ŞUBAT 2015
HERR HERBERT EDER’İ KAYBETTİK
1949 – 1970 yılları arasında
Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev
yapmış olan Herr Hofrat Mag.
Herbert Eder 8 Şubat 2015 tarihinde Innsbruck’ta vefat etmiştir.
1926 yılında Innsbruck’ta dünyaya gelen Herbert
Eder 1944 yılında lise öğrenimini üstün başarı ile,
1948 yılında biyoloji ve fizik dalında yüksek öğrenimini ve ardından bir yıllık pedagoji stajını tamamladıktan hemen sonra Ekim 1949’da genç bir öğretmen olarak Avusturya Lisesi’ne geldi. Okulun II.
Dünya Savaşından sonra yeniden açıldığı bu dönemde görev aldı. Öğrenciler tarafından sevilen ve değer
verilen bir öğretmen olan Herr Eder okulun biyoloji
koleksiyonunu düzenledi ve yönetime destek verdi.
1959’da müdür yardımcısı, 1966’da müdür oldu.
Eşi Anny’i İstanbul’da tanıdı ve üç çocuğu İstanbul’da dünyaya geldiler. Okul dışında da İstanbul’daki Avusturyalılar Derneği’nde çalıştı, Alman Yaşlılar
Bakımevi ile Sankt Georg Caritas Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı.
1970 yılında öğrencilerine “Sizi temin ederim, hayatımın en güzel yıllarını burada geçirdim… Sankt Georg’a en iyi dileklerimle veda ediyorum ve bu dilekler sadece bu yılın mezunları için değil, Okulumuzdan geçmiş ve gelecek olan insanları kapsamaktadır. “ sözleriyle veda ederek Avusturya’ya döndü.
Kendisini anılarımızda yaşatırken ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
AVUSTURYA LİSESİ’NDE OSTERBASAR
Geliri ile çeşitli yardım kuruluşlarına
ve özellikle Avusturya Hastanesi’nin
yenilenmesine destek olunan geleneksel Osterbasar bu yıl 21 Mart 2015 Cumartesi
günü Avusturya Lisesi’nde gerçekleşecek.
Değişik el işleri, paskalya çikolataları, kitap, Avusturya’dan gelen gıda ürünleri alabileceğiniz, Avusturya
mutfağının tadına bakabileceğiniz Osterbasar saat
12.00 itibariyle başlayacak.
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OStR.PROF.MAG.GERO WEINMANN ALEV ‘DE
St.Georg Avusturya Lisesi Müdür
Yardımcısı OStR.Prof.Mag.Gero
Weinmann danışman olarak Özel
ALEV Okulları’nda göreve başlamıştır.
1950 yılında Viyana’da dünyaya
gelen Gero Weinmann Viyana Üniversitesi’nde matematik ve beden
eğitimi alanında yüksek öğrenimini tamamlamıştır.
1985 yılında öğretmen olarak geldiği Avusturya
Lisesi’nde daha sonra yönetici görevini de üstlenmiş, okulun internet alnında gelişimi ve mezunlarla
ilişkilerinde etkin olmuştur. Türk– Avusturya ilişkilerine katkıları nedeniyle Viyana Eyaleti tarafından
altın madalya ile taltif edilmiş, kendisi ‘’Viyana Eyaleti Türkiye Elçisi’’ olarak adlandırılmıştır.
Kendisine hoş geldiniz diyor, ALEV’de başarılı çalışmalar diliyoruz.
I.DÜNYA SAVAŞININ 100.YILINDA BİR PROJE
Özel ALEV, ALKEV, FMV Işık Ispartakule, Sezin, Enka ve Musevi Ortaokullarının sosyal bilgiler öğretmenleri ve 7.nci, 8.inci sınıf öğrencileri Tarih Vakfı
öncülüğünde ‘’Birinci Dünya Savaşına Katılan Ülkelerden Mesaj Var’’ başlıklı bir proje gerçekleştirdiler. Bu proje ile öğrencilere tarihsel olaylara siyasal, toplumsal, kültürel boyutları ile geniş bir perspektiften yaklaşma, bilimsel okuryazar olabilme ve
empati kurarak nesnel bir tarih bilincine sahip olma becerilerinin kazandırılması hedeflenmekte.
Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte I. Dünya Savaşına katılan ülkelerin tarih ders kitaplarında savaşın
nasıl anlatıldığını inceliyorlar.
ALEV 7.NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ JMUN’DA
JMUN (Junior Model of United
Nations) ortaokul öğrencileri
için tüm dünyada düzenlenen,
BM’in nasıl çalıştığını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan bir konferanstır.
Her okul bir BM ülkesini belirlenen konularda temsil etmektedir.
ALEV öğrencileri bu yıl yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak, cinsiyet eşitliği, evrensel ilköğretim
sağlamak, HIV/AİDS, sıtma ile mücadele, çevresel
sürdürebilirlik, kalkınma için küresel ortaklık kurmak konularında İngilizce olarak Lüksemburg’u
temsil ettiler.

