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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
teknolojiyi kullanmalarını
desteklemek.

Öğrenci Hareketliliği 2  Romanya'da gerçekleştirildi.
Projenin ikinci öğrenci hareketliliği Nisan ayında  Romanya’da gerçekleştirildi. Türkiye ve Polonya'dan öğrenciler fiziki olarak

Romanya’daki etkinliklere katılırken, İtalyan öğrenciler öğretmenleri ile çevrimiçi olarak oturumlara katıldılar ve yapılan çalışmaları

ortaklarla çevrimiçi platformlar üzerinden paylaştılar. Hareketliliğin amacı, proje uygulaması sırasında geliştirilen etkinlikleri diğer

ülkelerden öğrenciler ile  test etmek,  aynı zamanda uluslararası işbirliği ve iletişim kurarak öğrencilere yeni beceriler kazandırmaktı.

 

Küçük Ressam, Yere Çizilmiş Duygular, Dostluk, Çiçek Küresi, Öfke Balonu, Avrupa'yı Keşfetmek, Müziğin Sesi gibi proje

kapsamında 1. Fikri Çıktı( IO1) olarak öğretmenler için hazırlanan el kitabında yer alacak etkinliklere hem öğrenciler hem de

öğretmenler katıldı.

3.Uluslararası Hareketlilik Toplantısı Türkiye’de yapıldı.
9-10 Mayıs 2022 tarihleri arasında 3. Uluslararası Hareketlilik Toplantısı hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak Muğla’da

gerçekleştirildi.

 

Proje kapsamında; erken okul terkini azaltmaya yönelik öğretmenler için hazırlanan etkinlik el kitabının tamamlanma aşamaları ve

çevrimiçi olarak hazırlanan platformdaki  interaktif etkinliklerin  değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca farklı dillerde  hazırlanan bu

çevrimiçi  interaktif etkinlikler tüm okullardaki öğrenciler tarafından uygulanabilmesi amacıyla sürekli olarak güncellemeye devam

etmektedir.

 

Proje bütçesiyle ilgili ayrıntılar, ortak kurumların yaygınlaştırma faaliyetleri ve ayrıca proje bitmenden gerçekleştirilmesi beklenen

final etkinliklerinin planlamaları  da toplantı gündeminde yer aldı.

Öğrenci Hareketliliği 3 İtalya’da (on-line) gerçekleştirildi.
Üçüncü öğrenci hareketliliği, İtalyan Okulu ortağı “Maria Adelaide” tarafından yönetilen 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında

çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Öğrenciler, eğitmenler ve öğretmenler arasındaki iletişimi teşvik etmek, farklı olarak algılanan biri için işbirliğini ve empatiyi artırmak

ve elbette öğrencilerin ikinci dilindeki (İngilizce) yeterliliklerini ,öğrencilerin sosyal, vatandaşlık, kültürlerarası yeterliliklerini ve gerçek

hayattaki kültürel yeteneklerini artırmak ve aynı zamanda öğrenciler arasındaki iletişimi geliştirmek için IO1 çerçevesinde İtalyan

okul ortağı tarafından geliştirilen ortak etkinliklere katıldılar.

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

Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için:

Facebook
facebook.com/PassionforLearning.eu  

Resmi Web sitesi
passion-learning.eu

E-mail
koskersongul@yahoo.com

(Muğla Il Mıllı Egıtım Mudurlugu)

bilaldursun1984@gmail.com

(Mentese Cumhurıyet Ortaokulu)

Proje Ortakları

Koordinator

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

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.

© Passion for Learning – Newsletter developed by Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

View web version | Unsubscribe

You have received this e-mail at [Email] because you are subscribed to Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci newsletter.  
We recently updated our Privacy Policy. Renew your consent to data collection here.

If you do not want to receive our newsletters anymore, please click here to unsubscribe.
 

Project Number 2019-1-RO01-KA201-063573

https://www.facebook.com/PassionforLearning.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w
https://passion-learning.eu/
https://www.facebook.com/PassionforLearning.eu
https://passion-learning.eu/
mailto:koskersongul@yahoo.com
mailto:bilaldursun1984@gmail.com
https://www.scoala18tm.ro/
http://www.edu-for.eu/
https://mugla.meb.gov.tr/
https://muglacumhuriyet.meb.k12.tr/
https://www.wsbinoz.edu.pl/
http://sp47.bialystok.pl/
https://danilodolci.org/
https://www.educandatomariadelaide.edu.it/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/[webversion]
http://127.0.0.1:30030/_api/html/[unsubscribe]
http://en.danilodolci.org/privacy/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/[reconsent]
http://127.0.0.1:30030/_api/html/[unsubscribe]

