
 

Okulumuz Fevzi Keskinoğlu AnadoluLisesi 23-29 Mart  tarih-

leri arasında “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programla-

rı Başkanlığı” tarafından finanse edilmekte olan “Energy for 

Life” (Yaşam İçin Enerji) konulu projemizin Finlandiya’daki 

görüşmelerine katıldı. 

Finlandiya’da ki görüşmelere ortak ülkelerimiz olan İn-

giltere, İtalya, Litvanya, Almanya, Finlandiya ve Polonya’dan 

iki öğrenci ve iki öğretmen şeklinde toplantıya katılmışlardır. 

Okulumuzu temsilen görüşmelere okulumuzdan iki öğretmen 

iki öğrenci katılmışlardır. 
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Toplantı boyunca görüşülen 

konu “Avrupa Ülkelerinde 

ve Türkiye’de Biyoenerji 

Kaynaklarının Kullanımı” 

üzerine olmuştur . Toplantıya 

katılan öğrenciler ve öğretmenler 

çeşitli gezilerle ve etkinliklerle ye-

nilenebilir enerji kaynaklarından 

“Bio Enerji” üerine çeşitli çalışma-

lar yapılmıştır. 

Toplantı boyunca öğrencilerin çok kısa sürede kaynaş-

maları bütün ortakların ilgisini çekmiştir. Öğrencilerin kısa sü-

rede kaynaşmalarının temelinde kültürel ve sosyal saygı yer 

almaktadır. Öğrencilerimiz Finlandiya’da Finli ailelerin yanın-

da kaldılar ve orada Finlilerin yaşantılarını canlı olarak izledi-

ler Yine öğrencilerimiz öğrendikleri yabancı dili günlük yaşan-

tılarında kullanma şansı yakaladılar ve bu sayede öğrencileri-

miz kendilerine olan özgüvenlerini geliştirmişlerdir. 

TOPLANTI KONUSU 



 Öğrencilerimiz orada edindikleri de-

neyimleri hayat boyu unutmayacakla-

rını Finlandiya’nın Suomussalmi 

kentinde çok hoş vakit geçirdiklerini 

ifade ettiler. Aynı zamanda orada edin-

dikleri deneyimlerini hazırlayacakları 

afiş, broşür ve sunularla arkadaşlarıyla 

paylaşacaklardır. Öğrencilerimiz yap-

tıkları tanıtım çalışmaları ile  

projemizin sonuçlarının öncelikle okulumuz-

da ve sonra ilçemizde  yaygınlaştırılmasına 

yardımcı olacaklardır. Finlandiya ziyareti öğ-

rencilerimiz üzerinde büyük izlenimler oluş-

turmuş ve öğrencilerin neredeyse tamamı çok 

iyi bir kaynaşma sergilemişlerdir. Projemiz 

doğrultusunda öğrencilerimiz ve öğretmenle-

rimiz açısından beklenen sonuçları aldığımızı 

söyleyebiliriz. 

 

 

BU BUROŞÜR  COMENIUS PROJEMİZİN SONUÇLARININ 

 YAYGINLAŞTIRILMASI ADI ALTINDA PROJE BÜTÇESİ  

KULLANILARAK HAZIRLANMIŞTIR. 
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