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Sitemizin Türkçe Sayfaları
İTALYA ÇALIŞTAYI YAPILDI
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Projemizin üçüncü çalıştayı olan İtalya çalıştayı Leh, İtalyan ve Türk proje partnerlerinin katılımı
ile Agrigento'da yapıldı. 21-25 Kasım 2011 tarihleri arasında yapılan çalıştaya ortak ülkelerin
öğretmen, yönetici ve temiz enerji kulübü üyesi öğrencileri katıldı.
Evsahipliğini Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Michele Foderà" okulunun yaptığı
çalıştay İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Agrigento şehrinde gerçekleşti.
<< Tüm fotoğraflar >>
Çalıştay programımız;
20 Kasım 2011 sabah saat 07.00'da Antalya'dan ayrıldık. İstanbul ve Roma aktarmalarının
ardından Palermo'ya ulaştık ve 21.00'da Agrigento'ya geçtik. 22.00'da rezervasyon yaptırılan Citybed
hotel'e yerleştik.

21 Kasım 2011 sabah saat 09:00 da çalıştay başladı. Açılış töreninde okul müdürü Patrizia Pilato
bir açılış yaptı ve katılımcılara hoşgeldiniz dedi. Konuşmadan sonra okul öncesi öğrencilerinin halk
oyunları gösterisi izlendi. Seminer salonuna geçildi tüm katılımcı ülkelerin milli marşlarının
söylenmesinin ardından ev sahibi olan İtalyan partnerimiz Agrigento'yu tanıtan bir film sundu. İtalyan ve
Leh partnerler ülkelerinin Küresel Isınma politikaları ve küresel ısınmanın ülkelerine olan etkileri
konulu sunumda bulundu. Kahve arasından sonra biz ülkemizin küresel ısınma politikaları ve
küresel ısınmanın ülkemize olan etkileri konulu sunumda bulunduk. Öğle yemeğinden sonra şehir turu yapıldı.
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22 Kasım 2011 sabah saat 09.00'da çalıştay başladı. İtalyan partner tarafından evlerde yalıtım ve
güneş enerjisi kullanımı hakkında bir sunum yapıldı. Yine İtalyan ortak tarafından yerel bir çevre örgütü
olan Marevivo ile ortak yapılan çalışmalar aktarıldı. Kahve arasından sonra ekibimiz rüzgar enerjisi
modül çalışmasını sundu daha sonra İtalyan partner tarafından jeotermal enerji modül çalışması
sunumu yapıldı. Ardından Polonya'lı ortak tarafından biyokütle enerjisi modül çalışmasını gösteren
sunum yapıldı. Öğle yemeğinden sonra ekibimiz Nobel edebiyat ödülü sahibi ünlü İtalyan yazar
Luigi Pirandello'nun evini gezdi.
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23 Kasım 2011 sabah saat 09.00'da Polonya'lı İtalyan ve Türk katılımcılar şehir otogarında
toplandı. Otobüs ile gezilecek olan Moncada Solar Equipment fabrikasına gidildi. Fabrika
mühendisi Massimiliano Sassanelli tarafından fabrikanın tanıtımı, üretim aşamaları ve yapılan
çalışmalar anlatıldıktan sonra üretim alanı gezildi. Üretim aşamaları ve yapılan çalışmalar incelendi.

24 Kasım 2011 sabah saat 09.00 da katılımcılar belediye binası önünde toplandı. Luigi Pirandello
tiyatro binası gezildi. Tiyatro müdürü tarihi binayı tanıttı. Belediye başkanının konuşmasından sonra
resim sergisinin bulunduğu tarihi bina gezildi. Binasının tarihi değeri ve özellikleri dolayısıyla bir kilise
ve manastır binası gezildi. Öğle yemeği yendi. Öğleden sonra Valle Dei Templi (Tapınaklar Vadisi) gezildi.
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25 Kasım 2011 sabah saat 09.00 da çalıştay başladı. Proje katılımcısı öğretmenler okul
müdürünün odasında toplantı yaparken öğrenciler spor salonunda futbol oynadılar. (İtalyanlar
kazandı. Evsahibi olmak avantajlı bişey tabi) Toplantıda Polonya çalıştayı, proje sonuç raporu ve
proje çıktıları görüşüldü. Polonya çalıştayının 19-23 Mart 2012 tarihleri arasında yapılmasına karar
verildi. Kahve arasından sonra sertifika töreni düzenlendi. Evsahibi okulun teknoloji öğretmeni
tarafından bilgisayarda resim ve film işleme, tanıtım filmi hazırlama üzerine bir ders düzenlendi.
Sertifikaların verilmesinin ardından öğle yemeği yendi ve katılımcılar uğurlandı. Çalıştayın sona
ermesinin ardından ekibimiz Palermo'ya geçti.
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26 Kasım 2011 sabah saat 08.10 da uçağımız Palermo'dan hareket etti. Roma ve
İstanbul aktarmalarının ardından Antalya'ya ulaştık.

Katılımcılarımızın çalıştay izlenimleri;
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Vedat PARLAKOVA (Proje Koordinatörü)
Daha önceleri İtalya'da, Venedik
(Venice), Trieste, Pescara şehirlerinde
bulunma fırsatım olmuştu. LDV projesi
sayesinde Üçüncü defa geldiğim bu ülkede bu
defa Agrigento şehrini ve güler yüzlü
insanlarını tanıma fırsatı bulduğum için
mutlu oldum. Agrigento'da sanki kırk yıllık
dostlarla birlikteydim. İnsanlarının bize
çok benzemesi sayesinde hiç ama hiç
yabancılık çekmedim. Belli ki Akdeniz'den
esen rüzgarlar sayesinde denizin kokusunu,
tuzlu suyun tadını özümsemişiz.
Açılışın bana çocukluğumu
hatırlatan halkoyunları ile başlaması, ortak
ülkelerin milli marşlarının alt yazılı olarak
sunulması sayesinde açılışta bulunan herkesin
milli marşları söylemesi beni çok
duygulandırdı. Dilleri ve dinleri farklı olsa
da gelecekte kardeşçe bir arada
yaşayabileceğimize inandığım yeni dostlarla
birlikte bir çalıştayı gerçekleştirmek,
edindiğim tecrübelerin içerisinde belki de
en önemlisiydi.
Konumuzla doğrudan bağlantılı bir
fabrikanın gezilmesi de çalıştayımıza ayrı bir
verim kattı. Bu fabrika gezisinde mesleki bilgi

ve tecrübemin arttığına, gelecekte bu
tecrübelerimi paylaşacağım öğrencilerime daha faydalı olacağıma, dolayısıyla buradaki çalıştayın benim
için çok verimli geçtiğine inanıyorum.
İlgi alanlarım arasında olan İtalyan mutfağını tanıma fırsatı buldum. Tarihi ve turistik geziler
bana benzersiz bir deneyim kazandırdı. Ayrıca çalıştayın verimli ve güzel geçmesi için ellerinden gelen
her türlü çabayı harcayan, her problemle yakından ilgilenen, proje deneyimlerini aktararak ilerde
örnek alacağım bir çalıştay gerçekleştirdiklerine inandığım, italyan proje koordinatörümüz Lorella Gilotti'ye
ve ev sahibi okul müdürümüz Patrizia Pilato 'ya teşekkür ederim.
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Mustafa ÖZEL (Proje Web Sitesi Sorumlusu)
İtalyanlar Türklere benzer derlerdi de
inanmazdım. Gerçekten ne kadar çok ortak yanımız
varmış. Trafikteki karmaşa Türkiye'yi aratmıyor (hatta
bazen aratıyor) Korna sesleri, araçların çokluğu, tek yönlü
yollar, şöförlerin birbirine sevgi dolu bakışları hatta sözleri
(!) aracı yolun ortasında bırakıp gitmeleri ve daha bir
çok benzerlik. Yabancı dil bilmediğimizde yol soran turiste
bağıra bağıra tarif ettiğimizde anlayacağını sanmamız bile
aynı. Gideceğimiz okulu sorduğumuz birinin internetten
yerini bulup harita üzerine gideceğimiz yolu çizerek vermesi
de yardımseverlik yarışında en az bizim kadar iyi olduklarının
bir işareti.
İşyerlerini sabah açıp öğlen kapatıyorlar akşam üzeri bir
kaç saatliğine yeniden açıyorlar. Bu kadar güzel
dondurmaları olan bir dükkan yirmi dört saat
kapanmamalı bence. Şehrin hemen hemen tüm binaları tarihi
ve kullanılır durumda hangisinin resmini çekeceğimizi
şaşırdık. Bir yanda deniz manzarası, bir yanda
yemyeşil Tapınaklar vadisi insan hangi tarafa
bakacağını şaşırıyor. Şehrin bir tepenin etrafına kurulması
her yerden görülmelerini sağlamış hakikaten doyumsuz
bir manzara.
Zaman zaman karşımıza çıkıveren dar ve karanlık
ara sokaklar insana "Baba" filminin sahnelerini hatırlatıyor her
an biri elinde bir silahla koşarak karanlığın

içinden fırlayıverecekmiş gibi geliyor insana.
Balık ve diğer deniz ürünleri en bol yiyecek, hem ucuz hemde taze, ayrıca çokta güzel pişiriyorlar. Ne
de olsa bir adadayız. Yemeklerimizin lezzetini unutmak gerçekten zor olacak. Ne diyelim yaşasın
Concordia Restoran!
Ortağımız çalıştaya çok iyi hazırlanmış. Toplantı salonları, gösteriler geziler ve tüm kültürel
faaliyetler gerçekten çok iyi organize edilmişti. Açılışta tüm ortakların milli marşlarının söylenmesi de ayrı
bir incelikti. İtalyan öğrencilerin ülkelerinin milli marşlarınnı söylerken gösterdikleri içtenlik
kıskandıracak kadar güzeldi. Programın her gün planlanan saatte hiç bir aksamaya izin
verilmeden uygulanması takdir edilecek bir durumdu. Kahve molalarında ikram edilen pasta ve
böreklerin öğrecilerin aileleri tarafından yapılmış olması bize yöresel tatlı ve pastaları görme fırsatı verdi.
Proje koordinatörü bayan Lorella Gillotti ve okul müdiresi bayan Patrizia Pilato belli ki iyi bir
çalıştay olması için çok çaba harcamışlar. Her ikisini de bu güzel organizasyon için hem kutluyor
hemde ekibimize gösterdikleri yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum.
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Murat ONGUN
(Proje Çevirmeni)

Daha önce Berlinde karşılaştığım dostlarımı tekrar görmek, kendi ülkelerinde ziyaret etmek bana
büyük mutluluk verdi. Havaalanına indiğimiz andan itibaren kendimi ülkemde hissettim. Kültür, insanlar
hatta meyveler bile bize o kadar benziyordu ki :D Küçük şirin bir şehir olan Agrigento'yu çok sevdim.
Müthiş güzel dondurmalarına bayıldım. Şehrin sessizliği bana büyük bir huzur verdi. Şehirde adeta
zaman durmuş gibiydi. Her ne kadar geceleri oda arkadaşıma alışmak biraz zor olduysa da....
Değerli dostumuz Lorella'ya, okul müdiremize ve meslektaşlarına teşekkür ederim.
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