
 

 

OUR EARTH, OUR HOME 
Interschool Exchange Partnership Project under 
ERASMUS + Program, Key Action 2 - Interscholastic 
Exchange Partnerships 
 The project addresses a number of 20 students in 
our school who will participate in 5 mobilities in the 
period 2020 - 2022 as follows: 
 OCTOBER 2020 POLAND / Poznan-Let’s engage in 
climate change 
 MARCH 2021 CHEZCH REPUBLIC /PISEK -Clean 
sources of energy 
 May 2021 ROMANIA / DOROHOI-Let’s plant a tree 
and save a forest 
 SEPTEMBER 2021 ITALY / PARTINICO-Pollution-
possible causes and solutions 
 MARCH 2022 TURKEY / DENIZLI-Let’s boost the 
environmental awareness 
MAY 2022 IRELAND /DUBLIN-Human impact on the 
environment 
 

This project aims to create importance of 

saving our planet and to develop a sense of 

belonging to a common culture for 240 students, 

6 schools, for 2 years, to promote the European 

cultural heritage thanks to common studies with 



 

other 5 partners of the Project. Participants of the 

Project will both see and live the European 

Heritage, they will have chance to cooperate with 

other partners, compare their culture and skills 

especially communicating with English. They will 

find the courage to solve problems with 

multinational team so they will start a new era for 

their life and this will give them a new aspect of 

life.  

The participants of the project will make 

environmental problems more visible using local 

media, social media to create public awareness 

and find new ways to move people to save their 

habitat. 

This Project will give chance to 20 students to 

visit a European country and stay there five to 

seven days probably this will be a unique 

experience for them. All the students who will join 

this Project will be chosen fairly according to their 

ability, eagerness and motivation. There will be 

questionnaires and competitions to select 

participants of the project and parents will be 



 

asked for permission for this project’s mobility 

and other activities. 

Four participants and two accompanying 

people from each partner will participate each 

mobility. 

 

DÜNYAMIZ, EVİMİZ 

Interschool Exchange Partnership Project under 
ERASMUS + Program, Key Action 2 - Interscholastic 
Exchange Partnerships 
 Bu proje 2020-2022 yıllarında  okulumuzdaki 
katılımcı 20 öğrencinin 5 hareketliliklerini aşağıda 
göstermektedir.  
 EKİM 2020 POLONYA / Poznan-Let’s engage in 
climate change 
 MART 2021 ÇEKYA /PISEK -Clean sources of 
energy 
 MAYIS 2021 ROMANYA / DOROHOI-Let’s plant a 
tree and save a forest 
 EYLÜL 2021 İTALYA / PARTINICO-Pollution-
possible causes and solutions 
 MART 2022 TÜRKİYE / DENİZLİ-Let’s boost the 
environmental awareness 
MAYIS 2022 IRELAND /DUBLIN-Human impact on 
the environment 



 

 

Bu proje; altı okulda iki yıl süresince, projenin 

diğer ortaklarıyla yapılan ortak çalışmalar 

sayesinde, Avrupa kültür mirasını destekleyerek 

ortak bir kültüre sahip olma hissini geliştirip, 

evimiz dünyamızı korumanın önemi bilincini 

yaratmayı hedeflemektedir. Bu projenin 

katılımcıları Avrupa değerlerini görüp 

yaşayacaklar. Diğer partnerlerle iş birliği yapma 

şansına sahip olarak kendi kültür ve yeteneklerini 

kıyaslayacaklar özellikle, İngilizce iletişim 

kurabilme becerilerini geliştireceklerdir. 

Katılımcılar çok uluslu bir takımda çalışarak 

problemleri çözmede cesaret bulacaklardır. 

Böylece hayatlarında yeni bir dönem 

başlatacaklardır ve bu onlara hayata yeni bir bakış 

açısı verecektir. 

Projenin katılımcıları, toplumda farkındalığı 

yaratmak ve kendi yaşam alanlarını korumakla 

ilgili halkı harekete geçirmek için, çevresel 

problemleri, sosyal medya ve yerel basını 

kullanarak daha görünür hale getireceklerdir. 



 

Bu proje;20 öğrenciyi bir Avrupa ülkesini 

ziyaret edip orada beş ila yedi gün kalmasını 

sağlayacaktır, bu onlar için muhtemelen eşsiz bir 

deneyim olacaktır. Katılımcı öğrenciler yetenekleri, 

isteklilikleri ve motivasyonlarına göre adil şekilde 

seçileceklerdir. Öğrenci seçimiyle ilgili anket ve 

yarışmalar düzenlenecek ve ailelerin rızaları 

istenecektir. 

Her bir hareketliğe dört katılımcı ve onlara 

eşlik eden iki öğretmen olacaktır. 

Proje sorumlusu Öğretmenler 

Ümit ÖZER 

Mehmet Kerim DEMİREL 

Şeref ORAN 

 

 

 

 

 

 



 

  

Okulumuz Denizli Lisesi; Erasmus+ programı okullar arası değişim ortakları (KA229) 

faaliyeti kapsamında 2020 teklif çağrısı döneminde sunulan, ortağı olduğumuz “Our Earth, 

Our Home” isimli proje gerekli uygunluk kriterlerini karşılayarak, içerik değerlendirmesine 

tutulup sonrasında asgari puanı sağlayarak, seçim sürecine dahil edilip, Avrupa 

Komisyonu’nun otuz bir bin üç yüz yirmi (31320) Avro desteğiyle kabul edilmiştir. 


