“OKUMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRMA “
EĞİTİM PROJESİ UYGULANMAYA BAŞLANDI
Proje Koordinatörü Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Uzmanı Remzi SOLMAZ’ın
Koordinesinde, İstiklal İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet YILDIRIMER, Rehberlik Araştırma
Merkezi Müdürü Levent SANCAR, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü memuru Hasan DOĞAN, Fatih
Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet YILMAZ, Atatürk Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmenleri Hayat
ERBAY ve Hülya YILDIRIM, Elâzığ Mehmet ve İfakat GÜLAÇTI ilköğretim okulu öğretmeni
Burhan DEVECİ heyet olarak proje ortağımız olan Almanya grubunu 17.10.12012 günü karşıladılar.
Proje Ortağımız olan Almanya heyetinde Milli Eğitim Müdürü Wolfgang SEİBOLD, ilköğretim
Okulu Müdürü Manfred SCHEER, hizmet içi eğitim (Stajyer Öğretmen Yetiştirme Uzmanı) Susanne
RUOF, Kütüphane görevlisi Gudrun FRANK, Eğitimci Elke Laber- STEİNER, Okul Aile Birliği
Başkanı ve Okul Aile Birliği Federasyonu Üyesi Burhan UZUN yer almıştır. Proje koordinatörü
Remzi SOLMAZ önceden yapmış olduğu planlama çerçevesinde önce misafir grubunu Akgün Otele
yerleştirmiş ve 18.10.2012 günü sabah saat 8.00 den itibaren ilimizde yapılması gereken ziyaret, gezi
ve incelemelere başlanmıştır. Bu ziyaretler vilayetten başlanılarak sırasıyla Vilayet AB ve Bölgesel
Kalkınma ve SODES projeler ofisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile devam etmiştir.
Comenius Eğitim Projesi kapsamında Almanya’dan Elazığ’a gelen eğitimciler Vali Yardımcısı
Mesut GENÇTÜRK’ü ziyaret ettiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi
Müdürlüğü, Fatih Anadolu Lisesi, İl Halk Kütüphanesi ve İstiklal İlköğretim Okulu’nun proje ortakları
arasında yer aldığı 2012 dönemi Comenius Projesi kapsamında Almanya’dan Elazığ’a gelen proje
ortağı kurumların temsilcisi eğitimciler Vali Yardımcısı Mesut GENÇTÜRK’ü ziyaret ederek proje
hakkında bilgi verdiler. Ziyarette, proje yetkilileri tarafından iki yıl boyunca sürecek proje
kapsamında yürütülecek çalışma ve karşılıklı yapılacak ziyaretler hakkında değerlendirmelerde
bulunuldu.
Vali Yardımcısı Mesut GENÇTÜRK, Elazığ’da ciddi bir proje kültürünün oluştuğuna dikkat
çekerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanacak olan Comenius Projesi ile ülkeler
arasında eğitim alanındaki işbirliğinin artırılması, eğitimin kurumsallaşması, eğitimde okuma
becerilerinin artırılması ve teknolojinin daha iyi kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu ziyaretten sonra sıra dâhilinde ilimde ziyaret ve incelemelerde bulunuldu. Bu ziyaret İl Halk
Kütüphanesi ve Harput gezisiyle devam etmiştir. Harput’ta Özel Yavuz Selim Anadolu ve Fen
Lisesini de ziyarete bulunduk. Özel Okulun İmkân ve eğitim öğretimle ilgili faaliyetleri yerinde
incelendi. Aynı gün proje ortağı olan istiklal ilkokulunda hazırlanan program izlenilmiştir. Okul gezi
ve incelemesiyle devam edilmiştir. Sınıflarda ders işleme, kütüphane ve kitap okuma köşelerinin
incelemesiyle program sürdürülmüştür. Proje ortakları ve katılımcıları projeyle ilgili yapılan
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çalışmaları yerinde incelemiştir. Öğrencilerin hazırlamış olduğu sosyal, kültürel içerikli program
izlenilmiştir. Proje gereğince okulda yapılan çalışmalar yerinde görülmüştür.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu program beğeniyle izlenmiş ve büyük takdir kazanmıştır. Gezi
ve inceleme sonrası aynı okulda proje değerlendirme toplantısıyla yapıldı. Aynı gün akşamı İstiklal
İlkokulu Müdürü Mehmet YILDIRIMER’ın yazlık bahçesinde akşam çayı içilerek devam edilmiştir.
Bu arada öğretmen Burhan DEVECİ’ye ait bahçe gezisiyle gün tamamlanmıştır.
Ertesi Gün 19.10.2012 Cuma günü misafirler İlimiz Rehberlik Araştırma Merkezini ziyaret
etmiş ve projeyle ilgili toplantıyı bu merkezde yapmışlardır.
Aynı gün proje ortakları Fatih Anadolu Lisesinde gezi ve incelemelerine devam etmişlerdir.
Fatih Anadolu Lisesinde modern eğitim sistemi ve teknolojiyi kullanmayla ilgili ders izleme ve
etkileşimli tahta kullanımı ile ilgili incelemeler yapılmıştır.

"
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""""""""""""Fatih"Anadolu"Lisesinde"teknolojinin"nasıl"derslerde"aktif"kullanıldığı"ve"öğrencilerin"derslerde"
teknolojiden"nasıl"yararlandıkları"yerinde"izlenilmiştir."Derslerin"izlenmesiyle"birlikte"sosyal,"kültürel,"
sanat" ve" eğlenceye" yönelik" öğrencilerin" nasıl" bir" metot" ve" teknikle" yetiştirilmiş" oldukları" heyet"
tarafından"izlenilmiştir.""

"
""""""""""""Bu"proje"heyeti"iki"ayrı"sınıfta"etkileşimli"tahtadan"iki"ayrı"dersi"dinleme"imkânı"bulmuştur."Türk"
Dili"ve"Edebiyat"dersi"(Dil"ve"Anlatım")"ve"Fizik"dersinin"nasıl"ve"hangi"metotla"işlendiğini"izlediler.""
""""""""""""Okulumuz" Müzik" öğretmeni" Sibel" Çirit" SARAÇ" rehberliğinde" hazırlanan" koro" yöresel" türküler"
programıyla"misafirlere"müzik"ziyafeti"sundular."Almanya’dan"gelen"proje"ortakları"Türkçe"ve"Almanca"
şarkı"ve"türküleri"koro"halinde"söyleyerek"günü"daha"anlamlı"kıldılar.""
"""""""""""""Misafirlerimiz"bir"gün"öncesi"gecesi"akşam"yemeği"sonrası"yöremize"ve"ülkemize"ait"olan"kına"
yakma" etkinliğinde" bulunmuşlardır." Kına" yakma" geleneğimiz" çok" hoşlarına" gitmiştir." Kına" yakmayla"
ilgili" duygu" ve" düşüncelerin" Fatih" Anadolu" Lisesini" gezerken" gündeme" getirmişlerdir." " Bizlerde" kına"
yakmayla"ilgili"geleneğimizi"onlara"anlatma"imkânı"bulduk.""
""""""""""""Daha$ sonra$ okulumuz$ kütüphanesinde$ hazırlanan$ günün$ anısına$ pasta$ kesme$ ve$ ikramla$
devam$ edildi.$ Günün$ anısına$ Almanya’dan$ gelen$ bayanlar,$ Elke$ Laber$ STEİNER,$ Susanne$ RUOF$ ve$
Gudrun$FRANK$birlikte$pasta$kestiler.$Davetlilerle$pasta$ikramı$ve$projeyle$ilgili$yorum,$düşünceler$
ve$ fikirler$ toplantısıyla$ devam$ edildi.$ Bu$ arada$ Almanya’dan$ gelen$ misafirlerimizden$ Milli$ Eğitim$
Müdürü$Wolfgang$SEİBOLD$Okul$Müdürü$Mehmet$YILMAZ’a$günün$anısına$hediye$taktim$etti.$Okul$
müdürü$ Mehmet$ YILMAZ’$ da$ günün$ anısına$ okulun$ logosunu$ taşıyan$ bir$ fincan$ kendisine$ hediye$
ettiler.$ $ Almanya‘dan$ gelen$ Okul$ Müdürü$ Manfred$ SCHEER$ Öğrencimiz$ Kerem$ KERİMOĞLU’na$
ajanda$ hediye$ ettiler.$ Ayrıca$ Okulumuz$ Edebiyat$ Öğretmeni$ Feride$ TEKCAN’a$ ve$ Okulumuz$
Matematik$Öğretmeni$Ahmet$ALİOĞLU’na$ajanda$hediye$ettiler."
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$
$$$$$$$$$$$$Öğrenci$ ve$ öğretmenlerimiz$ bu$ hediye$ sunmadan$ dolayı$ çok$ memnun$ oldular.$ Bu$ vesileyle$
öğrencilerimiz$ misafirlerimizle$ tanışma$ ve$ sohbet$ etme$ fırsatı$ buldular.$ Almanya‘dan$ gelen$ Okul$
Müdürü$ ve$ diğer$ masarifler$ öğrencilerimizle$ sohbet$ etme$ imkânı$ bulmuş$ olmanın$ mutluluğunu$
yaşadılar.$$
""""""""""""Okulumuz" İngilizce" öğretmenleri" Burcu" GÜNEŞ" ve" Hatice" BAŞDOĞAN" ‘da" okulumuzla" ilgili"
bilgileri" Kendilerine" Sundular" ve" okulumuz" ve" çalışanlarımızı" gelen" misafirlerimize" tanıttılar." Bu"
vesileyle" okulumuz" öğretmenleri" misafirlerimizle" sohbet" etme" imkânı" buldular." İki" ülkenin" eğitim"
programları" ve" uygulanan" teknik" ve" metotları" tartışma" imkânı" buldular." Özellikle" kitap" okuma"
alışkanlığını"kazandırmayla"ilgili"yapılması"gerekenlerin"neler"olabileceğini"ve"ortak"alınması"gereken"
karaları" görüştüler." İlköğretimden" gelen" öğrencilerin" kitap" okumayı" nasıl" ve" ne" şekilde" devam"
ettirilmesi"gerektiği"üzerinde"durmuş"oldular."""
""""""""""""Projenin" uygulamasıyla" ilgili" tüm" hususları" gelen" konuklarımız" ve" öğretmenlerimiz" görüşme"
imkânı" buldular." İnternet" aracılığıyla" bu" iletişimin" devam" etmesi" konusunda" hem" fikir" oldular." Bu"
kapsamda" ortak" bir" web" sayfası" tasarlama" fikride" gündeme" gelmiş" oldu." Özellikle" projeyle" ilgili"
hazırlanacak" web" sayfası" hakkında" bilgilendirme" yapılmış" oldu." Okul" arkadaşlığı" hakkında" bilgi"
sunuldu."Projeyle"ilgili"yapılan"tüm"çalışmaların"paylaşımıyla"ilgili"yapılması"gerekenler"konuşuldu."Bu"
arada"ilimizin"teknolojiyi"kullanmada"önemli"bir"noktada"olduğunu"ifade"ettiler."Özellikle"öğrencilerin"
zeki" çocuklar" olduğunu" ve" öğrencilerin" iletişimle" ilgili" herhangi" bir" sıkıntı" yaşamamış" olmaları"
misafirlerimizi"memnun"etmiş"oldu."Fatih"Anadolu"Lisesi"web"sayfasının"donanımlı"bir"sayfa"olduğunu"
ifade" etmiş" oldular." Günümüzde" bilgi" paylaşımın" önemi" üzerine" vurgu" yapıldı." Projenin" konusu" olan"
kitap"okuma"alışkanlığını"lise"yıllarında"devam"ettirmenin"önemi"üzerinde"duruldu."Okul"olarak"kitap"
okuma" ile" ilgili" çalışmalarımız" hakkında" okulumuz" edebiyat" öğretmeni" Muhammet" UÇAR" bilgi"
sundular."
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""""""""""""Edebiyat" öğretmeni" Muhammet" UÇAR" Dil" ve" Anlatım" dersini" sunarken" aynı" konu" üzerinde"
vurgu"yapmış"oldular."Fizik"öğretmeni"Oğuz"Erbaş"Fizik"dersini"etkileşimli"tahtadan"nasıl"yararlanılarak"
anlattığını"ve"öğrencilerin"görsel"ve"işitsel"cihazlardan"daha"iyi"ders"anladığını"ifade"ettiler.""

"
"""""""""""Öğretmenimiz"gelen"misafirlerle"hem"dersleri"hakkında"hem"de""derslerinde"teknolojiden"ne"
denli""faydalandıkları"hakkında""paylaşımlarda"bulundular."Misafirlerimizin"okulumuza"ilgi"ve"alakası"
önemli"olmuştur."Bizlerde"misafirlerimizin"fikir"ve"düşüncelerinden"büyük"yarar"gördük."
"""""""""""Okulumuzda"rehberlik"hizmetlerin"nasıl"ve"ne"şekilde"yürütüldüğünü"rehber"öğretmenimiz"
Gülsen"TAŞDEMİR"misafirlerimize"anlatma"imkânı"buldular."Almanya’dan"gelen"misafir"grubumuz"okul"
müdürü"odasında"projeyle"ilgili"değerlendirme"toplantısını"yaparak"bu"projede"yapılması"gereken"
nelerin"olabileceğinin"beyin"fırtınasını"yapma"imkânı"buldular."
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""""""""""""Almanya’da"kitap"okumanın"nasıl"ve"ne"şekilde"sürdürüldüğünü"misafirlerden"dinlemiş"olduk."
Öğrencilerin" dil" öğrenmesi" ve" dili" kullanmayla" ilgili" uygulanacak" metot" ve" teknikler" hakkında"
istişarelerde" bulunuldu." Ülke" olarak" AB" " ‘ne" katılmamızın" önemli" olduğu" üzerine" vurgu" yapıldı."
Matematik" ÖĞRETMENİ" Ahmet" ALİOĞLU" ülke" olarak" mutlaka" AB’ne" girmek" istediğimizi" ve" özellikle"
Almanya’nın"bu"konu"da"destek"olmasını"istedi."Misafir"heyette"ülke"olarak"yerinizin"AB"olduğunu"ve"
mutlaka"Türkiye"olarak"AB‘"ne"girmelisiniz"dediler."Kültürel"olarak"ilimizi"bu"konu"da"hazırlıklı"bulmuş"
olduklarını" ve" ilimizi" çok" sevdiklerini" ifade" ettiler." İlimizin" eğitim" öğretim" de" iyi" nokta" da" olduğunu"
görmüş"olmanın"mutluluklarını"yaşadıklarını"ifade"ettiler."Elazığ"‘da"tahminlerinin"üzerinde"bir"ilgi"ve"
alakayla"karşılanmış"olmalarının"mutluğunu"yaşadıklarını"söylediler."
""""""""""""Bu" yıl" okulumuzun" fiziki" ortamlarında" büyük" değişiklikler" yapmış" olmanın" mutluluğunu"
yaşıyoruz." Bunun" yanında" öğrencilerimize" yeni" imkânlar" sunduğumuz" için" misafirlerimiz" mutlu"
oldular." Okulumuzda" sosyal," kültürel," sanat" ve" eğlenceye" dayalı" projelerin" yapılacağı" kanaati"
oluşmuştur." Öğrencilerimizin" tüm" çalışma" ve" etkinliklerini" misafirlerimiz" beğenmiş" ve" takdirle"
karşılamışlardır.""""
""""""""""""Fatih" Anadolu" Lisesi" olarak" misafirlerimizi" memnun" etmenin" mutluluğunu" yaşıyoruz." Okul"
olarak" bir" sonraki" dönemde" misafirlerimizi" daha" iyi" karşılamak" üzere" hazırlıklarımıza" bugünden"
başlayacağımızı" ve" bir" sonraki" gelişlerinde" kendilerine" daha" iyi" imkânlar" sunacağımızı" ifade" ettik." Bu"
karşılamanın" kısa" sürede" hazırlandığını" ve" okul" olarak" bu" yıl" yeniden" yapılanma" yılımız" olduğunu" ve"
onun"için"okul"içinde"ve"dışında"inşaatlarımızın"devam"etmiş"olmasından"kaynaklanan"zorlukları"bizzat"
kendileri" de" yerinde" görmüş" oldular." " Almanya‘dan" gelen" misafirlerimiz" eğitim" konusunda" önemli""
bilgi"ve"deneyime"sahip"eğitimciler"olması"bizi"fazlasıyla"memnun"etmiştir."Bizler"bu"heyetle"bilgi"alış"
verişinde" bulunmakla" okul" olarak" çok" kazançlı" çıkacağımıza" inandık." Onun" için" “" Kitap" Okuma"
Alışkanlığını" Geliştirmek”" İle" İlgili" projeye" ilgi" duyacağımızı" ve" bu" konudaki" her" yenilik" ve" gelişmenin"
takipçisi" olacağımızı" kendilerine" ifade" ettik." Okulumuzun" kültürü" buna" uygundur." Yıllardan" beri" bu"
kültürle"eğitim"öğretim"yapmanın"mutluluğunu"yaşadığımızı"söyledik."
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""""""""""""Okulumuzdan" mezun" olan" birçok" öğrencimizin" kamu" da" önemli" noktalarda" olduğundan"
söyledik." Okulumuzda" branşında" çok" iyi" olan" öğretmenlerle" görev" yaptığımıza" şahit" oldular."
Okulumuzda" kişiler" arası" iletişimin" çok" iyi" düzeyde" olduğunu" ve" bu" okulda" çok" farklı" bir" kültür"
yakaladıklarını"ifade"ettiler."Bu"okulda"her"konun"doğal"haliyle"yürüdüğünü"ve"herkesin"işini"yapmaya"
çalıştığını"söylediler."Özellikle"çalışanlar"arasındaki"görev"birliğinin"takdire"değer"olduğunu"söylediler."
Misafirlerimizin"çalışanlarımız"ve"öğrencilerimizle"ilgili"görüşleri"bizi"memnun"etmiştir.""
""""""""""""Bizlerde" onlardan" çok" memnun" kaldık" ve" okulumuzu" seçmiş" olmaları" ayrıca" bize" memnun"
etmiştir." Okul" idaresi" ve" çalışanları" olarak" kendilerine" teşekkür" ediyoruz." Her" çalışmamızı" ilgiyle"
izlemiş"olmaları"bizi"mutlu"etmiştir."
""""""""""""Öğrencilerimizde" bu" heyetle" sohbet" etmenin" mutluluğunu" yaşamıştır." Okul" müdürü" olarak"
Almanya’dan" gelen" bu" eğitim" ordusunu" kutluyor." Kendileriyle" dostluk" kurduğumuzu" ve" bu"
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dostluğumuzun"uzun"süre"devam"edeceğini"biliyorum."Dostlukların"kalıcı"olması"ve"bu"gibi"projelerin"
devam" etmesi" için" bizde" misafirlerimizin" ülkesine" ziyarette" bulunacağımızı" ve" çalışanlarımın" ve"
öğrencilerimin"selamlarını"götüreceğimi"ifade"ettim.""Bu"karşılıklı"ziyaretler"devam"ettiği"sürece"daha"
güzel"şeyler"olacaktır."

"

"
""""""""""""Biz" okul" olarak" onları" çok" sevdik" ve" sevmeye" devam" edeceğiz." Bu" sevgi" ve" saygımız" insanlık"
adına"devam"edecektir."Bu"arada"tercümanlık"görevi"yapan"Burhan"UZUN"ve"Burhan"DEVECİ"beylere"
de" teşekkür" ederiz." Bu" arkadaşımız" büyük" bir" görev" yapmışlardır." Bu" tercümanlar" sayesinde"
okulumuzu" ve" faaliyetlerimizi" heyete" anlatmış" olmamız" önemli" olmuştur." Bu" misafir" heyeti"
okulumuzdan" ayrıldıktan" sonra" değerlendirme" toplantısı" MİSLAND" Osmanlı" Lokantasında" devam"
etmiştir." Bu" yemek" esnasında" projeyle" ilgili" yapılacak" diğer" konular" görüşülmüştür." Bizlerin"
ortağımızın"ülkesi"olan"Almanya"‘yı"ne"zaman"ziyaret"edeceğimizi"görüşmüş"olduk."Projede"yer"alması"
gereken" ne" varsa" her" konu" ayrıntılı" bir" şekilde" görüşüldü" ve" karara" bağlanmış" oldu." Proje"
ortaklarımızla"aynı"görüş"ve"düşünceleri"kabul"etik"ve"ileriki"günlerde"yapacaklarımızı"kararlaştırdık.""
""""""""""""Bu"projenin"ileriki"zaman"sürecinde"çok"projelere"örnek"olabileceğini"ortaya"koyduk."Heyetteki"
misafirlerimiz" çok" candan" eğitimciler" olması" ve" okullarımızı" ve" kurumlarımızı" ziyaretlerinde" çok"
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sempatik" davranmış" olmaları" bizi" mutlu" etmiştir." Okul" ve" kurumlarda" yapmış" olduğumuz" etkinlik" ve"
faaliyetlere" candan" iştirak" etmiş" olmaları" bizi" çok" memnun" etmiştir." Onların" bizlerden" olmaları" ve"
aramızda" kültür" farkının" olmaması" bizleri" mutlu" etmiştir." Kısa" sürede" birbirimizi" sevmiş" ve" kalıcı"
dostluklar" bırakmış" olduk." Üç" günlük" sürede" dolu" dolu" programlarla" gezi" ve" incelemeleri" yapmaya"
çalıştık.""

"

"
""""""""""""Özellikle" her" iki" ülkenin" ve" bu" ülkelerin" yöresel," kültürel," tarihi," sosyal," turizm" ile" ilgili" bilgi,"
fotoğraf" ve" yazılarının" ortak" web" sayfasında" yayınlaması" düşünüldü." Bu" sayede" her" iki" ülke"
öğrencilerinin" birbirleri" hakkında" bilgi" sahibi" olacağı" kanaatine" varıldı." Öğrencilerin" karşılıklı"
paylaşımda"bulunması"ile"daha"çok"kitap"okuma"durumunun"olacağı"ve"daha"çok"araştırma"yapılacağı"
ortak" fikri" ortaya" konuldu." Ortak" web" sayfanın" açıldığı" takdirde" öğrencilerimize" bu" web" sayfası"
hakkında" bilgi" sunacağımızın" sözünü" verdik." " Misafirlerimizin" memnun" kalması" için" azami" ölçü" de"
dikkat" ettik" ve" misafirlerimizin" kırılmaması" ve" gönül" koymaması" için" ekip" olarak" görev" ve"
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sorumluluklarımızı" yerine" getirmeye" çalıştık." Öyle" zannediyorum" ki" onlarda" bizden" menun" kaldılar."
Son" gece" canlı" müzik" eşliğinde" yemekli" faaliyetimiz" ve" yöremize" ait" şarkı" ve" türküler" misafirlerimizi"
çok"memnun"etmiştir."Onların"kültürümüzü"yakinen"tanımış"olmaları"önemli"idi."Bizler"misafirlerimize"
hizmet" etmenin" mutluluğunu" yaşadık." Hepimiz" bunu" bir" görev" ve" sorumluluk" olarak" gördük." Sözün"
kısası"misafirlerimiz"bizden"çok"menun"ve"mutlu"olarak"ayrıldılar."

"

"
""""Bu"proje"çok"yönlü"bir"projedir."Eğitim"öğretim,"okuma,"araştırma,"kültür,"turizm,"sanat"ve"eğlence"
iç" içe" bir" proje" olarak" hazırlanmıştır." Ülkeler" kendi" ülkesini" tanıtmış" olmanın" mutluluğunu"
yaşayacaklardır."İnsanların"birbirine"yakın"olmasını"sağlayacaktır."İlimiz"bu"projeler"sayesinde"daha"iyi"
tanınmış" olacaktır." Proje" ortakları" olarak" her" birimiz" bu" görevleri" yerine" getirmenin" mutluluğunu"
yaşayacağız.""
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""""""""""""Bu"projenin"koordinatörü"Milli"Eğitim"Müdürlüğü"Bilgi"İşlem"Uzmanı"Remzi"Solmaz"bu"projeyi"
bize"hazırlamak"üzere"başından"beri"göstermiş"olduğu"çaba"ve"gayretten"dolayı"kendilerine"teşekkür"
ediyoruz."Bir"proje"hazırlamanın"ne"kadar"zor"ve"sıkıntılı"olduğunu"biliyoruz."Projenin"kabul"görmesi"
ayrı" bir" güzelliktir." Projemizin" kabul" görmesinden" mutlu" olduk." Projenin" 2" yıl" devam" etmesi" ve"
sonunda"çok"iyi"sonuçlar"vereceğini"biliyoruz.""Bu"projenden"en"çok"öğrencilerimizin"yarar"göreceğini"
ve" amacına" uygun" güzel" işler" gerçekleşeceğine" inanıyoruz." Kitap" okumanın" kalıcı" kazanımları" ortaya"
çıkacak"olması"bizi"daha"çok"memnun"edecektir."Bu"amaç"ve"düşüncelerle"projenin"hayırlı"ve"uğurlu"
olması"dileklerimizle"Almanya’dan"gelen"misafirlerin"hayırlısıyla"ülkelerine"dönmelerini"diliyoruz."
"""""""""""""Bu" arada" her" iki" ülkenin" Ulusal" Ajanslarına" da" teşekkür" ederiz." Projemizi" önemli" görüp" kabul"
etmiş" olmaları" bizi" mutlu" etmiştir." Eğitimciler" olarak" öğrencilerimizin" yarar" ve" faydasına" olan" daha"
birçok"proje"hazırlayacak"ve"onların"hizmetine"sunacağız."
""""""""""""Bu" projelerden" amaç" öğrencilerimizi" geleceğin" dünyasına" hazırlamaktır." Onların" iyi" yetişmesi"
için"projeler"önemli"araçlardır."Bizler"bunun"farkındayız."Takım"halinde"çalışmayı"ve"birlikte"iş"yapmayı"
benimseyip"işimizi"doğru"ve"verimli"yapmak"önemidir."Ülkeler"karşılıklı"birlikte"iş"yapmanın"kültürünü"
yaşayacaktır."İşte"bizde"bunu"yapıyoruz."Bu"sayede"öğrencilerimiz"dünya"ile"bütünleşmeyi"öğrenecek"
ve"dünya"insanıyla"iş"yapmayı"öğrenecektir."Bilgi"paylaşımı"ve"kültürel"bağ"kurmayı"öğrenecektir."Biz"
bunu" amaçladık" ve" yola" çıktık." " Ülkeler" arası" kültür" bağlarını" geliştirmek" ve" kalıcı" kılmak" için" bu"
projeyle"yola"çıktık"ve"yol"almaya"devam"edeceğiz."Yolumuz"açık"ve"aydınlık"olsun.""
""""""""""""Almanya’dan" gelen" misafirlerimizi" 20.10.2012" Cumartesi" günü" sabah" erkenden" proje"
koordinatörümüz" Remzi" SOLMAZ" Akgün" Otelden" alarak" Türk" hava" yolları" uçağıyla" ülkelerine" gitmek"
üzere" yolcu" etmiştir." Misafirlerimiz" ilimizden" çok" memnun" kalarak" ayrıldılar." Projemizin" bu" gezi" ve"
incelemesi"bu"aşamada"tamamlanmış"ve"bizlerde"11"Kasım"2012"tarihinde"Almanya"‘ya"gitmek"üzere"
hazırlıklarımıza"başlamış"durumdayız."Bizlerde"proje"ortaklarımızla"birlikte"Almanya"‘da"aynı"kurum"ve"
okullarına" gezi" ve" incelemelerimizi" yapacak" ve" kazanımlarımızı" okul" ve" kurum" çalışanlarımızla"
paylaşmak"üzere"gideceğiz."Bu"gezi"ve"incelemelerimizi"büyük"sabırsızlıkla"bekliyoruz."23.10.2012"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Mehmet"YILMAZ"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Fatih"Anadolu"Lisesi"Müdürü"
"
"
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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