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LEGO ROBOTIK - WRO (WORLD ROBOT OLYMPIAD)
Lego robotik kulübünde öğrencilerimiz yazılım ile mekanik tasarımı birlikte öğrenerek
mekatroniğe ilk adımlarını atacaklar. Lego Mindstorm Ev3 robotik setine ait arayüz programı
üzerinde sürükle bırak yöntemiyle kodlama yapacak olan öğrencilerimiz kendi küçük
yazılımlarını oluşturmanın tadına varacaklar. Diğer yandan hedeflenen amaca/göreve uygun
iskelet modelini kurgularken hayal güçlerini geliştirerek mekanik tasarım becerilerini
geliştirecekler. Öncelikle hazır modeller üzerinde ilk deneyimlerini yaparak bu seviyeyi
tamamladıklarında zihinsel olarak kendi tasarımlarını oluşturmaya hazır duruma geldiklerini
hissedecekler. Öğrencilerimiz renk-ışık sensörü, dokunmatik sensör, ultrasonik sensör, kızılötesi
sensör, jiroskop sensörü gibi algılayıcılar ile lego parçalarını anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde
birleştirecek, sisteme kendi kodlamalarını yükleyerek robotlarını tamamlayacaklar. Son
aşamada android ve ios yazılımlarına kuracakları uygulamalarla cep telefonu ya da tabletleri ile
robotlarını kullanmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Öğrencilerimiz 2. Dönemin sonunda yapılacak
olan WRO (World Robot Olympiad) turnuvalarında robot performansı, özdeğerler proje
kategorilerinde ürünlerini sergileyeceklerdir. Kulüp faaliyetine katılan öğrencilerimizin yaptıkları
her yeni modelde heyecanlarının artacağına ve ilgilerinin pekişeceğine inanıyoruz.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 8
Sorumlu Öğretmen: Celal GÜMÜŞ, Hakan SAĞLIK
Ücreti: 400 ¨ (Yıllık)

SERAMİK ATÖLYESİ
Seramik Kulübü öğrencileri sınırlama olmadan diledikleri şekillendirmeyi yaparken, gerekli olan
teknik bilgileri öğrenirler.
Atölye çalışmasının amacı, rahatlatıcı bir unsur olan çamur ile hayal edilenin yaratılması,
üretkenliğin sevdirilmesi ve öğrencinin aklındaki üretimi yaparken serbest şekillendirme
tekniklerinin tümünün ve seramik tornasının kullanılmasını öğrenmesini sağlamaktır.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 20
Sorumlu Öğretmeni: H. Çiğdem USLUSOY ÖZ

SATRANÇ KULÜBÜ
Okulumuzda eğitim gören satranç sporcularının gelişimlerine katkıda bulunmak, okul takımı
oluşturmak ve okullar arası takım yarışmalarına katılarak okulumuzu başarıyla temsil etmek
amacıyla birlikte çalışmak kulübümüzün hedefleridir.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: En az 5 en, fazla 10 öğrenci
Sorumlu Öğretmeni: Zeki SARIKAVAK

MASA TENİSİ
Masa tenisi temel teknik, taktik ve okul takımı hazırlık çalışmalarının en etkili şekilde yapılması,
ilçe, il düzeyinde müsabakalara katılmak hedeflenmektedir.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 12
Antrenör (Tenis eğitmeni): Ayşe TÜKENMEZ

KEMAN KULÜBÜ
Kulübümüzde keman eğitimi alacak olan öğrencilerimizin çalgılarında edinecekleri becerileri,
yetenekleri doğrultusunda daha da ileriye taşımaları hedeflenmektedir.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: En az 2 en fazla 10 öğrenci
Sorumlu Öğretmeni: Aslı BAŞARAN BAŞ

BASKETBOL
Basketbol branşının teknik, taktik, koordinasyon, sürat, çabukluk, dayanıklılık gibi oyun
becerilerini öğrencilerimize performans antrenmanları ile kazandırmak, aynı paralelde ALKEV
Özel Okulları Basketbol Takımı ile il, ilçe müsabakalarına hazırlanmak ve katılım sağlamak
amaçlarımızdandır.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 12
Antrenör(Basketbol Koçu): Koray Hakkı ÖZTÜRK

ORKESTRA KULÜBÜ (ALKEVBand)
Enstüman çalmaktan, müzikten keyif alan yetenekli öğrencilerimizle, belirlenen repertuvarlar
eşliğinde çalışmalar yapmak, orkestramızla başta Jugendfest olmak üzere bir çok etkinlikte
sahne almak hedeflerimizdendir.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Orkestra Eğitmeni: Rıfat BELTEKİN

DESTINATION IMAGINATION (DI)
Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, zamana karşı yarışmak, beyin fırtınası
yapmak, takım çalışmasını güçlendirmek ve ortak hareket etmek temel amacımızdır.
DI (Destination İmaginatiın) yaratıcılıktan girişimciliğe tüm süreçlerin öğretildiği uluslararası bir
organizasyondur. Bu organizasyon her yıl ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler. Bu
yarışmalarda öğrenciler, takımlar halinde yarışarak sınırlı bir zamanda kendilerine verilen zorlu
görevleri iş birliği, problem çözme vb. becerilerini kullanarak en iyi şekilde tamamlarlar.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 8
Sorumlu Öğretmeni: Derya TAN
Ücreti: 1. Dönem 700 ¨ - 2. Dönem 300 ¨

FUTBOL
Futbol branşının teknik, taktik, koordinasyon, sürat, çabukluk, dayanıklılık gibi oyun becerilerini
öğrencilerimize performans antrenmanları ile kazandırmak. Aynı paralelde yetenekli
öğrencilerimizle ALKEV Özel Okulları Futbol Takımı ile ilçe, il müsabakalarına hazırlık yapmak
amaçlanmaktadır.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 14
Sorumlu Öğretmeni: Ahmet VATANSEVER

MODERN DANS (Hiphop, Urban, Latin)
Fiziksel ve ruhsal rahatlamanın en önemli metotlarından olan dans ile kaslarımızı kullanmayı
öğrenerek bir yandan da özel koreografilerimizi ekip olma tecrübesi ile birleştirmek ve bu
tecrübelerimizi Jugendfest dahil bir çok platformda sergilemek amaçlarımızdandır.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 20
Sorumlu Öğretmeni: Levent AŞÇI
Ücreti: Dönemlik 400 ¨

GEZİ - YORUM
Gezi-Yorum Kulübü, öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışı gezilerini organize etme becerisi
kazandırmak amacıyla kurulmuş öğrenci kulübüdür. Kulüp öğrencileri, gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, kentleri, yerleri, yaşayışları, âdet ve
töreleri, gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihî güzellikleri, ilgi çeken değişik yönleri
yorumlayarak yıl sonunda Gezi dergisinde kaleme alırlar.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 12
Sorumlu Öğretmeni: Cengiz YILDIRIM

AG-HÖRBÜCHER / KİTAP DİNLE (RADYO TİYATROSU)
In dieser AG werden gemeinsam Bücher oder literarische Texte vorgelesen und anschließend
digital aufgenommen. Das Ziel ist das Buch oder den Text digital anzuhören.
Bu kulüpte kitaplar ya da edebî metinler okunarak dijital ortamda sesli kitap olarak kayıt altına
alınacaktır. Bu şekilde okunulan kitapların dijital ortamda istenildiğinde dinlenebilmesi
amaçlanmaktadır.
Grup Seviyesi: 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 10
Sorumlu Öğretmeni: Ömer UZUN

DÜŞÜNCE KULÜBÜ
Düşüncenin doğası nereden gelir ? Bilginin kaynağı nedir ? Bilim felsefesinden varlık felsefesine
kadar geniş bir alanda zihnimizi tanımak için kendi hayal gücümüzü kullanarak yolculuklara
çıkacağız. İnsanlığın kaderini etkilemiş sanat eserlerinden bilimsel buluşlara kadar birbirinden
farklı çeşitli alanlarda beraber araştırma, okuma, tartışma ve beraber fikir geliştirme fırsatı
bulacağız. Kimi zaman çeşitli zihinsel deneyler tasarlayıp kendimizi ve çevremizi tanıtacak
"oyunlar" oynayacağız. Derin düşünüp birlikte öğreneceğimiz birçok konuda konuların
uzmanlarını araştırma ortamımıza davet ederek farklı bakış açılarının doğasını incelemeyi
amaçlıyoruz.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Sorumlu Öğretmeni: Yasin KAYIRTAR

GENÇ BAŞARI KULÜBÜ- JUNIOR ACHIEVEMENT
Genç Başarı Nedir?
Genç Başarı Eğitim Vakfı bir diğer adıyla Junior Achievement sosyal ve ekonomik hayatta rol oynayan, iş
hayatını tanıyan ve girişimci ruhuna sahip gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 1919 yılında kurulan
vakıf 1999 yılında net olarak faaliyetlerine başlamıştır. Belli programlar kapsamında iş yönetimi,
ekonomi ve girişimcilik alanlarında katılımcılarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Genç Başarı Kulübü profesyonel bir şirket olarak faaliyet gösterecektir. Genel Müdür yönetiminde İnsan
Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Finansman ve Halkla İlişkiler departmanları çatısı altında üç ay sürecek
bir Ar-Ge çalışmasından sonra ortaya çıkartılacak ürünle diğer okulların da katılacağı bir yarışmada yer
alacaktır. Bu süreç yorucu olduğu kadar da verimli ve eğlenceli geçecektir. Kulüpte her bir departman
için üç kişi yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecektir.

Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 16
Sorumlu Öğretmen: Tulû DERBİ

AG ROBOTIK (First Robotic Competition- FRC)
Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyi sevmesi amaçlanırken takım çalışmasını güçlendiren,
sosyal sorumluluk alan çevresine, doğaya ve topluma duyarlı bireyler olmasına katkıda
bulunulmaktır.
AG Robotik takımının amacı; yurt içi ve yurt dışında düzenlenen FIRST robotik yarışmalarına
katılarak, öğrencilerin bu yarışmalarda kazanacağı deneyimler ile vizyonlarını geliştirmektir.
Ayrıca “AG Robotik“ Robot takımı olarak okulumuzda bulunan diğer öğrencilere robotiği
sevdirmek için okul içinde robotik etkinliklerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.
* Seçmeleri yapılacaktır
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 20
Sorumlu Öğretmen: Ferdi BATTAL
Ücreti: FRC Türkiye Yarışması: 500 ¨ - FRC Amerika Yarışması: 1400 $

AG-DEBATTIEREN / ALMANCA MÜNAZARA
AG- Debattieren/Diskutieren
In dieser AG wird gemeinsam das strukturierte Debattieren erlernt. Wir werden gemeinsam
über verschiedene Themen die Pro und Contra Argumente aufstellen und gegenüberstellen.
Du lernst hier, wie man kompetent argumentiert und die eigene Meinung mit Wissen
untermauert.
Münazara Kulübü
Bu kulüpte farklı konularda karşıt görüşler oluşturmayı ve bu görüşleri bilgi ile donatıp
birbirimizle Alman dilinde tartışmak amaçlarımızdandır.
Grup Seviyesi: 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 14
Sorumlu Öğretmeni: Filiz TAN YILDIZ

VEX ROBOTICS
Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyi sevmesi amaçlanırken takım çalışmasını güçlendiren, sosyal
sorumluluk alan çevresine, doğaya ve topluma duyarlı bireyler olmasına katkıda bulunulmaktır.
Vex Robotics takımının amacı yurt içi ve yurt dışında düzenlenen robotik yarışmalara katılarak
öğrencilerin bu yarışmalarda kazanacağı deneyimler ile öğrencilerimizin vizyonunu geliştirmek
en önemli amaçlarımızdan biridir.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 15
Sorumlu Öğretmen: Ferdi BATTAL
Ücreti: 125 Euro

BİNİCİLİK KULÜBÜ
At üzerinde iken dengeyi sağlamaya çalışmanın yanı sıra atın binicinin isteği doğrultusunda
hareket etmesini sağlamak için birçok yöntem vardır. Bu yöntemleri uygulama çabası sırasında
konsantrasyon gelişir. Dikkat dağınıklığı toparlanır, odaklanma yeteneği artar. Ayrıca hızlı
davranmak gerekeceği için de genç çok kısa zaman sürecinde karar vermeyi, inisiyatif
kullanmayı öğrenir ve geliştirir. Bunlara ek olarak, başladığı işi bitirmeye de konsantre olur.
Sonuçta kararlı ve istikrarlı olmak başarıyı getirecektir. Bütün bu kazanımlarla birlikte başarının
da tadını çıkarmak kulübümüzün hedeflerindendir.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 6
Sorumlu Öğretmen: Murat ÇİL
Ücreti: Haftalık ders saati 100 ¨

TİYATRO KULÜBÜ
Hayal gücünü geliştirebilme,
Kendine güven,
Bağımsız düşünebilme,
İş birliği yapabilme,
Toplumsal duyarlık oluşturabilme amaçlarımızdandır.
* Yılın sonunda tiyatro oyunu sergilenir.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 15
Sorumlu Öğretmen: Aybanu AYKUT

GLOBAL ISSUES NETWORK (GIN)
Öğrencilerin (özellikle IB öğrencilerinin),özgüvenlerini kazanma, takım çalışması bilincini
pekiştirme, kendini ifade edebilme, uluslararası öğrencilerle paylaşılan ortamı gözlemleme,
araştırma becerisi kazanma ve İngilizce’yi geliştirme ve kullanma, sosyal olarak gelişim sağlamak
amaçlanmıştır.
GIN Kulübünün, öğrenci CV'sinde bulunması öğrencinin akademik başvurularında etkili bir
faktördür.
Grup Seviyesi: 9, 10 ve 11. sınıf
Öğrenci Sayısı: 12
Çalışma Sorumlusu: Rıdvan CANDEMİR
Ücreti: Okul Üyelik ücreti: 350 Euro, Öğrenci Üyelik ücreti: 150 Euro Avrupa'da belirlenecek
ülkede sunuma katılındığında, yol, konaklama vb. harcamalar.

SOSYAL SORUMLULUK VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ
Sosyal Sorumluluk ve Girişimcilik Kulübü, öğrencilerin hayata farklı çerçevelerden bakma, kriz
yönetimi, çözüm ve fikir üretme, kişiler arası iletişim, takım çalışması gibi becerilerini
geliştirirken bunları toplumsal sorunlarla entegre ederek içinde yaşadığımız toplumda
farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11 IB sınıfları
Öğrenci Sayısı: 20
Sorumlu Öğretmeni: Şeyda TOSUN

KULÜP SAATLERİ DIŞINDAKİ ÇALIŞMALAR
SCHÜLERZEITUNG / OKUL DERGİSİ
In dieser AG wird gemeinsam eine Schülerzeitung geschrieben. DIe Schüler bestimmen die
Themen und schreiben über die selbstgewählten Themen. Hierbei wird die Schreibkompetenz
gefördet.
Bu kulüpte öğrencilerin kendi belirlediği konuları araştırarak, metin yazıp yazma becerilerini
geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar
Öğrenci Sayısı: 10
Sorumlu Öğretmeni: Fulya TUĞYAN

TEDxYouth@ALKEVHS – The Wonder(ful) Mind
Imagine a day filled with brilliant speakers, thought-provoking video and mind-blowing conversation. With a
TEDx event, you can create a unique gathering in your community that will unleash new ideas, inspire and
inform.
A TEDx event is a local gathering where live TED-like talks and videos previously recorded at TED conferences
are shared with the community. TEDx events are fully planned and coordinated independently, on a
community-by-community basis. The content and design of each TEDx event is unique and developed
independently, but all of them have features in common.
TEDxYouth@ALKEVHS is an independently organized TEDx event, which is going to be held on April 12, 2019
at ALKEV High School with the theme: The Wonder(ful) Mind.
As the TEDx committee, we will be accepting applications for TEDx talks from the students in February 2019.
The website of the event – which will be updated: https://www.ted.com/tedx/events/30351
Event: TEDxYouth@ALKEVHS
Event date: 04 . 12 . 2019
Attendee limit: up to 100 attendees (audience)

Youth@ALKEVHS

UGO (ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLLERİ)
Duke of Edinburgh's International Award
Amacı: Gönüllü yapılan, rekabet gerektirmeyen ve 14-24 yaş aralığındaki gençler için dünyada kabul gören bir
başarı ödülü programıdır. 1956 yılında hayata geçirilen programda bugüne kadar 140 ülkeden 8 milyonun
üzerinde genç programa dahil olmuş ve milyonlarca insanın hayatında iz bırakmıştır. Ödül programı kişisel bir
mücadele esasına dayanmaktadır. Gençlere dengeli, rekabete dayanmayan, kişisel keşif ve olgunlaşma,
kendine güven, azim, kendilerine karşı sorumluluk ve toplum hizmetine teşvik edici gönüllü etkinlikler
sunmaktadır. Ödül programına katılabilmek için 14 yaşını bitirmiş olmak gerekir. Tamamlanması gereken dört
zorunlu bölüm vardır: Toplum Hizmeti, Macera ve Keşif Yolculuğu, Beceri Geliştirme ve Fiziksel Gelişim. Ödül
üç kategoriden oluşur: Bronz (14 veya üzeri yaş grubu için), Gümüş (15 veya üzeri yaş grubu için) ve Altın (16
veya üzeri yaş grubu için). Katılımcıların herhangi bir ödül almaları için yeterli seviyeye gelmeleri adına gereken
minimum zaman Bronz kategori için 6, Gümüş kategori için 12 ve Altın kategori için 18 aydır. Altın kategoriyi
tamamlamak için tüm çalışmalara ek olarak Toplumsal Uyum Projesini de tamamlamaları gerekmektedir.
Programa katılan gençlerin yaşadıkları deneyimler ve edindikleri tecrübeler sayesinde yüksek öğrenim
hayatlarına daha kolay uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar
Çalışma Sorumlusu: Tulu DERBİ, Derya TAN, Vildan KOCAOĞLU
* Her yıl zorunlu olarak katılım sağlanması gereken şehir dışı kamp programı vardır.

THE DUKE OF EDINBURGH'S
INTERNATIONAL AWARD

ALKEV MÜNAZARA
·

Münazara Kulübü, öğrencilerimizin değişen dünya şartlarında kendilerini daha etkin bir şekilde ifade
edebilmeleri, tartışma becerilerinin gelişmesi ve öğrencilerde tartışma etiğinin oluşmasında yardımcı
olmayı amaçlar. Kulübümüz öğrencilerimize organize bir şekilde düzenli olarak özgür tartışma platformunu
sağlamayı amaçlar.

·

Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak.

·

Okulumuzda gerekli münazara eğitimini alan öğrencilerimizin farklı kurumların düzenleyeceği etkinliklere
katılımlarını sağlamak. Bu şekilde öğrencilerimizin girişimcilik yeteneklerini geliştirmek.

Grup Seviyesi: Hazırlık, 9 , 10 ve 11. sınıflar
Grup Seviyesi: 12
Çalışma Sorumlusu: Özlem KAYABAŞI

MODEL UNITED NATIONS (MUN)
MUN Kulübü, öğrencilerin global konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını, resmi ortamlarda
münazara yapma becerilerini geliştirmelerini, Birleşmiş Milletlerin çalışmalarının benzer
uygulamalarını yapmalarını ve öğrencilerin uluslararası farkındalığa sahip olmalarını sağlamayı
amaçlar.
MUN - Model United Nations Nedir?
MUN - Model United Nations, Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler
tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, MUN
konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadır. Yaptıkları araştırma, münazara çalışmaları
sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretir. Kaybolmaya yüz tutmuş yağmur ormanları, iklim
değişikliği, gelişmekte olan ülkelerdeki aşırı fakirlik, çocukların asker ya da işçi olarak kullanılmaları vb.
konular işlenir. Bu tarz çalışmaların içinde bulunmak öğrencilere uluslararası bir farkındalık
kazandırmaktadır.
Grup Seviyesi: Hazırlık, 9 , 10 ve 11. sınıflar
Öğrenci Sayısı: 5 - 10
Sorumlu Öğretmen: Barış BİTKAY
Ücreti: Konferanslara göre belirlenecektir. Yurt içi konferanslar ortalama: 250-500 TL’dir. Yurt dışı
konferansların ücretleri ise gidilecek ülkeye göre değişmektedir.

