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Okulumuzda Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve diğer kurumlarla işbirliği halinde 

uygulanan projeler şunlardır: 

 

 

Proje Adı  Katılımcılar Proje Konusu 
 

ON YOUR MARKS, GET SET 

GO (GÖREV YERLERİNİZE 

GİDİN, HAZIRLANIN VE 

BAŞLAYIN) 

 

TÜRKİYE, İTALYA, 

MACARİSTAN, 

BULGARİSTAN, POLONYA, 

LİTVANYA 

  Bu projeyle spor ve tiyatro 

kullanılarak iletişim 

problemlerinin üstesinden 

gelmek, engelli öğrencilerin 

sosyal hayata daha çok 

katılmaları hedeflenmiştir. 

 
 

 

 

 

ART VS. EVIL (SANAT VE 

ŞİDDET)   

 

 

 

 

TÜRKİYE, İSPANYA, 

POLONYA, LETONYA, 

LİTVANYA 

Bu projeyle öğrencilerin 

birbirlerine olan 

tahammülsüzlüğü, birbirlerine 

karşı uyguladıkları sözel ve 

fiziksel şiddeti, devamsızlığı, 

erken okul terki ve sosyal 

dışlanma gibi riskli 

davranışların azaltılması 

hedeflenmiştir. 

 
 

GELECEĞİN HUKUK 

MİMARLARI YETİŞİYOR 

PROJESİ 

 

T.C. GENÇLİK VE SPOR 

BAKANLIĞI-ANADOLU 

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 

DERNEĞİ 

Bu proje ile 14-25 yaşlarındaki 

gençlerin hukuk alanında bilgi 

edinmesi ve adalet kavramından 

uzaklaşmadan topluma yön 

veren bireyler olarak yetişmesi 

planlanmıştır. 
 

 

ÇOCUĞA YÖNELİK 

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 

PROJESİ 

 

 

AB-MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI 

Bu proje ile çocuklara yönelik 

şiddetin önlenmesi ve 

azaltılması üzerine düzenlenen 

seminerler, eğitimler ve 

konferanslarla velilerin STK 

üyelerinin, eğitimci ve eğitim 

dışı personelin ve öğrencilerin 

farkındalıklarının artırılması 

planlanmıştır 
 

 

 

GELECEĞİN KAN 

BAĞIŞÇILARININ 

KAZANIMI PROJESİ 

 

 

 

 

AB-TÜRK KIZILAYI 

Sağlık Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı ve Türk 

Kızılay’ı tarafındanortaklaşa  

yürütülen Geleceğin Kan 

Bağışçılarının Kazanımı 

Projesi kapsamında, gönüllü 

ve karşılıksız kan bağışının 

önemi konsunda öğrencilere 

farkındalık oluşturmada pilot 

okul olarak okulumuz 

projede yer almaktadır. 



 

 

 

EATİNG FOR LİFE (YAŞAM 

İÇİN YEMEK) 

 

 

 

TÜRKİYE, İNGİLTERE, 

İTALYA, PORTEKİZ, 

MALTA, POLONYA, 

NORVEÇ 

.  Bu projeyle öğrencilere çeşitli 

faaliyetlerle doğru beslenme 

alışkanlığını kazandırmak, 

günümüzdeki sağlık 

sorunlarından obeziteye karşı 

farkındalık oluşturma, yerel-

bölgesel ve ulusal ölçekte 

yapılan faaliyetlerle obezitenin 

azaltılmasına katkıda 

bulunmaya çalışılmaktadır. 
 

 

 

 

THE UNİFYİNG POWER OF 

ART (SANATIN 

BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ) 

 

 

 

 

TÜRKİYE, LETONYA, 

LİTVANYA, PORTEKİZ, 

BULGARİSTAN 

Sanat insanoğlunun var 

oluşundan beri uğraştığı bir 

eylemdir. Avrupa’da kültürel 

alanda iletişimsizlik, çatışma 

sanat sayesinde giderilecek, 

sanat etrafında bütünleşecek, 

ortak dilde buluşacaktır. 

Okulumuzda ve proje 

paydaşlarının okullarında sanata 

dönük faaliyetler, gençler 

arasında aynı heyecanı, 

duyguyu hissettirecek 

faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
 

 

 

 

 

 

MY HOME CİTY AND I 

(ŞEHRİM VE BEN) 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE, İNGİLTERE, 

İTALYA, YUNANİSTAN, 

PORTEKİZ, POLONYA 

Bu projeyle teknolojinin 

hayatımıza girmesiyle gençlerin 

sosyal medya araçlarını yoğun 

bir şekilde kullanması 

sonucunda kendi dünyalarına 

çekilmesi, çevresiyle iletişimin 

kopması gibi problemleri, 

yapılacak faaliyetlerle hem 

kendilerini hem çevrelerini daha 

yakından tanıma fırsatı 

bulmalarını sağlamak ve 

yaşadıkları şehirle ilgili 

farkındalığı arttırmaya 

çalışılmaktadır. 

 

 

 


