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OKUL-DA PROJESİ – HABERBÜLTENİ 2
ARALIK 2014
PROJENİN AMACI
VE HEDEFLERİ

Erken yaşta okulu
bırakanlar ve erken yaşta
okulu bırakma riski taşıyan
insanlar için eğitimin
kalitesini arttırmak için en
iyi uygulamanın alınması
ve yayılmasını sağlayan
Avrupa Mesleki Eğitim
Kuruluşları ağını kurmak
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Seminer düzenleyerek
ortaklaşa en iyi
uygulamayı
paylaşmak.
ve yayılmasını
sağlayan Avrupa
Mesleki Eğitim
Kuruluşları ağını
kurmak

Proje uygulamasında
ve yayılması
aktivitelerinde
faydalanan
kişiler,ebeveynler,işve
renler,fon sağlayanlar
dahil olmak üzere kilit
tarafların katılımını
sağlamak.

Programın
biçimlendirici ve genel
değerlendirmesini
üstlenmek ve en
doğru uygulama
rehberlerini
hazırlamak.

Bütün ortakların
kurumlarında en
doğru uygulamanın en
az 1 yenilikçi yönünü
almasını ve
uygulamasını
sağlamak.

Ortakların çalıştay
programında olanak
tanınacak
karşılaştırma
ziyaretleri yoluyla en
doğru uygulamanın
tatbikini
gözlemlemesini
sağlamak.

Daha geniş çaplı ağ
için Yerel ve Avrupai
bilgi Yayma
organizasyonlarına ev
sahipliği ederk ve
bütün sonuçları
internet ortamında
ücretsiz olarak erişilir
kılarak programdan
elde edilen bilgileri
paylaşmak.

OKUL-DA PROJESİ
EN İYİ UYGULAMALARI
PAYLAŞMAK
Ağ Kurmak
Erken yaşta okulu bırakanlar
ve erken yaşta okulu bırakma
riski taşıyan insanlar için
eğitimin kalitesini arttırmak
için en iyi uygulamanın
alınması ve yayılmasını
sağlayan Avrupa Mesleki
Eğitim Kuruluşları ağını
kurmak

İLHAM VEREN
MÜKEMMELLİK

BİLGİ YOLUYLA BAŞARIYI
ARTTIRMA

Başarı ve aktarım
yoluyla

Gençlerin kariyer
imkanlarını geliştirmek

Ortaklarca ele alınan
araştırma, gençlerin
karşılaştıkları güçlüklerin
üstesinden gelmeleri adına
yenilikçi çözümler bulmak
için potansiyellerine
ulaşmada önlerine çıkan
faktörleri tespit etme yolları
aramaktadır.

Hem bireyler hem de toplum
için eğitimin ekonomik
faydaları iyi kurulmuş.
Gençlerin kariyer imkanlarını
geliştirmeleri ve eğitimlerini
tamamlamaları için
sorunların üstesinden nasıl
geldiklerini görüşmek
amacıyla birlikte çalışıyoruz.

ÇALIŞTAY 3 - EKİM 2014 , ROMANYA
Ev sahipliği IPA tarafından üstlenilen projenin 3. Çalıştayı 7 ekim 2014 te Bükreş te gerçekleştirildi
Grup genç insanların eğitimlerini tamamlama hususunda karşılaştıkları sorunların tespiti ve
mücadelesi ile ilgili iyi örneklerin paylaşıldığı 15 nci e-Activities konferansına katıldı
Çalıştayda ayrıca erken okul terkiyle mücadelede yenilik transferi uygulaması hususunda proje
ortaklarının göstermiş olduğu ilerleme de gözden geçirdi

7/8 EKİM
2014
Okul-Da Proje
ortakları IPA'da
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E_COMMLINE 2014
Ortaklar farklı eğitim alanlarındaki e- öğrenme ile ilgili gelişmelerin tanıtıldığı e commline 2014
konferansına iştirak ederek geliştirdikleri iyi uygulamalar ile ilgili sunumlar yaptılar
Ortaklar ayrıca Bükreş Teknik Üniversitesi Elektronik Fakültesini ziyaret ederek e-öğrenme
konusundaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldular.
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ÇALIŞTAY 3 GÜNCELLEMELERİ
Çalıştayda; Portada alınan kararlar ve projedeki ilerlemeler tüm ortakların
katılımıyla görüşüldü.


ISCAP, Portekiz den Diana Vieira ve Paulino Silva Bury College
Birleşik Krallıktan alınan geçişi kolaylaştırma kaynakları ve websitesi
uygulması hakkında konuştu



Bury College den Glyn Harrison ve Gemma Lythgoe ISCAP dan
edinilen öz yeterlilik anketinin bulgularını paylaştı



Nahit Menteşe Türkiye den Zehra ATEŞ DURUAKAN , portekiz den
alınan Ortak öğrenme yoluyla eğitilecek risk grubundaki öğrencilerin
tespitinde gözlenen gelişim hakkında açıklamalarda bulundu



Italya dan Alessandro Espa Nahit Menteşe Türkiye nin akran
denetimi / gözetimi yöntemini nasıl dahil ettiklerini anlattı



IPA Romanya dan Gheorghe Săndulescu , Erifo İtalya nın geliştirdiği
Flipped Öğrenme Oyunları metodu hakkında konuştu

SONRAKİ AŞAMA
Dördüncü çalıştay 24/25 Mart 2015 tarihlerinde Erifo nun ev
sahipliğide Roma İtalya da gerçekleştirilecektir.
Daha fazla bilgi için lütfen www.inschoolproject.org internet
sitesini ziyaret edin .

24/25 MART
2015

Bu proje Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini
yansıtmaktadır, ve içindeki bilgilerden komisyon hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
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