
becerilerinin gelişimini amaçlamakta ve alternatif bir branş 
öğrenimini sağlamaktadır.

DANS : Modern ve klasik dans figürlerini öğretmek ve 
öğrencinin özgüvenini artırmak dersin temel amacıdır.

MASA TENİSİ : El-ayak koordinasyonu geliştirmeyi 
hedefleyen spor branşımızdır.



Sayfa 17

KULÜP ÇALIŞMALARI

Model Birleşmiş Milletler (MUN) Kulübü
Model Birleşmiş Milletler, gerçek Birleşmiş 

Milletler sisteminin lise ve üniversite öğrencileri 
tarafından uygulanan simülasyonudur. 
Dünya çapından yüz binlerce gence, Birleşmiş 
Milletler üye devletlerini delege olarak temsil 
etme ve  güncel dünya sorunlarına çözüm 
arama olanağı sağlar. Her konferanstan 
önce katılımcı gençler, konferansta temsil 
edecekleri ülkenin dış politikası ve konferansta 
tartışacakları konudaki görüşü üzerine detaylı 
araştırmalar yaparak konferansa hazırlanırlar. 

Bunlara ek olarak, tartışılacak konuyla 
ilgili olarak Birleşmiş Milletlerin daha 
önce yayınladığı bildirgeler, konu üzerine 
düzenlediği konferanslar ve yaptığı diğer tüm 
çalışmalar hakkında geniş çaplı bir araştırma 
yaparlar.

Model Birleşmiş Milletler temel olarak 
farklı milletlerden gençlerin bir araya 
gelerek güncel dünya sorunlarına çözüm 
araması için onları teşvik eder ve onlara 
ortam sağlar. Bu sayede gençlerin 
dünyada olup bitenler hakkında bilgi 
sahibi olması amaçlanır.

Özel Akant Anadolu Lisesi MUN 
kulübümüz, her sene düzenli olarak 
çalışmalar yapmakta, yurt içi ve yurt 
dışı olmak üzere birçok konferansa 
katılmaktadır. Kulübümüzün üyeleri, 
kulübün çalışma planı içeresindeki 
gelişim etkinliklerinin (örneğin tartışma 

pratikleri) etkisiyle konferanslarda, okulunu ve kulübünü her geçen gün daha iyi temsil 
edebilecek duruma gelmektedir. Buna ek olarak kulübümüzün işleyişi ve etkinlikleri 
öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve akademik gelişimine de katkıda bulunmaktadır.



Sayfa 18

Robotik Kodlama Kulübü
Kodlama Kulübü, öğrencilerin eğlenirken 

önemli dijital becerilerini geliştirmelerine 
yardımcı olur. Öğrencilerin problem çözme 
becerilerini geliştirir ve onlara yeni bir bakış 
açısı kazandırır.

Robotik Kodlama kulübünü 3 alanda 
inceleyecek olursak:

1) Blok Kodlamayla Algoritma Geliştirme

Blok kodlama yöntemi MIT Üniversitesi 
tarafından geliştirilmiş scratch ve app 
inventör programları sayesinde bizlere 
programlar ve oyunlar yazarak kodlamanın 
temel algoritmasını öğrenmemizde yardımcı 
olmaktadır.

2) Arduino İle Proje Geliştirme

Arduino C++ benzeri bir kodlama diline sahip 
olan bir beyindir ve bu beyin sensörler ve kodlar 
yardımıyla yönetilerek robotlar yapılabilir.

3) HTML ve CSS ile Web Tasarımı

HTML ve Css ise web sitesi tasarlamakta 
kullandığımız kodlama dilleridir. Bu çalışma 
sonunda öğrenciler kodlama dillerinde hata 
yapmamayı, yapılan hatayı düzeltmeyi, bir web 
sitesi hazırlanırken hangi aşamalar yapılmalıdır 
gibi kazanımları öğrenerek birer yazılım dehası 
olmaya ilk adımlarını atmaktadır.



Sayfa 19

Yeşilay Kulübü
Amacımız:

İnsanların bağımlılık yapan maddelerden 
uzaklaşarak sağlıklı şekilde yaşamlarını 
sürdürmelerini sağlamaktır. Alkol, sigara ve 
uyuşturucu gibi maddelerden korunarak 
sağlıklı yaşamamıza olanak sağlar. Kötü 
alışkanlıklar insanı esir alarak geleceğini 
karartmaktadır. Yeşilay’ın amacı ise bağımlılık 
yapan zararlı maddelere karşı savaşmaktır.

  Başta sigara, alkol ve uyuşturucu olmak 
üzere bağımlılık yapan  maddeler insan sağlığına ciddi  zararlar verir.

       Yeşilay, insanların zararlı maddelere karşı 
bilinçlenmesi için çalışmalar yapar. Üstlendiği görev 
insanları bilinçlendirmek, öğrencilerle her hafta 
toplantılar düzenleyerek zararlı alışkanlıkların sosyal 
ve ekonomik anlamda insan hayatına olan olumsuz 
etkilerini göstermektir. İnsanların bağımlılık yapan 
maddelere karşı mücadelesinde Yeşilay kulübü  en 
önemli destekçidir.



Sayfa 20

Müzik Kulübü 
Müzik kulübünde öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından seçilerek bireysel 

enstrümanlarını geliştirme çalışmaları yapar ve seçtikleri eserler üzerine çalma, söyleme 
ve teknik çalışmalar yaparlar. 

Sürekli bir arada müzik yapan öğrencilerimiz seçilen eserleri sene boyunca okul içi 
etkinliklerde ,sene sonunda, gösteriler ve törenlerde sahne alacak şekilde hazırlarlar. 
Aynı zamanda “Fizy Liselerarası Müzik Yarışması” için repertuvar belirler ve bunun 
üstüne hazırlıklar yaparlar.



Sayfa 21

Çevre Kulübü
Amacımız :

Üyelerimizin çevre bilinci konusunda daha fazla 
bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak üzere çeşitli 
faaliyetlerde bulunmak ve tüm okul öğrencileri ve 
çalışanlarını bilinçlendirmektir. 

Başlıca Kulüp Hedefleri :

 ▶ Doğayla barış halinde yaşayabilmek adına 
okulumuzda bilinçlendirme etkinlikleri yapmak, 

 ▶ Okulumuzdaki geri dönüşüm kutularını 
duyarlılıkla kullanmayı sağlamak,

Doğaya katkıda bulunabilecek projeler geliştirme ve uygulamak,

 ▶ Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak; erozyonla mücadele 
etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini 
korumak ve yetiştirmek için çalışmalar 
yapmak.

Dolayısıyla Çevre Kulübü’müz 
gezegenimize iyi bakmanın önemi ile ilgili 
farkındalık kazandırmaya yönelik faaliyetleri 
hayata geçirmeyi hedeflemektedir.



Sayfa 22

Kültür ve Edebiyat Kulübü
Amacımız :

 ▶ Okulumuz genelinde kültürel 
faaliyetleri artırma,

 ▶ Önemli günler ve haftalar ile ilgili 
törenler düzenleme,

 ▶ Kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı 
kazandırma,

 ▶ Türk dilini en iyi şekilde kullanabilme 
becerisi kazandıracak çalışmalar yapma,

 ▶ Türk edebiyatına ilgi kazandıracak 
çalışmalar yapma,

 ▶ Kütüphaneleri ve kütüphanecilik faaliyetlerini tanıma,

 ▶ Haber bülteni hazırlama,

 ▶ Sosyal sorumluluk projeleri yürütme   amaçlarını yerine getirmektir.  

Kulübümüzdeki öğrenciler, bu amaçlar doğrultusunda edebiyat zevkini kazanmış, 
kendine ve çevresine saygılı, kendini her ortamda rahatlıkla ifade edebilen bireyler 
olarak hayatlarını sürdürmektedir.



Sayfa 23

Tiyatro Kulübü
Amacımız :                        

 ▶ Tiyatro türünü sevdirmeyi,               

 ▶ Tiyatro eserlerini tanıtmayı,

 ▶ Sanatsal beceri kazandırmayı,

 ▶ Görev ve sorumluluk alabilmeyi,

 ▶ İş birliği içinde olabilmeyi,

 ▶ Sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında 
genel kültür oluşturmayı,

 ▶ Ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı 
amaçlayan Tiyatro Kulübümüzün üyeleri 
her hafta düzenli olarak bir araya gelerek bedenlerini ve seslerini doğru kullanmayı, 
bir role bürünmeyi taklit etmeyi, jest ve mimikleri kullanmayı, yaratıcılıklarını 
geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili konuşmayı öğrenecekler. 
Sahneleyecekleri oyunlarla da sanat dünyasında küçük ancak kendi dünyalarında 
kocaman bir adım atmış olacaklar.



Sayfa 24

Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü
Amacımız :

 ▶ Öğrencilerin yerinde  öğrenme ile öğrendiklerini  pekiştirmelerini  ve  kalıcı hale  
getirmelerini  sağlamak,

 ▶ Türkiye’nin tarihi  ve  doğal  güzelliklerini  tanıtmak ,

 ▶ Doğa ile iç içe bireyler yetiştirmek,

 ▶ Üniversiteleri tanımak, hayal ve  ufuklarını  genişletmektir.



Sayfa 25

Görsel Sanatlar-Resim Kulübü
Amacımız :

 ▶ Öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılık-larını geliştirmek, 

 ▶ Boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak öğ-rencilerin iki ve üç boyutlu tasarım ya-
pabilmelerine olanak tanımak, 

 ▶ Sanata karşı daha duyarlı bireyler olmala-rını sağlamak.  

 ▶ Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz resim ve ytong çalışmaları, dönem sonunda  
şehrimizin önemli merkezlerinde sergilenerek daha çok izleyiciye ulaşıyor.



Sayfa 26

Satranç Kulübü

Kazanım Tamamlama Dersimiz

Amacımız :

Satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak  öğ-rencinin 
iyiye, güzele ve doğruya  yönelmesini, sanat ve  sanatçıya saygı 
duymasını, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı 
ve toplumda dengeli, örnek kişiler olarak  yer al-malarını 
sağlamak.

Tüm sınıflar düzeyinde her gün 6. ders saatinde programlı kazanım çalışması 
yapılmaktadır. Anlaşılma düzeyi ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesiyle, eksikliği 
tespit edilen dersin konusu yeniden ele alınarak değerlendirilir. Eğer sınıfın konu eksiği 
yoksa sınıf soru çözümleriyle desteklenerek konunun üst düzey anlaşılması sağlanır.

12.sınıflarda bu uygulamanın yanı sıra her gün bir ders saati kazanım çalışması ve 
bir ders saati soru çözümü, her hafta sonu 5 ders saati boyunca TYT ve AYT kazanım 
tamamlama veya deneme sınavı yapılır.



Sayfa 27

Trinity College London Sınav Merkeziyiz

Uzun yıllardır tüm dünyada bilinen ve büyük 
ilgi gören TRINITY COLLEGE LONDON müzik 
ölçme değerlendirme sistemi; farklı türdeki 
enstrümanları, öğrencinin müzikal gelişimini 
ölçme değerlendirmeye tabi tutmasıyla ve 
alınan grade diplomalarıyla bireyin müzikal 
geçmişini belirlemede ve anlatmadadır. 
Okumakta olduğu ve olacağı sistem ve okullara 
başarılı bir şekilde ışık tutacaktır. TRINITY 
müzik sınavları, klasik anlamıyla salt bir müzik 
testinden ibaret olmayıp öğrenciyi teorik, işitsel 
ve repertuar oluşturma açısından da zengin ve 
donanımlı bir şekilde yetiştirmektedir. Haziran 
ayında gerçekleşen sınavlar öğrencilerimizin 
müzikal anlamdaki gelişimini ayrıntılı bir 
şekilde görmemizi sağlamasının yanında, 
öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan bir 
sınav deneyimi de yaşatacaktır. 

Ayrıca, müzikal anlamdaki gelişimi için güçlü bir motivasyon aracı olacaktır. Aynı 
zamanda eğitim hayatına yurt dışında devam etmek isteyen veya değişim öğrencisi 
olarak yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için de dünya çapında geçerlidir.

Bildiğiniz üzere Özel Antalya Akant Okulları olarak müzik eğitimine büyük önem 
vermekteyiz. Bu bağlamda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında TRINITY COLLEGE 
LONDON sınav merkezi olduk. Sınav merkezi olabilmenin titiz prosedürünü yerine 
getirmek için Akant ailesi olarak gerekli süreci eksiksiz tamamladık. Bu eğitim–öğretim 
yılında da ilköğretim, ortaokul, lise sınıf düzeylerindeki öğrencilerimiz ile sınav hazırlık 
sürecine girmiş bulunmaktayız.



Sayfa 28

PROJE  ÇALIŞMALARIMIZ

Ortaöğretim (Lise) öğrenimine devam eden gençlerin 
birçok gerekçelerle eğitim hayatları sancılı geçebilmektedir. 
Yaş dönemine özgü sorunlar, gelecekte yetişkin olarak 
üstleneceği sosyal görevlerinin farkına varma, meslek ve 
kariyer seçiminde karar verme dönemine dair stresler, 
üniversite sınavına hazırlanmanın getirdiği yorgunluklar ve 
gelecek kaygısı öğrenme performanslarını etkileyen temel 
sorunlardır. Bunun yanında ebeveyn istekleriyle çelişen 
düşünce ve kararlar birey olma ve kendini tanıma sürecindeki 
gençlerin üzerinde baskı yaratmaktadır.  

Yukarıda sıralanan sorunların belki de en etkili çözümü 
öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirerek kendilerine 
mutlu oldukları bir uğraşı üretmeleri olabilir. Bu düşünce 
ve motivasyonla ürettiğimiz “Sosyal Matematik” projesi ile 
Tübitak  tarafından açılan proje yarışmasına öğrencilerimiz 
matematik dalında katılmıştır.

       Akant Anadolu Lisesi matematik bölümü olarak 
okulumuzdaki kodlama kulübündeki öğrencilerle birlikte 
verimliliği arttırmada ve ekonomide ciddi etkileri olacağını 
düşündüğümüz bir sistem üzerine çalışma yaptık. 
Matematik ve programlamayı birleştirerek bu sistemi 
bir yazılım programı haline getirip Akdeniz Üniversitesi 
Matematik-Fen Proje yarışmasına sunduk.

ANSİAD Girişimcilik Günleri organizasyonu kapsamında 
“Liselerarası Fikir Şenliği ” kategorisinde okulumuz 
öğrencileri beş farklı projeyle ödül aldılar. 

       Akant  Anadolu Lisesi coğrafya zümresi  olarak 
hazırlamış  olduğumuz  proje ile TÜBİTAK liseler 
arası  yarışmasına  katıldık. Mermer tozunun arpa 
özelinde bitki yetişmesine etkisini  gözlemledik. 
Bu süreçte  öğrenciler bilimsel araştırmanın  nasıl  
yapıldığını  deneyerek , gözlemleyerek öğrendi. 
Arazi çalışması  ile  de yerinde  öğrenme kavramını  
benimsediler.



Sayfa 29

     Akant Anadolu Lisesi olarak daha ilk senemizde, 
katıldığımız Liseler Arası Proje Yarışmaları’nda hazırlamış 
olduğumuz Biyoloji Projesi(Leblebi tozunun gıda boyalarını 
absorbe etme yeteneği)Türkiye genelindeki projeler 
arasından seçilmiş ve Konya Bölgesel Sergi Yarışması’na 
davet edilmiştir.

        2018 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen 
yarışmada Antalya dördüncülüğü kazanan öğrencilerimiz 
okullarını en iyi şekilde temsil etme fırsatı yakalamışlardır.   

       Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen “Türkiye 
Zeka Oyunları Yarışması OYUN 2018’de öğrencimiz 
Ufuk Demiray,100 tam puan alarak Türkiye birincisi 
olmuştur.

Aynı öğrencimiz TÜBİTAK 25.Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda 
Matematik alanında bronz madalya kazanmıştır.

Bu proje ile öğrencilerimizin farklı değerlerin üzerinde 
derinlemesine düşünmelerine ve bunları kendileriyle, başkalarıyla, 
toplumla, en geniş anlamada dünyayla ilişkilerinde pratik olarak 
uygulayarak ifade etmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 
Çalışmalar temelde bir yaşam felsefesi verirken eğitim konusunu 
onların her bakımdan büyümelerine, gelişmelerine ve toplumla saygı, 
güven ve amaç sahibi olarak bütünleşmelerine destek vermektedir.

Yaşayan Değerler Projesi




