


Öğretmen, toplumun 
umut dünyasının mima-
rıdır. Dolayısıyla top-
lumdaki olumsuzlukların 

birçoğundan sorumludur. Eğer bir 
toplumda çocuklar birbirini inciti-
yor, büyükler haksızlık yapıyorsa  
fazilet tarih kitaplarında bir hikaye 
olarak kalmış, çocuklar büyükler-
den daha yorgun, yaşlılarsa küçük-
lerden ümitsiz hale gelmişse orada 
öğretmen vazifesini yapmamış de-
mektir. Bir millet savaş meydanla-
rında ne kadar parlak zaferler elde 
ederse etsin o zaferlerin olumlu 
netice vermesi ancak öğretmenler-
le mümkün olur. Tarihimiz boyunca 
öğretmenlerin değerinin bilindiği 
dönemlerde gücümüz ve medeniye-
timiz zirve yapmış, öğretmene itibar 
edilmeyen devirlerde ciddi sıkıntılar 
ve buhranlar yaşanmıştır. Toplumu 
aydınlatma, geleceğe umutla bak-
ma adına okulumuz öğretmenleri 
bütün fedakarlığı en üst düzeyde 
göstermeye devam edecektir. Ta-
şıdığı ağır sorumluluğun şuurunda 
olan öğretmenlerimiz daima gönül-
lere girerek kaliteli insan yetiştirme 
azmiyle yanıp tutuşur , kendisini 
ülkesinin ve öğrencilerinin gelece-
ğine adar. Gelecek nesillerin mimarı 
olan öğretmen, öğrencilerine sevgi, 
merhamet, hoşgörü hassasiyetlerini 
kazandırma adına durmadan çalışır 
ve bir ömür bahar müjdesi bekler 
gibi öğrencilerinin başarılı olma-
sını bekler Bütün öğretmenlerimiz 
vatanına, tarihine, kültürüne sahip 
çıkan gençlerin aydınlık geleceği-
ni hazırlamakta ve onların yolunu 
aydınlatmaktadır.
Günümüze kadar toplumu aydınla-
tarak modern eğitimin değerlerine 
ulaşmaya çalışan okulumuz, bun-
dan sonra da bu misyonunu evren-
sel temel ilke ve prensipleri içeri-
sinde devam ettirecektir. Akçaovalı 
eğitimciler olarak bizler öncelikle 
öğrencilerimizin tarihi bilince sahip, 
kültürel değerlerinin farkında ve 
uluslararası vizyona sahip bireyler 
olmaları için uğraşıyoruz. Çünkü bi-
liyoruz ki tarihi bilince sahip olan ve 
kültürel değerlerinin farkında olan 
bireyler ancak uluslararası alanda 
yer alabiliyorlar. Kendini tanımanın, 
yaşadığı toplumu tanımanın, kişisel 

değerlere sahip bireyler olma-
nın, insanı insan yapan en önemli 
unsur ve fark yaratabilmede temel 
beceriler olduğunu düşünüyoruz. 
Öğrencilerimizin sorumluluklarının 
bilincinde, yaşadıklarının ve ka-
rarlarının sorumluluğunu taşıyan; 
teknolojinin esiri değil efendisi 
olabilen, eleştirmekle yetinmeyip 
çözüm üretebilen, hoşgörülü ve say-
gılı, milli ve manevi değerlere bağlı 
bir nesil olarak hayata atılmalarını, 
hayatlarını anlamlı kılmayı hedef-
liyoruz. Yaşadığımız hayatı anlamlı 
kılmak, anlamlı yaşamak bizlerin 
elindedir aslında . Hayatı anlamlı 
yaşamak için vereceğimiz tavsiyeler 
ise: Milli ve manevi değerlere bağlı 
olmak, planlı olmak, ahlaki değerleri 
önemseyen görüş sahibi olmak, iç 
disipline sahip sorumluluk sahibi 
olmak, tüm yaşama karşı hoşgörülü, 
saygılı, sevgi dolu ve olumlu bir ba-
kış içinde olmalıyız. Bu özelliklerin 
tümünün aslında insanca yaşamın 
da gerekleri olduğunu görürüz.
Okulumuzun en büyük amaçların-
dan bir tanesi de uluslarası vizyona 
sahip bireyler yetiştirmektir. Bu 
vizyonun sağlanmasında en büyük 
vasıtalardan birisi Avrupa Birliği 
Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından desteklenen Erasmus+ 
(ERASMUSPLUS)projesidir. 
Okulumuzda 2015 yılında başlayan 
KA1 Erasmus+ Projesi, 2016 yılında 
KA2 Erasmus+ Projesi ile devam 
etmektedir. Erasmus+ hakkında 
kısaca bilgi vermek gerekirse; eğitim 
alanında Avrupa ile sınırları ortadan 
kaldıran Türkiye Ulusal Ajansı, 2014- 
2020 döneminde tüm Avrupa’da 
“Erasmus+ (ERASMUSPLUS)” adı 

altında birleştirildi. Eğitim-öğretim 
alanında yeni bir AB yaklaşımı 
gerekliliğinden hareketle hazırla-
nan Erasmus+ Programı, eğitim 
ve dünyayı tanıma anlamında 
bütün paydaşlarına yeni bir vizyon 
katacaktır. Eğitim temelli projelere 
destek veren Türk Ulusal Ajan-
sı, 2004 yılından bugüne kadar 
yüzbinlerce insanımızın hayatın-
da dönüm noktası olmuştur. Bu 
desteğin yansımaları okulumuzda 
öğrenci ve öğretmenlerimize nihai 
olarak ülkemize de olumlu şekil-
de sirayet etmektedir. Okulumuz 
koordinatörlüğünde gerçekleştiri-

len ve Macaristan ,Bulgaristan'daki 
okullarla devam eden KA2 Eras-
mus+ projesi ile öğrencilerimizin , 
özgüveni gelişmiş; öğrencilerimiz 
yeni ufuklar yakalamıştır. Türk Ulu-
sal Ajansı tarafından sağlanan hibe 
destekleri ile öğrencilerimiz temsil 
ettikleri okulumuz adına Avrupa 
vatandaşları ile etkileşim içerisine 
girmekte, bilgi ve deneyim paylaşı-
mında bulunabilmektedir.Dezavan-
tajlı kesimlerden başlamak üzere 
tüm öğrencilerimizin faydalanabi-
leceği AB eğitim ve gençlik prog-
ramları sayesinde yaşadığı köyden 
hiç çıkmamış çocuklarımız Avrupa 
ülkelerini görme, tanıma öğret-
menlerimiz de Avrupa’daki çalışma 
yaşamını gözlemleme bilgi alış-veriş 
fırsatı bulmuştur. Eğitim ortamları-
nın ve sistemlerinin yerinde görül-
mesi ,karşılaştırılması imkanı elde 
edilmiştir. Gençlerimiz kendilerine 
yeni vizyon açma, yeni arkadaşlıklar 
kurma imkanına kavuşmuştur. Dil 
seviyelerini daha iyi hale getirmek 
için çalışmışlardır.
Ulusal Ajans tarafından yürütülen 
programlar aracılığıyla okulumuz 
ilimizde proje kültürünün de yer-
leşmesine önemli katkı sağlamıştır. 
İlçemizde de projecilik kültürünün 
tanınmasında lider kurum olma-
ya devam etmektedir.Bu program 
aracılığıyla geliştirilen diyaloglar 
Türkiye’nin tanınmasının önündeki 
en önemli engel olarak değerlen-
dirdiğimiz önyargıların kırılmasına 
ciddi katkılar sağlamıştır. 
Bu durumu 2-8 Nisan 2017 tarihleri 
arasında Macaristan Tokaj şehrin-
deki okulda yapılan hareketlilikte 



gerçekleştirilen sunum ve etkinlik-
lerde canlı yaşama imkanı bulduk. 
Ortağımız olan AB üyesi iki ülkenin 
öğretmen ve öğrencilerinin kalple-
rini ve zihinlerini kazanmak adına, 
Türk kültürünün tanıtımı, yay-

gınlaşması için Erasmus+ projesi 
büyük fırsat olmuştur.
Her zaman yeni heyecanların ya-
şandığı devamlı olarak dinamik bir 
yapı sergileyen eğitim ve gençlik 
alanlarımızda yepyeni hedeflere 

doğru yelken açmak ve gelecek 
güzel günlere inanmanız umuduy-
la.

Arif COŞKUN  / Okul Müdürü

2002 tarihinde kurulan 
Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları dairesi 
(Ulusal Ajans) kur+ulduğu 

tarihten itibaren birçok okula AB 
Eğitim ve Gençlik Programları 
kapsamında hibe desteği sağla-
mıştır. 
 AB Projelerinin henüz 
Türkiye’deki birçok okul tarafın-
dan bilinmiyor olmasından dolayı 
proje başvuru sayısı oldukça 
düşük olmuş ve neredeyse baş-
vuru yapan tüm okulların proje-
leri kabul görmüştür. O tarihten 
günümüze kadar geçen sürede, 
özellikle Ulusal Ajans’ın ve İl Milli 
Eğitim Müdürlükleri bünyesinde 
kurulan ARGE birimlerinin yapmış 
oldukları yaygınlaştırma ve tanıtım 
çalışmaları sayesinde AB Eğitim ve 
Gençlik Programları okullar tara-
fından daha bilinir bir hale gelmiş. 
Bu durum ise Ulusal Ajans’a hibe 
başvurusunun yıllar içinde katlana-
rak artmasını sağlamıştır. 

AKÇAOVA ANADOLU LİSESİ 
AB PROJELERİNİN HAYATA 

GEÇMESİ

 Okulumuzda AB Projeleri 
gerçekleştirmeye karar verdiğimiz-
de gönüllü öğretmenlerden oluşan 
bir proje ekibi kurduk. Proje ekibi-
miz Aydın ARGE biriminin düzen-
lediği tüm tanıtım, bilgilendirme 
toplantılarına katıldığı gibi UA’nın 
da düzenlediği bölgesel toplantıla-
ra da katıldı. Bu toplantılardan elde 
edilen bilgiler, projenin hazırlanması 
ve yürütülmesi noktasında önemli 
bir rol oynamıştır. 
 İlk başvurumuz 2015 yılında 
ERASMUS+ Ana Eylem 1 Bireylerin 
öğrenme hareketliliği-Okul Eğitimi 
Personel Hareketliliği hareketine 
katılmış olup, projemiz 90 puanla 

1916 proje içinde 148. sırada yer ala-
rak 13898 Euro hibe desteği almaya 
hak kazanmıştır.
2015 KA1 Projemiz kapsamında:

a) Okulumuzdan üç öğretmen 
İngiltere/Worchester’da 2 haftalık 
eğitime katılmıştır.

b) Okulumuzdan beş öğretmen 
Fransa/Nancy’de “Lycee de Mar-
vingt” Lisesi’nde iki günlük işbaşı 
gözlem faaliyetini gerçekleştirmiş-
tir.
 2016 yılında ise öğrenci 
hareketliliğine imkan sağlayan 
ERASMUS+ Ana Eylem 2 (KA2) Okul 
Eğitimi Stratejik Ortaklıklar – (İyi 
Uygulamaların Değişimine Yönelik 
Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar 
(KA219) isimli proje başvurusun-
da bulunduk. Bu projemizle daha 
büyük başarıya imza atarak 95 
puanla 904 proje başvurusu içeri-
sinde kabul edilen 54 projeden biri 
olmayı başardık. Bu projemizin hibe 
bütçesi ise 28835 euro olmuştur. 
           Türkiye’de var olan bu kadar 
okul içerisinden Akçaova Mahal-
lesi’nde eğitim veren 120 öğrencili 
küçük bir okulun (sayı olarak) bu 
kadar büyük bir başarıya imza at-
ması, (hem de proje yazdırmak için 
aracı bir kurumla çalışmadan ta-

mamen kendi personelinin gönüllü 
çalışmalarıyla) kanımca büyük bir 
övgüyü hak ediyor. 
 KA2 Projemiz Kapsamında 
Yapılanlar :
 
 -Aralık 2016 – Tokaj Maca-
ristan Ulusötesi toplantı (Katılım: 3 
öğretmen)
 -Şubat 2017 – Tokaj Ma-
caristan Debrecen Üniversitesi 
Profesörleri tarafından düzenlenen 
“Blended Learning” Kursu (Katılım: 
3 öğretmen)
            - Nisan 2017- Tokaj Macaris-
tan öğrenci hareketliliği (Katılım: 6 
öğrenci , 5 Öğretmen)

 KA2 Projemiz Kapsamında 
Yapılacaklar:

- Ekim 2017 Chirpan/Bulga-
ristan ulusötesi toplantı

- Kasım 2017 Chirpan/Bulga-
ristan öğrenci hareketliliği

2018 yılında ise proje ortaklarımızla 
Türkiye’de gerçekleştireceğimiz ulus 
ötesi toplantı ve öğrenci hareket-
liliği ile projemiz kapsamında tüm 
hareketlilikler sona ermiş olacaktır.

TEOG Sınavları sonucunda tercih 
sıralamasında listenin başında 
olmayan bir okulda, çevrenin ön 
yargısının kırılmasında kilit rol oy-
nayacak AB Projelerinin hayata ge-
çirilmesini sağlayan, muhtemelen 
Türkiye’de bile uzak denebilecek bir 
şehre gitmemiş olan öğrencilerimi-
ze yurt dışında bulunma şansı tanı-
yan bu projelere emek vermiş,Okul 
Rehber Öğretmenimiz Mutlu KÖSE-
OĞLU’na ve tüm öğretmenlerimize 
teşekkürü bir borç bilirim.

Bülent KÖK / Müdür
 Yardımcısı



2. ULUSAL AJANS

Ulusal Ajans yani Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Mer-
kezi Başkanlığı, Türkiye’de AB Eğitim 
ve Gençlik Programlarını yöneten ve 
yasayla kurulmuş bir devlet kurumudur. 
AB Eğitim ve Gençlik Programlarını ülke 
çapında koordine etmek ve uygula-
mak, programdan faydalanacak ulusal 
projeleri değerlendirmek, başvuruları 
derlemek ve komisyon tarafından seçi-
lecek proje tekliflerinin ön değerlendir-
mesini yapmak, üye ülkeler ve komis-
yon ile beraber programı uygulamak 
ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmek 
için programa katılan her ülkede Ulusal 
Ajanslar kurulmuştur.
 Ülkemiz Avrupa Birliği Eğitim 
ve Gençlik Programlarına “tam üye” 
olarak 1 Nisan 2004 tarihinden 
itibaren katılmıştır. AB fonları tarafından 
finanse edilen SOCRATES  (Genel Eği-
tim), Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim) 
ve Gençlik programlarına ülkemizden 
büyük bir katılım olmuştur. Ayrıca AB 
Genel Eğitim Programı olan Sokrates’in 
alt programlarından olan Lingua (Dil 
Öğrenimi ve Öğretimi) ise yabancı dil 
eğitimi ve öğretimi ile ilgili projeler de 
ülkemizde büyük ilgi görmüştür. Ülkemiz 
1 Ocak 2007’de başlayan Hayat 
Boyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik (Youth 
in Action) Programlarına da yine “tam 
üye” olarak katılmaktadır.

Kuruluşu ve Yapısı

Türkiye 1999 Helsinki Zirvesi’nde 
Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin 

başlaması ile topluluk programlarından 
yararlanmaya başlamıştır. Türkiye’nin 
AB programlarından yararlanmasını 
sağlayacak olan ve taraflarca 26 
Şubat 2002 tarihinde imzalanmış 
bulunan Çerçeve Anlaşmayı onaylayan 
4763 sayılı Kanun da TBMM tarafın-
dan görüşülerek uygun bulunmuş ve 28 
Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anlaş-
manın içeriği ve dayandığı Bakanlar 

Kurulu Kararı ise imzaların tamamlan-
masından sonra 1 Eylül 2002 tarihli 
Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
Türkiye’de “Ulusal Ajans” görevini 
üstlenmek üzere Ocak 2002 tarihinde 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Planla-
ma Teşkilatı bünyesinde Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi 
kurulmuştur.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye 
Ulusal Ajansı), 6 Ağustos 2003 tarihli, 
25191 sayılı Resmi Ga-
zete’de 
ya-
yım-
la-
nan 
540 sa-
yılı Devlet 
Planlama Teş-
kilatı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında 
KHK’da Değişiklik Ya-
pılması Hakkında 4968 sa-
yılı Kanunla kurulmuş olup tüzel kişiliği 
haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip bir 
kuruluştur. Başkanlık 2011 yılında 634 
sayılı KHK ile Avrupa Birliği Bakanlığı-
nın ilgili kuruluşu olmuştur. 2003 yılında 
pilot uygulamalara başlayan Ulusal 

Ajans 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim 
ve Gençlik Programlarının tam üyesi ha-
line geldi ve 2006 yılına kadar süren 
Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik 
adlarıyla bilinen topluluk programlarını 
yürütmeye başladı. 2007-2013 döne-
mi içerisinde Hayatboyu Öğrenme ve 
Gençlik Programları da Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından başarıyla yürütül-
müştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan 
yeni program, Erasmus+ Programı da 

yine Türkiye Ulusal Ajans ünvanıyla, AB 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 
Görevler
Temel olarak Avrupa Birliği’nin eğitim 
ve gençlik programlarını ülke içinde 
duyurma, bu programlara katılım 
çalışmalarını koordine etme, yürütme 
ve izleme, Avrupa Komisyonuna rapor 
halinde sunma, program uygulamaları 
hakkında Avrupa Komisyonu ile ge-
rekli görüşmeleri yapma ve uygulama 
sözleşmelerini imzalama görevlerini 
üstlenmiştir.

Özel olarak ise aşağıdaki görevleri 
yerine getirmektedir:

Kamu kuruluşları, 
kamu ve özel 

eğitim 
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kurumları, üniversiteler, özel sektör, 
sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, 
meslek kuruluşları ve gençlik kuruluşları 
ile yakın işbirliği sağlanması,
AB Eğitim ve Gençlik Programlarının 
Türkiye’deki ilgili tüm yararlanıcılara 
tanıtılması ve bu amaçla gerekli insan 
gücü, bilgi, fiziki ve hukuki alt yapının 
oluşturulması ve geliştirilmesi,
Çeşitli alanlarda küçük çaplı pilot uygu-
lamaların gerçekleştirilmesi,
Programlara ilişkin belgelerin Türkçeye 
çevrilmesi,
Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik 
ile ilgili konularda bilgi sağlanması, 
başvuru işlemlerinin desteklenmesi, 
organize edilmesi ve kayıt altına 
alınması,

Pro-
je önerilerini hazırlama konusunda 
başvuru sahiplerine ve finanse edilmek 
üzere seçilen proje önerilerinin uygulan-
ması konusunda katılımcılara tavsiyede 
bulunulması ve gerekli hallerde eğitim 
desteği verilmesi, Proje teklifleri ve di-
ğer başvuruların kabul öncesi değerlen-
dirilmesi ve görüş oluşturulması,
Proje seçimi aşamasında ulusal karar 
organına ve AB Komisyonuna 
destek verilmesi,
Türkiye’de program-
lardan yararlanacak 
kişilerle ve AB Komisyo-
nu ile gerekli sözleşmelerin 
yapılması ve programlardan 
yararlanma hakkını kazanan-
lara ödemede bulunulması,
Ayrılan fonların etkin yönetimi, Baş-
kanlığa (Ulusal Ajans’a) tahsis edilen 
kaynakların muhasebesi ve izlenme-
si için gerekli sistemin kurulması ve 
işletilmesi,
Programlar çerçevesinde seçilerek 
finanse edilen projelerin gelişiminin 
izlenmesi, tahsis edilen kaynakla-
rın kullanımına ilişkin teknik denetim 
yapılması, rapor istenmesi ve değerlen-
dirilmesi; idari, mali ve hukuki işlemlerin 
yürütülmesi.

Proje sonuçla-
rının ve özel-
likle beğeni 
kazanan iyi 
uygulama-
ların ülke 
içinde ve 

dışında yayılmasına katkı 
sağlanması,
Programın genel değerlendirmesine, 
gelişimine ve farklı programlar arasın-
da işbirliğinin artırılmasına katkıda bulu-
nulması, AB Komisyonu, diğer ulusal 
ajanslar ve diğer ülke yararlanıcıları 
ile ilişkilerin kurulması, gelişti-
rilmesi ve koordinasyon 
ve işbirliğinin 

sağlanması.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın üyesi olduğu 
ulusal ve uluslararası çalışma platform-
ları, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı, 
Avrupa Komisyonu’nun topluluk 
programlarından biri olan Erasmus+ 
Programını yürüten kurum olarak gerek 
yurt içinde ve gerekse yurtdışında hem 
Avrupa Komisyonu ve diğer ulusal 
ajanslar ve hem de diğer uluslararası 
kuruluşlar tarafından organize edilen 
çalışma gruplarına ve ağlara dahil 

olmak suretiyle eğitim ve gençlik 
alanında yapılan çalışmalara aktif 
olarak destek vermektedir.

 Kaynak : (www.
ua.gov.tr)
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3. ERASMUS NEDİR? TARİHİ, 
TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ
Erasmus+ Programı:Genel Yapı

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve 
spor alanındaki hibe programı olan 
ERASMUS+, 2014-2020 yıllarını 
kapsayan dönemde uygulanmakta-
dır.

Erasmus+ Programı’nın amaçları 
nedir, programa neden Erasmus adı 
verilmiştir?

        2014-2020 yılları arasın-
da uygulanmakta olan Erasmus+ 
Programı ile kişilere, yaş ve eğitim 
geçmişlerine bakılmaksızın yeni 
beceriler kazandırılması, onların 
kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi 
ve istihdam olanaklarının arttırılması 
amaçlanmaktadır. 
Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, 
gençlik ve spor alanlarını kapsamak-
tadır. Erasmus+ Programı’na bu adın 
verilmesindeki ana sebep, kamu-
oyunda daha fazla tanınan, yurt 
dışında eğitim ve Avrupa işbirliği 
ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen 
önceki Erasmus programının bilinirli-
ğinden faydalanmaktır.  

Erasmus+ Programı Nedir?

        Erasmus+ Programı 1 Ocak 
2014 itibarıyla uygulanmaya başla-
yan; eğitim, gençlik ve spor alan-
larında farklı yaş grupları ve farklı 
hedef kitlelere yönelik destekler 
içeren çatı programın genel adıdır. 
Erasmus+ Programı içerisinde, önce-
ki programlarda olduğu 
gibi okul eğitimi, 
yükseköğretim, mes-
leki eğitim, yetişkin 
eğitimi ve gençlik 
alanına 
yönelik 
des-

tekler devam etmekte, bununla birlik-
te spor alanındaki projelere de hibe 
desteği sağlanmaktadır. Erasmus+ 
Programı ile gelen yenilikleri şöyle 
sıralayabiliriz:
• Hayatboyu Öğrenme 
Programları bünyesinde yürütülmüş 
olan Comenius, Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Grundtvig programları ile 
Gençlik Programı ve  5 uluslararası 
işbirliği programı (Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileş-
miş Ülkelerle İş Birliği Programı) da 
dahil edilerek Erasmus+ Programı 
başlığı altında toplanıyor. Tek prog-
ram ile daha basit başvuru kuralları 
ve prosedürler getirilerek parçalı 
yapı ve mükerrerlikler sona eriyor,
• Yüksek lisansını yapmış 
öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında 
devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun 
bir işte çalışabilmeleri için gereken 
becerileri kazanmalarını destekle-
mek amacıyla hibe garanti programı 
uygulanmaya başlıyor,
• Daha önceki dönemde 
uygulanmış olan Yükseköğretim 
Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle 
İş Birliği (Bilateral Cooperation), 
gençlik alanını da içerecek şekilde 
Erasmus+ Programı’nın merkezi 
projeleri arasında varlığını koruyor. 
Ancak iş birliği yapılabilecek ülkele-
rin kapsamı için Erasmus+ Program 
Rehberi'ni inceleyiniz)
• Yeni öğretim metotları 
sunarak yükseköğretim kurumları ve 
işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik 
ve girişimciliği arttırmaya yönelik 

büyük ölçekli ortak-
lıklar (Bilgi 
Ortaklık-
ları) ve 
sektörlere 

yöne-
lik 
ye-
ni-
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likçi mesleki eğitim-öğretim yön-
temleriyle istihdam edilebilirliği 
arttırabilmek için eğitim ve öğretim 
kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar 
(Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturul-
masına imkân sağlanıyor,
• Hareketlilik ve ortaklık fırsat-
ları yeni dönemde önemli ölçüde güç-
lendiriliyor ve özellikle yükseköğretim 
/ mesleki eğitim öğrencileri, öğret-
menler, eğiticiler ve gençlik çalışanları 
için hibe imkânları arttırılıyor.

Erasmus+ Programı Hangi Alan-
ları Destekliyor?

Erasmus+ Programı kapsamında 
desteklenen faaliyetler temel olarak 3 
Ana Eylem (AE, Key Action, KA)  ve 2 
Özel Eylem altında toplanıyor:

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği
Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygula-
maların Değişimi için İşbirliği
Ana Eylem 3: Politika Reformuna 
Destek
Özel Eylem1: Jean Monnet Programı
Özel Eylem2: Spor Destekleri

Bu başlıklara ilişkin genel bilgileri 
şöyle özetleyebiliriz:

Erasmus+ Programından Kimler 
Yararlanabilir?

        Erasmus+ Programının hedef 
kitlesi şöyle özetlenebilir:

• Yükseköğretim alanında; 
üniversite öğrencileri, akademisyenler 
ve yükseköğretim çalışanları,
• Mesleki eğitim alanında; 
meslek okulları öğrencileri, çıraklar, 
profesyoneller, eğitimciler, mesleki 
eğitim alanında çalışanlar,
• Okul eğitimi alanında; ilk ve 
ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, 
öğretmenler ve okul çalışanları,
• Yetişkin eğitimi alanında; 
öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi 
veren kurumların üyeleri ve çalışanla-
rı,
• Gençlik alanında; 13-30 
yaş arası gençler, gençlik çalışanları, 
gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalı-
şanları,
Kısaca ifade etmek gerekirse, her 
yaş ve her kesimden bireyler ile her 
düzeyden kurum ve kuruluşlar prog-
ramdan faydalanabilir.

Erasmus+ Programında Hangi 
Ülkeler Yer Alıyor?

        Erasmus+ Programı ile birlikte, 
işbirliği kurulacak ülkelerin sayısı ve 
coğrafyası genişliyor. Buna göre, 
her faaliyet türü için değişik olmakla 
birlikte, aşağıdaki ülkelerle işbirliği 
yapılması mümkün olabilecek:
• 28 AB üyesi ülke (Almanya, 
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, 
İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, 

İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya, Slovenya, Yuna-
nistan)
• AB üyesi olmayan program 
ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, 
Makedonya ve Türkiye)
• Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Kosova, Karadağ 
Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, 
Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Mol-
dova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, 
Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, 
Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)
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AKÇAOVA ANADOLU LİSESİ
OKUL TANITIMI

Okulumuz Türkiye Cum-
huriyeti’nin, Aydın ilinin 
Çine ilçesinin Akçaova 
mahallesinde bulun-

maktadır. Okulumuzda 2 yönetici 
14 öğretmen görev yapmaktadır. 
Okul öğrenci mevcudumuz 120’dir.
Öğrencilerimizden 42’sı Akçaova 
merkezden gelmekte, 68 öğrenci 
Çine Merkezden ve  11 farklı köyden 
taşımalı eğitim kapsamında öğ-
renim görmektedir. Bir öğrencimiz 
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik, 
diğer öğrencimiz ise Özel Öğren-
me Güçlüğü nedeniyle Özel Eğitim 
Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile 
“Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğiti-
mi”nden yararlanmaktadır. Oku-
lumuzda 16.03.2015 tarihinde özel 
gereksinimli öğrencimiz için Destek 
Eğitim Odası açılmıştır. 
Okulumuzda 7 şube bulunmak-
tadır. Okulumuzda 12 derslik,1 fen 
laboratuarı,1 konferans salonu,1 
kütüphane ve 1 yemekhane bu-
lunmaktadır. Kantin , 2016 yılında 

faaliyete geçmiştir. Ders başlama 
saati 08:30,ders bitiş saati 15:40’tır.
Destekleme ve yetiştirme kursları 
yapılmaktadır. Fatih projesi kapsa-
mında öğrencilere dağıtılan tablet-
lerin derslere önemli katkısı vardır. 
Okulumuz yabancı dil öğretiminde 
uygulanan yüzyüze eğitimin yanın-
da çevrimiçi eğitimden de yarar-
lanmayı içeren Blended Learning 
hakkında daha donanımlı olmayı, 
böylece sunulan teknolojik imkan-
ları yabancı dil eğitiminde kaliteyi 
arttırmak için kullanmayı amaçla-
maktadır. Okulumuzun bulunmuş 
olduğu sosyolojik çevre nedeniy-
le projemizle gerek öğrencilerin 
gerekse velilerin dikkatini eğitime 
çekmeyi, daha duyarlı olmaları için 
motive etmeyi, öğrencilerin gelece-
ği için daha fazla işbirliği yapmayı 
hedefliyoruz.
           Okulumuz temizlik ve hijyen 
kontrolleri yapılmasının ardından 
beyaz bayrak almaya hak kazan-
mıştır.Ayrıca okulumuz en güzel 

okul bahçesi alanında yapılan proje 
ile ilçede 1.lik almıştır.
         Okulumuz Aydın merkeze 50 
km, Çine merkeze ise 15 km uzak-
lıktadır. Aydın merkeze belediye 
otobüsleri ile Çine merkeze yarım 
saatte bir dolmuş ile ulaşım sağla-
nabilmektedir.
        Okulumuz,1989 yılında eğitim 
vermeye başlamıştır.2011 yılından 
itibaren yeni yapılan binada eğitim 
öğretime devam etmektedir. Ku-
rulduğu tarihten 2014 yılına kadar 
ulusal bir projede yer almamış-
tır.03.03.2015 tarihinde başvurdu-
ğumuz 2015-1-TR01-KA101-018128 
kodlu Dil Eğitiminde Teknolojinin 
Etkin Kullanımı isimli KA1 projemiz 
01.12.2015 tarihinde kabul edilmiş-
tir.Aralık 2016 tarihinden itibaren 
de okulumuzda 2016-1-TR01-
KA219-035109_1 nolu KA2 projemiz  
okulumuz koordinatörlüğünde Ma-
caristan ve Bulgaristan ülkelerinde-
ki okullarla devam etmektedir.
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ÖĞRETMENLERİMİZ

ALİ ÖZARSLAN MATEMATİK

ARİF COŞKUN MÜDÜR YASEMİN ŞENYUVA MATEMATİK AYLİN AKINCI KİMYABÜLENT KÖK MÜDÜR YARDIMCISI

CANAN KAHYAOĞLU BİOLOJİ ELVİN HAZAR AYDIN FİZİK ERDİNÇ ÖZGENÇ ALMANCA

MUTLU KÖSEOĞLU REHBER 
ÖĞRETMENGÜLŞAH CANBAZ HACER SÖY EDEBİYAT KEZBAN TEZEL EDEBİYAT

NECLA YELİZ GÖREN İNGİLİZCE RECEP BODUR TALHA BAKIRHAN BEDEN EĞİTİMİ

YAŞAR KÖKEN TARİH
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KA1 PROJE TANITIMI
Projemiz kapsamında 

2(iki) hareketlilik faal-
iyeti planlanmıştır: 1. 
hareketlilik okulumuzda 
görev yapan dil öğret-

menlerinin (3 kişi) Mayıs 2016’da 
İngiltere'deki Worcester Üniversit-
esi'nde “Avrupalı öğretmenler için 
teknolojinin derslerde kullanımı” 
isimli 2 haftalık yabancı dil kursu-
na katıldı. Bu eğitimi alma neden-
imiz projemizin hedefleri ile kur-
sun içeriğinin örtüşüyor olmasıdır.  
II. hareketlilik ise okulumuz dil 
öğretmenleri ile özellikle yaygın-
laştırma faaliyetleri esnasında 
projeye katkıda bulunmaları 
planlanan okul müdürü ve okul 
rehber öğretmeninin de katılımı 
ile 5(beş) kişiden oluşan grubun 
Metz-Fransa'da bir devlet oku-
lunda Haziran 2016'da 5 günlük 
işbaşı gözlemini kapsamaktadır. 
İşbaşı gözlem için Fransız bir ortak 
seçilmesinin sebebi ise DYNED 
sisteminin bakanlık düzeyinde 
Avrupa'da sadece Türk ve Fransız 
Milli Eğitim Bakanlıklarınca 
kullanılıyor olmasıdır. Burada 
yapılacak olan işbaşı gözlem AB 
Konseyi "Eğitim ve Öğretim 2010" 
çalışma programı bağlamında 
"üye ve aday ülkelerin eğitim ve 
öğretim sistemlerinin iyileştirilm-
esi için iş birliğinin desteklenmesi" 
hedefine paralel olarak Fransada-
ki devlet okulunda DYNED sistem-
inin uygulanmasında ortaya çıkan 

sorunların kendi kurumumuzda 
ortaya çıkmadan gerekli önlem-
lerin alınmasında ve iyi uygulama-
ların kendi kurumumuza transfer 
edilmesinde önemli bir rol oynay-
acak olmasıydı.  Proje ortağımız 
ile dil öğretiminde karşılaşılan 
güçlüklerin bireyselleştirilmiş 
öğrenime fırsat tanıyan Dyned 
sistemi ile ortadan kaldırılmasına 
yönelik e-twinning üzeri online 
proje yapmak için hazırlıklara 
başladık. E-twinning portalı-
na okul kaydını gerçekleştirdik. 
Gerçekleştirmiş olduğumuz bu 
hareketlilik faaliyetlerinin kurum 
ve personel açısından aşağıdaki 
yönlerden katkı sağlaması planl-
anmıştır; 
a)"Harmanlanmış öğrenme" meto-
dunun öğretmenler tarafından 
benimsenmesiyle birlikte DYNED 
sisteminin daha etkin kullanımı
b)Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 
için Stratejik Çerçeve başlıklı 
AB Konseyi Sonuç Bildirgesi 
Eğitim-Öğretim 2020'nin 4 ana 
hedefinden biri olan "Eğitim ve 
Öğretimin Kalite ve Verimliliğinin 
Arttırılması" hedefine paralel olar-
ak "Bilgi İletişim Teknolojilerin Dil 
Öğretiminde Etkin Kullanımı"
c)İngilizce öğretiminin ders 
saatleriyle sınırlı kalmayıp okul 
dışında da devam edebilmesinin 
sağlanması ve bu sürecin nasıl 
organize edileceğinin öğrenilmesi
d) Grup içi çalışmalarda yetkinlik 

sağlanması
e) MEB 2010-2014 Stratejik 
Planı Durum Analizinde "Bilişim 
araçlarının kontrolsüz olması(te-
knolojinin amacı dışında kul-
lanılması)’nı bir tehdit olarak 
belirtmiştir. Belirlenmiş olan bu 
durumun kendi kurumumuz için de 
geçerli olduğu yapılan gözlemler 
sonucu tespit edilmiştir. Yapılacak 
bu hareketlilikler sonucu ele 
edilecek olan bilgiler ile öğrencil-
erin DYNED ve EBA sistemlerini 
düzenli kullanmaların teşviki ve 
takibinin yapılması sonucu öğren-
cilerin teknolojiyi amacına uygun 
kullanılmasının sağlanması,
f) Kurumsal gelişim ve uluslara-
rasılaşma kapsamında kurumu-
muzun kapasitesini iyileştirmek.
g)Öğretmenlerimizin mesleki bec-
erilerinin revize edilip, güçlendiril-
mesi.
Milli Eğitim Bakanlığı Devlet 
Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu 
Stratejisi'nde (2006-2010) yer alan 
"Bilgi ve iletişim teknolojileri eğit-
im sürecinin temel amaçlarından 
biri olacak ve öğrencilerin, öğret-
menlerin bu teknolojileri etkin 
kullanımı sağlanacaktır" hedefine 
paralel olarak başlattığı Eğit-
imde FATİH projesi kapsamında 
02.10.2012 tarihinde okulumuzdaki 
tüm sınıflara LCD Panel Etkileşim-
li Tahta kurulumu yapmış, internet 
altyapısı hazırlanmış 01.04.2014 
tarihinde ise okulumuzdaki tüm 
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9. sınıflara ve öğretmenlere 
tablet dağıtılmıştır. MEB,  
hazırlanan altyapı 
sonrası "Harmanlan-
mış Öğretim" üze-
rine kurulu "Bilgi 
teknolojilerinden 
yararlanarak 
öğrenme beceril-
erini geliştirmek" 
hedefini amaç 
edinmiş CEFR'e 
göre düzenlenmiş 

yeni İngilizce Öğretim Programını 
26.11.2014 tarihinde yayımladı 
ve DYNED sistemini liselerde 
uygulamaya başladı. Kısaca yüz 
yüze eğitim ile uzaktan eğitimin 

birleşmesi olan Harmanlanmış 
Öğretim, dil öğretiminde sanal 
sınıfların oluşturularak öğrencil-
erin bilgisayar, tablet, cep tele-
fonu gibi ortamlarda ders dışında 
bireysel çalışmaları sağlam-
ak için kurulan sistem olan 
Dyned'in temelini oluşturmak-
tadır. Bakanlık bazında büyük 

bütçelerle uygulamaya konulan 
bu yatırımlara bunları kurum 
bazında eksiksiz uygulayarak 
ve diğer okullara bu konuda rol 
model olarak karşılık verebil-
mek proje hazırlama gerekçem-
izdir.  Ayrıca Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı' 
nın (TEPAV) British Council 
ile Kasım 2013'te yayımladığı 
"Türkiye'deki Devlet Okul-
larında İngilizce Dilinin 
Öğretimine İlişkin Ulusal 
İhtiyaç Analizi" raporuna 
göre;
1)Türkiye dünyanın en 
büyük 17. ekonomisi 
olmasına rağmen 2013 
Dil Yerlilik Endeksi' 
nde 60 ülke ar-
asında 41. sırada 
yer almıştır. Tür-
kiye genelinde 
öğrencilerin 
(%90+) 
büyük bir 

bölümünün İngilizce yeterlilik 
düzeyi 1000 saatten fazla İn-

gilizce dersinden sonra bile 
temel düzeyde kalmaktadır. 

Okulumuzda öğrenim gören 
lise 12. sınıf öğrenciler I. 
dönem sonu itibariyle 
288 saat İngilizce dersi 
almışlardır. Yeterlilik se-
viyeleri İngilizce Öğretim 
Programına göre A2.1.2 
olması gerekmesine 

rağmen 44 öğrencimizin 
tamamının da DYNED üze-

ri yapılan seviye sınavında 
temel düzey olan A1.1 seviye-

sinde kalmıştır.2) Durum analizi 
yapabilmek için proje başlangıcın-
da 138 öğrencimizin katılımıyla 
yaptığımız anket sonuçlarına göre; 
121 öğrencimiz İngilizce'yi öğren-
mek istediğini ancak bunlardan 
84'ü derste başarılı olamadığını 
belirtmiştir. 103 öğrencimiz İn-
gilizce dersinde teknolojinin daha 
fazla kullanılmasını istemiş, 87 
öğrencimiz ise DYNED' i etkili kula-
namadığını söylemiştir. Yukarıda 

1. maddede yer alan istatis-
tikler maalesef dil öğreti-
minde kurum bazında yetersiz 
kaldığımızı;  2. madde ise 
MEB' in atmış olduğu adım-
lara cevap veremediğimizi,  
teknolojiyi derslerde etkin 
kullanamadığımızı gösterme-
ktedir. Alınacak olan eğitimle 
dil öğretiminde teknolojinin 
daha fazla ve daha verim-
li kullanılması, Bakanlığın 
altyapısını oluşturduğu 
Dyned sisteminin etkili 
kullanımı; yapılacak olan 
işbaşı gözlem ile ise Dyned 
sisteminin uygulanmasın-

da ortaya çıkan prob-
lemlerin tespiti, gerekli 
önlemlerin alınması, 

iyi uygulamaların ise 
kurumumuza transferi 
hedeflenmektedir.

KA1 PROJE 
ÖZETİ

Okulumuzun 
hazırlayıp 

başvurmuş 
olduğu, 

Eras-
mus 
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Programı'nın okul eğitimi alanı-
na ait Ana Eylem 1 - Bireylerin 
Öğrenme Hareketliliği'ne baş-
vurusu 2016 yılında kabul edildi. 
Kabul edilen bu proje, ilçenin ilk 
KA1 projesi olmasıyla da büyük 
önem taşıyor.

Projemizin oluşmasında ana 
etken dil öğretiminde teknolo-
jinin kullanımına yönelik MEB 
tarafından hazırlanan DYNED ve 
EBA(Eğitim Bilişim Ağı) sistemler-
inin uygulamaya geçirilmesinde 
kolaylık sağlamak ve ilçemizde 
yer alan diğer kurumlara da bu 
sistemlerin kullanılması konu-
sunda örnek olabilmektir. Bu 

sistemler ile var olan öğretim 
tekniklerinin yerini harmanlanmış 
öğretim almış, teknolojinin daha 
fazla ve daha etkin kullanılacağı 
dil sınıfları oluşturulması planlan-
mıştır. Okulumuzda görev yapan 
dil öğretmenlerinin sırasıyla 
2004-2008-2011 yıllarında üniver-

siteden mezun olmaları dolayısıy-
la üniversite derslerinde Harman-
lanmış Öğretim' in yer almaması, 
MEB' in de son 2(iki) yıl içerisinde 
eğitimde yapmış olduğu teknolo-
jik atılımlar, öğretmenlerimizin 
bu süreçte etkili olabilmeleri için 
eğitim almalarını zorunlu 

kılmıştır. Yeni öğretme yöntem-
lerinin öğrenilmesi, personel ve dil 
yeterliliklerinin arttırılması pro-
jemizin bireyler üzerindeki temel 
amaçlarını oluşturmaktadır. 
Öncelikle okulumuzdaki dil 
öğretmenleri, Mayıs 2016’da 
İngiltere'deki Worcester Üniver-
sitesi'nde “Avrupalı öğretmenler 
için teknolojinin derslerde kul-
lanımı” isimli 2 haftalık yabancı 
dil kursuna katıldı. Ardından 
Haziran 2016’da gerçekleştirilen 2. 
hareketlilikte okulumuz dil öğret-
menleri ile özellikle yaygınlaştır-
ma faaliyetleri esnasında projeye 
katkıda bulunan okul müdürü ve 
okul rehber öğretmeninin  katılımı 
ile proje ekibimizdeki 5 öğret-
men Fransa’nın Metz şehrindeki 
Lycee de Marvingt Lisesi'nde 5 
günlük işbaşı gözlem programına 
katıldı; ve kursta edinilen bilgiler 
Fransa’daki meslektaşlarla pay-

laşıldı. 
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Yaşar KÖKEN
Tarih Öğretmeni

“AKÇAOVA ANADOLU LİSESİ PROJELERLE AVRUPA’YA UÇUYOR!..”
 Akçaova Anadolu Lisesi daha 
çok civar mahallelerden öğrenci 
almaktadır. 2015 Yılı Erasmus +  
Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği – Okul Eğitimi Per-
sonel Hareketliliği faaliyeti 1916 
proje içinden 148. olmuş ve proje 
gerçekleştirilmiştir. Toplam-
da 13898 euro tutarında girdi 
sağlamış bir projedir.  2016 yılı 
itibarıyla kabul edilen, hali hazır-
da devam etmekte olan “Suc-
cess in Blended Learning”, KA2 
(öğretmen ve öğrenci hareketlil-
iğini baz alan) Projesi 904 proje 
başvurusu içinde kabul edilen 54 
proje içine girmiştir. 28835 Eu-
ro’luk bu proje Gerçekleştiğinde 
civar mahallelerin öğrencilerinin 
okula ilgisinin artacağı barizdir. 
Projenin tüm Türkiye içinde ka-
bul edilen sayılı projelerden biri 
olması okulumuzun eğitim-öğre-
time verdiği önemi anlatmak-
tadır. Akçaova’da eğitim artık 
il-ülke sınırlarını aşmış Avrupa’ya 
dayanmıştır. Etraftaki birkaç 
ilin dışına çıkamamış öğrenciler 
bu proje sayesinde yurt dışı-
na çıkabilmişlerdir. Bu durum 
onlardaki öz güveni artırmış 
ve artırmaya devam edecek 
daha geniş pencerelerden dün-
ya ufuklarına bakma yeteneği 
kazandıracaktır. Hareketliliğe 
katılan öğrencilerin izlenimlerine 
dikkat edildiğinde ne gibi etkil-
erinin olduğu aşikârdır. Kırsal, 
merkezlere uzak olan okullara 
bölge halkı daha çok; eğitimin 
çok iyi olmadığı, bir nevi öğren-
cilerin sadece evden uzaklaşmak 
için gittiği, öğrencinin ise sadece 
evde kendilerine yaptırılacak 
işlerden kaçmak için tercih ettiği 

mekânlar gözüyle bakmaktadır. 
Hâlbuki bu proje bize göstermiş 
ve daha göstermeye de devam 
edecektir ki Akçaova Mahall-
esi’ndeki okulumuz il ve ilçe 
merkezlerindeki okullarından 
farkı yoktur, hatta il merkez-
indeki okulların % 99’unun 
yapamadığını yapabilmiş ul-
uslararası bir proje çıkartıp 
kabul ettirebilmiştir. Bu durum 
velilerin ve öğrencilerin okula 
bakış açısını değiştirecek TEOG 
yerleştirmelerinde daha yüksek 
puanlı öğrencilerin de tercih 
ettikleri okul haline gelecektir. 
Akçaova açısından bakıldığında, 
çok sayıda öğrencinin Akçaova 
dışına eğitim için gitmesinden 
dolayı dışarıda harcanan para 
Akçaova Mahallesi sınırları 
içinde kalacaktır, Akçaova’nın 
esnafı kazanacak, üretici de 
kazanacaktır. Ayrıca yüksek 
puanlı öğrencilerin ortaokuldan 
sonra başka yerleri tercih etm-
esi; “zeki”, “çalışkan”, “azimli” 
Akçaova insanı imajının Akçao-
va’da kalması yerine başarının 
başka okullara mal edilmesine 
neden olmaktadır. Okulumuz, 
bölge insanımız tarafından takip 
edilirse geliştirdiği projelerle 
Akçaova’mızın adını bölgemize, 
ülkemize hatta dünyaya tanıta-
caktır. Projelerimiz göstermekte-
dir ki; proje geliştiremeyen diğer 
okullara  göre bizim okulumuz 
daha iyi durumdadır. . Akçao-
va’nın seçkin öğrencileri 
Macaristan’ın Tokaj Lisesi’ne 
giderek proje kapsamında 
kendilerine verilen ödevleri 
yapmış ders sunumlarını İn-
gilizce olarak gerçekleştirmişler-

dir. Bu durum ilerleyen yıllarda 
proje hazırlamaya olan ilgiyi 
daha da arttıracak, zaten devle-
timizin kasasından aidat olarak 
çıkan paraların fazlasıyla ülkem-
ize dönmesine vesile olacaktır. 
Projeler çalışkanlığın, modern-
liğin, çağdaşlığın yaratıcılığın 
eseridir. Proje geliştiremeyen 
ülkeler çağın gerisinde kalmaya 
mahkûmdurlar. Ancak tabi ki 
bu tür çalışmalar bölge halkınca 
görülüp, lise tercihlerini Akçaova 
Anadolu Lisesi’nden yana yap-
maları sağlanmalıdır.
 2016-2017 eğitim öğretim 
yılında Ekim-Kasım aylarında 
Bulgaristan Çırpan Yerleşkesi 
hareketliliğimiz vardır. Bu durum 
öğrencilerimizde aşırı derecede 
bir heves oluşturmuş; şimdiden 
Bulgaristan’a gidecek öğrencil-
erin belirlenmesi için yapılacak 
olan yazılı-sözlü İngilizce sınav-
larına çalışmaktadırlar. Çalışan 
öğrenciler proje kapsamında 
ceplerinden bir kuruş çıkmadan 
aynı şekilde Bulgaristan Eski 
Zağra-Çırpan Lisesi’ne gidece-
kler, bir hafta boyunca ders göre-
cek ve sunumlar gerçekleştire-
bileceklerdir. Yine etkinlikler 
çerçevesinde bölgedeki Osmanlı 
Eserleri gezilecek ve bu eserlerle 
il- gili bilgilendirme 

yapılacaktır.
Akçao-

va’mızdan 
nice 
gezen, 
gören 
ve bilen 

insanların 
çıkması 

dileğiyle!
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Akçaova Anadolu Lisesi 
olarak geçen yıl tamam-
lamış olduğumuz  “Dil 
öğretiminde teknolojinin 

kullanımı” isimli Erasmus+ KA1 
projesinin ardından bu yıl da KA1 
projesinin devamı niteliğinde olan 
“Success in Blended Learning” 
isimli KA2 projesi hibe desteği 
almayı başardık. 
Akçaova Anadolu Lisesi’nin proje 
ekibinde bulunan öğretmenler 
tarafından hazırlanan KA2 projesi, 
904 projeden hibe almaya hak 
kazanan 54 projenin içine girmeyi 
başardı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlat-
tığı eğitimde FATİH projesi kap-
samında 2012 yılında okulumuzun 
tüm dersliklerine etkileşimli tahta 
kurulumu yapılmış;2013-2014 
eğitim-öğretim yılında tüm 
öğretmenlere ve 9.sınıf öğrencil-
erimize,2015-2016 eğitim-öğretim 
yılında 10.sınıf öğrencilerimize 

tablet dağıtımı yapılmıştır. 
Daha önce 
fiziksel altyapı 
yetersizliği 
nedeniyle dil 
öğretiminde 

teknolojiden    
yararlanılamamış 

gelenek-
sel öğretim 
yöntemleri 

kullanılmıştır. Ancak fiziksel 
altyapının 2014 yılında tamaml-
anmasıyla birlikte kurum olarak 
bu konudaki açığımızı kapayabil-
mek için 2014-2015 eğitim-öğre-
tim yılından itibaren ciddi bir 
çalışma içine girilmiştir.Okulu-
muzdaki İngilizce öğretmenleri 
ve okul idarecileri dil öğretiminde 
sanal sınıfların oluşturularak 
öğrencilerin bilgisayar,tablet,cep 
telefonu gibi ortamlarda ders 
dışında bireysel çalışmalarını 
sağlamak için Blended Learn-
ing’e dayalı olan Dyned ile ilgili 
toplantılara katılmıştır.DYNED 
sistemi okulda kurulmuş ve 
uygulanmaya başlamıştır.
Dağıtılan tabletlerin öğren-
ciler tarafından amaca 
uygun kullanılması ve 
öğretmenlerin dil öğreti-
minde teknolojinin etkin 
kullanılmasında yeterli 
donanıma sahip olması için 
2015-1-TR01-KA101-018128 
kodlu Dil Öğretiminde 
Teknolojinin Etkin Kul-
lanımı başlığı altında 
Okul Eğitimi Personel 
Hareketliliği’ne 

03.03.2015’de 

başvuruda bulunmuş 01.12.2015’de 
projemiz kabul edilmiştir.
KA1 projemizde öğretmenlerin 
edindiği kazanımların KA2 pro-
jemizde öğrenci tabanına yayıl-
ması ile öğrencilerin teknolojiyi 
amacına uygun bir şekilde kul-
lanarak dil öğretiminde blended 
learning’den yararlanması ve 
böylece her iki projenin de birbirini 
tamamlaması planlanmaktadır. 
Ayrıca KA1 projesinde öğretmen-
lerin kurs ve işbaşı gözlemde 

edindikleri teorik bilg-
iler,KA2 projesinde 3 

öğrenci hareketlil-
iğinde yapılacak 

uygulamalar ile 
somutlaşacak-
tır.

KA2 PROJE TANITIMI
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BULGARİSTAN PROJE ORTAĞIMIZ

Peyo Yavorov Lisesi 1849 yılında 
kurulmuştur. Okulumuzda 880 
öğrenci ve 81 öğretmen bulun-
maktadır. İşsizliğin yüksek old-
uğu civar köylerden gelen öğren-
ciler bulunmaktadır.Okulumuzda 
her öğrenci kendi potansiyelini 
geliştirebilmektedir. Fiziksel,  
kişisel gelişim ve gelecekteki 
profesyonel gelişmeleri için fırs-
atlar bulunmaktadır. Öğrenciler 
yaratıcılıklarını, karşılıklı saygı, 
hoşgörü çerçevesinde geliştirme-
ktedir.Okulumuzda Genç Kızıl 
Haç organizasyonu kurulmuştur. 
Sigara İçilmeyen Gün, Dünya 
AIDS Günü, Sağlıklı Beslenme, 
Uyuşturucu İstismarına Karşı 
Uluslararası Gün gibi farklı kam-
panyalar düzenlenmektedir ve 
isteyen kişiler bu kampanyaya 
katılabilmektedir.
Öğretmenler ve öğrenciler ek 
edebiyat ve şiir derslerinde bir-
likte çalışırlar. Modern bilgisayar 
odalarında düzenlenen isteğe 
bağlı BİT sınıfları vardır. Nite-

likli antrenörler 
tarafından eğitilmiş 
futbol ve voleybol 
takımları bulun-
maktadır. Turizmle 
ilgilenen 

öğren- cilerin 
Bulgaristan çevresinde gezi ve 
doğa yürüyüşüne katıldıkları bir 
kulüp bulunmaktadır. Okulda bir 
"Gençlik Takımı Tiyatrosu " isimli 
tiyatro grubu ve bir sanat kulübü 
vardır. Ayrıca öğrencilerin folklor 
danslarını öğrenip dans edebi-
leceği folklor dansı kulübü de 
bulunmaktadır.5. sınıftaki öğren-

ciler, 2013'te Dünya Kitap Günü 
için "A Palet of Magic" adlı kitabı 
yazdılar. 13 tane macera ve fante-
zi masalı ve öyküsü içermektedir.
Öğrenciler "Su-yaşam kaynağı" 
ulusal yarışmasına katıldı.
Öğrenciler, farklı bölgesel ve 
ulusal yarışmalara katıldılar ve 
ödüller verildi.Proje ile öğren-
ciler öğrenme ve dil becerilerini 
geliştirmede motivasyonları 
artacak ve öğrenciler, farklı 
ülkelerden gelen genç insanlarla 
tanışma fırsatına sahip olacak-
lardır. 

Peyo Yavorov Secondary School 
was founded in 1849. There are 
880 students and 81 teachers 
during this school year. There 
are students who come from the 
nearby villages where there is a 
high level of unemployment. 
Each student can develop his own 
potential at our school. There 
are opportunities for physical, 
intellectual and personal devel-
opment and future professional 
realization. Students work up 
their creativity, mutual respect, 
tolerance and partnership.
It was established Youth Red 
Cross organization in our school. 
The volunteers take part in differ-
ent campaigns-No Smoking Day, 
World AIDS Day, Healthy Food, 
International Day Against Drug 
Abuse.
Teachers and students work up 

together in additional literature 
and poetry classes. There are 
optional ICT classes, which are 
held in modern computer rooms. 
There are football and volley-
ball teams trained by qualified 
coaches. There is a club in which 
students who are interested in 
tourism go hiking and sightseeing 
around Bulgaria. There is a drama 
group “Team Teen Theatre” and 
an art club at the school. There is 
also folklore dance club in which 
students can learn and dance 
folklore dances. 
Students in the 5th grade wrote 
and presented the book “A Pallet 
of Magic” for the World Book Day 
in 2013. It contains 13 adventure 
and fantasy tales and stories.
The students took part in the na-
tional competition “Water- source 
of life". 

The students have participated 
in different regional and national 
contests and competitions and 
they have been given awards.
The advantages of the project 
could be better students’ moti-
vation in improving their learning 
and language skills. The students 
will have the op- portunity 
to meet and get to 
know young 
people from 
different 
countries.

SOU “Peyo Kracholov Yavorov”

SOU PEYO KRACHOLOV YAVOROV HIGH SCHOOL
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MACARİSTAN  PROJE ORTAĞIMIZ

The Tokaji Ferenc Secondary 
School Macaristan’ın kuzey-
doğusunda bulunmaktadır. 1952 
yılında kurulmuştur. Bugünlerde, 
bölgenin entelektüel, profesyonel 
ve metodolojik bir merkezidir. 
Hem ulusal hem de uluslararası 
boyutta tanınmaktadır. Şu anda 
kurumumuzda, 14-20 yaşları 
arasında, hepsi dezavantajlı 
mikro bölgelerden olan 118 farklı 
yerleşim yerinden yaklaşık 800 
öğrenci öğrenim görmektedir. 
Kurumumuzda bulunan geniş 
kapsamlı özel dersler, öğren-
cilerin gelecekteki kariyerl-
erinde karşılaşacakları, 
çoğunlukla micro 
bölgelerdeki deza-
vantajlardan kay-
naklanan,  engelleri 
ortadan kaldır-
mak amacıyla 
oluşturuldu. San-
ayileşme oranının 
düşük olması, yetersiz 
altyapı ve yüksek işsiz-
lik oranı gelecek nesillerin 
ilerlemesini engelleyebilir. 
Birçoğu roman ailelerinden gelen 
imkânları yetersiz öğrencilerin 
sayısının fazlalığı, sosyal dışlan-
mayı önlemek ve Macaristan’ın 
daha gelişmiş bölgelerini ve 
Avrupa Birliğindeki diğer bölge-
leri yakalamalarını sağlamak 
amacıyla özel ilgi ve amaçlı 
eğitimi gerektirmektedir.  Öğre-
tim elemanlarının ortalama yaşı 
40’ın altındadır ve aynı zamanda 
tüm öğretmenler yükseköğrenim 
derecelerine (bilim, yöneticilik ve 
sanat gibi birçok alanda yüksek 
lisansa ) sahiptir. Okul, Eger Koleji 
ve Debrecen Üniversitesi için 
bir eğitim enstitüsü konumun-
dadır, lisans öğrencileri meslek-
taşlarımız tarafından denetlen-
mektedir. Personelimiz proaktiftir 
ve mesleki zorluklara açıktır. 
Geniş, modern spor salonu, çeşitli 
spor etkinlikleri düzenlemek için 
uygundur; büyük spor etkinlikleri 
için iyi donanımlıdır.Dünya mirası 

statüsünde 
olması  

çevrenin bozul-
mamış, mevcut koşullarını koru-
maktadır ve okul ,bu eşsiz şarap 
bölgesine adını veren yerleşim 
merkezinde olması ile birlikte, 
çevre olarak korunan iki bölgeye 
de yakın konumdadır . Bunlar; 
Bodrogzug (Bodrog ‘un doğal sel 
alanı ve Tisza nehirleri ile zarar 
görmemiş bitki örtüsü ve fauna) 
ve Tokaj tepesidir (Macaristan’da 
benzersiz türler ile en genç vol-
kanik tepe). Okulumuz her iki 
yerden de eğitim amaçlı yararl-
anmaktadır.
Ulusal değerlere ve geleneklere 
saygı duyulurken ortak Avru-
pa düşüncesinin, çok kültürlü 
eğitimin oluşturulması da 
bizim için çok önemlidir.Sağlıklı 
yaşam ile ilgili yurtiçi (ulusal) 
bir projeyi henüz tamamladık, 
sağlıklı salatalar ve sandviçler 
hazırlayıp paylaşarak çocukları 
dengeli beslenme konusunda 
bilgilendirdik.Okul yurdunda-

ki öğretmenler, yemek pişirme 
oturumlarına öncülük etmek-
tedir böylece çocuklar yemek 
pişirmenin temellerini ve ayrıca 
kek ve kurabiyeleri nasıl hazır-
layacaklarını öğrenmektedir.
Okulumuzda beslenme uzmanlığı 
alanında akademik eğitim almış 
bir biyoloji öğretmeni bulunmak-
tadır.Kurumumuz beden eğiti-
mine müfredatında son derece 
önem vermektedir. Okulda kolluk 
kuvvetleri konusunda uzman-
laşmış sınıflar bulunduğu için ha-
valı silah atma tesisleri oluşturul-
muştur. Dövüş sanatlarının temel 
becerileri de müfredatın bir 
parçasıdır. Ayrıca Macaristan’da 
farklı spor dallarında spor mara-
tonları düzenliyoruz. Futbol, 
hentbol, basketbol, voleybol ve 
badminton için düzenli olarak 8 
saatlik maratonlar yapılmaktadır 
ve her haziranda  okul bittikten 
sonra  24 saatlik bir maraton 
yapılmaktadır.Hükümetin resmi 
ölçütlerine göre, öğrencilerimiz-
in yaklaşık % 50’si dezavantajlı 
grupta bulunmaktadır. Öğren-
ciler, öğretmenlik / danışmanlık 
programlarına katılabilirler ve 
zorlandıkları konularda ücretsiz 
ilave ders / özel eğitim alabilirler.

TOKAJI FERENC SECONDARY SCHOOL
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The Tokaji Ferenc Secondary 
School is situated in the north 
east of Hungary. The school was 
founded in 1952. Nowadays, it’s 
an intellectual, professional and 
methodological center of the 
region and it is recognized both 
nationally and internationally. 
Currently, the institution educates 
almost 800 students between 
the ages 14-20, from 118 different 
settlements, all of them from 
unbenefited micro-regions. The 
wide range of special subjects 
available at our institution has 

been created with the aim of 
counteracting the obstacles our 
students have to face in their 
future careers that emerge largely 
from the disadvantages that 
characterizes the micro-region. 
The low-level of industrialization, 
inadequate infrastructure and 
high unemployment rate may 
hinder advancement of the future 

generations. The high number of 
multiply under-privileged stu-
dents, many of them coming from 
roma families, calls for special at-
tention and purposeful education 
in order to avoid social exclusion 
and to enable them to catch up 
with the more developed regions 
of Hungary and other parts of 
the European Union.The aver-
age age of the teaching staff is 

under 40, and at the same time all 
teachers have university degrees 
(MA, MBA, or MSc). The school is 
a training institute for the Col-
lege of Eger and the University 
of Debrecen, undergraduates are 
supervised by our colleagues. 
The staff is proactive and is open 
to professional challenges. The 
large, modern gym is suitable for 
organizing various sports activi-
ties, it is well-equipped for major 
sport events. The world heritage 
status protects the present, un-
spoiled conditions of the environ-
ment, and although the school 
is basically in the center of this 
unique wine region’s name-giving 
settlement, it is literally meters 
away from two environmentally 
protected sites, the Bodrogzug (a 
natural flooding area of Bodrog 
and Tisza rivers with unharmed 
flora and fauna), and Tokaj hill 
(the youngest volcanic hill in Hun-
gary with unique species). Both 
sites are available for educational 
purposes for the school.The for-
mation of the common European 
thinking, multicultural education 
while respecting national values 
and traditions is also essential for 
us. 

THE TOKAJI FERENC SECONDARY SCHOOL
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Akçaova Anadolu Lisesi’nde proje 
ekibinde bulunan öğretmenler 
tarafından hazırlanan KA2 pro-
jesi 904 projeden hibe almaya 
hak kazanan projenin içerisine 
girmeyi başardı. Akçaova Anad-
olu Lisesi, geçen yıl tamamlamış 
olduğu "Dil Öğretiminde Teknolo-
jinin Kullanımı” isimli Erasmus+ 
KA1 projesinin devamı niteliğinde 
olan KA2 projesinin ilk aşamasını 
Macaristan’da gerçekleştirdi.
12-16 Aralık tarihleri arasında 
Macaristan’da düzenlenen ilk ulus 
ötesi toplantıya Macaristan, Bul-
garistan ve Türkiye’den 3’er öğret-
men katıldı. İngilizce Öğretmeni 
Yeliz Gören proje ile ilgili şunları 
belirtti; “Projemiz ile yabancı dil 
öğretiminde uygulanan yüz yüze 
eğitimin yanında çevrimiçi eğit-
imden de yararlanmayı içeren 
Blended learning (Harmanlanmış 
öğrenme) hakkında daha do-
nanımlı olmayı böylece sunulan 
teknolojik imkânları yabancı dil 

eğitiminde kaliteyi arttırmak için 
kullanmayı amaçlamaktayız. 
Projemiz kapsamında 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında planlanan 
iki hareketlilik detayları belirlendi. 
Öncelikle 5-10 Şubat 2017 tarihleri 
arasında 3 ortak okulun dil öğret-
menleri, Macaristan’daki Debrecen 
Üniversitesi profesörleri Istvan 
Csury ve GyulaSanko tarafından 
düzenlenen “Harmanlaşmış 

öğrenme” kursuna katılmışlardır. 
Önceden kursun içeriği ve ay-
rıntılarıyla ilgili Debrecen Üniver-
sitesi profesörleri ziyaret edilerek 
profesyonel ihtiyaçlar ve beklentil-
ere değinilmiştir. Kurs planı genel 
hatları ilk ulus ötesi toplantıda 
oluşturuldu.”

"HARMANLANMIŞ ÖĞRENME"

Öncelikle 5-10 Şubat 
tarihleri arasında 3 ortak 
okulun dil öğretmenleri, 
Macaristan’daki Debre-

cen Üniversitesi profesörleri István 
Csűry ve Gyula Sankó tarafından 

düzenlenen ‘Harmanlanmış 
öğrenme’ kursuna katılmışlardır. 
Bu kurs öğretmenlerin Blended 
Larningin etkin kullanımı ve öğren-
cilerimizin teknolojiyi amacına 
uygun kullanmalarını sağlayabi-

lecek personel ve dil yeterliliklerini 
geliştirmeyi planlamıştır. Daha 
donanımlı hale gelen öğretmen-
ler, öğrenci hareketlilikleri ile kurs 
sırasında edindikleri bilgileri teoriden 
pratiğe dökme imkânı bulmuştur.

5-10 ŞUBAT 2017’de Macaristan’da Yabancı Dil Öğretiminde Blended Learning’in Kullanımı ile İlgili  Kurs

a) Ulus ötesi Toplantı Tokaj/MACARİSTAN Aralık 2016
12-16 Aralık tarihleri arasında Tokaj/Macaristan’da düzenle-
nen ilk ulus ötesi toplantıya Macaristan, Bulgaristan ve Türki-
ye’den 3’er öğretmen katıldı. Yapılan bu toplantının ilk gününde 
Macaristan proje ortağımız tarafından organize edilen ory-
antasyon çalışmaları yapıldı. Takip eden günler de ise, Şubat 
ayında yapılması planlanan kurs içeriği hazırlandı. Debrecen 
üniversitesi profesörleri István Csűry ve Gyula Sankó ile kurs 

planının detayları görüşülerek kurs tarihi 
belirlendi. Ayrıca Nisan ayında yapılması 
planlanan öğrenci hareketliliğinin içeriği 
ve yapılacak faaliyetler görüşüldü.

2016-1-TR01-KA219-035109_1 “Success in Blended Learning”
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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2-8 Nisan 2017’de Macaristan’da

2-8 Nisan’da öğrenci hareketliliği 
kapsamında , Akçaova Anadolu 
Lisesi’nden beş öğretmen ve altı 
öğrenci , Bulgaristan’ın Çirpan 
yerleşkesinden altı öğrenci ve üç 
öğretmen, Macaristan’daki ortak 
okulda bulunan proje ekibindeki 
öğretmen ve öğrencilerle 4 gün 
süren proje etkinliklerine katıldılar. 
  
            Öğrenci hareketliliği 
süresince kurs alan dil öğretmen-
leri tarafından öğrencilere ‘Har-
manlanmış Öğrenme’ yöntemi kul-
lanılarak ders anlatıldı ve böylece 
edinilen bilgileri teoriden uygula-
maya geçirerek, karşılaşılan so-
runlar için çözüm üreterek,tekniğin 
uygulanmasındaki gelişimi takip 
etme olanağına sahip olundu. 
          1. gün uyum programı kap-
samında öğrencilere okulun ve 
bulundukları yerin tanıtımı yapıldı, 
Tokaj ‘da kısa bir gezinti yapılarak 
ve müzeler ziyaret edilerek bölge 
ile ilgili bilgi sahibi olundu. Böylece 
öğrencilere birbirleriyle kaynaşma 
fırsatı bulundu. Her ülkeden öğren-
ciler kendi ülkelerini ve şehirlerini 
tanıtan sunumlarını yaptılar ve 
kendi ülkeleriyle ilgili poster ve 

nesneleri diğer öğrencilere sundu-
lar.
           2. gün grup üyeleri ders 
kapsamında Tokaj yerleşkesine 
40 km kadar uzakta bulunan ve 
Macaristan’ın yedinci büyük şehri 
olan Nyigregyhaza’ya gitti. Bura-
da bulunan Avrupa’nın 2. büyük 
hayvanat bahçesinde öğrenciler 
Blended Leaning tekniğini kulla-
narak değişik hayvanların tanıtım-
larını gerçekleştirdiler.
          3. gün Macar ve Türk yabancı 
dil öğretmenleri Blended Learning 
tekniğini kullanarak ders anlatımı 
yaptı ve ders bitiminde öğrencil-
eri ödevlendirildi. Bulgar ve Türk 
öğrenciler yöresel oyunlarını serg-
ilediler,5 öğrencimiz bardakla ritim 
tutarken Serap Özkar adlı öğrenci-
miz türkülerimizi seslendirdi ve 
İngilizce bir şarkı söyledi. Ayrıca 
Bulgar öğrenci Bulgar ve İngilizce 
dillerinde şiir seslendirdi.
       4. gün Bulgaristan’daki 
dil öğretmeni ders anlatımını 
gerçekleştirdi. Macar öğretmen 
tarafından bir Macar kısa filmi 
izletilerek öğrencilere bununla ilgili 
etkinlikler yaptırıldı. Ayrıca ülkem-
iz ve okulumuz ile ilgili videolar 

izletildi. Sunumların ardından 
Aydın’ın simgesi olan incir diğer 
gruplara ikram edildi. Kolonya, 
Türk kahvesi ve lokum ikram edil-
erek ülkemizin tanıtımı en iyi şekil-
de gerçekleştirildi. Gün sonunda 
sertifikalar dağıtılarak gruplarla 
vedalaşıldı. 
 5. gün görevlerini tamamlayan 
grup üyeleri 145 yıl Osmanlı ege-
menliğinde kalan Budin Beyler-
beyliğinin merkezi Budapeşte’de 
şehir turu yaptı.2-8 Nisan 2017 
Macaristan Hareketliliğine katılan 
öğrencilerin İzlenimleri

Öğrenci Hareketliliği

Macaristan’a gitmeden önce çok 
heyecanlıydım. Bizi orada bekley-
en ne? Gideceğimiz yer nasıl bir 

yer? Oradaki insanları sevecek 
miyim? Gibi daha birçok soru 
aklımı kurcalıyordu.Bunları bir 
kenara koyarsak ilk gittiğim 
gün biraz endişeliydim ve oraya 
alışmamaktan korkuyordum. 
Ama sonradan öyle ilginç şeyler 
oldu ki. İlk olarak konuğu old-
uğum aileyi çok sevdim. Ark-
adaşım ve arkadaşımın ailesi 
bana karşı çok sıcak davrandılar. 
Yanında kaldığım arkadaşım 
bana çok iyi davranıyordu, 
oradan ayrılacak olmam beni 
gün geçtikçe üzüyordu. Sonuçta 
öğretmenlerimiz sayesinde böyle 
bir yola koyulduk.Evet zorlu bir 

yoldu. Birçok sınava tabi tutulduk. 
Artık oraya alışıyordum. Birçok 
etkinlik yaptık. Hayvanat bahçes-

ine gitmek, müze ziyaretleri yap-
mak, arkadaşımın arkadaşlarıyla 
gezmek…  Daha nicesi... İlk defa 
uçağa binmek, arkadaşlarımla ilk 
yurt dışı seyahatine çıkmak gibi 
hayatımda ilkleri de yaşamıştım. 
İyi ki bize böyle bir fırsat sunul-
muş biz de  bu fırsattan yarar-
lanabildik. İyi ki böyle bir proje 
oluşturulmuş. Bu yüzden çok mut-
luyum. Birçok anım oldu. Gerçek-
ten gezilmesi, görülmesi gereken 
bir yer. Tarihiyle olsun, insanlarıyla 
olsun... Ben bu geziden çok şey 
öğrendim ve inşallah herkese na-
sip olur böyle bir gezi. Ben burada 
ilerde hatırlayabileceğim birçok 
anı biriktirdim ve bundan da guru-
rluyum..
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Öncelikle bu proje bizim için çok 
büyük bir şanstı. O kadar projenin 
içinde bizim projemiz kabul edildi 
ve bu yaşımızda yurt dışına gide-
bilme fırsatıydı. Bu projeden en 
büyük beklentim pratik yaparak 
daha iyi İngilizce konuşmak-
tı. Tabi ki bunun yanına yeni bir 
yer görmek ve onların kültürünü 
öğrenmeyi de ekleyebiliriz. Bu 
beklentilerimi az çok gerçekleştird-
iğimi düşünüyorum. Tabi kendi 
kültürümüzü onlara yaşattığımızı 
da unutmayalım. Orada iki ark-
adaşımız geleneksel halk oyununu 
oynadı. Öğretmenlerimiz de proje 
ekibine Türk kahvesi yapıp ikram 
ettiler. Öğretmenlerimiz ve biz Tür-
kiye’yle ilgili sunum yaptık. Kültürl-
erimizde çok büyük farklılıklar 
olduğunu gördüm. Ayrıca okulda 
her gün bir sonraki gün için ev ödevi 
verdiler. Bu sayede İngilizceyi daha 
fazla kullanma imkânımız oldu. 
Okulda grup şeklinde İngilizce 
oyunlar oynadık. Yani bizim için 

dolu dolu bir haftaydı. Diğer ark-
adaşlarım kadar yemek sıkıntısı 
çekmedim. Misafir olduğum evde 
kızın annesi her akşam yedi sekiz 
çeşit yemek yapıyordu. Genellikle 
yemeklerin çoğu da lezzetli oluy-
ordu. Fakat dışarıda çoğu yerde 
düzgün yemek bulamadık. En 
büyük şansım ise bizim okuldan 
yanımda kalan arkadaşım olmasıy-
dı. Kaldığımız aile çok iyiydi. Bize 
hep güler yüzlü davrandılar. En çok 
sıkıntı çektiğim şey her yerde nor-
mal su bulanmamasıydı. Her evde 
mutlaka en az bir kedi veya köpek 
vardı. Hayvanat bahçesini, okulu ve 
başkent Budapeşte’yi çok sevdim. 
İlk iki gün alışmakta çok zorluk çek-
tik. Fakat gitme vakti yaklaştıkça 
keşke biraz daha yaşayabilseydik 
demeye başladık. Son gün ayrıl-
ması çok zor geldi. Şu an keşke bir 
daha gidebilsem diyorum. Şimdiden 
seneye Bulgaristan’a gidecek ark-
adaşlara iyi başarılar.

Söze şöyle başlamak istiyorum; 
Macaristan'a gitmeden önce çok 
büyük bir heyecanın yanında 
endişe ve kaygılarım da vardı. Ya 
anlaşamazsam, bildiğim şeyleri dile 
dökemezsem? Ya orada rezil olur-
sam? Çok şükür ki bu kadar endişe 
etmeme değmedi çünkü bun-
ların hepsi benim kendi kendime 
kurduğum, boşa stres yaptığım 
şeylerdi. Tabi ki zorlandığım yerler 
de oldu,  hele ilk gün heyecandan 
dilim tutulmuştu şimdi ise sadece 
gülüyorum, bildiğim şeyleri nasıl 
cevaplayamadım diye. Bunun tek 
sebebi yaptığım stres ve heye-
candı. (Olsun o heyecan bile bir 
başkaydı :) )  İlk iki günden sonra 
heyecan yavaş yavaş geçiyor ve 
bir bakmışsın isteklerini İngilizce 
dile getirebiliyorsun. Bunu fark 
ettiğindeki mutluluk her şeye 
değer. Aslında biz mükemmel bir 
İngilizce konuşmuyorduk, bazen 
cümle kurmanıza gerek kalmadan 
kelimelerle de anlaşabiliyor-
duk. Burada farkına vardım ki 
İngilizceyi öğrenmek istiyorsak 
yapmamız gereken en büyük şey 
pratik yatmak. Oradaki heye-
canlarımı mutluluklarımı yaz yaz 
bitmez. Döndüğümde bu kadar anı 
biriktirmiş olacağımı tahmin bile 
edemezdim.
 Hele orada biriyle iyi anlaşıp aynı 

şeylere gülüp kahkaha atıyorsan 
onun mutluluğu daha bir başka. 
Sadece oradaki insanla tek ortak 
noktanız İngilizcesini geliştirmeye 
çalışan iki insan. Diliniz, kültürünüz, 
yemekleriniz, hatta dininiz bile 
farklı olmasına rağmen anlaşmak 
en güzel mutluluk. Sonuç olarak zor 
bir işi başarıp birbirimize tebessüm 
etmek, giderken birbirimize hatıra 
kalması için hediyeler vermek 
ve ayrılırken "seni özleyeceğim" 
cümlesi bile bize projenin en güzel 
hediyelerinden biri oldu. Bize ka-
zandırdığı öz güveni saymıyorum 
bile.Orada hepimizin birbirimize 
kendi dilimizi öğretme çabası 
sonucunda ortaya çıkan gülünç 
hadiseler, orada beraber attığımız 
kahkahaları… Bunların hiçbirini 
unutmayacağım. Bilmediğin bir 
ülkede (muhteşem bir ülkede) 
gezmek, güzelliklerini görmek yani 
internetten değil de canlı can-
lı oralarda dolaşmak müthiş bir 
duygu. Görüntüsü bile sizi büyüley-
en bir şehirde dolaşmak, o tarihi 
eserleri yakından görmek gibisi 
yok. Hani çok klişe bir cümle var ya 
"anlatılmaz yaşanır" diye işte biz 
resmen bu cümlenin uygulamasını 
yapıp gelmiş gibi olduk. Seneye de 
bu lise de olup böyle bir seçeneğim 
olsaydı  yine gitmek için çalışır 
çabalardım. Doğrusunu söylemek 

gerekirse ilk gün zorlandım ve zam-
anın hemen geçmesini istedim ama 
son gün arkadaşlarla ayrılmak 
istemiyorduk. Eğer ki üniversite 
de yine böyle bir Erasmus+ projesi 
olursa sınava hemen katılıp, ismimi 
en baştan yazdırmak istiyorum. 
Şimdi düşünüyorum da İngilizce 
sayesinde; yeni yerler, yeni kültürl-
er, yeni insanlar, deneyimler, orada 
bizimle arkadaş olan öğretmen-
ler,evlerinde üzerimize titreyen 
aileler,bizi gezdirip yalnız bırak-
mayan Macar arkadaşlar tanıdık. 
Bunların hepsi İngilizce sayesinde 
oldu. Şimdi İngilizceyi daha da çok 
önemsiyorum. Böyle bir deneyi-
mi  bu yaşımda ve arkadaşlarımla 
yaşadığım için çok şanslıyım. İyi ki 
bu projeye katılmayı çok istemişim 
ve çok çalışmışım.

 Ben ilk defa 17 yaşımda yurt-
dışına çıktım. Çevremdeki çoğu 
kişi bu yaşta yurt dışına çıktığım 
için çok şanslı olduğumu söyledi. 
Gerçekten çok güzel ve dolu bir 
haftaydı. Farklı bir dünya, farklı 
bir kültür, farklı bir yaşam tarzı, 
farklı bir okul yaşantısı içinde 
buldum kendimi. Bunların hep-
si aslında bana bir tecrübe ve 
dünyaya farklı açılardan bakma 
imkanı kazandırdı. Hayatımda bir 
daha olsa yine giderim, diye-
bileceğim güzel bir deneyimim 
oldu.
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EKİM 2017’de 
Bulgaristan’da 

Ulus Ötesi Toplantı
Kasım ayında yapılacak 
olan öğrenci hareketlil-
iğinin detaylı planlaması 
yapılacaktır.

KASIM 2017’de 
Bulgaristan’da 

Öğrenci 

Hareketliliği
Uyum problemlerini önle-
mek için bir oryantasyon 
programı yapılacaktır,  bir 
önceki öğrenci hareketlil-
iğinde öğretmenlerin 
ders anlatırken Blended 
Learning tekniğini kul-
lanmada yaşadıkları 
sorunlara getirdikleri 
çözümler ders anlatırken 
uygulanacak ve diğer 
öğretmenler ; öğrenciler 
ders dinlerken gözlem 
yapacaktır. Düzenlenecek 

dil festivalinin organi-
zasyonu ve planlaması-
na ait görev paylaşımı 
yapılacaktır. 

MART 2018’de 
Türkiye’de 

Öğrenci 
Hareketliliği

Uyum problemlerini önle-
mek için bir oryantasyon 
programı yapılacaktır. 
Blended Learninge dayalı 

olan Dyned’in ilçe tem-
silcisi tarafından Dyned 
semineri verilecektir. 
Workshop yapılacak ve 
final gecesi düzenlenece-
ktir.

MAYIS 2018’de 
Türkiye’de Ulus 
Ötesi Toplantı

Proje kapsamında 
yapılan tüm faaliyetler 
değerlendirilerek proje 
sonlandırılacaktır.

NELER YAPILACAK?
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VELİ-ÖĞRENCİ SUNUMLARI
Macaristan Tokaj öğrenci 
hareketliliği dönüşünden sonraki 
hafta, İngilizce öğretmenimiz Yeliz 
Gören gözetmenliğinde Proje kap-

samındaki öğrenciler tarafından, 
okulumuz öğrencilerine, gittikleri 
yerlerde neler yaptıkları konuluy-
la ilgili  sunumlar gerçekleştirildi. 
Aynı sunumlar öğrenci velilerine de 
yapıldı. Sunumlar sonunda mem-

nuniyet anketleri düzenlenip proje 
öğretmenlerince değerlendirildi. 
Sunum bitiminde veliler ve öğren-
ciler projemizle ilgili düzenlemiş 
olduğumuz resim sergisini ziyaret 
ettiler.

17 Subat KaymakamlIk MakamIı
 Proje Bilgilendirme  Ziyareti

S
ayın Milli Eğitim Müdürümüz Şakir Sait Üstündağ ,Sayın Okul Müdürümüz Arif 
Coşkun, Proje Görevlisi Müzik Öğretmenimiz Gülşah Canbaz ve projede görevli 
öğrenciler tarafından 17 şubat tarihinde Çine ilçe Kaymakamımız Özkan Demir 
Makamında ziyaret edilerek proje hakkında bilgilendirildiler.
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Grafiti
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Akçaova Anadolu Lisesi yine 
başardı
15 Kasım 2016, Salı 
Geçtiğimiz yıl Erasmus +KA1 proj-
esi kabul edilen Akçaova Anadolu 
Lisesi’nin bu yıl hazırladığı Eras-
mus+K2 adlı projesi de 904 projenin 
sunulduğu Ulusal Ajans’ta kabul 
edilerek Avrupa Birliği'nden hibe 
desteği almaya hak kazanan 63 
projeden birisi olmayı başardı.

 
Geçtiğimiz yıl “Dil öğretiminde te-
knolojinin etkin kullanımı” başlıklı 
Erasmus+KA1 projesi kapsamında 
İngiltere'deki Worcester Üniver-
sitesi'nde “Avrupalı öğretmenler 
için teknolojinin derslerde kul-
lanımı” isimli 2 haftalık yabancı 
dil kursuna devam eden, ardından 
Fransa’nın Metz şehrindeki Lycee 
de Marvingt Lisesi'nde 5 gün-
lük iş başı gözleme programına 
katılan Akçaova Anadolu Lisesi 
öğretmenleri, kursta edinilen 
bilgileri Fransa’daki meslektaşlar-
la paylaştıktan sonra bu yıl da 
Bulgaristan ve Macaristan’daki 
ortaklarıyla yeni bir projeyi hayata 
geçirdi.
 

AKÇAOVA ANADOLU 
LİSESİ BULGARİSTAN 
VE MACARİSTAN 
YOLCUSU
Bu sene Ulusal Ajans’a 904 
proje başvurusu gittiğini ve kabul 
edilen 63 projeden birisinin ken-
di projeleri olduğunu ifade eden 
Akçaova Anadolu Lisesi Müdür 
Yardımcısı, Proje Okul Koordi-
natörü Bülent Kök, konuyla ilgili 

şu açıklamalarda bulundu: “Hem 
hızla gelişen teknolojinin günümüz 
öğrenci profilini değiştirmesi hem 
de İngilizce öğretiminde DYNED 
sisteminin liselere de entegre 
edilmesinin ardından yaşanan bu 
gelişmelere ayak uydurmak, zorun-
lu bir hale gelmiştir. Dil öğretimini 
sınıf ortamı ile sınırlandırmadan 
hem evde hem de okulda devam 
eden bir süreç haline getirmek ve 
bu konuda personel yeterliliklerim-
izi artırmak, hazırladığımız pro-
jelerin temelini oluşturmaktadır. 
Akçaova gibi küçük bir yerleşim 
yerinde son iki senedir iki tane 
Avrupa Birliği projesinin hibe 
desteği görmeye hak kazanması, 
bizim için gerçekten çok önemli bir 
başarıdır. Bu sene Ulusal Ajans’a 
904 proje başvurusu gitmiş, bun-

lardan 
sadece 63 

tanesi kabul 
edilmiştir. Ka-
bul edilen bu 63 
projeden birinin 
bizim projemiz 
olması hepimizi 
çok sevindirmiştir. 
Bu seneki pro-
jemizin uygulama 
süresi 24 ay olup 
bu süre zarfında 
okulumuzda eğit-
imlerine devam 
eden öğrencil-
erimiz ile proje ortaklarımız olan 
SOU "Peyo Kracholov Yavorov" 
Bulgaristan ve Szerencsi Szak-
képzési Centrum Tokaji Ferenc 
Gimnáziuma és Szakközépiskolája 
Macaristan okullarına ziyarette 
bulunacağız. 2018 Mayıs ayında 
ise yurt dışından gelen öğrencileri 
Akçaova’da ağırlayacağız. Proje-
lerinin hazırlanması ve yürütülmesi 
noktasında ders saatleri dışında 
özveride bulunup zamanlarını 
ayıran ve bize böyle imkanlara 
sahip olma fırsatı sağlayan pro-
je ekibimize teşekkürü bir borç 
bilirim. Umarım Akçaova Anadolu 
Lisesi’nin AB projeleri noktasında 
yakalamış olduğu başarı, bundan 
sonraki senelerde de devam eder.” 
(OSMAN YURTTAŞ)

     Projemiz 05 Ocak 2017 Perşem-
be günü www.haberugur.com da 
haber olmuştur. ( http://www.
haberugur.com/egitim-bilim/
akcaova-anadolu-lisesi-ka2-proj-
esi-ile-basaridan-basariya-kosuy-
or-h3671.html )
   
Akçaova Anadolu Lisesi, 
KA2 projesi ile başarıdan 
başarıya koşuyor
 
Geçtiğimiz yıl kabul edilen Eras-
mus+ KA1 projesi ile İngiltere ve 
Fransa’ya hareketlilik düzenleyen 
Akçaova Anadolu Lisesi öğretmen-

BASINDA BİZ
Okulumuzun başarısı www.cinemadran.com  sitesinde haber yapılmıştır.
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leri, bu yıl da hazırladıkları KA2 
projesi ile yeni bir başarıya imza 
attı. Akçaova Anadolu Lisesi’nin 
proje ekibinde bulunan öğretmen-
ler tarafından hazırlanan KA2 pro-

jesi 904 projeden hibe almaya hak 
kazanan 63 projenin içine girmeyi 
başardı.
Akçaova Anadolu Lisesi geçen yıl 
tamamlamış olduğu “Dil öğre-
timinde teknolojinin kullanımı” 
isimli Erasmus+ KA1 projesinin 
ardından bu yıl da KA1 projesinin 
devamı niteliğinde olan KA2 pro-
jesinin ilk aşamasını Macaristan’da 
gerçekleştirdi. 12-16 Aralık tarihleri 
arasında Macaristan’da düzen-
lenen ilk ulus ötesi toplantıya 
Macaristan, Bulgaristan ve Türki-
ye’den 3’er öğretmen katıldı.
Akçaova gibi küçük bir yerde 
yaşayan öğrenciler için büyük bir 
fırsat olduğunu belirten Akçaova 
Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni 
Yeliz Gören amaçlarının, Akçaova 
Anadolu Lisesi bulunmuş olduğu 
sosyolojik çevre nedeniyle gerek 
öğrencilerin gerekse velilerin dik-
katini eğitime çekmeyi, daha du-
yarlı olmaları için motive etmeyi, 
öğrencilerin geleceği için daha 
fazla işbirliği yapmak istediklerini 
söyledi.
Akçaova Anadolu Lisesi İngilizce 
Öğretmeni Yeliz Gören Proje ile 
ilgili şunları belirtti  “Projemiz ile 
yabancı dil öğretiminde uygulanan 
yüzyüze eğitimin yanında çevrim-
içi eğitimden de yararlanmayı 
içeren Blended learning (Harman-

lanmış Öğrenme) hakkında daha 
donanımlı olmayı, böylece sunu-
lan teknolojik imkanları yabancı 
dil eğitiminde kaliteyi arttırmak 
için kullanmayı amaçlamaktayız. 

Dil öğretiminde daha etkili ve 
güncel yöntemleri bulmaya yöne-
lik çalışmalar gerçekleştirmek, 
böylece öğrencilere daha iyi bir 
dil eğitimi sağlamak amacıyla 
hayata geçirdiğimiz projemizin 
ilk toplantısında proje süresince 
yapılacak olan faaliyetler plan-
lanarak projemiz genel hatlarıyla 
görüşüldü. Projemiz kapsamında 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
planlanan iki hareketlilik detayları 
belirlendi. Öncelikle 5-10 Şubat 
tarihleri arasında 3 ortak okulun 
dil öğretmenleri, Macaristan’daki 
Debrecen Üniversitesi profesörl-
eri István Csűry ve GyulaSankó 
tarafından düzenlenecek olan 

“Harmanlanmış öğrenme” kursuna 
katılacaklardır. Kursun içeriğiyle 
ve ayrıntılarıyla ilgili Debrecen 
üniversitesi profesörleri ziyaret 
edilerek profesyonel ihtiyaçlar ve 
beklentilere değinildi ve kurs planı 
genel hatlarıyla oluşturuldu. Proje 
logosu ve web-sitesi oluşturularak 
proje koordinatörü ve diğer ortak-
ların sorumlulukları belirlendi. Ay-
rıca 2017 Nisan’da Macaristan’da 
gerçekleştirilecek olan öğrenci 
hareketliliğinin detayları üzerine 
konuşuldu. 2017 -2-8 Nisan’da 
öğrenci hareketliliğinde, kurs alan 
dil öğretmenleri tarafından öğren-
cilere “harmanlanmış öğrenme” 
yöntemi kullanılarak ders an-
latılacak ve böylece edinilen 
bilgileri teoriden uygulamaya 
geçirmiş olacağız. Ayrıca Fatih 
projesi kapsamında öğrencilere 
dağıtılan tabletlerin öğrenciler 
tarafından amaca uygun kullanıl-
ması ve öğretmenlerin dil öğreti-
minde teknolojinin etkin kullanıl-
masında yeterli donanıma sahip 
olması amaçlanmaktadır” şeklinde 
konuştu.
Proje çalışmalarını desteklediğini 
söyleyen Akçaova Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü Arif Coşkun “Akçaova 
gibi küçük bir yerleşim yerinde son 
iki senede iki tane Avrupa Birliği 
projesinin kabul edilmesi bizim için 
önemli bir başarı. Bu tarz çalışma-
lar okulumuz için oldukça önemli, 

öğrenciler ve öğretmenlerin kendil-
erini geliştirme yönünde edindiği 
bu fırsatları en iyi şekilde değer-
lendirmeye çalışıyoruz. Erasmus 
projeleri, öğretmenlerimizin dil 
yeterlilikleri ve profesyonel becer-
iler açısından kendilerini geliştir-
melerini sağlayarak iyi bir deneyim 
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kazanmalarına fırsat vermektedir. 
“ ifadelerini ekledi.
Aynı şekilde okulumuzun bu 
başarısı www.cinemadran.com ‘da 
ikinci defa haber yapılmıştır.

Hibe almayı başardılar 5 
Ocak 2017, Perşembe 

Geçen yıl kabul edilen Eras-
mus+ KA1 projesi ile İngiltere ve 
Fransa’ya hareketlilik düzenleyen 
Akçaova Anadolu Lisesi öğretmen-
leri, bu yıl da hazırladıkları KA2 
projesi ile yeni bir başarıya imza 
attı. Bu başarı Akçaovada ve okul-
da büyük bir sevinç yarattı.
 Akçaova Anadolu Lisesi’nin proje 
ekibinde bulunan öğretmenler 
tarafından hazırlanan KA2 pro-
jesi, 904 projeden hibe almaya 
hak kazanan 63 projenin içine 
girmeyi başardı.Akçaova Anad-
olu Lisesi geçen yıl tamamlamış 
olduğu “Dil öğretiminde teknolo-
jinin kullanımı” isimli Erasmus+ 
KA1 projesinin ardından bu yıl da 
KA1 projesinin devamı niteliğinde 
olan KA2 projesinin ilk aşamasını 
Macaristan’da gerçekleştirdi.
12-16 Aralık tarihleri arasında 
Macaristan’da düzenlenen ilk ulus 
ötesi toplantıya Macaristan, Bul-
garistan ve Türkiye’den 3’er öğret-
men katıldı.

“PROJEYİ DESTEKLİYORUM”
Akçaova Anadolu Lisesi Müdürü 
Arif Coşkun, proje çalışmalarını 

desteklediğini söyleyerek, “Akçao-
va gibi küçük bir yerleşim yerinde 
son iki senede iki tane Avrupa 
Birliği projesinin kabul edilmesi 
bizim için önemli bir başarı. Bu tarz 
çalışmalar okulumuz için oldukça 
önemli, öğrenciler ve öğretmenler-
in kendilerini geliştirme yönünde 
edindiği bu fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmeye çalışıyoruz. Eras-
mus projeleri, öğretmenlerimizin dil 

yeterlilikleri ve profesyonel becer-
iler açısından kendilerini geliştir-
melerini sağlayarak iyi bir deneyim 
kazanmalarına fırsat vermektedir” 
dedi.

“AKÇAOVA İÇİN BÜYÜK
 BİR FIRSAT”

Proje hakkında bilgi veren Akçaova 
Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni 
Yeliz Gören, “Projemiz ile yabancı 
dil öğretiminde uygulanan yüz 
yüze eğitimin yanında çevrim içi 
eğitimden de yararlanmayı içeren 
Blended Learning (Harmanlanmış 
Öğrenme) hakkında daha do-
nanımlı olmayı, böylece sunulan 
teknolojik imkanları yabancı dil 
eğitiminde kaliteyi artırmak için 
kullanmayı amaçlamaktayız. 
Dil öğretiminde daha etkili ve 
güncel yöntemleri bulmaya yöne-
lik çalışmalar gerçekleştirmek, 
böylece öğrencilere daha iyi bir 
dil eğitimi sağlamak amacıyla 
hayata geçirdiğimiz projemizin 
ilk toplantısında proje süresince 
yapılacak olan faaliyetler plan-
lanarak projemiz genel hatlarıyla 
görüşüldü. Projemiz kapsamında 
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 
planlanan iki hareketlilik detayları 
belirlendi. Öncelikle 5-10 Şubat 
tarihleri arasında 3 ortak okulun 
dil öğretmenleri, Macaristan’daki 
Debrecen Üniversitesi profesörl-
eri IstvánCsűry ve GyulaSankó 
tarafından düzenlenecek olan 

‘Harmanlanmış öğrenme’ kursuna 
katılacaklardır. Kursun içeriğiyle 
ve ayrıntılarıyla ilgili Debrecen 
Üniversitesi profesörleri ziyaret 
edilerek profesyonel ihtiyaçlara ve 
beklentilere değinildi ve kurs planı 
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genel hatlarıyla oluşturuldu. Proje 
logosu ve web-sitesi oluşturular-
ak proje koordinatörü ve diğer 
ortakların sorumlulukları belir-
lendi. Ayrıca nisan ayı içerisinde 
Macaristan’da gerçekleştirilecek 
olan öğrenci hareketliliğinin 
detayları üzerine konuşuldu. 
2-8 Nisan’da öğrenci hareketlil-
iğinde, kurs alan dil öğretmenleri 
tarafından öğrencilere ‘Har-
manlanmış Öğrenme’ yöntemi 
kullanılarak ders anlatılacak ve 
böylece edinilen bilgileri teoriden 
uygulamaya geçirmiş olacağız. 
Projenin, Akçaova gibi küçük bir 
yerde yaşayan öğrenciler için 
büyük bir fırsat. Okulumuzun bu-
lunduğu sosyolojik çevre nedeniyle 
gerek öğrencilerin gerekse velilerin 
dikkatini eğitime çekmeyi, daha 
duyarlı olmaları için motive etmeyi, 
öğrencilerin geleceği için daha 
fazla iş birliği yapmayı istiyoruz. 
Ayrıca Fatih Projesi kapsamında 
öğrencilere dağıtılan tabletlerin 
öğrenciler tarafından amaca uy-
gun kullanılması ve öğretmenlerin 
dil öğretiminde teknolojinin etkin 
kullanılmasında yeterli donanıma 
sahip olması amaçlanmaktadır” 
diye konuştu.  (OSMAN YURTTAŞ)

Akçaova Anadolu Lisesi’nin bu 
başarısı www.aydindenge.com 
gazetesinde de haber yapılmıştır.
( http://www.aydindenge.com.tr/
egitim-bilim/15/11/2016/akcao-
va-anadolu-lisesi-yine-basardi/
galeri/1 )

Akçaova Anadolu Lisesi 
yine başardı

15 Kasım 2016, Salı 14:04 
Geçtiğimiz yıl Erasmus +KA1 proj-
esi kabul edilen Akçaova Anadolu 
Lisesi’nin bu yıl hazırladığı Eras-
mus+K2 adlı projesi de 904 projenin 
sunulduğu Ulusal Ajans’ta kabul 
edilerek Avrupa Birliği'nden hibe 
desteği almaya hak kazanan 63 
projeden birisi olmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl “Dil öğretiminde te-
knolojinin etkin kullanımı” başlıklı 
Erasmus+KA1 projesi kapsamında 
İngiltere'deki Worcester Üniver-
sitesi'nde “Avrupalı öğretmenler 
için teknolojinin derslerde kul-
lanımı” isimli 2 haftalık yabancı 
dil kursuna devam eden, ardından 
Fransa’nın Metz şehrindeki Lycee 
de Marvingt Lisesi'nde 5 gün-
lük iş başı gözleme programına 
katılan Akçaova Anadolu Lisesi 
öğretmenleri, kursta edinilen 
bilgileri Fransa’daki meslektaşlar-
la paylaştıktan sonra bu yıl da 
Bulgaristan ve Macaristan’daki 
ortaklarıyla yeni bir projeyi hayata 
geçirdi.

AKÇAOVA ANADOLU LİSESİ 
BULGARİSTAN VE MACARİSTAN 

YOLCUSU
Bu sene Ulusal Ajans’a 904 proje 
başvurusu gittiğini ve kabul edilen 
63 projeden birisinin kendi projeleri 
olduğunu ifade eden Akçaova An-
adolu Lisesi Müdür Yardımcısı, Pro-
je Okul Koordinatörü Bülent Kök, 
konuyla ilgili şu açıklamalarda bu-
lundu: “Hem hızla gelişen teknolo-
jinin günümüz öğrenci profilini 
değiştirmesi hem de İngilizce öğre-

timinde DYNED sisteminin liselere 
de entegre edilmesinin ardından 
yaşanan bu gelişmelere ayak uy-
durmak, zorunlu bir hale gelmiştir. 
Dil öğretimini sınıf ortamı ile 
sınırlandırmadan hem evde hem 
de okulda devam eden bir süreç 
haline getirmek ve bu konuda 

personel yeterliliklerimizi artırmak, 
hazırladığımız projelerin temelini 
oluşturmaktadır. Akçaova gibi 
küçük bir yerleşim yerinde son iki 
senedir iki tane Avrupa Birliği pro-
jesinin hibe desteği görmeye hak 
kazanması, bizim için gerçekten 
çok önemli bir başarıdır. Bu sene 
Ulusal Ajans’a 904 proje başvurusu 
gitmiş, bunlardan sadece 63 tanesi 
kabul edilmiştir. Kabul edilen bu 
63 projeden birinin bizim projemiz 
olması hepimizi çok sevindirmiştir. 
Bu seneki projemizin uygulama 
süresi 24 ay olup bu süre zarfında 
okulumuzda eğitimlerine devam 
eden öğrencilerimiz ile proje ortak-
larımız olan SOU "Peyo Kracholov 
Yavorov" Bulgaristan ve Szerencsi 
Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc 
Gimnáziuma és Szakközépiskolája 
Macaristan okullarına ziyarette 
bulunacağız. 2018 Mayıs ayında 
ise yurt dışından gelen öğrencileri 
Akçaova’da ağırlayacağız. Proje-
lerinin hazırlanması ve yürütülmesi 
noktasında ders saatleri dışında 
özveride bulunup zamanlarını 
ayıran ve bize böyle imkanlara 
sahip olma fırsatı sağlayan pro-
je ekibimize teşekkürü bir borç 
bilirim. Umarım Akçaova Anadolu 
Lisesi’nin AB projeleri noktasında 
yakalamış olduğu başarı, bundan 
sonraki senelerde de devam eder.” 

(OSMAN YURTTAŞ)

    Projemiz Aydınpost gazetesinde 
ise ( http://www.aydinpost.
com/akcaova-anadolu-lisesin-
den-erasmus-basarisi-256862h.
htm ) linkinde verildiği üzere haber 
yapılmıştır.
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Geçtiğimiz yıl “Dil öğretiminde te-
knolojinin etkin kullanımı” başlıklı 
Erasmus+KA1 projesi kapsamında 
İngiltere Worcester Üniversite-
si'nde “Avrupalı öğretmenler için 
''Teknolojinin derslerde kullanımı” 
isimli 2 haftalık yabancı dil kur-
sunu bitiren ve ardından Fransa’nın 
Metz şehrindeki Lycee de Marv-
ingt Lisesi'nde 5 gün süren iş başı 
gözleme katılan Akçaova Anadolu 
Lisesi öğretmenleri, kursta edi-
nilen bilgilerin Fransa’daki mesl-
ektaşlarla paylaşımı ve karşılıklı 
fikir alışverişlerinden sonra bu yıl 
da Bulgaristan ve Macaristan’daki 
ortaklarla öğrencilerin de dahil 
olduğu yeni bir projeyi hayata 
geçirmişlerdir. Proje Okul koordi-
natörü müdür yardımcısı Bülent 
KÖK şu açıklamalarda bulundu: 
“Hem hızla gelişen teknolo-
jinin günümüz öğrenci profilini 
değiştirmesi hem de İngilizce 
öğretiminde DYNED sisteminin 
liselere de entegre edilmesinin 
ardından yaşanan bu gelişmel-
ere ayak uydurmak zorunlu bir 
hale gelmiştir. Dil öğretimini sınıf 
ortamı ile sınırlandırmadan hem 
evde hem de okulda devam eden 
bir süreç haline getirmek ve bu 
konuda personel yeterliliklerimizi 
arttırmak hazırladığımızı projelerin 
temelini oluşturmaktadır. Akçao-
va gibi küçük bir yerleşim yerinde 
son iki senedir iki tane Avrupa 
Birliği projesinin hibe desteği 
görmeye hak kazanması bizim için 
gerçekten çok önemli bir başarıdır. 
Bu sene Ulusal Ajans’a 904 pro-
je başvurusu gitmiş bunlardan 
sadece 63 tanesi kabul edilmiştir. 
Kabul edilen bu 63 projeden birinin 
bizim projemiz olması bizi çok 
sevindirmiştir. Bu seneki projemizin 
uygulama süresi 24 ay olup, bu süre 
zarfında okulumuzda eğitimlerine 
devam eden öğrencilerimiz ile proje 
ortaklarımız olan SOU "Peyo Kra-
cholov Yavorov"/BULGARİSTAN 
ve Szerencsi Szakképzési Centrum 
Tokaji Ferenc Gimnáziuma és 
Szakközépiskolája/MACARİSTAN 
okullarına ziyarette bulunacağız. 
2018 Mayıs ayında ise yurtdışından 
gelen öğrencileri Akçaova’da 
ağırlayacağız. Projelerinin hazırl-
anması ve yürütülmesi noktasın-
da ders saatleri dışında özveride 
bulunup zamanlarını ayıran ve 
bize böyle imkanlara sahip olma 
fırsatı sağlayan proje ekibimize 

teşekkürü bir borç bilirim. Umarım 
Akçaova Anadolu Lisesi’nin AB 
projeleri noktasında yakalamış 
olduğu başarı bundan sonraki 
senelerde de devam eder.”

Okulumuzun K2 projesi kapsamın-
da Macaristan’a 2-8 Nisan 2017 
tarihleri arasındaki hareketliliği 
Çine Madran Gazetesine haber 
yapılmıştır.

Macarlara Türk kültürünü 
yaşattılar

15 Nisan 2017, Cumartesi 10:23 
Akçaova Anadolu Lisesi’nin Ulu-
sal Ajans tarafından kabul edilen, 
karşılıklı öğrenci ve öğretmen 
hareketliliğini öngören projesi 
gereği Macaristan’a giden Akçaova 
Anadolu Lisesi’nden beş öğretmen 
ve altı öğrenciden oluşan grup 
Macarlara Türk ve bağlı olarak Ege 
Kültürünü yaşattı.  

Akçaova Anadolu Lisesi öğret-
men ve öğrencileri, Bulgaristan’ın 
Çırpan yerleşkesinden gelen diğer 
ortak okulun altı öğrencisi ve üç 
öğretmeniyle birlikte karşılıklı 
olarak ortak geçmişi ve tarihsel 
birlikteliği olan ulusların ne kadar 
uyumlu bir şekilde hareketlilik 
sergileyebileceğini gösterdi.

TÜRK KAHVESİ PİŞİRDİLER
Akçaova Anadolu Lisesi Müdür 
Yardımcısı Bülent Kök, sunumun-
da yer yer video görüntülerine yer 
vermek suretiyle İslam’ın, Avru-

pa’nın anladığı gibi değil, Mevla-
na’nın Yunus Emrelerin öngördüğü 
şekilde, bir hoş görü dini olduğu 
vurgusu ağırlıkta olmak üzere 
“Efe Kültürü” üzerinde de durdu. 
Sunumların ardından diğer grup 
üyelerine incir ikram edildi. Ayrı-
ca Akçaova Anadolu Lisesi Müzik 
öğretmeni Gülşah Canbaz ve İn-
gilizce öğretmeni Yeliz Gören diğer 
grup öğretmenlerine ve öğrencil-
erine malzemelerini Türkiye’den 
götürmüş oldukları “Türk Kahvesi” 
pişirmeyi de ihmal etmedi. Görev-
lerini tamamlayan grup üyeleri 145 
yıl Osmanlı egemenliğinde kalan 
Budin Beylerbeyliğinin merkezi 
Budapeşte’de şehir turu yaptı.

Grup üyeleri ders kapsamında 
Tokaj yerleşkesine 40 km kadar 
uzakta bulunan ve Macaristan’ın 
yedinci büyük şehri olan Nyigr-
egyhaza’ya gitti. Burada hayva-
nat bahçesinde öğrenciler ödev-
leri gereği değişik hayvanların 
tanıtımlarını gerçekleştirdiler. 
Akçaova Anadolu Lisesi Müdürü 
Arif Coşkun, Müdür Yardımcısı 
Bülent Kök, İngilizce öğretme-
ni Yeliz Gören, Müzik öğretmeni 
Gülşah Canbaz, Tarih öğretmeni 
Yaşar Köken ve 11/A sınıfından 
Pınar Aldemir, Berna Demir, 12/A 
sınıfından Serap Özkar, Aylin Çakır, 
Aylin Telci, Sinem Demir’in katıldığı 
hareketlilikte İngilizce öğretmeni 
Yeliz Gören, ülkemizin yemeklerinin 
tanıtıldığı sunumu gerçekleştirdi.

 (GÜLSER BAŞKURT)
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