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Öğrencilerimizin; yaratıcılıklarını kullanarak ürün ortaya 
çıkarmalarını, zamana karşı en iyi çözümü üretmelerini 
ve ortak hareket ederek takım çalışmalarını 
güçlendirmelerini sağlamak temel 
amacımızdır. 

STEM alanları olan Matematik, 
Teknoloji, Bilim ve Mühendislik konuları 
çalışmalarımızın merkezinde yer alırken 
ürünlerimizi tiyatro, resim ve müzik gibi sanat dalları ile 
destekleriz.

Destination Imagination

Sorumlu Öğretmenler:  Nihan Kabalak – Lamia Aktaş Gülen - İsmail Serdar
Öğrenci Sayısı:  7 Ücret:  1. DÖNEM 1000 TL 2. DÖNEM 500 TL

* ANTALYA’DA YAPILAN ULUSAL YARIŞMAYA KATILACAĞIZ. TURNUVA KATILIM PAYI, ULAŞIM, 
KONAKLAMA, YEMEK ÜCRETİ DAHİL OLMAK ÜZERE GEREKLİ MİKTAR YAKLAŞIK OLARAK 
4000TL’DİR.
* AMERİKA’DA YAPILAN ULUSLARARASI YARIŞMA KATILIMIMIZ İÇİN GEREKLİ MİKTAR YAK-
LAŞIK OLARAK 4000 DOLARDIR. (ANTALYA’DA YAPILAN ULUSAL YARIŞMADA DERECE AL-
DIĞIMIZ ZAMAN ULUSLARARASI YARIŞMAYA KATILIM HAKKI KAZANACAĞIZ.)

Öğrencilerimizi;
- Fen, Matematik, Teknoloji ve Tasarım (STEM) alanlarında uygulamalar yapılırken öğrencilerin iş 
birliği içinde ilgi alanları doğrultusunda eğlenerek çalışmalarını sağlamak.
- Öğrencilerin sahip olması gereken 21. Yüzyıl becerilerini (yaratıcılık, eleştirel düşünme, 
problem çözme, iletişim, iş birliği, 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 bularak ilgileri doğrultusunda proje 
üretmeleri sağlanacaktır.

Sorgulayan Beyinler-STEM

Sorumlu Öğretmenler:  Ayşin YAKAR - Asiye ÇATAL
Öğrenci Sayısı:  10 Ücret:  1. DÖNEM 250 TL 2. DÖNEM 250 TL
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Serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler 
aracılığıyla el becerilerimizi ve yaratıcılığımızı 
geliştireceğiz. Seramik kili, modelaj kalemi, boya, 
atık malzeme, kağıt hamuru, sanat kili, oyun hamuru 
gibi çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu 
tasarımlar  yapacağız. Kil ile yaptığımız seramik ve 
heykelleri seramik fırınında 8 saat pişireceğiz ve daha 
dayanıklı hâle getirdikten sonra rengarenk boyayacağız, 
sergileyeceğiz. Sanat eseri analizi yöntemiyle 
kendini daha iyi ifade etme, sorun çözme, eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirirken farklı dönemlere ait 
heykeltıraşları tanıyacağız ve onlardan ilham alacağız. 

Basketbol kulübü olarak hedeflerimiz 
öğrencilerimizin koordinasyon, çabukluk, 
kondisyon ve manipülatif becerilerin gelişimi 
ile çalışmalarda başarılı olan öğrencilerimiz 
ile İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerinin düzenlemiş oldukları 
turnuvalarda okulumuzu temsil etmektir. 
Öğrencilerimiz ait olma, birlikte hareket 
etme, fair-play, iş birliği gibi sosyal beceriler 
kazanacaklardır.

HEYKEL KULÜBÜ

BASKETBOL

Sorumlu Öğretmenler:  EZGİ SÖNMEZ
Öğrenci Sayısı:  10 Ücret:  250 TL

Sorumlu Öğretmenler:  KORAY HAKKI ÖZTÜRK
Öğrenci Sayısı:  10 Ücret:  -
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Futbol kulübü olarak hedeflerimiz öğrencilerimizin 
koordinasyon, çabukluk, kondisyon ve manipülatif 
becerilerin gelişimi ile çalışmalarda başarılı olan 
öğrencilerimiz ile İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüklerinin düzenlemiş oldukları 
turnuvalarda okulumuzu temsil etmektir. Öğrencilerimiz 
ait olma, birlikte hareket etme, fair-play, iş birliği gibi 
sosyal beceriler kazanacaklardır.

Kulübümüzün amacı, öğrencilerimizin ritim duygusunu 
takım ruhu içerisinde geliştirirken kulübümüzde yer 
alacak olan öğrencilerden oluşan bando takımımızın, 
anma töreni ve milli bayramlarda görev almasını 
sağlamaktır.

FUTBOL

ALKEV Bando Kulübü

Sorumlu Öğretmenler:  AHMET VATANSEVER
Öğrenci Sayısı:  14 Ücret:  -

Sorumlu Öğretmenler:  ASLI BAŞ - CAN TEKİN
Öğrenci Sayısı:  20 Ücret:  -
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Öğrencilerimize ülkemiz ve dünyada yaşanan 
gelişmeler ile ilgili kendilerini ifade etme olanağı 
tanımak.

Kültürel öğelerimizden birisi olan halk oyunları 
ile Türk kültürünü öğrencilerimize tanıtarak, bir 
yöreye ait kareografi hazırlamak.

ALKEV’in Sesi (Radyo Kulübü)

Halk Oyunları

Sorumlu Öğretmenler:  Semanur DOĞAN - Sevda AKIN - Levent ÖZTÜRK
Öğrenci Sayısı:  10 Ücret:  -

Sorumlu Öğretmenler:  Gamze AKBAŞ
Öğrenci Sayısı:  20 Ücret:  -

ALKEV’in

SESİ
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Öğrencilere Almanca dersinde öğrendiklerini 
etkinliklerle aktif bir şekilde sunacakları, 
okuma-anlama, dinleme, yazma ve konuşma  
temel becerilerini daha da geliştirecekleri 
eğlenceli bir ortam sunuyoruz. 

Öğrencilerimizin İngilizce dersinde öğrendiklerini, 
etkinliklerle aktif bir şekilde sunacakları, okuma-
anlama, dinleme, yazma ve konuşma temel becerilerini 
daha da geliştirecekleri eğlenceli bir ortam sunuyoruz. 

HILFSAKTION

E.F.C (English Fun Club)

Sorumlu Öğretmenler:  TARIK ERYALÇIN-ÖMER UZUN-DERYA ASLANBAŞ-ELİF PÖGE
Öğrenci Sayısı:  20 Ücret:  -

Sorumlu Öğretmenler:  Merlin ATASOY
Öğrenci Sayısı:  12-15 Ücret:  -
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Öğrencilere Almanca dersinde öğrendiklerini 
etkinliklerle aktif bir şekilde sunacakları, 
okuma-anlama, dinleme, yazma ve konuşma  temel 
becerilerini daha da geliştirecekleri eğlenceli bir 
ortam sunuyoruz. 

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 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.

KOCHSTUNDE

FİLOGRAFİ VE BECERİ KULÜBÜ

Sorumlu Öğretmenler:  TARIK ERYALÇIN-ÖMER UZUN-DERYA ASLANBAŞ-ELİF PÖGE
Öğrenci Sayısı:  10 Ücret:  1. DÖNEM 300 TL 2. DÖNEM 300 TL

Sorumlu Öğretmenler:  MERVE ÇANAKCI AYVAZ
Öğrenci Sayısı:  12 Ücret:  250
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Pro Makerlar; 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. 
Bu kulüpteki öğrenciler maker kültürünü benimserler. 
Maker kültürü bireye; ürün odaklı iş birlikli çalışma, 
deneyimle öğrenme, takım çalışması, yaratıcılık gibi 
geleceğin bireylerinde olması gereken becerileri 
kazandırır.

Öğrencilerin;
• Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler 
geliştirmesi,
• Hızlı ve doğru karar vermesi,
• Sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi,
• Bireysel, takım hâlinde ve rekabet ortamında çalışma 
becerileri geliştirmesi,
• Problem çözmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi
• Yarışma sınavlarına katılması (Türkiye Okullararası 
Zeka Oyunları Şampiyonası, Beyin Olimpiyatları, 
Matbeg vb.) amaçlanmaktadır.

Pro Maker Kulübü

MATLETİZM

Sorumlu Öğretmenler:  Hakan Ataş - Buket Avinal
Öğrenci Sayısı:  12 Ücret:  -

Sorumlu Öğretmenler:  Hilal Esra YILMAZER
Öğrenci Sayısı:  10 Ücret:  400 TL



9

INTERNATIONAL DANCE DAY

Modern dans ve jimnastik eğitimi 
almış kız öğrencilerimiz ile 
gösterilere; yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.

Masa Tenisi Kulübü olarak hedeflerimiz 
öğrencilerimizin koordinasyon, çabukluk, el göz 
kordinasyonu ve manipülatif becerilerin gelişimi 
ile çalışmalarda başarılı olan öğrencilerimiz 
ile İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerinin düzenlemiş oldukları 
turnuvalarda okulumuzu temsil etmektir. 

MODERN DANS VE JİMNASTİK KULÜBÜ

MASA TENİSİ

Sorumlu Öğretmenler:  ESİN DÖNMEZ
Öğrenci Sayısı:  10 Ücret:  -

Sorumlu Öğretmenler:  Ayşe TÜKENMEZ
Öğrenci Sayısı:  - Ücret:  -


