EKİM 2016
ALD OKTOBERFEST

ALEV’DE EKİM AYI

ALD’nin Oktoberfest 2016 etkinliği
2 Ekim 2016 Pazar günü Cezayir
Restaurant’da yapıldı.
Oktoberfest’e özel müzikler eşliğinde geçen etkinlikte, gençlerin katılımı oldukça yüksek düzeyde idi. ALD organizasyonları
arasında gençler tarafından en çok ilgi gören etkinlik belki de Oktoberfest oldu.

Okullarda derslerin ve etkinliklerin yoğunlaştığı bir ay olan
Ekim ayı Özel ALEV Okullarında çok yoğun geçti.
Hava şartlarının da yardımı ile öğrenciler doğa ortamında
bulunan kampüsün imkanlarından yararlanmak fırsatını
buldular.
Anaokulu öğrencileri orman yürüyüşünde
doğadaki zorluklarla başa çıkabilme becerilerini geliştirme imkanını buldular, doğadaki değişimleri gözlemlediler, araştırma
ve keşfetme becerilerini
geliştirdiler.
İlköğretim 7.Sınıf öğrencileri doğada
yaşamak, doğayı yaşamak ve doğa ile
bütünleşmek adına okul bahçesinde
kamp yaptılar.
Bu arada veliler de unutulmadı.
Türkiye’nin tek “Orff Model Okulu” unvanına sahip olan okulun anaokulu
velileri, besteci Carl ORFF tarafından
geliştirilen, müzik, dans ve hareketin
birlikte kullanıldığı Orff Eğitimi ile tanıştı.
ALEV Lisesi’nde ise oldukça çekişmeli geçen münazara
günleri vardı.
‘’Müebbet hapis cezası alanların üzerinde tıbbi deneyler
uygulanmalıdır/ uygulanmamalıdır” tezlerini savunan iki
gruptan “Müebbet hapis cezası alanların üzerinde tıbbi
deneyler uygulanmamalıdır” tezini savunan grup 1. tur
yarı final karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı .
2.yarı finalde ise ‘’Evcil hayvan beslemek yasaklanmalıdır”
tezini savunan gruba karşı antitezi savunan grup finale
çıkmaya hak kazandı.

GELENEKSEL ALEV YENİ YIL ŞENLİĞİ
13.ALEV Geleneksel Yeni Yıl Şenliği bu yıl 10.Aralık
2016 tarihinde gerçekleşecek..
Geliri ile Barış İçin Müzik Vakfı desteklenecek olan şenlikte Türk ve Avusturya mutfaklarından güzel yiyecekler
tatma , öğrencilerin sahne performanslarını ve Barış İçin
Müzik Vakfı Orkestrasının harika bir konserini izleme
olanağınız olacak.

AVUSTURYA KÜTÜPHANESİ’NDE YENİ ETKİNLİK
St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret
Okulu’ndaki Avusturya Kütüphanesi’nde 16 Kasım 2016 Çarşamba
günü Viyana’dan Dr. Manfred Müller,
Kafka edebiyatındaki fantastik ögeleri değerlendireceği ‘’Kafka Evreninin
Öteki Dünyaları /Heterotopien in Kafkas Literatur’’ adlı sunumunu gerçekleştirecektir.
Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe katılım için 0212
313 49 00 no.lu telefondan kayıt yaptırabilirsiniz.
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ALEV Genel Müdür: Fethullah AÇIL facil@alev.k12.tr

29 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyetimizin 93.Yılı öğrencilerimizin güzel sunumları, koro ve tiyatro gösterileri ile
görkemli bir şekilde kutlandı.

