
 

Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi 7 Ekim’ de Avrupa Birliği Eğitim ve Genç-

lik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilmekte olan 

“Energy For Life” (Yaşam İçin Enerji) konulu projesinin ilk ziyareti olan Al-

manya’da ki görüşmelerini tamamladı ve yurda döndü. 

Görüşmelerin temelinde İngiltere, Türkiye, İtalya, Litvanya, Almanya, Finlan-

diya ve Polonya gibi ortak ülkelerdeki Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve 

Güneş Enerjisinin’nin kullanımı vardı. 

Bu görüşmelere Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesinden Okul Müdürü Hayrettin 

HANGÜL, İngilizce Öğretmeni İsmail ARSLAN ve Okul Öğrencilerinden İzel 

Özen DEMREN ve  Harun GÖK  katılmışlardır. 

Türkiye’de kullanılmakta olan  Yenilenebilir Enerji Kaynakları hakkında bil-

gilendirme yaptık ve ilçemiz Akhisar’ı anlatan sunum gerçekleştirdik. 
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Okul  olarak ilk proje deneyimimizi 

yaşamakta olduğumuzdan bizim için 

son derece eylenceli ve heyecan verici 

bir proje ziyaretini geride bıraktık. Biz 

proje ziyareti boyunca iş hayatındaki 

ve eğitim alanındaki Alman disiplinini 

yerinde gözlemledik. Ev sahibi olan 

proje koordinatörümüz aynı zamanda 

bize çeşitli turistik geziler yapma fır-

satı sundu. Bunun yanında Almanya’-

nın çeşitli kültürel faaliyetleri hakkın-

da da bilgi sahibi olduk. 

Kısacası bizim için oldukça bilgilendirici ve kaynaştırıcı bir  eğitim toplantısını 

geride bıraktık. 

Öğrencilerimize nasıl bir hafta geçirdiklerini sorduk , işte cevabı; 

Harun GÖK, “Yurt dışına ilk defa çıktım. Benim için çok büyük bir deneyimdi. 

Yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir aile ve yeni arkadaşlar sanırım benim için 

çok heyecan verici bir mutluluktu. Gitmeden önce biraz korku da vardı diyebili-

rim. Ancak Almanya’ ya varıp ilk saatleri geçirdikten sonra her şey çok farklı 

oldu. Ben bir Türk ailede kaldım.  

TOPLANTI KONUSU 



 

Bir hafta boyunca Almanya’da çok güzel arka-

daşlıklar edindim. Hala bir çoğuyla çeşitli ileti-

şim araçları yoluyla yazışıyoruz. Belki de haya-

tım boyunca elime geçmeyecek olan bir fırsat 

ile Almanya’da tarihi ve turistik yerleri ziyaret 

etme şansım oldu. Umarım bu fırsatı ileride tek-

rar yakalarım. Bize bu imkanı sağlayan herkese 

teşekkür ediyorum”. 

Aynı ziyarete katılan öğrencimiz İzel Özen 

DEMREN edindiği deneyimleri şöyle anlatıyor, 

“Altı Ekim sabahı beklide hayatımın  en heye-

canlı ve en güzel günlerinin başlangıcı. 

Birazcık uçak korkumun dışında harika bir yolculukla ve 

çok kolay bir şekilde Almanya’da bulunan Wüpperfürth  

şehrine vardık. Ben Alman bir ailenin evinde kalacağım 

için biraz endişelerim vardı ancak daha hava alanındaki 

ilk sıcak karşılamayla beraber benim bütün endişelerim 

ve korkularım yok olmuştu. Ev sahibimiz olan Sofi be-

nim bir hafta boyunca arkadaşım olacağını sanıyordum 

ama biz beklide her gün bir birimize merhaba diyoruz ve 

hatta gelecek yaz tatili için buluşma planı bile yaptık. Al-

manya’da bir hafta boyunca çok yerler gezdik ve çok ha-

rika arkadaşlıklar kurduk. Öyle ki Alman arkadaşlarımız 

sınıfımızdaki bütün arkadaşlarımıza hediye olarak çikola-

ta bile gönderdiler. Kısacası, öğretmenimizin söylediği 

kültürel kaynaşma gerçekleşmiş oldu. 

 

Comenius Projemizle beraber Avrupa kültürünü tanıma, ve kendi kültürümüzü de Avrupa’ya tanıtmak 

için bütün gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.İlçemizde birçok okulumuzun bu çalışmalarda 

aktif yer almasını destekliyoruz. 

 

COMENIUS İLE YAŞADIĞIMIZ GÜZELLİKLERİ SİZLERLE  

PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ. 
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