
 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından 

finanse edilmekte olan “Energy for Life” (Yaşam İçin Enerji) başlıklı 

proje çalışmaları doğrultusunda proje ortaklarımızı Akhisar’ımızda ağır-

ladık. 

Proje ortaklarımız Almanya, İngiltere, Litvanya, Italya, Polonya ve 

Finlandiya’ dan 13 öğrenci ve 15 öğretmen olmak üzere toplam 28 proje 

çalışanı ile okulumuzda proje çalışmalarını gerçekleştirdik. 

 

 

COMENIUS ORTAKLARIMIZI  AKHİSAR’DA MİSAFİR ETTİK 

ZİYARET TARİHİ  

15-20 MAYIS 2014  
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C O M E N I U S  

O R T A K L A R IM I Z  

T Ü R K İ Y E ’ D E  

TOPLONTIYA KATILAN 

ÜLKELER 

Almanya 

İngiltere 

Türkiye 

Finlandiya 

Litvanya 

Polonya 

İtalya 

Proje toplantımızın ilk gününde 

ortak kurumların ve Akhisar Fevzi 

Keskinoğlu Anadolu Lisesi’nin 

hazırlamış oldukları “Innovative 

Energy” konulu sunu çalışmaları 

yapılmıştır. Proje toplantımızın 

diğer günlerinde çeşitli tarihi, tu-

ristik ve kültürel geziler ve çeşitli 

etkinlikler yer almıştır. 

Akhisar’daki proje toplantımızın asıl konusu “Innovative 

Energy” (Yenilikçi Enerji)’dir. Okulumuz ve diğer ortaklarımızın katılı-

mıyla hazırlanan projemizde sürekli “Yenilenebilir Enerji Kaynakları-

nı Kullanmanın Önemi” üzerinde durduk. Türkiye’de yenilenebilir 

enerji ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Avrupa  Birliği’ndeki ortakla-

rımıza çeşitli bilgilendirmeler yaptık ve Avrupa’daki Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları ve Kullanımı hakkında gerek görsel anlatımlarla gerekse ge-

zip görerek çeşitli şekillerde bilgi edindik. 

TOPLANTI KONUSU 



2012 yılında başlayan COMENIUS projemizin son top-

lantısını gerçekleştirdik. Bu toplantımızdan sonra final 

raporumuzu hazırlayacağız ve bu projemizi bitireceğiz. 

Ortak kurumlarımızla karşılıklı anlayış ve saygı temelleri 

üzerine kurulmuş olan arkadaşlığımızdan dolayı bütün 

ortak ülkeler olarak yeni bir proje daha hazırlama çalış-

malarını tamamladık ve projemizi 30 Nisan itibari ile ko-

ordinatör ülke olan Almanya’nın Ulusal Ajans’ına teslim 

etmiş bulunmaktayız. 

Avrupalı ortaklarımız 15 Mayıs – 20 Mayıs ta-

rihleri arasında Türkiye’de bulundular. Projemi-

zin hedefleri doğrultusunda çeşitli tarihi ve turis-

tik geziler düzenleyerek ülkemizi, tarihimizi, 

kültürümüzü ve yaşam tarzımızı anlattık. Yaban-

cı öğrenciler okulumuzdaki öğrencilerin evlerin-

de kaldılar. Bu sayede ev sahipliği yapan öğren-

cilerimiz ve proje faaliyetlerine aktif katılım sağ-

layan öğrencilerin tamamı öğrendikleri yabancı 

dili pratik etme fırsatı yakalamış oldular. 



Şayet bu başvurumuz kabul edilirse 2014-2017 yılları arasında ortak ülkelerimiz olan Al-

manya, İngiltere, Litvanya, Italya, Polonya ve Finlandiya ve Türkiye ile birlikte 

“Yabancı Dil Eğitiminde Kullanılan Yeni Stratejiler” üzerine çalışmalarımız devam 

edecektir. 

"Soma'da meydana gelen elim kaza Türk halkında büyük üzüntü yaratmıştır. 

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan bu acı olay, okulumuzu ve ilçemizi ziya-

ret etmek için gelen misafirlerimizi bu anlamda derinden etkilemiştir. Konuk-

larımız, Türk halkının yaşadığı bu acıyı bizlerle paylaştıklarını ifade etmiş-

ler; kazada hayatını kaybeden işçiler için taziyelerini sunmuşlardır.  

Energy for Life isimli Comenius Projemiz Avrupa Birliği Eğitim ve 

Gençlik Programları Başkanlığı tarafından finanse edilmiştir. 


