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FRAMES OF MIND 2 

YOUTH EXCHANGE LITHUANIA/TRAKAI 

Proje Hakkında: 

“Herkes zekidir” sloganıyla yola çıkan bu proje Amerikalı psikolog Howard 

Gardner’ın ortaya atmış olduğu “çoklu zeka” teorisini temel alarak farklı zeka 

türleri için farklı öğrenme teknikleri geliştirilip, kullanılmasını hedeflemektedir. 

Proje boyunca yapılan farklı zeka türlerine yönelik aktivitelerle katılımcıların 

becerileriyle bağlantı kurarak kendi kapasitelerini keşfetmeleri sağlanmaya 

çalışılmıştır. 

Neler Yaptık? 

1.Gün: 

Bir önceki gün ev sahibi olan Litvanya grubu tarafından sıcacık bir şekilde 

karşılanıp güzelce dinlendikten sonra projenin ilk gününe enerjik bir şekilde, 

kendimizi tanıtmak ve birbirimizi tanımak için çeşitli aktivitelerle başladık. 

Öğleden sonra ise “hazine avı” oyunuyla hem içinde bulunduğumuz alanla 

tanışma fırsatı yakalarken hem de yavaş yavaş bir takım haline gelmeye 

başladık. Akşam ise 3 gün sürecek olan uluslararası gecelerin ilkinde, Polonya, 

Romanya, İspanya ve Portekiz’den arkadaşlarımızın bizim için hazırladığı 

gösterileri izleyip, yöresel yemeklerini tatma şansı bulduk.  

2.Gün: 

İkinci güne yine tanışma aktiviteleriyle ve daha sonra da Youthpass 

hakkındaki bilgilerimizi tazeleyerek başladık. Öğleden sonra projemizin asıl 

konusuna giriş yaparak “çoklu zeka” teorisini tartışarak başladık. Artından ilk 

zeka türü olan “kişilerarası zeka” (PEOPLE SMART) ile ilgili ilk görevlerimizi 

alarak gruplar halinde elimizdeki görevleri kendi yorumlarımıza göre yerine 

getirmeye çalıştık. Akşam ise Makedonya, Estonya ve Slovakya ile birlikte biz de 

ülkemizi, halk danslarımızı ve yöresel lezzetlerimizin bir kısmını tanıtmaya 

çalıştık. 

3. Gün: 

Projedeki 3. günümüzde konularımız fiziksel- kinestetik zeka (BODY 

SMART) ve matematiksel – mantıksal zeka (LOGIC SMART) idi. Fiziksel zeka çok 



farklı şekillerde ifade edilebildiğinden farklı atölye çalışmaları yapabilmek için 

kendi ilgi alanımıza göre spor, dans ve el sanatları dallarında 3 gruba ayrıldık. Bu 

alanlarda serbestçe hazırlık yaparak sonunda çalışmalarımızı diğer 

arkadaşlarımızla paylaştık. Dans grubunda olanlar bir koreografi hazırlayarak 

proje dansımızı yarattılar.  

4. Gün: 

Sabah çeşitli Energizer aktivitelerle enerjimizi topladıktan sonra çalışmaya 

Erasmus+ hakkında konuşarak, bildiklerimizi paylaşıp konu hakkındaki 

eksiklerimizi kapatmaya çalışarak başladık. Ardından ara değerlendirmemizi de 

yaptıktan sonra yarım gün sürecek olan Trakai gezisine hazırdık. Kalesi ve 

“kibling” (yöreye özgü bir tür börek) ile meşhur olan Trakai’de bol bol gezme ve 

bulunduğumuz yerin kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulduk ve şehrin 

üzerimizde bıraktığı büyüleyici etki ile otelimize geri döndük. Akşam 

programımızın yarısını başarıyla tamamlamış olmamızın ödülü olan “SPA ve 

Bowling” gecesinin tadını çıkarırken hem eğlenip hem de yoğun geçirdiğimiz 4 

günün yorgunluğunu atmış olduk. 

5.Gün:  

Projemizin bitimine 3 gün kala, güne Sözel Zeka (WORD SMART) ile 

tanışmak üzere gruplara ayrılıp hikayeler yazarak ve bulmaca hazırlayarak 

başladık. Birçoğumuz için değişik ve bir kısmımız için ise zorlayıcı bir olmasına 

rağmen ekip çalışmasıyla ortaya çıkardığımız sonuçları görmek hepimiz için çok 

ilham vericiydi. Öğleden sonra doğayla aramızdaki bağlantıyı güçlendirmek ve 

NATURE SMART ‘ı deneyimlemek için kendimizi Litvanya’nın göz alıcı doğasına 

bıraktık. Çevremizde gördüklerimizi, duyduğumuz sesleri anlamlandırmaya 

çalışarak, çalışmanın sonunda ise öğrendiklerimizi ve hissettiklerimizi grupla 

paylaştık. 

Akşam olduğunda ise ev sahibimiz olan Litvanya ekibinin bizim için 

hazırlamış olduğu Litvanya Gecesinde çeşitli roller alarak geleneksel bir Litvanya 

düğününü canlandırdık, hep birlikte yöresel dansları öğrenerek eğlendik ve leziz 

Litvanya yemeklerini tattık. 

 

6.Gün: 

Güne hazırlanmak için yakalama içeren bir Energizer aktivitesiyle 

kendimize geldik. Öğleden önceki kısımda müziksel zeka (MUSIC SMART) ile 



programımıza devam ettik. Bizi kızlar ve erkekler olmak üzere iki gruba ayırdılar. 

Tahtaya tek bir kelime yazıp içinde o kelime geçen şarkıları bulup grupça 

söylememizi istediler. Bu oyun sayesinde hem şarkı söyleyip hem de bu alanda 

ne kadar ilgimiz ve yeteneğimiz olduğunu keşfettik. İkinci aktivitede daha küçük 

gruplara ayırıp her gruba farklı müzik türleri (rock, metal, vb.) verdiler. Yarım 

saatlik bir hazırlık süresinden sonra seçtiğimiz şarkıyı salonda söyledik. Öğle 

yemeğinden sonra resimsel zeka (PICTURE SMART) için kulaktan kulağa 

oyununa benzer bir oyun oynattılar. Duvara boş bir kağıt asıldı ve onun önünde 

arka arkaya sıraya girdik. Sıranın en arkasındaki kişiye iki ayrı resim gösterildi. 

Sırayla önündeki kişinin sırtına gördüğünü çizerek en öne kadar devam etti. En 

öndeki de kağıda sırtında çizileni kağıda çizdi. Bu aktivitede hayal gücümüzü ve 

resim yeteneğimizi görmüş olduk.  

Akşam yemeğinin ardından çok özel bir aktivitemiz vardı. Katılımcılar 

kendi ülkelerinde ‘Eurovizyon’ yarışması düzenledik. Her ülke kura ile başka bir 

ülkeyi seçti ve seçtikleri ülke tarafından seçilen şarkıyı sundu. Sunuculardan, 

jürilere ve oylama sürecine kadar her şey gerçek Eurovizyon yarışmasının 

kopyasıydı. Performanslar çok yaratıcıydı ve unutamayacağımız bir gece 

yaşadık.  

7.Gün: 

Kişisel-İçsel Zeka (SELF SMART) proje süresince üzerinde çalıştığımız son 

zeka türü idi. Hepimiz sessiz ve kendimizle kalabileceğimiz bir yer bularak 

kendimize SWOT analizi yapmakla görevlendirildik ve ardından 3 ay sonra 

adreslerimize gönderilmek üzere kendimize birer mektup yazdık.  

Akşam yemeğinden sonra mum ışığında hepimiz bir kibrit yakarak, 

yanmaya devam ettiği sürece proje hakkındaki fikirlerimizi paylaştık ardından 

aramızdan ayrılan ilk gruplar olan Polonya ve Romanya takımlarıyla vedalaştık. 

Birlikte olduğumuz son gecemizde yalnızca bir haftada ne kadar güçlü bağlar 

kurduğumuzu fark ettik. 

8. Gün: 

Sabah erkenden kalkarak bizim için hazırlanmış kahvaltı paketlerimizi 

alarak istemeye istemeye de olsa yeni ailemizle vedalaştık. Bizi otelimizden alan 

otobüs Vilnius’a vardığında ise kurduğumuz yeni arkadaşlıklar ve edindiğimiz 

inanılmaz anılarla eve dönmeye hazırdık. 

 



Neler Kazandık? 

- Zekanın yalnızca matematiksel zekadan ibaret olmadığını ve keşfedildiği 

sürece herkesin en az bir yönden zeki olduğunun farkına vardık. 

- Daha önceden farkına varmadığımız yeteneklerimizle tanışarak öz 

farkındalığımızı arttırma fırsatı bulduk.  

- Öğrenme sürecinin yalnızca klasik metotlarla sınırlı olmadığını ve öğrenmenin 

doğada sokakta, arkadaş ortamında kısacası doğru yöntemlerle her zaman ve 

her yerde gerçekleşebileceğini deneyimlemiş olduk. 

- Farklı uluslardan katılımcılarla geçirdiğimiz süre boyunca birbirimizin 

farklılıklarına saygı duyarak fikirlerimizi birleştirdiğimizde ortaya ne kadar 

başarılı sonuçlar çıkabileceğini görme fırsatı bulduk. 

 

ELİF NİSAN ÖZKÖK                      ÇINAR GÜRSEL                 UTKU CAN KARADENİZ 

 

                  MUAZZEZ GİZEM ÇELİK              HANDAN BUSE GÜRCAN 

 

 

Frames of Mind 2 – Aile! 

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frames of Mind 2- 8 Günlük Çalışma Programımız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepimiz farklı ve güzeliz ama bir araya geldiğimizde bir şaheseriz! 



 Trakai Gezimiz 

                                                            

 

Türk Ekibi Eurovision için hazır! 

 

 

 

 



 

 

Ev sahipliğimizi yapan Litvanya Ekibi 

 

 

 

 

Kibling (Karaim Türklerinden Litvanya’ya miras)                                                   Bulmaca Zamanı! 

 


