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Hızlı okuma eğitimi; kişinin mevcut okuma 
alışkanlığıyla daha yavaş okuduğu bir metni, 
odaklanarak ve anlayarak daha hızlı okuma becerisi 
kazanmasını sağlar. Kişiye bir metni kelime 
kelime değil, kelime öbekleri ve cümleler hâlinde 
algılatarak okutmak amaçlanır. Bilimsel anlayarak 
hızlı okuma teknikleri sayesinde bu yetkinlik elde 
edilir. Hızlı okumanın mantığında bütünü görme, 
seslendirmeden algılama, beyne daha fazla veriyi 
daha hızlı gönderme esastır.

HIZLI OKUMA KULÜBÜ

Sorumlu Öğretmenler:  TAMER YAŞAR AKÇAALAN - AVNİ GÜZELKAN
Öğrenci Sayısı:  20 Ücret:  385 TL

- Öğrencilerimizi 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,

- Araştırma ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek 
amacıyla her hafta belirlenen temalar doğrultusunda 
deney, tasarım ve uygulamalar gerçekleştirmektir.

SORGULAYAN BEYİNLER

Sorumlu Öğretmen:  AYŞİN YAKAR
Öğrenci Sayısı:  10-15 Ücret:  1. DÖNEM 1000 TL 2. DÖNEM 1000 TL
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Serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktiviteler 
aracılığıyla el becerilerimizi ve yaratıcılığımızı 
geliştireceğiz. 
Seramik kili, modelaj kalemi, boya, atık malzeme, kâğıt 
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 becerilerinin 
gelişimini sağlamaktır. Çalışmalarda başarılı 
olan öğrencilerimiz, İl Gençlik Spor Müdürlüğü 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin düzenlemiş 
olduğu turnuvalarda okulumuzu temsil 
etmektedir. Öğrencilerimiz ait olma, birlikte 
hareket etme, fair-play, iş birliği gibi sosyal 
beceriler kazanacaklardır.

HEYKEL KULÜBÜ

BASKETBOL

Sorumlu Öğretmen:  EZGİ SÖNMEZ
Öğrenci Sayısı:  15 Ücret:  Yıllık 300 TL

Sorumlu Öğretmen:  KORAY HAKKI ÖZTÜRK
Öğrenci Sayısı:  16 Ücret:  -
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Futbol kulübü olarak hedeflerimiz; öğrencilerimizin 
koordinasyon, çabukluk, kondisyon ve manipülatif 
becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Çalışmalarda 
başarılı olan öğrencilerimiz, İl Gençlik Spor Müdürlüğü 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin düzenlemiş 
olduğu turnuvalarda okulumuzu temsil etmektedir. 
Öğrencilerimiz ait olma, birlikte hareket etme, fair-play, 
iş birliği gibi sosyal beceriler kazanacaklardır.

Modern dans ve cimnastik eğitimi almış kız 
öğrencilerimiz ile gösteriye yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.

FUTBOL

MODERN DANS KULÜBÜ

Sorumlu Öğretmen:  AHMET VATANSEVER
Öğrenci Sayısı:  16 Ücret:  -

Sorumlu Öğretmen:  AYŞE TÜKENMEZ
Öğrenci Sayısı:  12 Ücret:  -
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Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırarak okudukları 
İngiliz edebiyatına ait klasik eserleri inceleme, 
yorumlama ve yazma becerilerini geliştirmek.

THE WRITERS OF THE FUTURE
(ENGLISH CLUB)

Sorumlu Öğretmenler:  MERLİN ATASOY - PINAR KAPKIN
Öğrenci Sayısı:  6-12 Ücret:  400 TL

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 işbirlikli çalışma, 
deneyimle öğrenme, takım çalışması, yaratıcılık gibi 
geleceğin bireylerinde olması gereken becerileri 
kazandırır.

MAKER KULÜBÜ

Sorumlu Öğretmen:  BUKET AVİNAL
Öğrenci Sayısı:  10 Ücret:  800 TL
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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 Zekâ 

Oyunları Şampiyonası, Türk Beyin Olimpiyatları, TAZOF vb.) amaçlanmaktadır.

KULÜP TANITIM VİDEOSU QR KOD:

MATLETİZM

Sorumlu Öğretmenler:  HİLAL ESRA YILMAZER - SERKAN TAZEGÜL
Öğrenci Sayısı:  12 Ücret:  600 TL

Hayal gücünüzü ve  yaratıcılığınızı sanatla buluşturuyoruz!
Sürdürülebilir Sanat Atölyesi ile çeşitli materyaller kullanılarak estetik değer taşıyan sanatsal 
ürünler üretmeye istekli, sanatı ve üretmeyi seven öğrencilerimiz ile kulübümüzde buluşmayı 
hedefliyoruz.  Tasarım ve üretim aşamasında üç boyutlu eserlere yer verirken özellikle artık 
materyallerin kullanımının yanı sıra akrilik boya, ebru, rekreasyon, tişört-çanta tasarımları vb. 
çalışmalar ile programımızı gerçekleştireceğiz. 

Bu atölyede öğrencilerimizin 
• Hayal gücünü geliştirerek düşündüklerini çeşitli 

nesneler üzerinde somutlaştırma,
• Sanat eseri oluştururken uygulama basamaklarını 

kullanabilme, 
• Sanatsal materyallerin kullanım becerisini edinme
• Farklı materyalleri tanıyarak kullanabilmek 

becerisi kazanma,
• Okul dışında bienal, yarışma gibi etkinliklere projeler üretip katılarak sanata daha duyarlı 

bireyler olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 

SANAT TASARIM ATÖLYESİ 

Sorumlu Öğretmen:  TUĞBA AFŞAR SAYIN
Öğrenci Sayısı:  16 Ücret:  500 TL
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Eylem odaklı dil gelişimi sağlamak.
Handlungsorientierter Unterricht/Sprachförderung

MADE IN ALKEV

Sorumlu Öğretmenler:  HÜLYA HELVACIOĞLU - EMEL YILMAZ
Öğrenci Sayısı:  15 Ücret:  1. Dönem 500 TL

Sorumlu Öğretmenler:  SIRRICAN BODUR - ASLI KOÇAK
Öğrenci Sayısı:  15 Ücret:  -

Eylem odaklı dil gelişimi sağlamak.
Handlungsorientierter Unterricht/Sprachförderung

SCHREIBEN MACHT DEN MEISTER
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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:  LAMİA AKTAŞ - AYŞE EVRİM KÜÇÜKÖMER
Öğrenci Sayısı:  7 Ücret:  3.500 TL

* Antalya’da yapılacak olan ulusal turnuvaya katılmaktayız. 
 Turnuva 4 gün sürmektedir. Katılım payı, ulaşım, konaklama, yemek ücreti dâhil olmak üzere 

yaklaşık olarak 600 Dolar’dır.
* Amerika’da yapılan Dünya Finali’ne yarışma katılımı için gerekli olan miktar yaklaşık 4000 

Dolar’dır. (Antalya’da yapılan ulusal turnuvada dereceye girdiğimizde Amerika’daki dünya 
finaline katılmaya hak kazanmaktayız.)

Öğrencilerimize ülkemiz ve dünyada yaşanan 
gelişmeler ile ilgili kendilerini ifade etme imkânı 
tanımak.

ALKEV’İN SESİ (RADYO KULÜBÜ )

Sorumlu Öğretmen:  NİHAL ÇETİNKAYA BİTKAY
Öğrenci Sayısı:  8 Ücret:  -

ALKEV’in
SESİ
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Drama: Gerçek dünya deneyimleriyle hayal gücünün bir araya geldiği yerdir.

Öğrencilerimize doğaçlama rol yapma vb. tiyatro tekniklerinden 
yararlanarak grup çalışması içerisinde oyun ya da oyunlar geliştirerek 
bilişsel olarak yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalar ile programımızı 
gerçekleştireceğiz. 

Drama kulübümüze tüm tiyatrosever öğrencilerimizi
bekliyoruz.

RİTİM KULÜBÜ

Sorumlu Öğretmen:  CAN TEKİN
Öğrenci Sayısı:  16 Ücret:  -

DRAMA KULÜBÜ

Sorumlu Öğretmen:  AYBANU AYKUT
Öğrenci Sayısı:  12 Ücret:  -

Başlangıç düzey ritim tekniklerinin öğrenimi ve
farklı ritim kalıplarının farklı ritim aletleri ile 
çalınmasının öğrenimi.


