ŞUBAT 2012
BIRAKIN 4+4+4’ü de ‘BİR KIVILCIM da SİZ ÇAKIN’!
Eğitimde re-form yapılacakmış. Sekiz sene kesintisiz eğitim mi, yoksa
4+4+4 mü, yoksa 3X4 mü? Herkes bir şeyler söylüyor kafalar karışık. Bilen
bilmeyen konuşuyor ve yorum yapıyor. Ahkam kesen kesene…
Siz onu bunu bırakın başımıza ne geliyorsa olan veya olmayan eğitimden
geliyor. Konuşmaları ‘ağzı’ olanlara bırakın ve de eğitimin önemine, geleceğin yöneticilerinin daha iyi eğitilmelerine inanıyorsanız vakit kaybetmeden
harekete geçin ve BİR KIVILCIM da SİZ ÇAKIN!
Biz Avusturya Liseliler Türkiye’deki en iyi eğitimlerden birini aldığımıza inanıyoruz ve de bizden sonraki nesillere de iyi bir eğitim imkanı bırakmak istiyoruz. ALEV OKULLARI ile bu yolda kararlı olarak yürümeye devam ediyoruz.
Ömerli deki kampüsümüzde, ilköğretim kısmının sıkışıklığını giderip önünü
açacak, yeni lise binası inşaatımız başlamak üzere. Hedefimiz 2012-2013
ders yılında bu binaları kullanıyor olmak.
Bizden sonraki nesillere daha iyi imkanları olan bir eğitim kurumu bırakmak, isminizi okulun duvarında ölümsüzleştirmek istiyorsanız ‘BİR KIVILCIM
da SİZ ÇAKIN’!
Bir keyfinizden vazgeçin!
Gençlerimizin en az bizim aldığımız düzeyde bir eğitim alabilmeleri için bir
kez lokantada yemek yemekten feragat edin, bir paket daha az sigara için,
bir kez sinemaya gitmekten vazgeçin ve de eğitime katkıda bir çimdik
‘tuzunuz’ olsun; ‘artık çok geç’ demeden!...
Adınıza bir sınıf, bir laboratuar yaptırmak, toplantı salonunda adınızı bir veya
birkaç koltuğa vermek için, lise inşaatında gerekli malzemeleri en iyi fiyatlarla almamızı sağlayacak kişi ve kuruluşlara ulaşabilmemizi sağlamak için
Vakıf’tan Dilek Hanım’ı aramanızı bekliyoruz…
‘Çakacağınız kıvılcımlar, ALEV’ler olarak geri dönecek’ ve karanlıkları aydınlatacaktır.
Haydi şimdi tam zamanı ‘BİR KIVILCIM da SİZ ÇAKIN’!

ÖZEL ALEV OKULLARI “YILIN EN ĠYĠLERĠ” NĠ SEÇTĠ
Bu yıl dördüncüsü gerçekleĢen, “Yılın En Ġyileri” ödülleri 18 Ocak
2012, ÇarĢamba günü ALEV Okulları‟nda düzenlenen törenle verildi. Van depreminde hayatını
kaybeden DHA muhabirleri Cem Emir ve
Sebahattin Yılmaz‟a verilen Onur Ödülü, Emir‟in
kardeĢi Sinem Emir‟e, Yılmaz‟ın eĢi Gönül Yılmaz‟a sunuldu. Van‟da gerçekleĢtirdikleri haber çalıĢmalarıyla “Özel Ödül”ü alan “ErciĢ‟in Genç Sesi” çocuk muhabirleri
AyĢenur Diler ve Yusuf Mert ġebibuçin büyük
alkıĢ aldılar.
2012 Yılının En Ġyileri Ödül Töreni‟nde; öğrencilerle bir arada olan, Heberler ekibinden Memet
Ali Alabora, Levent Kazak ve yapımcı Elif
Dağdeviren; öğrencilerin herkese muhalif bir
mizah-hiciv programını seçmelerinin kendilerini ĢaĢırttığını ve bu
ödül ile daha büyük bir sorumluluk yüklendiklerini belirttiler. Bay J‟in
üçüncü kez ve Erdil YaĢaroğlu‟nun ikinci kez ödül aldıkları törende
Eyvah Eyvah filmi adına ödülü yönetmen Hakan Algül aldı.
Törende Kanal D, Virgin Radyo, Hürriyet ve Galatasaray Spor Kulübü
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yetkilileri de kurumları adına
plaketlerini aldılar.
ALEV „DE PĠYANO & VĠYOLENSEL DĠNLETĠSĠ
ALV bursiyerlerinden, piyanist Güldiyar Tanrıdağlı ile
Salzburg Mozarteum Akademisi öğretim üyelerinden,
viyolensel sanatçısı David Eggert 24 ġubat 2012 Cuma
günü Özel ALEV Okullarında bir konser verdiler.
Ġlköğretim 4., 5. ve 6.ncı sınıf öğrencileri ile Lise Hazırlık,
10 ve 11.inci sınıf öğrencilerinin izlediği konserde sanatçılar C.Debussy, G. Fauré ve E. Grieg‟in eserlerini seslendirdiler. Güldiyar Tanrıdağlı‟nın besteciler ve çalınacak eserin dinleyenler üzerinde ne tür duygular uyandırabileceği, kendilerinin çalarken neler hissettikleri konusunda bilgi vermesi öğrencilerin dinletiyi
daha fazla ilgi ve keyifle izlemelerini sağladı.

AVUSTURYA LĠSESĠ‟NDEN AÇIKLAMA
“CNN Türk” televizyon kanalında 29.02.2012 Pazartesi günü
yayınlanan Cüneyt Özdemir´in 5N1K programına, halen tutuklu
olan yazar Tuncay Özkan‟ın kızı Nazlıcan Özkan konuk olarak
katılmıĢ, babasının tutuklu olarak bulunduğu cezaevi koĢullarını
ve bu olayın üzerinde bıraktığı etkileri Cüneyt Özdemir´in sorularını yanıtlayarak anlatmıĢtır. Bu arada her hafta cezaevindeki
babasını ziyarete gitmesi gerekçesiyle kendisine okulumuz tarafından tasdikname verildiğini de belirtmiĢtir. ġimdiye dek basında yer alan çeĢitli iddialar karĢısında sessiz kalmayı tercih etmiĢ
olmakla birlikte, Nazlıcan Özkan´ın verdiği yanıltıcı ifadelerin
düzeltilmesi amacıyla, Kurucu Temsilcisi ve o tarihteki Okul
Müdürü olarak, bazı hususları açığa kavuĢturmakta yarar görüyorum.
Öncelikle, uzun bir süre tutuklu kalmak gibi zor bir durumu tanımlamak isterken, “okuldan bu nedenle tasdikname verildi”
iddiası ile okulumuza karĢı bir haksızlık yapılıp yapılmadığının
düĢünülmesi ve yargısız infaz yapılmaması gerekir.
Televizyon programında, öğrencinin yaĢadıkları karĢısında okulumuzun tamamen kayıtsız kaldığı ve Nazlıcan Özkan´a babasını cezaevinde çok sık ziyaret ettiği için tasdikname verildiği gibi
bir izlenim yaratılmıĢtır. Oysa olaylar çok farklı bir Ģekilde geliĢmiĢtir.
Sanata ilgi duymasına rağmen, OKS Sınavı´nda aldığı puan
nedeniyle 2007 yılında Avusturya Ticaret Lisesi´ne kaydolan
Nazlıcan Özkan, Hazırlık sınıfından sonra 9. sınıfta derslerde
ciddi sorunlar yaĢamaya baĢlamıĢtır. Bütün öğretmenleri okul
tarafından öğrencinin babasının tutuklanmasından kaynaklanan özel durumu konusunda uyarılmıĢtır ve öğretmenler, öğrenciye derslerinde yardımcı olmak için gayret göstermiĢlerdir.
Öğrenci, iki dersten baĢarısız olmasına rağmen ġube Öğretmenler Kurulu Kararı ile 10. sınıfa geçmiĢtir.
10. sınıfta öğrencinin derslerde yaĢadığı sorunlar daha da artmıĢ ve devamsızlık yaptığı günlerin sayısında önceki seneye
göre ciddi bir artıĢ olmuĢtur. Okullara, öngörülen 20 günü aĢan
devamsızlıkları mazeretli devamsızlık olarak kabul etme olanağı tanınmıĢ olmakla birlikte, devamsızlık günleri 45 günü (180
günden oluĢan öğretim yılının ¼´ini) aĢtığı takdirde, resmi yönetmeliklere göre bu uygulama mümkün olamamaktadır. Öğrencinin hem çok sayıda derste baĢarısız olduğu hem de 45
günlük devamsızlık sınırına giderek yaklaĢtığı, öğrencinin velisi
olan annesine okul tarafından düzenli olarak bildirilmiĢtir.
2010 yılı Nisan ayında öğrencinin velisi Arzu Özkan, kızının daha
baĢarılı sonuçlar alabilmesi amacıyla, sanat alanında eğitim
veren bir okulda okumasını tercih ettiğini belirterek, tasdiknamesini almak üzere baĢvuruda bulunmuĢtur.
2010 yılı Ağustos ayında, öğrencinin tekrar okulumuza geri dönme isteğinde olduğu medyada yaygın bir Ģekilde açıklanmıĢ,
ancak veli bu konuda bize herhangi bir baĢvuruda bulunmamıĢ,
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne de bir Ģikâyeti olmamıĢtır. Veli,
Nisan 2010´dan beri okulla hiçbir Ģekilde irtibata geçmemiĢtir.
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