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HEYKEL KULÜBÜ
• Serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler
aracılığıyla öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek.
• Boya, kil ve atık malzeme, modelaj kalemi, kağıt hamuru,
tel, ytong gibi çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu tasarım yapabilmelerini sağlamak.
• Okul dışında bienal, yarışma gibi etkinliklere projeler üretip
katılarak sanata daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak,
• Sanat eseri analizi yöntemiyle kendini daha iyi
ifade etme, sorun çözme, eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmelerini sağlamak.

SORUMLU ÖĞRETMENLER : Ezgi SÖNMEZ ÖĞRENCİ SAYISI: 10 ÜCRET: YILLIK 200 TL

ÜRETMENLER KULÜBÜ
Üretmenler, elektronik, robotik, 3 boyutlu baskı, kodlama
gibi mühendislik odaklı çalışmalar ve metal-tahta işçiliği gibi
geleneksel sanatları yapan ve ürettiklerini paylaşan kişilerdir. Bu kişiler ürettiklerini kullanarak başta yaşadıkları alanlar olmak üzere çevrelerini güzelleştirmeyi kendilerine hedef
edinirler.
Bu kulüpte, öğrenciler lazer kesim, 3D printer, ahşap-torna
makinaları ve el işçiliğini kullanarak birbirinden farklı ürünler
ortaya koyacaktır.
Üretmenler maker kültürünü benimserler. Maker kültürü
bireye; ürün odaklı iş birlikli çalışma, deneyimle öğrenme,
takım çalışması, yaratıcılık gibi geleceğin bireylerinde olması
gereken becerileri kazandırır. .

SORUMLU ÖĞRETMENLER : Hakan ATAŞ - Lamia AKTAŞ GÜLEN
ÖĞRENCİ SAYISI: 12 ÜCRET: DÖNEMDE 250 TL

DESTINATION IMAGINATION
Öğrencilerimizin; yaratıcılıklarını kullanarak ürün ortaya
çıkarmalarını, zamana karşı en iyi çözümü üretmelerini ve
ortak hareket ederek takım çalışmalarını güçlendirmelerini
sağlamak.
STEM alanları olan matematik, teknoloji, bilim ve
mühendislik konuları çalışmalarımızın merkezinde yer
alırken ürünlerimizi tiyatro, resim ve müzik gibi sanat
dalları ile desteklemek.

SORUMLU ÖĞRETMENLER : Nihan TERZİOĞLU - İsmail SERDAR ÖĞRENCİ SAYISI: 7
Kulüp ücreti 1. Dönem için 900 TL ve 2. Dönem için 300 TL’dir.
Antalya’da yapılan ulusal yarışmaya kesin olarak katılmaktayız ve katılımımız için gerekli miktar
yaklaşık olarak 1500 TL’dir..
Amerika’da yapılan uluslararası yarışma katılımımız için gerekli miktar yaklaşık olarak 3000 USD’dir
(Antalya’da yapılan ulusal yarışmada derece aldığımız zaman uluslararası yarışmaya katılım hakkı
kazanmaktayız.)

SANAT - SİNEMA KULÜBÜ
Dinleme/izleme, iletişim kurmanın ve öğrenmenin temel
yollarından biri olup verilen iletiyi doğru bir şekilde anlama, yorumlama ve değerlendirme becerisidir. Görsel ve
işitsel araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaşması
ve bu araçların eğitimde kullanılması etkili bir dinleme/izleme eğitimini gerekli kılmaktadır. Bu kulüp, öğrencilerimizin
dinleme/izleme becerilerini geliştirmelerini, dinlediklerini/
izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme,
eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır.
Öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek düzeylerine uygun
filmler seçilerek yapılan etkinlikler ve eleştirel yorumlama
çalışmaları, öğrencilerin etkili iletişim kurmaları ve toplum
hayatına aktif birer dinleyici/izleyici olarak katılmalarını destekleyecektir.

SORUMLU ÖĞRETMENLER : Avni GÜZELKAN - Tamer Yaşar AKÇAALAN ÖĞRENCİ SAYISI: 8 - 10

SERAMİK VE FİLOGRAFİ KULÜBÜ
• 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 üç boyutlu tasarım yapabilmelerini
sağlamak.
• Okul dışında bienal, yarışma gibi etkinliklere projeler üretip
katılarak sanata daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak,
• Sanat eseri analizi yöntemiyle kendini daha iyi ifade etme,
sorun çözme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini
sağlamak.
SORUMLU ÖĞRETMENLER : Merve ÇANAKCI ÖĞRENCİ SAYISI: 12 ÜCRET: DÖNEMDE 200 TL

DRAMA

Oyun, çocuğun dünyasını yansıtır. Kendini ifade etmesini
sağlar. Oyun, yaratıcılığın göstergesidir.
Oyun, çocuğun öğrenme laboratuvarıdır.
Seni, tiyatronun tüm olanaklarından faydalanarak kendini
daha iyi ifade edebilen bireyler oluşturmaya,
yaratıcılığını ve doğaçlama yeteneği ortaya çıkarmaya,
eyleme dönük olmaya bekliyoruz.

SORUMLU ÖĞRETMEN : Aybanu AYKUT ÖĞRENCİ SAYISI: 14

VOLEYBOL
Voleybol branşının teknik, taktik, koordinasyon, sürat,
çabukluk, dayanıklılık gibi oyun becerilerini öğrencilerimize
performans antrenmanları ile kazandırmak,
Aynı paralelde yetenekli öğrencilerimizle
ALKEV ÖZEL OKULLARI voleybol takımı ilçe müsabakalarına
hazırlık yapmak.

SORUMLU ÖĞRETMENLER : Ayşe TÜKENMEZ ÖĞRENCİ SAYISI: 12

BASKETBOL
Basketbol branşının teknik, taktik, koordinasyon,
sürat, çabukluk, dayanıklılık gibi oyun becerilerini
öğrencilerimize performans antrenmanları ile
kazandırmak,
Aynı paralelde yetenekli öğrencilerimizle
ALKEV ÖZEL OKULLARI basketbol takımı il, ilçe
müsabakalarına hazırlık yapmak.

SORUMLU ÖĞRETMEN : Koray Hakkı ÖZTÜRK ÖĞRENCİ SAYISI: 12

FUTBOL
Futbol branşının teknik, taktik, koordinasyon, sürat,
çabukluk, dayanıklılık gibi oyun becerilerini
öğrencilerimize performans antrenmanları ile kazandırmak.
Aynı paralelde yetenekli öğrencilerimizle
ALKEV ÖZEL OKULLARI futbol takımı ilçe müsabakalarına
hazırlık yapmak.

S O R U M LU Ö Ğ R E T M E N L E R : A h m et VATA N S E V E R Ö Ğ R E N C İ SAY I S I : 1 4

MASA TENİSİ

Masa tenisi temel ve ileri düzey teknik - taktik eğitimin
verildiği kulübümüzde
Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının
düzenlemiş olduğu okullararası masa tenisi
organizasyonlarına katılmayı amaçlamaktayız.

S O R U M LU Ö Ğ R E T M E N L E R : Ü m ra n E RT İ Ş Ö Ğ R E N C İ SAY I S I : 1 2 Ü C R E T: DÖNEMDE 250 TL

SORGULAYAN BEYİNLER - STEM
Fen, matematik, teknoloji ve tasarım (STEM) alanlarında
uygulamalar yapılırken öğrencilerimizin işbirliği içinde ilgi
alanları doğrultusunda eğlenerek çalışmalarını sağlamak.
Öğrencilerin sahip olması gereken 21. yüzyıl becerilerini
(yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim,
işbirliği, üretkenlik, sorumluluk, liderlik ) geliştirmek.
Fen bilimleri konularıyla gerçek yaşam arasında bağlantı
kurmaya teşvik etmek.
Çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler
yapmalarına olanak sağlamak.
Soyut kavramların somutlaştırılmasına ortam hazırlamak.
Bilginin yanı sıra eleştirel ve sorgulayarak düşünmeyi öğretmek, her hafta belirlenen temalar doğrultusunda deney,
tasarım ve uygulamaları, rekabet ortamını eğlenceli kılarak
kendi ürünlerini sunma fırsatı bulacak şekilde ilgileri
doğrultusunda proje üretmeleri sağlanacaktır.

SORUMLU ÖĞRETMENLER : Ayşin YAKAR ÖĞRENCİ SAYISI: 7 ÜCRET: DÖNEMDE 250 TL

