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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.

Son Öğrenci Hareketliliği   Polonya’da gerçekleştirildi.
Haziran 2022'de Polonyadaki  okul ortağımız Szkola Podstawowa Nr.47’nin  ev sahipliğinde  son öğretmen ve öğrenci hareketliliği 

gerçekleşti.

 

Türkiye ve Romanya'dan öğrenci ve öğretmenler, 1.Fikri Çıktı çerçevesinde geliştirilen etkinliklere uygulamalı olarak katıldılar.

Duygu Duvarı, Duygular Bedeni, Robotik atölyeleri, Öğretmenler için Biyogeribildirim atölyeleri, Drama atölyeleri, Sosyo-terapötik

atölyeler ve  Spor Aktiviteleri uygulanan  bazı etkinliklerdi.

 

Etkinlikler sayesinde öğrenciler sosyal ve kişilerarası becerilerinin yanı sıra kültürlerarası yetkinliklerini de arttırdılar. Ayrıca bu

hareketlilik, öğrenciler, eğitmenler ve öğretmenler arasındaki iletişimi geliştirmek ve İngilizce pratiği yapmak için bir fırsatlar yarattı.

Bu etkinlikler, öğretmenler için hazırlanan el kitabında uygulama aşamaları, kazanımları ve

değerlendirme bölümleri ile yer alacaktır. Her bir ortak ülkede geliştirilen ve uygulanan diğer

tüm etkinliklerle  birlikte, çevrimiçi platformda (video) ayrıca bulunacaktır.

4. ve Son Uluslararası Hareketlilik Toplantısı Romanya’da yapıldı.
12-13 Temmuz 2022 tarihleri arasında Passion for Learning projesi ortakları, son ulusötesi toplantı için Romanya'nın Timisoara

kentinde bir araya geldi.

Bu son toplantıda ortaklık, proje sonuçlarının kapanışını ve Ağustos 2022'nin sonuna kadar her bir ortak ülkede yapılacak olan

çoğaltıcı etkinliklerin organizasyonu da dahil olmak üzere proje tarafından öngörülen en son eylemleri değerlendirdi. Öğretmenler

için hazırlanan etkinlik kitabı, e- öğrenme platformunda oluşturulan interaktif etkinlikler gibi elde edilen sonuçları yaygınlaştırmak

için yapılacak yaygınlaştırma faaliyetleri de toplantıda gündeme alındı.

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

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.
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