
Okulu uz, asrafları Türkiye Cu huriyeti 
Avrupa Birliği Baka lığı AB Eğiti i Ge çlik 
Prora ları Merkezi Başka lığı ile Türkiye 
Ulusal Aja sı tarafı da  karşıla akta ola  
Eras us+ Ka2 Okul Ortaklıkları projesi 
doğrultusu da  Litva ya’ ı  Silute şehri deki 
görüş eleri i ta a layıp yurda dö dü. 

 

 FEVZİ KESKİNOĞLU ANADOLU LİSESİ 

ERASMUS+ ORTAKLARIYLA  LİTVANYA’DA 

         Litvanya’da, Avrupa Birliği’nden ortak 
ülkelerimiz olan İngiltere, Portekiz, Güney 
Kıbrıs ve Romanya’nın da  bulunduğu  bu 
etkinliğe ülkemizi temsilen Okul Müdürü 
Yasin DORU, İngilizce Öğretmeni Yeliz 

GÜÇYENER, Tarih Öğretmeni Tülay       
KİRAZCI, öğrencilerimizden Gülse 
MOLLA ve Sertan AYKUŞ katılmıştır. 

             Proje çalışmalarımız ‘International 
Methodical Practical Conference’ ile 

başlamıştır.Bu konferansa Litvanya’nın 
farklı okullarından katılan eğitimcilere ortak 
ülkeler tarafından hazırlanan Kinestetik 

Ö ğ r e t m e  M e t o d l a r ı 
uygu lanmış t ı r .Uygu lama sonunda 
eğitimcilerden metod hakkında dönütler 
alınarak karşılıklı bilgi alışverişi 
gerçekleşmiştir. Projeye katılan ülkeler 
kendi ülke tanıtımlarını bu metod 



         Proje çalışmalarına katılan ülkeler  
Sosyal Bilimler alanını kapsayan konulardan 
iki Kinestetik Öğretme Metodu belirleyerek 

katılmışlardır.Türkiye olarak bizler Tarih 
öğretimini seçerek  ‘Anadolu Uygarlıkları’ 
ikinci olarak ise ‘İlk Çağ Dönemleri’ni 

Kinestetik Öğretme Metodunu kullanarak 

çalışmalarımızı tamamladık.Bu  çalışmalar 
sonucunda bireyler arasındaki farklılıkların 
öğretim ortamında dikkate alındığında 

bireylerde öğrenmeye olan ilginin 
arttığı anlaşılmıştır.  

          Misafir olduğumuz Litvanya’da proje 
çalışmalarının yanı sıra kültürel etkinliklere ve 
tarihi gezilere katıldık. Litvanya’nın en büyük 
adası olan Rusne, Baltık Denizi’ne kıyısı olan 
Palanga’ya giderek buraların güzelliklerini 
görme imkanı elde ettik. Okulda öğretmen ve 
öğrencilerin bizler için hazırladıkları dans 
etkinliklerine katılarak eğlenceli anlar 
paylaştık, dünyadaki kültürel zenginlilerin 
tadına vardık. 

FEVZİ KESKİNOĞLU ANADOLU LİSESİ 
              Okul Müdürümüz Yasin DORU, 
Litvanya’ya yapılan bu ziyaret  hakkında şu 
açıklamalarda bulundu; bu projeye 
diğerlerinden farklı olarak öğretmenlerimizin 
yanı sıra öğrencilerimiz de katılma imkanı 
bulmuştur. Litvanya’da ailelerin yanında kalan 
öğrencilerimiz aileler tarafından güzel bir 
şekilde ağırlanarak farklı kültür ve yaşamları 
görme imkanı elde ettiler. Bu ziyaretimiz 
sırasında  öğrencilerimizin  diğer ortak ülke 
öğrencileriyle bir arada bulunmaları dil 
gelişimlerine katkı sağlamıştır. Öğretmen ve 
öğrencilerim yapmış oldukları etkinlikler ile  
ülkemizi  en iyi şekilde temsil ettiler. Okul 
olarak bu çalışmalarımıza nisan ayında 
Portekiz’e giderek devam edeceğiz. 
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