Tirebolu Anadolu lisesi

WETCA
Wedding Traditions,Cultural Awareness
(Düğün Gelenekleri,Kültürel Farkındalık)

PROJEMİZİN AMACI
*Aile yapısının Önemine dikkat çekmek
*Yeni kültürlerle tanışmak ve Avrupa
Vatandaşlığı'nın farkında olmak
*İngilizceyi aktif bir iletişim dili olarak
kulanmak
(TİREBOLU,SLOVAKYA İSPANYA,ROMANYA,LİTVANYA)

ARFE
Art Of Recycling,Future For Environment
(Geri dönüşüm sanatı,çevre için gelecek)
HEDEFLERİMİZ
*Geri dönüşüm konusunda bilinç oluşturmak
*Üretim ve tüketim kavramlarına dikkat çekmek
*Çevremiz ile bağ kurmak,doğaya alıcı gözle
bakmak
*Hem birbirleri hem de çevre ile iletişimi
güçlendirmek
*Gençlere okul bahçesini tasarlama fırsatı
vererek okullaırnı daha çok sahiplenmelerini
sağlamak
(TİREBOLU,ANKARA,ESTONYA,HIRVATİSTAN,YUNANİSTAN)
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OMTOC
Our Milieu Through Our Camera
(Kameramızdan Çevremiz)
HEDEFLERİMİZ
*Akıllı telefonları,çevremizi keşfetmek için bir
araç olarak kullanmak
*Sosyal becerileri geliştirmek
*Çevremizi keşfetmek
*Öğrencilerin mesleki becerilerini,dil
becerileirni geliştirmek
*Farklı şehir ve ülkelerde yaşayan aynı yaş
grupları arasında internet ve sosyal medya
bağımlılığına alternatifler önermek
(TİREBOLU,LİTVANYA,İTALYA,MAKEDONYA,ROMANYA)

LIVE
Let's Imagine A Village For Everybody
(Herkes için bir köy hayal edelim )
HEDEFLERİMİZ
*Temiz su kaynaklarına ulaşmak
*Temiz hava ve çevre bilinci
*Köy yaşamını tanıma
*Sağlıklı beslenme
*Doğaya uygun yaşam
*Etkili iletişim
(TİREBOLU,KOCAELİ,İTALYA,
*Kendi yemeğini hazırlama
YUNANİSTAN,MAKEDONYA,
*Organik ürünler yetiştirme
ROMANYA)

“Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından finanse
edilmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu ve
Türkiye Ulusal Ajansı, burada yer alan bilgilerin
herhangi bir kullanımından sorumlu tutulamaz.”
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