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Proje Hakkında
 

Erasmus+ KA201 Passion for Learning -Erken Okul Terkini Önlemede Terapötik Uygulamalar Projesi, eğitim faaliyetlerinde

terapötik yöntemler ve Bilişim Teknolojileri ICT araçlarını kullanarak,   erken okul terki riski altındaki öğrencilerin, öğretme ve

öğrenme performansını, kapsayıcılığını ve eşitliğini geliştirecek yenilikçi bütünleşik bir okul eğitim yaklaşımı yaratmayı

amaçlamaktadır.

 

Proje   eğitim faaliyetlerinde; dışavurumcu terapi ,sanat terapisi, dans terapisi/hareket terapisi, drama terapisi, psikodrama,

meloterapi, yazma ve bibliyoterapi, fotoğraf/video temelli terapi   , duygu odaklı terapi, grup terapisi, koloroloji ve renk terapisi,

oyun terapisi, uygulamalı davranış analizi , bilişsel davranışçı terapi, Ergoterapi ( iş ve uğraş terapisi ), konuşma terapisi ve diğer

terapötik yöntemlere öncelik vermektedir.

 

Passion for Learning projesi şunları amaçlamaktadır:

Erken okul terki riskiyle karşı
karşıya olan 125 öğrencinin
öğrenme performansını
artırmak ve kötü
davranışlarını düzeltmek

Hedeflenen 125
öğrenci için dijital
teknolojinin
tanıtımını ve etkili
kullanımını
desteklemek.

Çoklu işlevlere sahip
ortak bir eğitim
platformu
geliştirmek.

Ortak okullarda
Erken Okul Terki
riskiyle karşı karşıya
olan 125 öğrencinin
öğrenme
motivasyonunu ve
katılımını artırmak

Öğretmenlerin daha fazla
proje tabanlı ve
işbirlikçi/akranlar arası
yöntemler uygulamalarını,
işbirliği ortamında
çalışmalarını ve dijital
teknolojileri kullanmalarını
desteklemek.

Passion  ESL projesi SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 (Romanya)  tarafından koordine edilmekte ve 4 farklı ülkeden 7 ortak kurumdan

oluşmaktadır. EDUFOR SRL (Romanya), MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU (Türkiye), MENTESE CUMHURIYET ORTAOKULU

(Türkiye), WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (Polonya), SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA

BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU (Polonya), CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (İtalya), EDUCANDATO

STATALE MARIA ADELAIDE (İtalya).

Başlangıçta 24 ay olan projenin süresi Covid-19 nedeniyle 35 aya  31/08/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Planlanan çıktılar 
Passion ESL projesi aşağıdaki sonuçları geliştirmeyi amaçlamaktadır:

IO1- ESL kapsayıcılığı için terapötik eğit im

faaliyetleri
İlk ve ortaokul öğretmenleri ve eğitimcileri için hazırlanmış

yenilikçi eğitim etkinliğinden oluşan öğretmen el kitabı

IO2 – e-öğrenme platformu ve etkileşimli

terapötik eğit im kaynakları
belirlenen ihtiyaçlara yenilikçi bir şekilde yanıt vermek ve

uygulamaları proje ortaklığı dışına aktarmak için öğretmenler

ve öğrenciler için kurslar içerecektir.

Uluslararası Hareketlilik Toplantısı
Passion for Learning -Erken Okul Terkini Önlemede Terapötik

Uygulamalar Projesi 2. Uluslararası Hareketlilik Toplantısı 26-27 Ekim

2021 tarihleri arasında Polonya'nın Lodz kentinde gerçekleştirildi. Covid

19 nedeniyle, ortaklar son aylarda online toplantılar yapabilmişti ve bu

toplantı ile ortaklar yeniden yüz yüze buluşma şansını yakaladı. 

Toplantıda şu ana kadar uygulanan etkinlikler ve öğretmenlerin sınıf

içinde kullanabilmesi için hazırlanan etkinlik kitabının aşamaları

değerlendirildi.

Toplantı aynı zamanda, Türkiye’de Kasım 2021’de yapılacak olan ve 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği yapacağı   " Öğretmen

Eğitimleri "içerik değerlendirilmesi ve bir sonraki toplantılarda ele

alınacak konuların görüşülmesi için bir fırsat yarattı..

Proje Ortakları

 

 

Koordinatör

SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 / Romanya

www.scoala18tm.ro

 

 

EDUFOR SRL / Romanya

www.edu-for.eu

 

 

MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU / Türkiye

mugla.meb.gov.tr

 

 

MENTESE CUMHURIYET ORTAOKULU / Türkiye

muglacumhuriyet.meb.k12.tr

 

 

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU / Polonya

www.wsbinoz.edu.pl

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU / Polonya

sp47.bialystok.pl

 

 

Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" / İtalya

danilodolci.org

 

 

EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" / İtalya

www.educandatomariadelaide.edu.it

Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek  için:

Facebook
facebook.com/PassionforLearning.eu  

Website
passion-learning.eu

E-mail
koskersongul@yahoo.com

(Muğla Il Mıllı Egıtım Mudurlugu)

 

bilaldursun1984@gmail.com

(Mentese Cumhurıyet Ortaokulu)

 

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu
tutulamaz.
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