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Kulüp Kitapçığı
AG- Broschüre



FUTBOL

BASKETBOL

Futbol Kulübünde; futbol branşının teknik, taktik, koordi-
nasyon, sürat, çabukluk, dayanıklılık gibi oyun becerilerini  
öğrencilerimize performans antrenmanları ile kazandırmak 
ve aynı paralelde yetenekli öğrencilerimizle ALKEV Özel 
Okulları Futbol Takımı ile ilçe, il müsabakalarına hazırlık  
yapmak amaçlanmaktadır.
* Seçmeleri yapılacaktır.

Basketbol Kulübünde; 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 amaçlanmaktadır.
* Seçmeleri yapılacaktır.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10   ÖĞRENCİ SAYISI: 20
SORUMLU ÖĞRETMENİ: AHMET VATANSEVER

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10   ÖĞRENCİ SAYISI: 14
ANTRENÖR (BASKETBOL KOÇU) : KORAY HAKKI ÖZTÜRK



MASA TENİSİ

VOLEYBOL

Masa Tenisi Kulübümüzde, masa tenisi branşının temel 
teknik, taktik ve okul takımı hazırlık çalışmalarının en etkili 
şekilde yapılması; ilçe, il düzeyinde masa tenisi  
müsabakalarına katılım hedeflenmektedir.

Voleybol temel ve ileri düzey teknik ve taktik eğitimin ve-
rildiği kulümüzde ALKEV Özel Okulları Voleybol Takımımızla 
ilçe, il müsabakalarına katılım sağlamak  amaçlanmaktadır.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10  ÖĞRENCİ SAYISI: 10-14
ANTRENÖR (TENİS EĞİTMENİ) : ÜMRAN ERTİŞ  ÜCRET: DÖNEMLİK 250 TL 

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10    ÖĞRENCİ SAYISI: 14
SORUMLU ÖĞRETMEN: AYŞE TÜKENMEZ



MODERN DANS 

SERAMİK  VE FİLOGRAFİ KULÜBÜ

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 birçok platformda 
sergilemek amaçlarımızdandır.

• Serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler
aracılığıyla öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını
geliştirmek,
• Kavak ağacı, çivi, çekiç, bakır tel, kil ve boya gibi çeşitli
malzemeleri kullanarak, öğrencilerin iki ve üç boyutlu
tasarım yapabilmelerini sağlamak,
• Öğrencilerin, okul dışında bienal, yarışma gibi etkinliklere
projeler üretip katılarak sanata daha duyarlı bireyler
olmalarını sağlamak.
• Öğrencilerin, sanat eseri analizi yöntemiyle kendini daha
iyi ifade etme, sorun çözme, eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmelerini sağlamak kulübün amaçlarındandır.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10   ÖĞRENCİ SAYISI: 20
SORUMLU ÖĞRETMEN: BEYZA BAYKAN    ÜCRETİ: DÖNEMLİK 200 TL

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10     ÖĞRENCİ SAYISI: 18
SORUMLU ÖĞRETMENİ: MERVE ÇANAKCI  ÜCRETI: DÖNEMLİK 300 TL 



GEZİ - YORUM

DESTINATION IMAGINATION (DI)

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 Dergisi’nde 
kaleme alırlar.

Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, zamana 
karşı yarışmak, beyin fırtınası yapmak, takım çalışmasını 
güçlendirmek ve ortak hareket etmek temel amacımızdır.
DI (Destination Imagination) yaratıcılıktan girişimciliğe tüm 
süreçlerin öğretildiği uluslararası bir organizasyondur. Bu or-
ganizasyon 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 kullana-
rak en iyi şekilde tamamlarlar.
* Seçmeleri yapılacaktır.

GRUP SEViYESi: HAZIRLIK, 9, 10     ÖĞRENCİ SAYISI: 12
SORUMLU ÖĞRETMENi:  CENGİZ YILDIRIM

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10    ÖĞRENCİ SAYISI: 8    SORUMLU ÖĞRETMENİ: 
DERYA TAN, ÇİLEM KAHRAMAN, ZEYNEP ÇINAR  ÜCRETİ: 1. DÖNEM 700 TL - 2. DÖNEM 300  TL 



THEATER AG
ALMANCA TİYATRO

Die Theater AG trifft sich einmal in der Woche unter der 
Leitung einer Deutschlehrerin /eines Deutschlehrers und 
bereitet ein selbstgewähltes Stück vor.  Am Jahresende 
findet eine Vorführung statt, zu der alle Schüler herzlich ein-
geladen werden.    
Almanca Tiyatro Kulübünde öğrenciler, haftada bir Almanca 
öğretmenleri eşliğinde buluşup kendi karar verecekleri bir 
oyunu çalışırlar.  Bu oyunun sene sonunda tüm öğrencilerin 
davetli olacağı bir etkinlikte sergilenmesi amaçlanmaktadır.

ORKESTRA KULÜBÜ
ALKEV BAND

Enstrüman çalmaktan, müzikten keyif alan yetenekli 
öğrencilerimizle, belirlenen repertuvarlar eşliğinde 

çalışmalar yapmak, orkestramızla başta Jugendfest 
olmak üzere bir çok etkinlikte sahne almak 

hedeflerimizdendir.
* Seçmeleri yapılacaktır.

GRUP SEVİYESİ: 9 VE 10. SINIFLAR  ÖĞRENCİ SAYISI: 16
SORUMLU ÖĞRETMENİ: ÇAĞLA CORUK, NURAY YURDAER   ÜCRETI: DÖNEMLİK 200 TL 

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10    ORKESTRA EĞİTMENİ: ARDA YAMAN



AG-DEBATTIEREN
ALMANCA MÜNAZARA

GENÇ BAŞARI KULÜBÜ
JUNIOR ACHIEVEMENT

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. 
Almanca Münazara Kulübünde, farklı konularda karşıt gö-
rüşler oluşturma ve bu görüşleri bilgi ile donatıp  Almanca 
dilinde tartışabilmek amaçlanmaktadır.

Genç Başarı Nedir?
Genç Başarı Eğitim Vakfı bir diğer adıyla Junior Achievement sos-
yal ve ekonomik hayatta rol oynayan, iş hayatını tanıyan ve girişim-
ci 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.
* Seçmeleri yapılacaktır.

GRUP SEVİYESİ: 9 VE 10. SINIFLAR   ÖĞRENCİ SAYISI: 16
SORUMLU ÖĞRETMENİ: NALAN İŞÇİLİK, NAİME YAKUPOĞLU

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10   ÖĞRENCİ SAYISI: 16   SORUMLU ÖĞRETMEN: TULÛ DERBİ



AG ROBOTIK
FIRST ROBOTIC COMPETITION- FRC

DRAMA KULÜBÜ

AG Robotik takımının amacı; öğrencilerimizin bilim ve tek-
nolojiyi sevmesi, takım çalışmalarında güçlenmesi, sosyal 
sorumluluk projeleriyle çevresine katkı sağlaması, doğaya 
ve topluma duyarlı bireyler olması için rehberlik etmektir.
Bu amaçlar doğrultusunda AG Robotik Takımımız ile yurt içi 
ve yurt dışında düzenlenen FIRST Robotik yarışmalarına ka-
tılım göstererek öğrencilerimizin kazanacağı deneyimler ile 
vizyonlarını geliştirmektedir.
Ayrıca “AG Robotik” olarak okulumuzda bulunan diğer öğ-
rencilere robotiği sevdirmek için okul içinde robotik etkinlik-
leri düzenlemek hedeflerimiz arasındadır. 
*Seçmeleri yapılacaktır.

Hayal gücünü geliştirebilme, kendine güven,
bağımsız düşünebilme, iş birliği yapabilme,
toplumsal duyarlık oluşturabilme amaçlarımızdandır. 
Yılın sonunda tiyatro oyunu sergilenir.
* Seçmeleri yapılacaktır.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10   ÖĞRENCİ SAYISI: 16   SORUMLU ÖĞRETMEN: BANU ÇELİKEL YILDIZ
ÜCRETİ: KULÜP KATILIM ÜCRETİ 100 $ - FRC AMERİKA YARIŞMASI: 1500 $ 

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10   ÖĞRENCİ SAYISI: 15   SORUMLU ÖĞRETMEN: AYBANU AYKUT
ÜCRETI: DÖNEMLİK 200 TL 



MODEL UNITED NATIONS (MUN)

SOSYAL SORUMLULUK VE 
GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

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.

* Seçmeleri yapılacaktır.

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 
yaratmak  amaçlamaktadır.
* Seçmeleri yapılacaktır.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9 , 10   ÖĞRENCİ SAYISI: 5 - 10   SORUMLU ÖĞRETMEN: BARIŞ BİTKAY
ÜCRETİ: KONFERANSLARA GÖRE BELİRLENECEKTİR. YURT İÇİ KONFERANSLAR ORTALAMA: 
250 - 500 TL’DİR. YURT DIŞI KONFERANSLARIN ÜCRETLERİ İSE GİDİLECEK ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10    ÖĞRENCİ SAYISI: 20
SORUMLU ÖĞRETMEN: ŞEYDA TOSUN



EKOLOJİK YAŞAM KULÜBÜ

Dünyamızın kirlenmesine ne kadar katkıda bulunduğumuzu 
fark etmek, bunu engellemek için bireysel olarak yapabile-
ceklerimizi gözden geçirmek, yaşam tarzımızı çevreci yönde 
değiştirmek, kullandığımız kozmetiklerden deterjanlarımıza 
kadar doğaya dost ürünleri nasıl üreteceğimizi öğrenmek,
yaşadığımız çevreyi yeşillendirmek kulübümüzün başlıca 
amaçları arasındadır.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10  ÖĞRENCİ SAYISI: 15 SORUMLU ÖĞRETMEN: PELİN KUTAR KURT

GRUP SEVİYESİ:HAZIRLIK, 9, 10. SINIFLAR ÖĞRENCİ SAYISI: 8 
SORUMLU ÖĞRETMEN: TUĞRUL CEM IŞTIN ÜCRET: DÖNEMLİK 250 TL

MUTFAK SANATLARI KULÜBÜ

Sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmek, keyif alarak yemek

yapmak, sunum tekniklerini öğrenmek farklı tatları birleştirerek 

yeni lezzetler ortaya çıkarmak temel amacımızdır.

Takım çalışmasıyla iş birliği içinde zamanı doğru kullanarak Türk ve 

dünya mutfaklarından farklı lezzetler ortaya koyacağız. Atölye 

çalışmaları ve tadım gezileriyle destekleyeceğimiz kulübümüzle 

yemek yapma konusunda farklı bir bakış açısı kazanacağız.



LEGO ROBOTİK (FLL)

Lego robotik kulübünde öğrencilerimiz yazılım ile mekanik tasarımı birlikte öğrenerek mekatroniğe ilk adım-
larını atacaklar. 
Lego mindstorm ev3 robotik setine ait arayüz programı üzerinde sürükle bırak yöntemiyle kodlama yapa-
cak 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 yükledikleri kendi yazılımları-
nı yükleyerek robotlarını tamamlayacaklar. Son aşamada android ve ios yazılımlarına kuracakları uygulama-
larla cep telefonu ya da tabletleri ile robotlarını kullanmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Kurulacak olan takım 
ile First Lego League (FLL) yarışmalarına katılım sağlanacaktır. 
*Seçmeleri yapılacaktır.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10  ÖĞRENCİ SAYISI: 8 SORUMLU ÖĞRETMEN: HAKAN SAĞLIK
ÜCRETİ: 1. DÖNEM 500 TL - 2. DÖNEM 300 TL



•• • 

KULUP SAATLERi 

• 

DIŞINDAKI ÇALIŞMALAR 



TEDXYOUTH@ALKEV 
MIMESIS

ALKEV MÜNAZARA

TEDxYouth@ALKEV is an independently organized TEDx 
event, which is going to be held on
February 21, 2020 with the theme: MIMESIS – the second 
official TEDx event at ALKEV High
School. The reactions of our young audience throughout 
and after the event was truly memorable
last year and the tradition still lives!

• Münazara,  öğrencilerimizin değişen dünya şartlarında
kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebilmeleri,
tartışma becerilerinin gelişmesi ve öğrencilerde tartışma
etiğinin oluşmasında yardımcı olmayı amaçlar. Münazara
takımımız öğrencilerimize organize bir şekilde düzenli
olarak özgür tartışma platformunu sağlamayı amaçlar.
• Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin kişisel gelişimlerine
katkıda bulunmak okulumuzda gerekli münazara eğitimini
alan öğrencilerimizin farklı kurumların düzenleyeceği
etkinliklere katılımlarını sağlamak hedeflenmektedir.

ORGANIZER: SEDA ÇAKIR   CO-ORGANIZER: PIRILSU KESKİNER 
CO-ORGANIZER: ŞÜKRAN YAĞMUR YILDIRIM 
OUR COMMITTEE WILL ACCEPT APPLICATIONS FOR TEDX STUDENT SPEAKERS IN NOVEMBER 2019. 
SHOULD YOU HAVE THE WILLINGNESS TO APPLY, PLEASE START THINKING ASAP!

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10    ÖĞRENCİ SAYISI:  12
ÇALIŞMA SORUMLUSU: ÖZLEM KAYABAŞI



WORLD SCHOLAR’S CUP
DÜNYA BİLGİNLER KUPASI
Dünyada kırktan fazla ülkede gerçekleşen, “World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler Kupası) 2007 yılından bu 

yana düzenlenmektedir. Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak ve 

öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını  keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Ay-

rıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar 

üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır.

‘World Scholar’s Cup turnuvasında; üç öğrenciden oluşan takımlar halinde yarışılır. Turnuva, dört temel bö-

lümden oluşmaktadır: ”The Scholar’s Challange, Collaborative Writing, The Team Debate ve The Scholar’s 

Bowl”. Bu bölümlere ek olarak ayrıca bazı turnuvalarda sosyal ve akademik olarak ek bölümler de  yer alabil-

mektedir. 

Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen bölgesel turnuvada ilk 10’a giren takımlar haziran ayının sonunda 

düzenlenen  Dünya Turnuvası’na katılmaya hak kazanırlar. Bu turnuvada da başarılı olanlar her yıl Kasım ayın-

da Yale Üniversitesi’nde düzenlenen “Tournament of Champions”a (Şampiyonlar Turnuvası) katılma hakkını 

elde ederler.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10. SINIFLAR  ÇALIŞMA SORUMLUSU: CANSU KUZİK



ÖDÜL PROGRAMI
DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD
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 mücade-

le esasına dayanmaktadır. Gençlere dengeli, rekabete dayanmayan, kişisel keşif ve olgunlaşma, kendine gü-

ven, 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 tamamla-

mak 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 SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR
ÇALIŞMA SORUMLUSU: TULU DERBİ, DERYA TAN, ÖMER UZUN, VİLDAN KOCAOĞLU
* HER YIL ZORUNLU OLARAK KATILIM SAĞLANMASI GEREKEN ŞEHIR DIŞI KAMP PROGRAMI VARDIR.



GLOBAL ISSUES NETWORK (GIN)

SCHÜLERZEITUNG
OKUL DERGİSİ

Öğrencilerin (özellikle IB öğrencilerinin),özgüvenlerini 
kazanması, takım çalışması bilincini pekiştirmesi, kendini 
ifade edebilmesi, uluslararası öğrencilerle paylaşılan ortamı 
gözlemlemesi, araştırma becerisi kazanması ve İngilizce’yi 
geliştirmesi ve kullanması, sosyal olarak gelişimlerin sağlan-
ması amaçlanmıştır.
GIN Kulübünün, öğrenci CV’sinde bulunması öğrencinin 
akademik başvurularında etkili bir faktördür.

In dieser AG wird gemeinsam eine Schülerzeitung 
geschrieben. Die Schüler bestimmen die Themen und 

schreiben über die selbstgewählten Themen. Hierbei wird 
die Schreibkompetenz gefördert.

Bu kulüpte, öğrencilerin kendi belirlediği konuları araştıra-
rak metin yazıp yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlan-
maktadır.

GRUP SEVİYESİ: 9. VE 10. SINIF        ÖĞRENCİ SAYISI: 12   ÇALIŞMA SORUMLUSU: BÜŞRA ALGIN
OKUL ÜYELİK ÜCRETİ: 350 EURO     ÖĞRENCİ ÜYELİK ÜCRETİ: 150 EURO AVRUPA’DA 
BELİRLENECEK ÜLKEDE SUNUMA KATILINDIĞINDA, YOL, KONAKLAMA VB. HARCAMALAR.

GRUP SEVİYESİ: HAZIRLIK, 9, 10 VE 11.SINIFLAR    ÖĞRENCİ SAYISI: 10 
SORUMLU ÖĞRETMENİ: FULYA TUĞYAN 




