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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 (ABA), 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 kapsayıcılık
yöntemlerini
benimsemelerini, daha fazla
proje tabanlı ve
işbirlikçi/akran öğrenim
yöntemlerini uygulamalarını,
işbirliği ortamında
çalışmalarını ve dijital
teknolojileri kullanmalarını
desteklemek.

Türkiye'deki İlk Öğrenci Hareketliliği
21-25 Mart 2022 tarihleri arasında Muğla/Türkiye'de ilk öğrenci hareketliliği gerçekleştirildi.   Romanya ve Polonya'dan öğrenciler

fiziki olarak Türkiye'ye gelirken, İtalyan öğrenciler öğretmenleri ile çevrimiçi olarak oturumlara katıldılar ve yapılan çalışmaları

ortaklarla çevrimiçi platformlar üzerinden paylaştılar.

Etkinliğin genel amacı, hareketliliğe katılan öğrencilerin öğrenme deneyimlerini, becerilerini ve yetkinliklerini zenginleştirmek ve

bunun için ortak ülkelerde uygulanan bazı aktiviteleri diğer ülkelerden öğrenciler ile test etmekti. Bu etkinlik; öğretmenler, öğrenciler

ve aileleri arasında güçlü bir ilişki geliştirmenin yanı sıra hareketliliğe eşlik eden öğretmenlerin Erken Okul Terkini önleme faaliyetleri

konusundaki bilgi ve uygulamalarını geliştirme fırsatı yarattı. 

Aslında, çocuklar ve ebeveynler/diğer yasal temsilciler, öğrenciler ve öğretmenlerle iletişimi güçlendiren ve diğer katılımcılarla hem

bilgi alışverişinde bulunan hem paylaşan uluslararası bir işbirliği faaliyetinde bulundular.

Öğrenci ve öğretmenler, Passion for Learning Projesi kapsamında proje ortakları tarafından geliştirilen ortak etkinliklere ve farklı

ülkelerden öğrenci gruplarından oluşan gruplarla düzenlenen fiziksel aktivitelere katıldılar.

Etkililiklere katılan öğrenciler ilgili, yaratıcı, işbirlikçi ve paylaşımcıydı. Öğrenciler etkinlikler sırasında ve sonrasında birlikte birçok

materyal oluşturarak keyifli zaman geçirdiler. 

Öğretmenler ise yabancı meslektaşlarıyla ve öğrencilerin katılımıyla grup etkinliklerinde yeni fikirler getiren Erken Okul Terkini

Önleme konusunda yuvarlak masa toplantıları düzenlendi.

Proje Ortakları 

Coordinator

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

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Facebook
facebook.com/PassionforLearning.eu  

Website
passion-learning.eu

E-mail
scgimnaziala18.tm@gmail.com

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot

be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.
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