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ALD Kadın Platformunun 2008 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi
iĢbirliği ile sürdürdüğü „‟Ben ÇalıĢmak Ġstiyorum‟‟ projesinin
4.üncüsü 01 Temmuz 2011 tarihinde baĢladı.
Türkiye‟nin doğu kesimindeki üniversitelerde okuyan , tercihen Ġstanbul‟u hiç görmemiĢ olan kız öğrencilere
ALD mezunlarının yönetici veya iĢveren oldukları Ģirketlerde bir
ay süre ile staj imkanı sağlayan , Cumartesi ve Pazar günleri
kiĢisel geliĢim çalıĢtayları ve kültür gezileri ile desteklenen bu
proje ile kadınların çalıĢmak istemelerini teĢvik etmek, hayallerinin geniĢlemesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Erzurum Atatürk, Kars Kafkas ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinden olmak üzere 20 kız öğrencinin bu yılki katılımı ile 2008‟den
bu yana katılanların sayısı 70 kız öğrenciye ulaĢmıĢtır.

ALD KOROSU HAREM CAFE‟DE EĞLENDĠ

Bir yılı aĢkın süredir çalıĢmalarına devam eden ALD Koro Grubu
kendilerinin çalıp söylediği gecelerden birini 6 Temmuz ÇarĢamba akĢamı Harem Cafe- Levent‟te
gerçekleĢtirdi.
Her geçen gün daha da geliĢtirdikleri bir repertuardan seçilmiĢ
Ģarkılarla eğlenen koro, mekânda bulunan diğer kiĢiler tarafından da beğeni ile izlendi.
Gecenin bir baĢka güzel yanı ise, bu güzel mekânın sahiplerinin de
AL‟li olmaları idi. ‟85 mezunları Gülgün Dillioğlugil ve Hande
ErdöĢ‟ün Harem Cafe‟sinin her köĢesine iki AL‟li hanımın ellerinin
değdiği belli oluyordu.
Her yönü ile Avusturya Liselilerin
organizasyonu olan bir gecenin
ALEV‟LĠLER UZAYA ÇIKMAYA HAZIR
Özel ALEV Ġlköğretim Okulu 5. Sınıf nasıl güzel geçtiğini fazla anlatmaöğrencileri, 13-18 Haziran tarihleri ya gerek yok, sizler onu zaten taharasında, dünyadaki 3 uzay kam- min edersiniz.
pından biri olan Ġzmir Uzay Kampı‟nda 6 gün boyunca astronotların
aldığı eğitimleri alarak, uzaya çıkTEKNE ĠLE MEHTAP TURU
maya hazırlandı.
Ġsteyen her 5. sınıf öğrencisinin Avusturya Liseliler Derneği‟nin yaz süresince her ayın ikinci Salı‟sında düzenlediği “Boğaz‟da
katılabildiği 6 günlük eğitim progratekne ile mehtap turu” 12
mında minik ALEV‟ liler, filmler ve video animasyonlarıyla uzay
Temmuz 20011 gecesi yapılyolculuklarının bilimsel temellerini öğrenerek gözlemevindeki
dı.
teleskopla gezegenlerle yıldızları gözlemlediler. Uygulamalı olaHaziran ayında 120 kiĢinin
rak, NASA‟nın astronot eğitim simülatörlerinde Ay yüzeyinde
katıldığı, Ģarkıların söylendiği
nasıl yürüneceğini, astronotların uzay mekiğine bağlı olmadan
tekne turuna karĢın bu defa
uzayda nasıl hareket ettiklerini öğrenen öğrenciler, kampta; asttura 50 kiĢi katılmıĢtı ve sohronotlar gibi yemek yiyor, uyuyor ve astronot kıyafetleri giydiler.
bet ağırlıklı bir gece idi. GeceGerçek bir uzay mekiği ortamı sağlanan özel bölümde ise çeĢitli
ye pırıl, pırıl bir mehtabın
görevler üstlenerek verilen görevleri arkadaĢlarıyla birlikte uygueĢlik etmesi tüm yorgunluklalamayı öğrenen 5. sınıf öğrencileri, bu çalıĢmalarla küçük yaĢta
rın unutulduğu keyifli bir gecetakım çalıĢmasını öğrendiler.
nin yaĢanmasına neden oldu.
NASA tarafından eğitilmiĢ uzmanlar
Ağustos ayının 2.nci Salı‟sında yapılacak tekne turunda buluĢmak
tarafından, kalkıĢlarından yatıĢlarına
üzere………
kadar eĢlik edilen öğrenciler, kamp
programı çerçevesinde; laboratuar
çalıĢmaları da yaparak sadece teorik
AL MEZUNU LĠSANSLI YÜZÜCÜNÜN BAġARISI
değil uygulamalı eğitim alma imkânı
Avusturya Lisesi 92 mezunu Pelin Çelik‟in de lisanslı yüzücü olarak
buldular.
yer aldığı GS Master Yüzme Takımı 2 Temmuz‟da Ġzmir Urla‟da ilki
gerçekleĢtirilen 1.Türkiye Açık Su ġampiyonası‟nda birinci oldu.
VĠYANA SANAYĠ ODASI‟NDAN AL‟ LĠ ÖĞRENCĠYE BURS
Pelin Çelik aynı zamanda, AL mezunu ve GS‟de lisanslı olarak yüzAvusturya Lisesi‟ nde düzenlenen Matura töreninde, St. Georg müĢ eski sporculara ulaĢmaya çalıĢıyor ve onları GS Master Yüzme
Takımı‟na davet ediyor. Ġrtibat: pelin.celik@ozensanas.com
Ticaret Lisesi´nden bu sene mezun
Pelin Çelik‟e baĢarılarının devamını diliyoruz.
olan BaĢak Bilgin´e 25.000,- Euro
tutarında bir burs verildi. Özel Viyana
Modul Üniversitesi´ndeki tüm öğrenim
masraflarını karĢılayan bu burs, Viyana
Sanayi Odası´nın üst düzey temsilcileri
tarafından sunuldu.
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