Erasmus+Ka2 ikinci proje toplantısı için Ekibimiz İtalya´da
Avrupa Birliği tarafından desteklenen Maths Art Technology For An Harmonious Society isimli
projemizin ikinci toplantısı için Okulumuz müdürü, Veysel Yılmaz,İngilizce öğretmeni Gülsemin
Turan ,Matematik öğretmeni Suat Sönmez ve okulumuz öğrencileri Osman Temur,Bengisu
Yıldırım ,Melike Güler ve Miraç Emre Aydın İtalya´nın Perugia şehrine gittiler.İtalya´nın Perugia
şehrindeki I.T.T.S "Alessandro Volta "okulunun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya okulumuz
Samsun Atakum Anadolu Lisesi dışında Türkiye Kayseri´den ,Yunanistan Kriti´den ,Almanya
Weltzelar´dan ve İspanya Seville´den okulların idareci ,öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Toplantı etkinlikleri ev sahibi ülkenin okul idarecilerinin ve o ülkenin proje ekibinin açılış
konuşmalarıyla başladı ve diğer ülke katılımcıları yeni öğrenci grupları ve yeni katılımcıları ile
kendilerini tanıtarak konuşmalarını yaptılar.Türkiye Ulusal Ajansının hibe vererek desteklediği
projemizin ikinci toplantısında;

1) Öğrencilerin İspanya´nın Seville şehrindeki ilk toplantı ile ilgili hazırladıkları hem kültürel hem
de yapılan aktivitelerle ilgili videonun yeni proje kitlesine sunumu.

2) Müfredatın ve projenin matematik içeriğinin gözden geçirilmesi ve bir sonraki toplantı ile alakalı
konuşmaların yapılarak okuldaki laboratuvar ve farklı aktivite odalarının gezilmesi

3) Projede yer alan öğrencilerden 6 farklı grubun oluştururarak her ülkenin öncesinde
çalışmalarını yaptığı konular üzerine bir ya da iki ders anlatımı hazırlamaları ve bir sonraki gün
içerisinde bu altı grubun ayrı ayrı sınıflara yerleştirerek açık sınıf aktivitesi ile ev sahibi okuldaki
İtalyan öğrencilere dönüşümlü olarak yarım saat süreyle hazırladıkları dersleri anlatmaları

4) Perugia´nın Assisi ve Gubbio şehirlerinin ziyaret edilerek Perugia´daki Nobile Collegio del
Cambio,Collegio della Mercanzia ,Rocca Paolina,Piazza Italia,Corso Vannucci,Palazzo
Priori,Sala dei Notari,Fontana Maggiore ve Cattedrale S.Lorenzo isimli yerlerin ve müzelerin
ziyaret edilmesi

5) Ev sahibi okulun Euphemia isimli müzik grubunun konseri ve Pizza Round´da öğrenciler
,aileleri ve tüm proje öğretmen ve katılımciları ile akşam yemeği

6) Öğrencilerin derslere katılması ve tamamlanan ve arda kalan tüm aktivitelerin gözden
geçirilerek değerlendirmelerin yapılarak bir sonraki toplantı için yapılacak aktivitelere yönelik
önerilerin her bir ekip tarafından sunulması

7) Uğurlama,

Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansının desteklemiş olduğu projede öğrenciler
toplantıda yer alarak İtalya´nın kültürü,gelenek ve görenekleri ve İtalya tarihi Hakkı´nda bilgi
edinmiştir.İtalya´daki okulun öğrencileri ve diğer ülkelerden gelen öğrencilerle tanışıp yeni
arkadaşlıklar edinerek bu sayede yabancı dillerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır.Aynı zamanda
öğrenciler proje konusu olan GeoGebra faaliyetleri üzerine diğer ülkeden gelen öğrenciler ile
birlikte çalışarak bütünleşmiş ve evrensel bir dil olan matematik üzerinde ortak noktalarda nasıl
buluşulabileceğini göstermişlerdir.Büyük oranda öğrencilerin yürütmüş olduğu bu toplantımızda
öğrenciler oluştukları gruplarda sadece birlikte çalışarak birbirlerinden öğrenmekle kalmamış aynı
zamanda İtalyan öğrenci grupları ve beraberindeki öğretmenlere ders anlatarak daha geniş
kitlelere ulaşabilmişlerdir.Bu doğrultuda proje aktiviteleri hem yeterlilik hem de verim açısından
amacına ulaşmıştır.

