MART 2014
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
ALD Kadın Platformunun aynı zamanda
kuruluş yıldönümü olan 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü, ALD bünyesinde her yıl
Kadın Platformunun ve platformun başarıyla yürüttüğü ‘’Ben Çalışmak
İstiyorum’’ projesinin doğum günü olarak kutlanmakta idi.
Bu yıl ALD
Kartçınar Türk Müziği Korosu da yemek
öncesinde bir mini dinleti ile Kadın
Platformu ve projesine desteğini verdi.
Kadın bestekârların eserlerinden oluşan bir repertuarla AL’liler ve dostlarının gecesine renk katan koro büyük
beğeni topladı.
Müzik, dans ve küçük bir piyango çekilişi
ile geçen renkli akşamda ALD Kadın
Platformu yedi yıldır yürütmekte olduğu
BÇİ projesinin şimdiye kadar olan sonuçları ve bu yıl için yapılan hazırlıklar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
BENZERSİZ BİR CUMHURİYET PROJESİ – KÖY ENSTİTÜLERİ
Vakıf merkezimizde düzenlediğimiz
kültürel etkinliklerden biri 10 Mart
2014 Pazartesi akşamı ‘’Benzersiz Bir
Cumhuriyet Projesi- Köy Enstitüleri’’
idi.
Geçen yıl bizlerle ‘’1933 Üniversite
reformu’’ ve ‘’Afrodisyas’’ konulu sunumları paylaşmış olan AL’61 mezunu Mesut Ilgım bu defa Köy Enstitüleri üzerine olan araştırmasını
sundu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önemi, Köy Enstitüleri
projesinin o günkü genç Türkiye Cumhuriyeti’nin gereksinim ve
şartlarına göre geliştirilmiş büyük bir proje olduğunu ve ne yazık ki
1950’li yıllarda sonlandırıldığını görmek, bu proje sonlandırılmamış olsaydı bugün nasıl olurdu konusunda tüm katılımcıları düşünmeye
yönlendirdi.
Mesut Ilgım’a değerli çalışmalarını
bizlerle paylaştığından dolayı bir kez
daha teşekkür ediyoruz.

SEN JORJ HASTANESİ’NDE SERGİ
Avusturya Dış İşleri Bakanlığı’nın
katkılarıyla Avusturya Sen Jorj Hastanesi’nde 28.04.2014 tarihine
kadar Walter Zednicek’in “Rotes
Wien” İki dünya savaşı arasındaki
Avusturya Mimarisi başlıklı sergiyi ziyaret edebilirsiniz.
Sergi, 1919’dan 1939’a kadar olan dönemde Viyana’da yaratılmış
mimari çalışmaları kapsıyor.
Sergiyi Pazartesi-Cuma saat 09:00-16:00, Cumartesi saat 09:0014:00 arasında ziyaret edebilirsiniz.
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ALEV’Lİ JİMNASTİKÇİLERDEN ULAŞILMASI GÜÇ REKOR
ALEV’li jimnastikçiler İstanbul Şampiyonasında ulaşılması neredeyse
imkansız bir başarıya adlarını yazdırdı. Altı kategoride yarışmalara
katılan takımlar, takım halinde
dört kategoride 1’inci, bir kategoride 2’inci, bir kategoride de 4’üncü
oldu. Takım dışında ferdi olarak yarışan sporculardan Doğu Ata
Çobandede 3’üncülük, İlyas Topçu 5’incilik, Hakan Cengiz 6’ınclık,
Beril Egeli 6’ınclık kazandı.
20-21 Mart tarihlerinde Burhan Felek Spor Salonunda yapılan ve
toplam 23 okulun katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Jimnastik İl
Birinciliği yarışmalarında ALEV’li takımlar minik 2 kategorisinde
kızlarda dördüncü, erkeklerde birinci,
minik 1 kategorisinde kızlarda birinci, erkeklerde ikinci, küçükler kategorisinde hem kızlarda hem erkeklerde birinci oldular.
ALEV’i en iyi şekilde temsil eden
bütün sporcuları kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

JUNIOR MODEL UNITED NATIONS KONFERANSI YAPILDI
JMUN (Junior Model United NationsJunior Model Birleşmiş Milletler) tüm
dünyada yapılan sayılı “junior” konferanslardan biridir.
JMUN her yıl 11 – 14 yaş arası ortaokul öğrencileri için düzenlenen ve Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan iki-üç günlük bir konferanstır.
Konferansa katılan okulların öğrencileri, bir BM üyesi ülkeyi temsil
ediyorlar ve okulları için belirlenen ülkenin görüşleri çerçevesinde
BM komitelerindeki çalışmaların ve BM Genel Kurulu’nun simülasyonunu İngilizce olarak gerçekleştiriyorlar.
Bu konferansa kabul edilen ilk ve tek, ikinci dili İngilizce olan okul
Özel ALEV Okulu 7’inci sınıf öğrencilerinden bir grup bu yıl 14-1516 Mart tarihlerinde Özel Koç Okullarının ev sahipliğini yaptığı
Junior Model United Nations- Junior Model Birleşmiş Milletler konferanslarında Şili’yi başarıyla temsil etmiştir.
Öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitimcilerimizi kutluyoruz.
SINIRLARI AŞAN TÜRK KADINI: FÜRUZAN!
Özel ALEV Okulları; 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü kapsamında, “Sınırları Aşan Türk
Kadını” olarak, Türkiye’de Sait Faik Hikâye
Armağanı‘nı kazanan ilk kadın yazar olan
ünlü yazar Füruzan’ı ağırladı. Kitaplarında
kadın hakları, eşitlik, ezilen insanlar üzerine konuları ele alan Füruzan’a ALEV Lisesi
gençleri “Kadına Şiddete Hayır!” diyerek özel bir program hazırladı.
Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden birisi olan Füruzan,
Türk öykücülüğünde genellikle "küçük insanlar" diye adlandırılan
toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, duyarlıklı iç dünyaları keşfedilmemiş insanlarını yazmıştır. Öykünün yanı sıra edebiyatın birçok farklı türlerinde eserler vermiş, öykülerinin bazıları tiyatro sahnesine
ve sinema perdesine taşınmıştır. Gülsün Karamustafa ile birlikte
yönettiği Benim Sinemalarım filmi, Türk sinema tarihinin en başarılı eserleri arasında sayılır.

