
Bu broşür Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilmekte olan 

projemizin sonuçlarını yaygınlaştırmak adına proje 

kullanarak hazırlanmıştır. 
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Gündemimiz 

POLONYA 

Pszcyna’da proje ortaklarımız 

İngiltere, Türkiye, İtalya, Litvanya, 

Almanya, Finlandiya ve Polonya 

ile birlikte Jeotermal Enerjisi’nin 

kullanımını tartıştık. 

Energy For Life 

Polonya’da ki eğitim sistemi ve bu 

okullarda kullanılan eğitim teknikleri, 

ders işleyişleri, öğrenci ve öğretmenle-

rin eğitime bakış açıları hakkında bilgi-

ler aldık ve çeşitli gözlemlerde bulun-

duk.  

Ayrıca Polonya’ nın tarihi ve turistik 

yerlerini tde anıma fırsatını bulan eki-

bimiz, Krakow şehrinde bulunan ve 

1650 yıllarından kalan Tuz madenleri-

ni ve Nazi kamplarını da ziyaret etmiş-

lerdir.    
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Benim için yurtdışına çıkmak ve orada farklı in-

sanlarla tanışmak hayal gibi bir şeydi. Bu hayal 

Comenius la gerçek oldu. Teşekkürler Comenius 

Projesi.  

Polonyada bir hafta geçirdim.Daha önce bu ka-

dar  güzel bir şehir hiç görmedim. Çok sıcak-

kanlı insanların evinde misafir oldum. Türk ye-

mekleri pişirip onlara tanıttım. Birçok geleneksel 

yemek yedim,. Büyüleyici yerler gezdim. En çok 

etkilendiğim yer Krakow ve Nazi Ölüm Kampı 

oldu. Hayatımdaki en keyifli zamanları geçirerek 

yeni arkadaşlıklar edindim. Bir çok arkadaşımız-

la internet üzerinden görüşmeye devam ediyo-

ruz. Bu da  bana öğrendiğim yabancı dili uygu-

lamalı olarak geliştirme fırsatı sunuyor. 

                                          Simge AÇIK 

        POLONYA PROJE  TOPLANTIMIZ  HAKKINDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Deneyimleri 
Bu gezi sayesinde bir çok arkadaş edin-

dim,İngilizcemi geliştirdim. İlk başta çok 

utangaçtım. Yurt dışına nasıl seyehat 

edileceğini öğrendim. Uçakta yükseklik 

korkumu yendim.İnternet üzerinden on-

ların yüzlerini görmeden iletişim kurdum  

ama bu onlarla ilk kez yüz yüze konuş-

mamdı.Yeni ve güzel yerleri,i gör-

düm.Yeni kültürler öğrenmek beni mut-

lu etti. Bu gezi sayesinde İngilizcemi ge-

liştirdim.Türkler ve Polonyalılar arasında-

ki fyaşantı arklılıklarını  karşılaştırma fır-

satım oldu. 

                                 Yaren YILMAZ 

7-12 Ekim 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafın-

dan finanse edilmekte olan “Energy for Li-

fe” (Yaşam İçin Enerji) başlıklı proje çalışmaları-

nın görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Polon-

ya’nın Pszczyna şehrindeydik. 

Beş gün boyunca süren proje toplanımızda Jeo-

termal Enerji Kaynaklarının kullanımı üzerinde 

durduk. Her ortak ülke kendi ülkelerinde var olan 

Jeotermal Enerji Kaynaklarının ne derece de kul-

lanıldığı hakkında çeşitli sunumlarla bilgilendirme-

ler vardı. 

Bu projedeki amacımız çevre bilinci oluşturmak 

ve insanları yenilenebilir enerji konusunda bilgi-

lendirmektir. Yaptığımız çalışmalarla toplumu-

muzda çevre bilinci oluşturduğumuza inanıyo-

ruz. 

Polonya da öğrencilerimiz kısa sürede kaynaştı-

lar. Comenius Projesinin temel amaçları arasın-

da kültürel kaynaşma, sosyalleşme  ve aktif va-

tandaşlık bilinci gibi kavramlar vardır. Biz bütün 

çalışmalarımızda  bu hedeflerimize ulaştığımızı 

çeşitli olaylarla gözlemliyoruz. 

 
Bu buroşür Comenius “Energy for Life” isimli 
projemizin sonuçlarının yaygınlaştırılması 
amacı ile hazırlanmış ve projemizin bütçesiyle 


