
 

   

 

 

KURTKOY ANADOLU LISEI 

LISE CADDESI NO:2 KURTKOY, ISTANBUL 

Skolas WEBSITE 

http://kurtkoyanadolulisesi.meb.k12.tr/tema/index.php 

Skola atrodas Stambulā, Marmora reģionā Turcijas rietumos. Stambula ir liela, skaista pilsēta ar 17 000 

000 iedzīvotāju. Stambula savieno Āziju un Eiropu gan fiziski, gan kulturāli. Tas ir valsts ekonomiskais, 

kultūras un vēsturiskais centrs. 

Skola ir vidusskola ar bagātīgu ārpusskolas aktivitāšu nodrošinājumu, īpaši sportu, mūziku un teātri. 

Dažiem no audzēkņiem ļoti labi padodas futbols, basketbols, volejbols, distanču skriešana un šahs, un 

šajās jomās ir ieguvuši daudzas balvas. 

Skola nodrošina vispārējo izglītību un tās galvenais aicinājums ir sagatavot skolēnus iestājeksāmeniem 

augstskolā. Skola, kurā mācās aptuveni 1800 skolēnu vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Ir 100 skolotāji. Skolā 

ir datorklases, 3 zinātnes laboratorijas, 41 auditorija, konferenču zāle un ēdnīca. Māca divas svešvalodas: 

angļu un franču.  

Skola par sevi saka - Šis projekts būs labs stimuls viņu motivēšanai. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir 

starptautiskās sadarbības atvēršana. Šīs skolas audzēkņi 

nāk no zemas vai vidējas sociālekonomiskās vides, kas 

viņiem ļoti apgrūtina un dažos gadījumos pat neiespējami 

doties un studēt ārzemēs. Šis Erasmus+ projekts sniegtu 

viņiem tieši iespēju satikt studentus no Eiropas valstīm, un 

tā būtu lieliska iespēja sadarboties un strādāt ar šiem 

studentiem, kamēr viņi praktizē un mācās angļu valodu. Ar 

šī projekta palīdzību mēs plānojam savus skolēnus un 

skolotājus padarīt par apzinātiem patērētājiem. Turklāt 

mēs novērojam, ka lielākā daļa mūsu studentu un kopumā 

jaunieši ir pieraduši ēst neveselīgu pārtiku, nepievēršot 

uzmanību uztura elementiem, kā rezultātā pierod pie 

neveselīga uztura. Mūsu skola 2011.-2012. gadā īstenoja Comenius projektu ar nosaukumu "Nacionālās 

vērtības" ar sešiem partneriem. Leyla ERKUŞ Tan un Didem Dündar būs projekta kontaktskolotāji. Leila 

Tana ir aktīvi piedalījusies Eiropas projektā Erasmus kopš 2007. gada un ieguvusi maģistra grādu izglītības 

vadībā. Viņa strādā par Erasmus + Project Exterior Expert 4 gadus. Viņai ir PCM sertifikāti. Viņa piedalījās 

Comenius kvalifikācijas celšanas apmācībās. Kopš 2007. gada viņa ir īstenojusi daudzus projektus, 

piemēram, Comenius, LDV VETPRO “Mācīšanās un pārņemšanas metodes, kas izmantotas ES, lai novērstu 

vardarbību skolā” 2008. gadā, Comenius Regio 2011 International Vocational 
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