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ANASAYFA SALİHLİ SPOR ESNAF'IN SESİ FİRMA REHBERİ

GÜNDEM SİYASET ASAYİŞ EĞİTİM SPOR SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ YAŞAM SANAT BÖLGESEL RESMİ İLANLAR

50.Yıl Ortaokulu proje ortaklarını ağırladı
12 Kasım 2019, Salı

50.Yıl Ortaokulu'nun Erasmus+ projeleri kapsamında yurtdışına yaptığı ziyaretlerin ardından bu
kez de farklı ülkelerden ortak okulların öğretmen ve öğrencileri Salihli'de ağırlandılar.

Romanya, İtalya ve Yunanistan'ın Rodos adasından toplam 30 öğrenci ve öğretmenin

katılımıyla etkinlikler gerçekleştirildi. European Values Are All Right(Avrupa Değerlerinin

Hepsi Doğru) isimli Ka229 projesinin planlamasında ortak okulların özellikle 29 Ekim

haftasında Salihli'de bulunmaları sağlanarak Türk kültürünü, milli bayramlarımızı,

değerlerimizi tanımalarına yardımcı olundu.
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Misafir öğretmen ve öğrencilere Kurşunlu Kaplıcaları, Kent Müzesi, Karaman Camii, Masal

Ormanı Parkı gibi Salihli'nin önemli noktaları gezdirildi. 28 Ekim tarihinde okulda her ülkenin

kendi değerlerini tanıttığı sunumların ardından her ülkeden ürünlerin sergilendiği bir yemek

verildi. 29 Ekim etkinliklerine önce okulda daha sonra da Çınarlı Caddesinde gerçekleştirilen

ilçe töreniyle katılım sağlayan misafirler Türkiye için böylesine özel bir günde burada

oldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirttiler. 29 Ekim etkinliklerini izledikten

sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'le yemekte bir araya gelen öğretmenler Türk yemek

kültürünü çok beğendiklerini ifade ettiler. Ayrıca, proje faaliyetlerine Romanya, Mureş İl Milli

Eğitim Müdürü Ioane Macarie'de katılım sağladı. Kendilerini Salihli'de ağırladıkları için İlçe

Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'e teşekkür eden Ioane Macarie önümüzdeki yıllarda çeşitli

alanlarda işbirliği ve ortak projelerinin artarak devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Farklı ülkelerden misafirlerimize kültürümüzü tanıtma ve ülkelerdeki eğitim sistemlerini

karşılaştırma fırsatı sunan projelerden memnun olduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü

İsa Dilek de katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

  Proje kapsamında gelen misafirlerle birlikte okuldan seçilen öğrencilerinde katılımıyla

Manisa'da bulunan Muradiye Camii, Sultan Camii, Tıp Müzesi gibi Kültürel alanları Rehber

eşliğinde ziyaret eden ekip İzmir'in güzelliklerini de görme fırsatı buldular. Bölgemizin en iyi

şekilde tanıtılması ve katılımcıların güzel anılarla ülkemizden ayrılması için bölgemizin

değeri Sardes Antik Kenti, Efes harabeleri ve Pamukkale Travertenlerinin ziyaret edilmesi de

programa alındı. Bölgemizin tarihi ve kültürel değerlerinden oldukça etkilendiği görülen

katılımcılar projenin tamamlanmasının ardından çeşitli gazete ve dergilerde Salihli hakkında

geniş yazılara yer verdiler ve sosyal medyadan Salihli ve çevresinin muhakkak görülmesi

gereken bir yer olduğunu belirten yazılar ve fotoğraflar paylaştılar.

50.Yıl Ortaokulunun her bir bölümünü gezen ekip, eğitim faaliyetlerinin ve okulun

imkanlarının çok iyi olduğunu, her sınıfta akıllı tahtaların bulunmasının Türk eğitim sistemi

için büyük bir avantaj olduğunu belirttiler. Ayrıca, yapılan etkinliklerle okul öğrencileri

yabancı arkadaşlarıyla tanışma ve İngilizce pratik yapma imkanı buldular. Serbest zamanlarda

yabancı öğrencilere rehberlik eden okul öğrencileri Salihli içinde alışveriş, yemek yeme,

gezilecek yerlerin görülmesi gibi her etkinliğe aktif katılım sağladılar. Proje kapsamında

okulda öğrencilerin çamurdan vazo, tabak ve kaseleri kendi elleriyle yaptıkları Çamur

Atölyesi, özgün eserler ortaya koydukları Ebru Atölyesi ve ayrıca dayanışmayı ve toleransı

konu alan sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikler sonucunda ortaya çıkan

fotoğraflar okulun facebook ve internet sayfasının yanı sıra projenin resmi Facebook Grubu

"European Values Are All Right"da paylaşıldı.
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Erasmus+ programı kapsamındaki projelerine her yıl yenilerini ekleyen 50.Yıl Ortaokulu bu yıl

E-Twinning Okulu olmaya da hak kazanmıştı. Hedeflerinin Uluslararası alanda aktif ve çağın

gereklerini takip eden bir okul olmak olduğunu belirten Okul Müdürü Fatih Akın projeleri

yürüten ve katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrencilerine ve ayrıca Okul Aile Birliğine teşekkür

etti. 
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