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Degerli okuyucular,

Egitim ve Gençlik Programlari'nda bir yili daha tamam
larken, yeni bir proje basvuru dönemine daha ulastik.
Hayatboyu Ögrenme Programi (LLP) genelinde yilda bir
kere, Gençlik Programi' nda ise yilda bes kere gerçeklesen
bu yeni basvuru döneminde de her yiloldugu gibi potan
siyel yararlanicilarimiza kolayliklar ve basarilar diliyoruz.
Bu vesileyle basvuru yapmayi planlayanlara internet site
mizde yayinlanan ve basvuru dönemi sonuna kadar da
yerini koruyacak olan "2009 Yili Hayatboyu Ögrenme
Programi (LLP) Ulusal Teklif çagrisi"na mutlaka göz
atmalari gerektigini de hatirlatmis olalim. Yeniyilda program
portföyümüze birçok yeni program ve faaliyet eklendi.
Hayatboyu Ögrenme Programi (LLP) bünyesindeki Comenius
ve Grundtvig Programlari'na eklenen bu faaliyetler

hakkinda hem dergimizde hem de internet sitemizde detayli bilgi bulabilirsiniz.
2008 yilina geri dönersek, IPA (Instrument for Pre - Accession) anlasmasi
sürecinde ortaya çikan sorunlar ve yasanan gecikmeler sebebiyle hem ulusal ajans
hem de projeciler ve yararlanicilar için zor bir dönem oldugunu söylemek
yersiz olmayacaktir. Söz konusu dönemde Merkez Baskanligi olarak yarar
lanicilarimizin bu süreçten en az zararla çikabilmelerini saglamak için program
larda Türkiye'nin katkisi olan 0/035'lik kismin; basvurulari kabul edilmis projeci
ve bireysel yararlanicilarimiza faaliyetlerini sürdürebilmeleri için dagitilmasi,
sürecin daha az sorunla geçistirilebilmesi için aldigimiz önlemlerin basinda geldi.
Tamamlanan IPA sürecinin ve henüz devam eden ardil süreçlerin tamamlan
masinin ardindan 2009 yilinin ilk aylari içerisinde kalan hibe ödemelerinin de
yapilacagini söyleyebiliriz.
Sizin de artik bildiginiz gibi yillar, Avrupa Birliginin özüne ve hedeflerine uygun
olarak adlandirilmaktadir. 2008 yilinin temasi kültürler arasi diyalogdu. Yil
boyunca tüm Avrupa'da ve ülkemizde kültürler arasi diyalog konulu birçok
faaliyet ve organizasyon gerçeklestirildi. Merkez Baskanligi olarak her iki çati
programimiz yani Gençlik ve Hayatboyu Ögrenme Programi (LLP) kapsaminda
biz de önemli faaliyetler gerçeklestirdik. Gençlik Programi çerçevesinde düzen
ledigimiz uluslararasi konferans ile komsularimizin; Balkan ülkelerinin gençlerini
bir araya getirerek Balkanlarin gelecegini ve kültürler arasi diyalogu tartls
malarina zemin hazirladik. Hayatboyu Ögrenme Programi (LLP) kapsaminda
düzenledigimiz diger konferansta ise egitimde kültürler arasi diyalogun ne kadar
mümkün oldugu konusunu uzmanlar esliginde tartistik.
1 Ocak'tan itibaren yeni bir yila, yeni bir tema ile basliyoruz. 2009 yilinin adi
"Yaraticilik ve Yenilik Yili" olarak belirlendi. Avrupa Komisyonu tarafindan söz
konusu yil kapsaminda Türkiye ulusal koordinatörlügü görevi Baskanligimiz
tarafindan üstlenilmistir. Bu sebeple bir yandan yila özel bir internet sitesini
yenilik2009.ua.gov.tr adresinde hizmete sunacagimizi, bir yandan da yilin ikinci
çeyregi içerisinde konunun taninip, tartismaya açilmasi için ulusal çapta ve ilgili
kurumlarin da isbirligiyle bir program düzenleyecegimizi simdiden söyleyebiliriz.
2009 yili konusuyla ilgili konularda faaliyet, çalisma, organizasyonlar düzenle
meyi planlayan kurum, kurulus ve projelerin, "2009 Avrupa YaratlCllikve Yenilik
Yili" logosunu kullanmak ve hem de faaliyetlerini yenilik2009.ua.gov.tr adresi
araciligiyla Türkiye ve Avrupa genelinde duyurabilmek için bizimle baglantlya
geçmelerini öneriyoruz.
Yeni yilin, yeni faaliyetler, yeni projeler ve yeni heyecanlarla geçmesi dilegiyle ...

Dr. Fatih Hasdemir

Baskan
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Dergi için Yazisma Adresi Egitim ve Gençlik Dergisi Grafik Tasarim Baski

AB Egitim ve Gençlik Programlari

Merkezi Baskanligi (Ulusal Ajans)

Hüseyin Rahmi Sokak No:2

Çankaya - Ankara
Tel: 03124096000

Faks: O 312 409 60 09

egiti mvegencl ik@ua.gov.tr

www.ua.gov.tr

Dört ayda bir 80.000 adet yayinlanan süreli bir

yayindir. ÜCRETSIZDIR. Bu yayinin basimi için gerekli

finansman Avrupa Komisyonu tarafindan saglan

mistir. Yayinlanan makalelerin sorumlulugu

yazarlarina aittir. Kaynak belirtmek kaydiyla

serbestçe alinti yapilabilir.

danajans.com

press
impress.com.tr
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GENÇLIK PROGRAMllL BILGILENDIRME
TOPLANTiLARi YAPiLDi

Baskanligimiz, ülke gençlerinin tümünün Gençlik Programindan azami seviyede faydalanabilmelerini

saglamak amaciyla çesitli illerde bilgilendirme toplantilari düzenlemektedir. Bu kapsamda, Gençlik Programi

Il Bilgilendirme Toplantilari proje basvurularinin nispeten az olmasi nedeniyle öncelikli olan Tekirdag,
Ardahan, Igdir, Bayburt, Nigde, Ordu illerinde düzenlendi.

Türkiye'de gençligin durumu ve Merkez Baskanliginin tanitimi ile baslayan toplantilar kapsaminda, genel

olarak gençlerimize AB Gençlik Programi'nin özellikleri, programdan faydalanma yollari ve projelere

basvurma usulleri konularinda katilimcilara bilgiler verilmektedir. 6 ilde düzenlenen toplantilar kapsaminda,
600 civarinda bireye ulasilarak program hakkinda bilgilendirme gerçeklestirildi.

Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yüksekögretim kurumlarinin isbirligi ile ögrenci ve ögre

tim elemanlari bir araya gelerek, Hayatboyu Ögrenme (LLP) dönemi içerisinde, 2007-2013 yillari

arasinda ülke merkezli faaliyetler olarak yürütülecek Yogun Program (IP) projelerinin tanitimi ve yaygin-
lastirilmasi amaciyla 27 Ekim 2008 tarihinde

Ankara'da bir toplanti gerçeklestirilmistir.

iP Projeleri, içeriginde Avrupa boyutu olan
dersler tasarlanmasina dönüktür.

Toplanti araciligiyla; yüksekögretim kurum

larimiza iP projelerinin hazirlanmasi ve deger

lendirilmesi hususlarinda bilgi verilmesinin

yani sira iyi uygulama örneklerinin tani tll

masiyla katki saglamasi hedeflenmistir.

Bu bakimdan, yogun programlar kapsaminda

proje yapmayi planlayan yüksekögretim

kurumlarimiz toplantiya davet edilmistir.

Toplantida Yogun Programlarin tanitimi

amaciyla; Merkezimiz uzmanlarinin yaiii sira

tecrübelerini paylasmak amaciyla iP Proje Koor

dinatörleri; Çukurova Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Elif Harun Kiliçbeyli, lsik/Bahçesehir Üniver

sitesinden Prof. Dr. Selahattin Kuru ve Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Ismail Hakki Mirici birer
sunum yapmislardir.

EGiTiMvEGENÇLiK'08



Erasmus hibelerinin harcanmasi / ödenmesi ve muhase

belestirilmesine iliskin olarak üniversiteleri bil

gilendirmek ve bu konuda karsilastiklari problemleri
çözmelerinde yardimci olmak üzere 28 Ekim 2008

tarihinde Ankara'da teknik destek toplantisi yapilmistir.

Toplantida Maliye Bakanliginin ilgili birimleri olan

Muhasebat Genel Müdürlügü ve Gelir Idaresi Baskan

ligindan temsilciler, katilmis örnek uygulamalari tanit

mak amaciyla devlet üniversitelerini temsilen Hacettepe
Üniversitesi ve vakif üniversitelerini temsilen de Bilkent

Üniversitesi temsilcileri ve Merkezimizi temsilen Bütçe

ve Finans Koordinatörümüz Beyazit Niyazoglu ve

Erasmus Uzmani Özlem Yücel birer sunum yapmislardir.

Yaklasik 130 kisinin katildigi toplantida daha sonra üniversitelerin karsilastiklari sorunlarin ele alinmasi ve

tecrübe paylasimi amaciyla soru cevap oturumu yapilarak katilimcilardan gelen sorular cevaplandirilmistir.

Bu toplanti neticesinde ilgili yönetmelikte degisiklik çalismasi hazirliginda olan Muhasebat Genel Müdürlügü

Temsilcileri, güncel problemler ve tartismalar isiginda yaptiklari çalismalari yeniden gözden geçireceklerini

ve tamamlanmadan önce taslak metin üzerinde görÜs bildirmek amaciyla kurumlara yeniden gönderecek
lerini belirtmislerdir.

Ayrica, toplantida AB fonlarinin vergi muafiyeti konusu da masaya yatirilmis olup, sÜrecin teknik detaylari

soru-cevap seklinde degerlendirilmistir.

BölgeselOrtakliklar Basliyor
Avrupa Komisyonu, Grundtvig Programi ile birlikte

Comenius'a da yeni faaliyetler ekledi. Comenius

Bölgesel Ortakliklari (Comenius Regio) adi ile

baslayan faaliyet için ilk bilgilendirme toplantisi

27 Kasim'da yapildi. Il Milli Egitim Müdürlük

lerinden 100' den fazla temsilci ile gerçeklesen

toplantinin ögleden önceki bölümünde; Comenius
OkulOrtakliklari, Irtibat Seminerleri ve Comenius

Asistanligindaki son yeniliklerden bahsedildi.

Ögleden sonra ise Bölgesel Ortakliklar tanitildi.

Iki tarafli (bilateral) olarak kurulacak ve süresi 2 yil

olacak bu faaliyete, proje sahibi olarak Il Milli

Egitim MÜdÜrlÜkleri basvurabiliyor. Bir bölgesel or

taklik projesinde ortakligin içinde Il Milli Egitim

MüdürlügünÜn yani sira en az bir okul ve en az bir

sosyalortak bulunmasi sart. Sosyalortaklar okul

haricinde, projeye katki getirebilecek bir kurum

olmali. KÜtÜphane ve müzeler, rehberlik arastirma

merkezleri, gençlik ve spor kulÜpleri ile okul-aile

birlikleri bu kurumlar arasinda sayilabilir. Iki tarafli

projelerdeki genel ortaklik yapisi bu faaliyet için de

geçerli. Bu durumda Bölgesel Ortakliklar için

mutlaka bir AB üyesi ülkeden olmasi zorunludur.
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ADANA'da GUZ ...
Erasmus Güz Toplantisi, bu sene Çukurova

Üniversitesinin ev sahipliginde gerçeklesti. 90'dan

fazla yüksekögretim kurumumuzdan yaklasik 220

katllimciyla gerçeklesen toplantlnin ilk gününde,

yeni açilan üniversitelerimiz için "Yeni Baslayanlar

için Erasmus" adli bir bölüm de yer aldi. Bu

sebeple, üç gün olarak tasarlanan toplantl 8 Ekim

günü basladi. 9 Ekim 'de Çukurova Üniversitesi

Rektör Danismani Pro( Dr. Erbug Keskin,

Hayatboyu Ögrenme Programi Genel Koordi

natörü Musa Ceylan, AB Komisyonu Erasmus

Türkiye Masasi Sorumlusu Ruard Wallis de Vries,

Çukurova Üniversitesi RektörÜ Prof. Dr. Alper

ECTS/DS Etiketi basvurusu nasil yapilmalidir?'

konulu 4 çalistayla toplanti sona erdi.

Erasmus Güz toplantisi ile eszamanli olarak YÖK

Baskan Vekili Sayin Doç. Dr. Ömer Demir'in

baskanliginda Bologna Uzmanlari Esgüdüm

Toplantlsi ve YÜksekögretim Kurumu Yeterlilikler

Komisyonu Toplantllari gerçeklestirildi. Esza

manli olarak gerçeklestirilen bu faaliyetler

sayesinde Bologna Uzmanlarimiz üniversite tem

sileileriyle bir kez daha bulusma firsatl bulmus ve

Erasmus GÜz Toplantisina aktifkatilim saglayarak

tecrübelerini aktarmis oldular.

11 ' t' il GÜz Toplantlsina katilan önemli isimlerden biri

de AB Komisyonu Erasmus TÜrkiye Masasi

Sorumlusu Sayin Ruard Wallis de Vries oldu.

'Iaplantlda açilis konusmasi ve bir sunum yapan

Sayin Wallis de Vries, AB Komisyonunun ülke

mizdeki Erasmus faaliyetlerinin çok bÜyÜk bir

hizla gelismesinden ve katilimci sayisinin gerek

üniversite gerekse ögrenci ve ögretim elemani

olarak katlanarak artmasindan duydugu büyük

memnuniyeri dile getirdi ve katllimcilarin soru

larini cevaplandirdi.

Akinoglu ve YÖK Baskan Vekili Doç. Dr. Ömer

Demir açilis konusmalarini gerçeklestirdiler.

2004-2008 yili Erasmus Programinin deger

lendirilmesi ve Bologna Projesinin tanitiminin

ardindan teknik bilgilendirmelere geçildi.

iO Ekim günü Istanbul Bilgi Üniversitesi' nin

Erasmus tecrÜbesinin sunulmasi ve 2009 yili Tek

lif Çagrisi hakkinda bilgilendirmeyi takiben

Merkezi Projeler ve ECTS/DS Etiketi basvurusu

hakkindaki sunumla ögleden önceki oturumlar

tamamlandi. Ögleden sonraki oturumda ise;

Bologna Uzmani Prof. Dr. Lerzan Özkale baskan

liginda yapilan 'Ögrenim Çiktllari ve Yeterlilikler',

Bologna Uzmani Prof. Dr. Nejat Erk baskan

liginda yapilan 'Kalite GÜvencesi', Bologna Uz

mani Prof. Dr. Selda Önderoglu baskanliginda

yapilan 'Iyi ve donanimli bir Erasmus ofisi nasil

olmalidir?' ve Bologna Uzmani Pro( Dr. SÜheyda

Atalay baskanliginda yapilan 'Basarili bir

II Ekim 2008 Cumartesi günü ise ev sahibi

Çukurova Üniversitesinin organize ettigi sosyal

etkinlik çerçevesinde Adana çevresinde bulunan

tarihi ve turistik mekanlardan M.Ö. 800 yillarina

ait Kastabala antik kentine ve Kadirli ilçesi sinir

lari içindeki Karatepe kalintilarina ziyaretler

gerçeklestirildi.

Programlarin baslangici olan 2004 yilindan bu

yana Erasmus Beyannamesi alarak programdan

yararlanan yüksekögretim kurumlarimizin sayisi

artlyor. Ilk yil 65 üniversitemiz Beyanname sahibi

iken; bu rakam ilerleyen yillarda sirasiyla 200S'te
79'a, 2006'da 83'e, 2007'de 89'a ve 2008'de

iOi 'e çiktl. Yeni açilan üniversitelerimizle sayisi

i39'a ulasan yÜksekögretim kurumlarimizdan

yeni basvurularla Erasmus Üniversite Beyan

namesi sahibi kurum sayisinin 2009 yilinda

120'ye ulasmasi bekleniyor.

EGiTiM GEKÇ~:i:~'08



AVRUPA ANTALYA'DA BULUSTU
Antalya'da ] 1-15 Kasim 2008 tarihleri arasinda

"Imercultural Learning" (Kültürler Arasi Ögrenme)
baslikli Comenius Ittibat semineri düzenlendi. Bu

seminer; kültürler arasi farkindaligin yaratilmasi,

katilimci Avrupali ögretmenlere Türk kültürünün

tanitilmasi ve Türk ögretmenlerimize egitimde
Avrupa boyutunun kazandirilmasi konusunda

basarili bir seminer olmustur. Seminerde merkezimiz

Uzmanlarindan Neslihan Saglam, Güngör Alam ve
Elif Zeynep Karabay katilimcilara Kültürler arasi

ögrenme konusunda bilgi vermisler ve bu konuda

çalistaylar düzenlemislerdir. Seminere 14 degisik

Avrupa ülkesinden ve Türkiye'den toplam 45 ögret
men, Ulusal Ajans temsilcileri ve okul müdürleri

katilmistir.

Katilimcilardan Izlenimler:

i am writing to thank you very much for a superbly

organised conference.Having attended several Come

nius events in the past, J was unsure of what to expect,

and your event provided an excellent opportunity to

meet teaching colleagues from a wide range of Euro

pean Countries, in an ideal environment for dialogue,

interaction and productivity. i was very impressed at

the attention to detail you andyour colleagues put into

the planning, organisation and monitoring of the

conference, to emure that everything ran smoothly.

You achieved what politiciam do not seem to be able to,

at the European Parliament, i.e. 4 days of work with

no disagreements or misunderstandings!

Your excellent language and interpersonal skills

facilitated this, which i was very happy with, as a

teacher offoreign languages in the UK, appreciative of

the challenges presented by an event such as this.lfthere

are any schemes or plam supported by your ageney,

i would be pleased to present these to my colleagues and

encourage them and our students to be involved.

i enjoyedmeeting your team, and will always remember

the experience as one of the highlights of my teaching
career.

o

7he Organization was excellent. 7heframework clearly

explained and flexible to the needs of the participants.

o

When is your next seminar? Yeni semineriniz ne
zaman olacak?

o

Turkey can be proud of this seminar and their wondedid

and helpftl coordinators and organizers.

o

7hanks to the games that you prepared for us. \ve had

a chance to share our ideas about preparing our

projtrts. After the games, it wasn't difficult for us to set

up the project groups.

o

i am very impressed and if i had any prejudice about

the efficieney of Turkish People, they are all gone after
this seminar.



MARMARA VE BOGAZLARI BELEDiYELER

BiRLiGi TOPLANTiLARi DÜZENLENDi

Kasim ve Aralik aylarinda, Marmara ve Bogazlari

Belediyeler Birliginin ev sahipliginde, iki ayri otu

rum halinde düzenlenen bilgilendirme toplan
tilarinin ilki 28 Ekim 2008 tarihinde Bursa

Yildirim Belediyesinde, ikincisi ise 25 Kasim 2008

tarihinde Kocaeli Büyüksehir Belediyesine ait Seka

Park Otel'de gerçeklestirildi. Toplantilarin ilk

ayaginda Belediyelerin Proje ve Koordinasyon

birimleri yetkililerinin katilimiyla, Gençlik

Programi hakkinda bilgiler verilerek, proje çalis

taylari düzenlendi. Agirlikli olarak yerel yönetim

lerin proje birimlerinden ilgililerin katildigi

Leonardo da Vinci ve Grundtvig Programlari

hakkindaki ikinci toplantida ise; Kocaeli Valiligi n

den, il, ilçe ve belde belediyelerinden, Halk Egitim

Merkezleri ve Çiraklik Egitim Merkezlerinden de
katilimcilar hazir bulundu. Halkla Iliskiler Koor

dinatörlügü tarafindan koordine edilen bu toplan

tilara Halkla Iliskiler Koordinatörlügünden
uzmanlar Bülent PANCARC! ve Dr. Mustafa

CAN ile Grundtvig Program Koordinatörü

Necmi UZUN katildi. Yerel yönetimlerin özellikle

sosyal ve kültürel kalkinma konusunda pek çok

yeni imkanlar bulabilecegi AB Egitim ve Gençlik

programlari hakkinda kapasitelerinin arttiril

masini amaçlayan her bir toplantiya 60 civarinda

belediye temsilcisinin katilimi saglandi.

ViLAYETLER BiRLiGi BiLGiLENDiRME TOPLANTiLARi BASLADI

Vilayerler Birligi Bilgilendirme Toplantisinin ilk ayagi

] ] Kasim 2008 tarihinde Ankara Vilayerler Konuk

evi'nde gerçeklestirildi. Ocak ayi sonuna kadar

toplam 5 oturum seklinde gerçeklestirilecek olan

toplanti serisinde HalkaIliskiler Koordinatörlügü

Uzmanlari tarafindan AB Egitim ve Gençlik

Programlari ile ilgili genel bilgiler verilerek

Il Özel Idare Müdürlüklerinin Projeler Koordinasyon

Birimlerinin projelerden yararlanma kapasitesinin

artirilmasi amaçlanmaktadir. Toplantilar sonucunda

yaklasik 200 kisinin bilgilendirilmesi hedefleniyor.

.

GrundtviK Konulu_I~lemeT0(2lantl51
Grundtvig (Yetiskin Egitimi) Programi, 24-26

Aralik 2008 tarihlerinde Antalya'da, "lnstitutional

and Local Impacts of Grundtvig Learning

Partnership Projects - Grundrvig Ögrenme Ortak

liklari Projelerinin Kurumsal ve Yerel Etkileri"

konulu ve bugüne kadar tamamlanmis veya

devam eden 50 Grundtvig Ögrenme Ortakligi

projesini bir araya getiren bir izleme toplantisi

düzenledi ve 3 gün boyunca devam etti.

Toplantiya 2004 yilindan bugüne kadar Yetiskin

Egitimi alaninda proje yapmis 50 kurulus davet

edilmistir. Projelerin seçiminde basari kriterinden

ziyade bölgesel dagilim ve kurumsal farklilik

gözetilmistir.

Toplantinin yayginlastirma boyutu da unurul

mamis ve bir proje fuari ile baslamasi planlan

mistir. Çalistaylarla devam eden toplantida [1.rkli

konularda 3 çalisma grubu olusturulmus ve

gruplar 3 oturumda Grundrvig Ögrenme Ortak

ligi projelerinin yerel ve kurumsal etkilerini farkli

açilardan degerlendirmislerdir. Toplanti sonuçlari
hem ulusal hem de AB verilerinde kullanilmak

üzere rapor edilecektir.

EGiTiM GENçLiK'Da
ç •



Hollanda ile Tamamlayici Faaliyetler

Hollanda ile ülkemiz arasinda, Programlar kap

saminda yapilan isbirligini kuvvedendirmek üzere

iki faaliyet gerçeklestirildi. Bunlardan ilki olan

Erasmus kokteyli i7 Kasim 2008 tarihinde
düzenlendi. NIH Ankara Hollanda YÜksek

Ögretim Enstitüsü'nün ev sahipliginde ve

Hollanda BÜyÜkelçiliginin destegi ile düzenlenen

kokteyle; Erasmus Programi kapsaminda bu

ülkeye gidecek ögrenciler ile halen Türkiye'de

Erasmus ögrencisi olarak bulunan Hollandali

ögrenciler katildi. Resepsiyonda, BüyÜkelçilik

yetkilileri tarafindan Hollanda ile ilgili ekonomik

ve kültürel bilgilerin yani sira, bu ülkedeki yasam

kosullari da ögrencilere aktarildi.

Merkezimizin istirak ettigi bir diger faaliyet, Hol

landa YÜksekögretim Enstitüsü NIH Ankara

tarafindan 26 Kasim'da gerçeklestirilen fuardi.
Fuar, 23-28 Kasim tarihleri arasinda Ülkemizi zi-

yaret eden Hollanda Ticaret Heyetinin programi

arasinda yer alan bir dizi etkinligin Ankara ayagi
idi. Fuarda, Merkezimizin yani sira, Hollanda'dan

yüksekokullar, meslek okullari ile ülkem izden

üniversiteler ve mesleki egitim kurumlari ile

ISKUR da katilimci olarak yer aldi. Olasi is ortak

lari arasinda isbirligini saglamak amaciyla tanisma

zemini olusturan fuarda, ilgili kurum temsilcileri
fuarla es zamanli olarak seminerler de verdiler.

~
2006/20.Qi . döneminde, Erasmus Ögrenci

Harekediligi kapsaminda ülkemizden 353 ögrenci

Hollanda'ya giderken, ülkemiz bu ülkeden i38

ögrenciy'i misafir etti. Benzer sekilde ülkemizden
59 ögretim ;I~~-iiani Hollanda'yi tercih ederken,

Hollandali 46 ögretim elemani ülkemizdeki
Üniversitelerde bulundular.

'7'->~.'
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..
MESLEKI REHBERLIK VE..

DANiSMANLiK HIZMETLERI
KONFERANSi

LO-ll Kasim 2008 Abant / BOLU

Hayatboyu Ögrenme Programi (LLP) / Ortak

Konulu (Transversal) Program bÜnyesinde çalis

malarini yÜrÜten Avrupa Rehberlik Merkezinin

(Euroguidance) bir faaliyeti olarak i 0- i i Kasim
2008 tarihlerinde Bolu Abant'ta Mesleki Rehber

lik ve Danismanlik Hizmetleri Konferansi gerçek

lestirildi. Konferansa basta Miiii Egitim Bakanligi
ve iSKUR gibi konumin birincil taraflari olmak

Üzere 47 kamu kurumu ve/veya sivil toplum ku
ruluslarindan 80 civarinda temsilci katildi. Kon-

~~i•••
r. --

feransta, geçen yil Kizilcahamam'da yapilan
Konferansin çiktilari basili olarak katilimcilarla

paylasildi.

Program, LLP Genel KoordinatörÜ Musa
CEYLAN'in ve 2009'dan itibaren Ülkemizde

Avrupa Rehberlik Merkezi faaliyetlerini yÜrÜte

cek olan ISKUR'un Genel MüdÜrÜ Namik

ATA'nin da katilimlari ve açilis konusmalariyla
basladi ve "Mesleki Rehberlik ve Mesleki Rehber

lik ve Danismanlik (MBRO) Hizmetlerinde

Kurumlar Arasi Isbirliginin Önemi" baslikli

sunumlarin ardindan Mesleki Bilgi Rehberlik ve
Danismanlik (MBRO) Hizmet Sunucularinin

Egitimi, 'Mesleki Rehberlik ve Danismanlik

Hizmetlerinde Yeni Paradigmalar' ve Ülkemizde

bu alandaki son gelismelerin irdelenmesi ile
devam etti.

Her yil dÜzenlenmekte olan ve Ülkemizde

konuyla ilgili taraflari bir araya getiren konfe

ransta, Euroguidance Merkezinin 2009 çalisma
planinda yer almasi önerilen hususlar; MBRD

faaliyetleri için Kisa ve Orta Vadeli Eylem ve

izleme Plani Olusturma; Mesleki Bilgi Rehberlik
ve Danismanlik Hizmetleri (MBRO) hizmet

sunucularinin egitimi ve ortak kavram ve termi

nolojinin belirlenmesine dönÜk grup çalismalari
yapildi.

Konferans ile ilgili daha ayrintili bilgi için:

www.euroguidance.ua.gov.tr sayf.-isina bakilabilir.
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"YEN iLIKÇI"
p~OJ~
TURKIYE'
DEN

2-3 Mart 2009'da Brüksel'de düzenlenecek,

Creativity and Innovation-Best Practice from EU

Programmes (Yaratlcilik ve Yenilik - AB Program
lari'ndan Iyi Uygulamalar) Konferansi'na katilmak

için düzenlenen seçimde Türkiye'den Grundtvig

Programi'nca aday gösterilen, Antalya Çagdas

Egitim ve Kültür Vakfinin (ANTÇEV) yürüttügü

"Immigration Professionals Experience Integration
in Turkey (Avrupali Göçmenlik Uzmanlarinin

Türkiye'deki Entegrasyon Deneyimleri) adli

Grundtvig Projesi, Avrupa Komisyonu tarafindan

"EN YENILIKÇI PROJE" seçilmistir.

Tüm ülkelerce aday gösterilen 200 proje arasindan,

LO kisilik bagimsiz uzmanlar komitesi tarafindan

"en yenilikçi" olarak seçilen proje, Konferans'ta

düzenlenecek fuarda sergilenecek ve tüm
Avrupa' dan katllacak uzmanlara sunulacaktlr.

Konferansa davet edilen proje irtibat kisisi ve

ANTÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün
EROGLU ÜSTÜN ayrica konferansta düzen

lenecek çalistaya da katllacak ve projeyi burada
sunacaktlr.

Antalya Çagdas Egitim ve Kültür Vakfi'nin, Hol

landa, Norveç, Isveç, Finlandiya, Izlanda, Italya ve

Ispanya'dan sekiz kurulusla ortaklasa gerçek

lestirdigi proje; Türkiye'ye gelen ögretmen, sosyal

hizmet uzmani, danisman ve göçmenlik

konusunda karar alici 25 göçmenlik uzmaninin,

dilini bilmedikleri bir ülkede göçmen gibi yasa

manin güçlüklerini tecrübe etmelerini amaçliyor.

Ayrica, Avrupa ülkelerinin göçmenlik poli

tikalarini göçmenlerin lehine degistirmek ve bu

konuda farkindalik yaratmak da projenin amaçlari
arasinda ...

Proje etkinlikleri çerçevesinde Avrupa'da göçmen

lere oturma izni, dil ve meslek egitimi veren uz

manlar, Türkiye'de bir hafta süreyle, adeta,

göçmenlik testinden geçirildi. Türkçe hazirlanmis

oturma izin formlarini doldurdular, çarsida,

pazarda kendi baslarina alisveris yaptllar. Bir haf

talik temel Türkçe kursunda adini, soyadini,

meslegini ve Türkiye'ye neden geldigini Türkçe

olarak söylemeyi ögrendiler. Avrupali göçmen uz

manlarinin Türkiye'deki göçmenlik deneyimleri,

filme kaydedilerek "Benim Adim Einar" adiyla

belgesel haline getirildi. Katllimcilarin yüzlerine

yansiyan stresi yansitan bu belgesel sayesinde, göç

menlik uzmanlarinin, Avrupa'da karsilastlklari her

bir göçmenin dil ve entegrasyon sorunlari için em

pati kurmalarina katki saglandi.

Avrupa'daki göçmenlik politikalarinin son yillarda

göçmenler aleyhine degistirildigi göz onune

alindiginda böylesi projelerin ne kadar önemli

oldugu bir kez daha anlasilacaktlr. Sonuç olarak

proje, tanitildigi pek çok toplantlda begeni ile

karsilanmis, baska projelere ilham vermis ve benzer

etkinliklerin farkli programlardan destek bulu

narak gerçeklesmesi saglanmistlr. Bu nedenle

proje, Avrupa'nin en yenilikçi Grundtvig Ögrenme

Ortakliklari projesi seçilerek, 'Creativity and

Innovation-Best Practice from EU Programmes"

Konferansi'na katilmaya hak kazanmistlr.

Proje hakkinda daha fazla bilgi;

www.newcomersinturkey.com adresinden alina
bilir.



Merkez Baskanligimizin yürüttügü yayginlastirma

faaliyetleri senenin son günlerine kadar hiz kesme

den devam etti. Nitekim "Hayatboyu Ögrenme

Günleri, Tecrübeler ve Paylasimlar" isimli ['laliyetler
serisi 17- i9 Aralik 2008 tarihleri nde Gazi Üniver

sitesi Mesleki Egitim Fakültesi ile Teknik Egitim

Fakültesi konferans salonlarinda gerçeklestirildi.

Toplantilarin birinci günü sabah oturumunda, önce

program uzmani Akin Erdogan, Hayatboyu

Ögrenme ve Leonardo da Vinci Programlarini

tanitti. Ardindan Leonardo da Vinci Programi

araciligi ile yapilmis basarili proje sahipleri
projelerini ve izlenimlerini anlattilar.

Ögleden sonra ise program uzmani Söhret Yedan

Demir tarafindan Grundtvig (Yetiskin Egitimi)

Programi taninldi. Daha sonra program araciligi ile

gerçeklestirilen basarili projelerin sunumlari yapildi.

Ikinci gün sabah oturumunda program uzmani

Onur Aydemir tarafindan Comenius Asistanligi
tanitildiktan sonra Türkiye'de görev yapmakta olan

bazi Avrupali Comenius asistanlari ile Avrupa'nin

çesitli ülkelerinde çalisip dönmüs asistanlarimiz

izlenimlerini, duygu ve düsüncelerini dile getirdiler.

Ögleden sonra, "Egitimde Yerinden Yönetim"

konusu ele alindi. Araliklarla yurtdisinda çalisma

ziyaretlerine katilmis egitim yöneticisi ve uzman

larinin izlenim ve düsüncelerini aktardigi toplantiyi
uzmanimiz Davut Gazi Benli yönetti.

Konusmaci olarak önce kürsüye, Baskent Üniver

sitesi ögretim üyesi Doç. Dr. Ömer Özyilmaz geldi

ve egitim yönetimi konusunu hem siyaset/yönetim

hem de bilimsel açidan ele aldi. Konusmasinda

"yerinden" ve "merkezi" yönetim ayirimina dikkat

çekti. Milli Egitim Bakanliginin (MEB), özellikle

de Talim Terbiye Kurulunun, girisimcilik",

"yenilenme" ve "verimlilik" yönünde degisen

dünyaya ayak uydurmasi gerektigini i['lde etti.

Modern çagda yönetimin "yönetisim" boyutuna

ulastigini söyledi.

Daha sonra kÜrsÜye emekli egitim yöneticisi

Dr. Mahmut Bozan gelerek yapisal ve isleyis

bakimindan yerinden yönetim meselesini isledi.

Bozan sorunun yapisaloldugunu vurguladi. Idari

ve siyasi adem-i merkeziyetçilik farkina dikkat çekti.
DÜnya Ülkelerinden örnekler verdi.

TÜrkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Ahmer

Azizoglu da "Yerinden Yönetimde Okullarin RolÜ"
konusunu ele aldi. Örnek olarak da Ankara

Yenidogan Polis Amca ilkögretim Okulu idareci

lerini kÜrsÜye çagirip onlara okullarinda sorunlu

aile çocuklari konusunda yaptiklari faaliyetleri an
iatti rdi.

Son konusmaci ise Lizbon Stratejileri TÜrkiye

irtibat kisisi ve MEB Talim Terbiye Kurulu Üyesi

Ibrahim Bükel oldu. Bükel konusmasinda MEB

politikalarini ve TTK çalismalarini anlatti. Ögret

menin bireyolarak önemine ve rolÜne dikkar çekti.

Toplantinin son yarim saati mÜzakere ve soru-cevap

seklinde gerçeklesti.

ÜçÜncÜ ve son gÜnkÜ faaliyetin sabah bölÜmÜ

Erasmus Programi KoordinatörÜ Ilyas ÜlgÜr'Ün
konusmasiyla basladi. Daha sonra Erasmus

Programindan yararlanan ögretim Üyesi ve ögren
ciler konusmalarini yaptilar.

Ögleden sonra ise "Bologna çerçevesinde Üniver

site Egitiminde Kalite ve Ögrencilerin Katkilari"

konusu tartisildi. Konusmacilar sirasiyla; Hacettepe
Üniversitesinden Hlle Onar, Bilkent Üniversitesin

den Ahmet Orhon, Gazi Üniversitesinden Yrd.

Doç. Dr. Cemal ÇAKIR ve Hacettepe Üniver

sitesinden Prof Dr. Selda Önderoglu oldu.

EGiTiM GENçLiK'Da



Leonarda da Vinci Programi

Sektörel Bilgilendirme

Toplantilari

kisa kisa

Leonardo da Vinci Programinin Türkiye'deki

taninirligi artirmak ve mesleki egitim ve ögretimle

ilgili paydas ve taraflarin, bu program kapsaminda

sunulan projelerden daha etkin ve daha verimli

sekilde faydalanmasi amaciyla Baskanligimiz

tarafindan 2004 yilindan bu yana bilgilendirme
toplantilari düzenlenmektedir.

Sektörel Bilgilendirme Toplantilari 11-12 Kasim

tarihleri arasinda Gaziantep'de, 26-27 Kasim
tarihleri arasinda Istanbul'da ve son olarak da

1-2 Aralik tarihleri arasinda Antalya'da gerçek
lestirilmistir. Toplantilarda, Leonardo da Vinci

Programi altinda yer alan Hareketlilik, Ortaklik

ve Yenilik Transferi projeleri konusunda bilgiler

verilmis ve 2009 yilinda hazirlanacak projelerde

göz önünde bulundurulmasi gereken hususlara

dikkat çekilmistir. Teorik bilgilerin ardindan

düzenlenen paralel oturumlu çalistaylarda ise

katilimcilarin hazirlamayi planladiklari proje

türüne göre gruplara ayrilarak proje üretmeleri ve

ürettikleri projeleri basvuru formuna dökmeleri

saglan mistir.

Bu toplantilarda Leonardo da Vinci programinin

hedef kitlesinin özgünlügüne dikkat edilerek

her bir toplanti bölgesindeki sektör temsilcileri

bir araya getirilmeye çalisilmistir. Söz konusu

toplantilarin bir diger farki ise; zaman darliginin

toplanti verimini düsürmesini önlemek amaciyla

toplanti süresinin iki güne çikarilmis olmasidir.

13)



Projelerde Yayginlastirma Olgusu
ve Bölgesel Proje Fuarlari

Bir projenin basvuru formunda planlanmasi

gerekli unsurlardan biri de yayginlastirmadir

(dissemination). Yayginlastirma, bir projenin

etkisinin yararlanicilarla sinirli kalmayip çok

farkli alanlara, kisi ve kurum-kuruluslara ulastlril

masi anlamina gelmektedir. Proje dilinde buna

çarpan/çogaltan etki (multiplier effecr) deniliyor.

Bu deyim daha çok ekonomide kullanilmakla bir

likte (... Herhangi bir yerde, yaratllan katma

deger, sürekli bir sekilde yeni katma degerler

yaratlr ve bu surette paranin hareket hizinda artisa

yol açar ki bu; paranin çarpilarak çogaldigi sek
linde bir yorumla anlarilmaya çalisilir ... Öncelikli

olarak katma deger aracinin merkezindeki kisiler

olmak üzere etkisi yayilarak baska katma degerler

yaratmaya devam eder.) yayginlastirma, Avrupa

Birligi Egitim ve Gençlik Programlari araciligi

ile gerçeklestirilen projelerin de ana hedeflerinden

biridir. 2007 yilindan itibaren her yil yayinlanan

teklif çagrilarinda her bir programa ait

hedeflere ve önceliklere bakrigimizda; "yük

seltme", "artirma", "çok ortakliligi ve isbirligini

gelistirme", "karsilikli degisimi genisletme"

ve "yayginlastirma" ... gibi kavramlarla karsilasi

yoruz. Örnegin Leonardo - Mesleki Egitim

Programi Hareketlilik projelerindeki önceliklere

bakildiginda, çok sayida katllimci ortagin yer

almasi, ayni projede farkli kurumlar ve sektörler

arasinda isbirliginin öngörülmesi seklinde

ifadelere rastlamaktayiz. Buradan da anlasilabile

cegi gibi, projenin yapilandirilma ve uygulama

asamalarinda dahi, daha fazla kisiye ulasmayi
hedeflernesi, kalite unsuruna önemli bir katki

yapmaktadir.

Yayginlastirma ise, projelerin zaten genis tutul

masi beklenen ortaklik yapisina ek olarak, proje

den dogrudan yararlanma ihtimali olmayan

kitlelerin de bilgi ve faydasina sunulmasidir.

Yayginlastirmanin konusu; projecilerin yapilacak

lar listesinde önemli bir yer tuttugu kadar, her yil

binlerce projeyi isleyen ve yürümesini saglayan

Merkez Baskanligimiz'in da önem verdigi ve yeni

yöntemler gelistirdigi bir konudur. Baskanlik

bünyesindeki Halkla Iliskiler Koordinatör-

Dr. Mustafa CAN

~m.n. Halki • .!i.iikilor Koord.

lÜgÜ'nün görevlerinden birisi de yayginlastirma

faaliyetlerini organize etmek ve yeni yaygin

lastirma yöntemleri üretip uygulamaya sokmak

tlr. Mevcut durumda, programlarin tanirimi

adina gerçeklestirilen faaliyetler; bölgesel bil

gilendirme toplantilari, konferansiar, seminerler,

izleme ziyaretler;., çalistaylar seklinde siralanmak

taydi. Daha ziyade programlarin tanirimi ve proje

hazirlama konusunda egitim verilmesine odak
lanan bu faaliyetlere ek olarak, 2008 yilindan

itibaren Bölgesel Proje Fuari dedigimiz bir faaliyet

çesidi daha uygulamaya sokulmustur. Diger

faaliyetlerin ortak ve kendilerine özgü nitelikleri

olmakla birlikte, Proje Fuarlari diger faaliyetler

den ayri özelliklere sahiptir. Söyle ki;

- Bölgesel Proje Fuarlari birbirine komsu olan

veya ayni bölgedeki illerden çok sayida ve farkli

tÜrdeki projelerin sergilenmesini amaçlar,

- Bilgilendirme ve egitim faaliyetlerinde odak

noktasi teorik bilgilerin ögretilmesi ve aktarimi

iken, fuarlar basariyla tamamlanmis projeleri

ziyaretçilere sunar,

- Fuara, karilmasi için davet edilen projeler,

bölgede basari ile uygulanan ve sonuçlandirilan

projeler olmalari itibariyle ziyaretçi leri n dikkatini

çekmekte, bir yandan proje yapma istegi

uyandirirken bir yandan da proje yapmanin

zannedildigi kadar zor olmadigini göstermektedir,

- Fuarlar proje uygulayan kisi ve kuruluslarin bir

yandan basarilarini diger insanlarla paylasmasina

imkan saglarken; öte yandan karsilastlklari takdir

duygusu ile birlikte yeni projelere yönelmelerini

saglar,

- Kendi bölgesinde yapilan projeleri gören bölge

insaninda kendine güven duygusu olusturup

"ben de proje yapabilirim" arzusu dogurur,

- Fuarlarda projeler iki tam gün sergilenmekte

olup kisa zamana hapsolmadigindan daha fazla
insanin karilimina imkan taninmaktadir,

- Fuarlar çok farkli programlar altinda yapilan

projeleri misafir eder. Dolayisiyla zengin bir proje

ve katilimci profili olusur. Bu farkliliklar davetli

projeciler arasinda da yeni isbirliklerinin ve pay

lasimlarin dogmasina, farkli illerden kurum ve
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kuruluslarin yeni ortaklilar kurmalarina imkan
verir,

- Genellikle büyük illerde yapilan toplanrilarin

aksine Bölgesel Proje Fuarlari komsu iller arasin

da da bir hareketlilik yaratir ve iliskilerin gelisme

sine olanak saglar...

Bu maddeleri daha da çogaltmak mümkÜndÜr.

Bunlarla yetinip biraz da hu faaliyetin hazirlanisi

ve seyri Üzerinde duralim.

Fuarlar da diger etkinlikler gihi, ihale yoluyla bir

organizasyon firmasina ihale edilir ve daha sonra

firma yetkilileriyle isbirligi halinde fuarin gerçek

lesecegi ilde yerel ve bölgesel dÜzeyde bir takim

hazirliklar yapilir. Öncelikle, bölgedeki yaklasik

9- io ilden daha önce gerçeklestiriimis basarili

projeler seçilmekte, koordinatörleri ile iletisime

geçilip gerekli hazirliklari yapmalari istenmekte

dir. Bu projelerin Comenius, Grundtvig,

Leonardo da Vinci ve Gençlik Programlari gibi

farkli programlar kapsaminda gerçeklestirilmis

projeler olmalarina dikkat edilmektedir. Seçilen

projelerin -yine yayginlastirmanin tam anlamiyla

gerçeklesmesi amaciyla- olabildigince farkli
meslek ve alanlardan olmalarina dikkat edilmek

tedir. Öte yandan projelere ait özet bilgiler ve il

gili fotograflar derlenerek bir fuar katalogu

hazirlanmaktadir. Bölgedeki Üniversiteler,

Valilikler, Belediyeler, çesitli kamu kurum ve ku

ruluslari ve özellikle Milli Egitim, Halk Egitim ve

Çiraklik Egitim Müdürlükleri faaliyetten haber

dar edilmektedir. Önceden gönderilen afislerin
sehrin bilboardlarinda, üniversitelerde, okullarda,

kamu kurum ve kuruluslarinda asilmasi saglan

makta, birkaç gün boyunca belediye hoparlörün

den duyurular yapilmaktadir. Proje fuari boyunca

katilimcilara iki tam gün iase-ibate imkani sunul
maktadir.

Fuar etkinligi, imkanlar dogrultusunda ilin Valisi,

Milli Egitim MüdÜrÜ ve diger yetkililerin de

karilimi ile baslatilmakta; iki gÜn boyunca birçok

meslek, kurum ve kurulustan ziyaretçiler fuara

gelmekte, proje katilimcilari ile yüz yüze

görÜsmekte, onlarin tecrübelerine tanik olmak

tadirlar. Proje sahipleri projeleriyle ilgili olarak

hazirladiklari görsel ve isitsel malzemeleri

ziyaretçilere dagltmakta, böylece onlarin daha

kalici ve daha detayli bilgilere sahip olmalarini

saglamaktadirlar.

Yukarida izah edilen çerçevede 2008 yili boyunca

üç farkli ilimizde bölgesel proje fuari düzenlen-

mistir. Fuarlarin düzenlenecegi illerin seçiminde

yörenin ve ilin geçmis yillardaki proje perfor

manslari dikkate alinmakta ve proje bilincinin

güçlendirilmesi gereken yörelere ve illere öncelik

verilmektedir. 2008 yili Fuarlarinin ilki Kars'ta
02-03 Haziran'da dÜzenlenirken, ikinci fuar

Safranbolu'da 18- i9 Eylül'de, son fuar da

Mardin'de 18-19 Ekim 2008 tarihlerinde gerçek
lestirildi. Her bir fuarda yaklasik 20 basarili proje

sergilendi. Projeler ikiser kisi ile temsil edildi.

ikinci gÜnlerin sonunda tÜm katilimcilarla bir

likte bir toplanti tertip edildi. Burada katilimcilar

egitim sistemi ve programlar hakkindaki beklen

tileri ve düsünceleri ile farkli boyutlariyla proje

uygulama sÜrecindeki tecrÜbelerini dile getirdiler.

Katilimcilar, projeleri çerçevesinde Avrupa

Ülkeleri ile kurdukJari ortakliklari diger projeciler

ile paylasarak yeni ortakliklar kurulabilmesi için

görÜsmeler yaptilar. Farkli illerden olmalarina

ragmen yeni dönemde birlikte proje hazirlama

yönÜnde görÜs alisverisinde bulundular. Yine

imkanlar nispetinde, farkli illerden gelenler kendi

yörelerini tanitma firsari buldular. Iki güne

yayilan f.ialiyet boyunca kalici dostluklarin temel
leri atildi.

Bölgesel Proje Fuarlari 2009'da ve takip eden

yillarda da dÜzenlenmeye devam edilecek ve bu

yolla kendilerini ifade etmek ve projelerini

yayginlastirmak isteyen projecilete bu maksat

larini gerçeklestirebilmeleri için bir zemin hazir

lanmis olacaktir. 2009 yili içinde Erzincan ve

Tekirdag illerinde birer Bölgesel Proje Fuari

düzenlenecegi müjdesini simdiden verebiliriz.
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• Is basinda izleyerek ögrenme gezileri/ziyaretleri,
• Konferansiar,

• Seminerler ve çalistaylar,
• Fuarlar ve sergiler,
• Yaz okullari,

• Farkindalik yaratma kampanyalari,
• Proje tecrübelerinin ve çiktilarinin yayginlastirilmasi,
• Karsilikli ögrenme aktiviteleri ve ortak egitim toplantilari,
• Projenin ortagi olan karsi bölgedeki iyi uygulamalarin ve

tecrübelerin karsilikli olarak degisimine yönelik her türlü fa
• Ortaklik faaliyetleriyle ilgili her türlü tasarim,
• Basin-yayin ve yayginlastirma çalismalari,
• Ortak olarak yapilan öz-degerlendirme toplantilari vb. gibi

etkinlikler düzenlenebilir.

Kimler Yararlanabilir?

Yerel ve bölgesel makamlar (Il Milli Egitim Müdürlükleri),
okullar, ögrenciler, ögretmenler, veliler ve okul egitiminde rol alan
diger sosyal ortaklar ...

Kimler Bajvurabilir?
Basvurular okul egitiminde görevalan yerel ve bölgesel kuruluslar
tarafindan yapilmalidir. Comenius BölgeselOrtakliklari için ülkemiz
bakimindan uygun bölgesel/yerel makamlar, Il Milli Egitim Müdür
lükleri olarak belirlenmistir.
Ayrintili bilgi için lütfen www.ua.gov.trinternet adresinde bulunan
Comenius Programi altinda yer alan Comenius Bölgesel Ortakliklari
sayfasina bakiniz.

Proje Süresi Nedir?
Comenius BölgeselOrtakliklari kapsaminda yapila
cak olan projelerin süresi 2 yildir .
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;-~~ Tanim ve Amaç: ~~/~iJ~ülkedeki iülkelerden biri mutlaka;~ü.~!::~i ~lm~!) iki k).1rulusu~·o:takliginda
~~$" ,,~-;:::.:yap!I":I?}!.il~~kproj~lerdir. Bu pro~ ••~psami.n~a her iki kurw.~ ~S:~!i~~.oi%,ak~önüll?lük esasi~~dayal~.~,<:.:
~~:.~ ';~_ve 5<ty~tu, kendi alanlarinda+tecrul)esahibi :2 - 6 arasinda kislYl'birbirlerin:egonderirler. Bu.kisilere "';. :.-_~._
~~~ioi\!"~ "I$önüiiü'.?.denir.Burada amtç, gönüllülerin kendi,J>ilgive tecrübelednyv siihibi k,urulut,aaktarmalari ve •.
~~'"";~- - ev sapibi kurulusta gönüUü olarak çalismalarinlny'?ini sira y~nrmetodve.uygulamalar ögrenmeleridir.
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~. ".'''L''U'{(f't'.Hi&~~;;'denbasvuru yapan kuruluslar
",;o'f "'-içiii;'gönae~dikle~iiii~bi; gÖnüllü basina 560 €, bbt.i

. ettikleri' h~i~i.r gön~lü baSi,naise 390 € organizasyon
'c",gid~rleriniii k'afsil~~asi için h~~e·.ödenir. '"
o,'AyrI<::t göl1üllülerin"seyahatm,asraflarive kaldiklari her
"'.. '-' 0"::.,:,' .C •. "" '-"'_U' ":~ _ .~..y~..' .... ,.".1' 1. ••••. "":"". _ ,_. ,- •

. haftalgiiniçinFgidU~n 1il~eyegöredegisen miktarlarda.
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__ Gmndtvig Gönüllü Projeleri..•.
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f~..::= 2009 yil~n~danitit~~..w;.ridtYig Programi bünyesine katilan yeni programlarla birlikte, toplumu~"tÜm

~ {~•••.•:... , kesimlerini kapsayacak sekild~ Programi.? faaliyet alani genislernekte ve hem egitimcile~~.~em de ögrenicilere
. 'i ~ - yeni firsatlar sunulmaktadir. Grundtvig Ogrenme Ortakliklai'i projeleri ile yurtdisinda hizmetiçi egiti!ll'?;...c ~., •••••••.•••••• ..AoiI __ ~ •• ~

. -.::.._ iin.AnlarinLnyan.i",sira::2009!dabasvurulari alii.i~~yabaslanacak olan yeni Grundtvig Programlari hakkiôda .'LO

f';'-:--.:.. _.:: -: ~c~.$!~Zd~~l~~gi1~r_ v:.;iiiis~il(.-Sizlere,Prppram hakkindi güncellenen.bilgileri ulastirmaya bu .
'''"',. -.~ sayfitirdi'd~-&liyoruzi- ~ - ~ :f.
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Tanim ve Amaç:

1. Grundtvig Çalijma Grubu Düzenleme (organizatör kU1'uIUj)Bfljvurusu:

2. Yetijkin Ögreniciler:

•

Son Basvuru Tarihi: 20 Subat 2009

Grundtvig Çalif11laGruplm'i •
',"'" t.:-,<-.:.-.::,-:; •...••

Herhangi bir kurulusun kendi bünyesinde bii- Çalisrtia Grubu (çalistay, seminer

gibi) düzenleyerek yurtdisindan konuy.la ilgili katilimci~m:i.sidir. Çalisl1};tG!1f,bunun konulari çok

• <"genistirve hemen hemen her koiwda bir Çalisma Çrubu,düzenlenebilir:J(atilimcilarin profesyonel?}Usiler degil, yetiski~.ögren}cileri9 olmasi gerekir. Yani bu ..a}:anda:,hi~bir·f.@1Y~!!(Hmayan hsrhangi bir

kisi de, yabanci dili y'eterli~lmasa bile bir Çalisma Grubuna kaulabilir. Çalisma Grubuna iki stlde .
basvuru yapilabilir: ' .•

,.
u u Tvzel tdsiligi •

olan ve bir Çalisma Grubunu etkili bir sekilde düzenleme kapasitesiriitsahip herhangi bir kurulus bir
Grundtvig Çalisma Grubu düzenlemek için Misvuru yapabilir. Basvurular Türki~ Ulusal Ajansina .'

yapilir. , , .~",::' ~'·v.::~l . ~.~:~~~i?::__~7~~~·~··'~.'~.:':'" .
Hayatboyu~Ögrenme Programina.Katilaii'(LLP»)re üyeherhangi bir ülke4e"" ".~ ...•

ikamet eden yetiskin kisiler de AB üyesi bir ülkede düzenlenen bir,Çalisni~.Ç.!ubuna kaulmak i~.~"·,.,, •. ",' "

basvurabilir. Basvurular dogr.udan, Çalisma Gtubunu düzenleyen kurulus'~lr~pilir .• ' ..

", ,~r'" ., ., " " •

_Çalisma Grubu ~.;';;' 5~~f~i~1ö gü~ oi;b~lir. Yol da"d:ili'ÜediidiitJ:j~ en fazi-;"f2gü;~iabilir

(10 gün çalisma, 2 gün yol)." .•~t~:.· .5",

.~
"
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Tamm veAmaç:
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Grimdtvig Asistanligi

____ Program kisaca, mevcut
görevi itibanyla yetiskin egitimi yanan kisiler
veya gelecekte bu alanda görevalacak kisilerin
LLP'ye üyeherhangi bir ülkedeki bir yetiskin~
egiti~i kurulusunda Grundtvig Asistani olarak

,görev yapmasidir. Programi~ amaci katilimcilar~,
yetiskin egitiminde Avrupa boyutunun daha iyi
anlasilmasi için'imkan saglamak, yabanci dillerini,
baska Avrupa ülkeleri ile egitim sistemleri hakkin
daki bilgilerini, profesyonel ve kültürlerarasi
yeteneklerini gelistirmektir. Asistanliga, çalisan
kisiler basvurabilecegi gibi yetiskin egitimi
alaninda egitim gören üniversite ögrencileri ve
akademisiyenler de basvurabilir . •

_Aiistanlar en az i2, en fazla 45 haftaya
kadar yurtdisinda asistan olarak kalabilirler .

.•.

~rundtvig Asistanlarina,

, gittikle~lkeye ve yurtdsinda kaldiklarisüreye ''''Ali olatak degisen miktarlarda seyahat
bedeli dahil harcirah ödenir.

Son Baiviirii Tarihi: 31 Ma,., 2009
- ' '. ''''

•

••
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Tanim ve Amaç:

Grundtvig Ziyaret ve Degi!imleri

SOl1Ba!v1t1·u Tm'ihi:

Hibe Miktam

________ Grundtvig Ziyaret ve Degisimlerine yilda
üç defa basvuru yapilabilecektir. Son basvuru tarihleri ve faaliyet
dönemleri asagidaki tabloda gösterilmistir:

________ Ziyaret ve degisimler kapsaminda katilimcilara,
gittikleri ülkeye ve yurtdsinda kaldiklari süreye bagli olarak degisen
miktarlarda seyahat bedeli ve harcirah ödenir.

Tarih Dönem

ISOcak 2009 O1 Mart 2009 - 30 Haziran 2009

15 Mayis 2009 Ol Temmuz 2009 - 31 Ekim 2009
15 Eylül 2009 O1 Kasim 2009 - 28 Subat 2010

Grundtvig Programi'nin burada kisaca açiklanan yeni alt program
lari ve diger alt programlari ile Ilgiliti.iaha genis bilgi, basvuru

kosullari ve basvuru formlarina wW'~'\ua.gov.tf inte~net sitesimten
ulasilabilir .

Program, hayatboyu egitim kalitesinin artiril

masini desteklemek amaciyla yetiskin egitimi veren kurum ve kuru
luslarda çalisan veya gelecekte çalisacak olan kisilerin ya da bu
kisilerin hizmetiçi egitimiyle ilgili kisilerin, çalistiklari ve/veya
ikarnet ettikleri ülke disindaki LLP'ye üye bir ülkede isleriyle baglan
tili bir ziyarete katilmalarini saglayan bir programdir. Bu sayede
katilimcilarin, ziyaretin amacina bagli olarak pratik ögretmenlik,
çalistiricilik, danismanlik ve yöneticilik becerileri gibi yeteneklerini
gelistirmek ve Avrupa'daki hayatboyu ögrenme hakkinda daha genis
bilgi edinmelerinin desteklenmesi ve/veya egitim, yönetim ve diger
ilgili alanlarda ev sahibi kurulusun islerinde uzmanlik destegi sagla
malarini amaçlar. Program kapsaminda ayrica yurtdisinda düzenle
nen konferans ve seminer gibi faaliyetlere de katilmak mümkündür.

I!1JfIZiyaret ve Degisimlerin süresi 1 gün ila 12 hafta arasinda
olabilir.

.•
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Lin ua Socrates

Projesi

Basariyla Tamam land i

Ninnilerle Diller

AB Komisyonu merkezli Lingua Programi
kapsaminda koordinatörü ülkemizden

olan 2 proje kabul edilmistir. Koordinatör

kuruluslarindan birisi olan, Çukurova

Üniversitesi Yabanci Diller Ögretimi

Arastirma ve Uygulama Merkezi (YADIM)

tarafindan yürütülen "Ninnilerle Diller"

Projesi'nin kapanis toplantisi 26-27 Eylül

2008 tarihinde Antalya'da basariyla gerçek
lestirildi.

"Ninnilerle Diller"

projesinin amaçlari:

"Ninnilerle Diller" projesi, 2006 yilinda

Avrupa Komisyonuna sunulan 136 proje

ön teklifinden, degerlendirmeler sonucu

Avrupa Komisyonu tarafindan desteklen

meye uygun bulunmus 30 Lingua pro

jesinden biridir. Bütün bagimsiz uzmanlar

tarafindan çok iyi olarak degerlendirilen

proje önerisi kendi kategorisinde yilinin en

iyi bes projesi arasina girmistir. Proje ayni
zamanda, Türkiye'nin koordinatörlük

görevini üstlendigi ilk iki Lingua projesin
den biridir.

Yavuz MORAN
Onak Konulu Program Uzmani

F~~kiSocra(cs Programlari Lingua Programi Uzmani

• Avrupa'daki dillerin, özellikle az ögrenilen

ve ögretilen dillerin ninniler araciligi ile

tanitimini yapmak,

• Anne-babalari, büyük anne-büyük ba

balari ve çocuk egitimi ile ilgilenen tüm

yetiskinleri farkli dilleri tanimaya ve ögren
meye tesvik etmek,
• Ninnilerin anlamlarini ve kültürel özel

liklerini açiklayarak farkli kültürlerden in
sanlarin birbirlerini anlamalarina katkida

bulunmak,

• Çocuklara erken yaslarda yabanci dil
bilincini kazandirmak,

• Çocuklarin ilerleyen yillarda yabanci

dil(ler)i ögrenmelerine yardimci olmaktlr.

Proje ile, küçük yastaki çocuklar ve

yetiskinlerin, bütün dillerde ayni duygusal

islevi görmüs ninnilerin sevgi dolu sözleri

ve melodileri ile tanistlrilmasi, böylelikle o

dilleri ve kültürleri ögrenmeye ve anlamaya
özendirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Koordinatörlügünü Dr. Figen
YI LMAZ' in ve Proje Koordinatör Yardim

ciligini OkL Ali AVSAR'in yaptlgi

"Ninnilerle Diller" Projesi' nin kapanis

toplantlsinda, Ulusal Ajans ve eski Lingua

Programi hakkinda sunum yapilmistlr.

YADIM koordinatörlügünde, 6 yabanci

ortakli, söz konusu proje hakkinda özet

bilgi asagida yer almaktadir;

Çukurova Üniversitesi, Yabanci Diller

Ögretimi Uygulama ve Arastirma Merkezi

(YADIM) tarafindan 2006 yilindan bu

yana sürdürülen "Ninnilerle Diller" pro

jesinin bitis toplantisi 26 Eylül 2008 tari

hinde Antalya'da basariyla gerçeklestirildi.

Proje kapsaminda hazirlanan 'Ninnilerle
Diller' kitabi, ninni CD'si, aktivite CD'si

ve internet sayfalari begeni topladi.

'Ninnilerle Diller' 2000-2006 dönem

lerinde yürütülen Avrupa Birligi Sokrates

Genel Egitim Programlarindan, Lingua 

Dil Ögrenimi ve Ögretimi- alt programi

tarafindan desteklenmis merkezi bir pro

jedir. Lingua programinin amaci, Avru

pa'da az ögrenilen ve ögretilen dilleri

desteklemek, böylece Avrupa'da dil çesitli

ligini tesvik etmek ve dil ögretimi ve ögre

niminin kalitesini gelistirmektir.

2000-2006 döneminde

Socrates Programi

altinda bulunan Lingua

Programi, 2007 ile

baslayan dönemde ayri

bir program olmaktan

çikarilmis ve dil

projeleri LLP Ortak

Konulu Programin

merkezi projeleri arasina

yerlestirilmistir.

EGiTiMvEGENÇLiK'08
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Proje çiktilari

'Ninniterle Diller' Kitabi: Kitapta her biri pro

jenin hedef dillerinden birine ayrilmis yedi bölÜm

vardir. Her bölüm o dile ait ninni gelenegi ve dil

bilgisi ile baslar. Kitabin asil içerigini ise; TÜrkçe,

Danca, Yunanca, Çekçe, Ingilizce, Italyanca ve

Ramence olmak Üzere yedi dilden seçilmis 35

ninni ve bu ninnilerin çevirileri olusturmaktadir.

Ayrica, her bir ninni ile ilgili bilgi ve dil (irkin

daligini artirmaya yönelik çok renkli ve eglenceli

iki oyun veya aktivite de verilmektedir. Kitaptaki

aktiviteler hem okuma yazma bilen hem de

bilmeyen çocuklara hitap etmektedir. "Ninnilerle

Diller" kitabi anne babalar ve çocuk egitimi ile

ilgilenen her yetiskinin kullanabilecegi renkli ve

eglenceli bir oyun ve aktivite kitabidir. Kitabin
arkasinda bulunan Ninnilerle Diller CD'si ile nin

nileri dinleyebilir ve aktiviteleri çocuklarla birlikte

yapabilirsiniz.

Kitap, TÜrkçe, Danca, Yunanca, Çekçe, Ingilizce,

Italyanca ve Romence olmak üzere yedi farkli

dilde i750 adet basilmis ve ilgili Ülkelerdeki okul

öncesi egitim kurumlari ve kÜtÜphaneler gibi ku

rumlara ücretsiz olarak dagltilmisrir. Böylelikle

Avrupa ülkelerinde dagirilan iki bine yakin kitap
ve CD ile TÜrk dili ve kÜltÜrünÜn tanirimina

katkida bulunulmustur.

Ninnileric Diller CD'si: Kitaptaki aktivitelerin

tamamlayici ögesi olan Ninnilerle Diiier CDsi ki

taptaki yedi Avrupa dilinden derlenmis 35 ninniyi
içermektedir.

CD'de yer alan ninniler, proje ortaklarinin kendi

dillerinde yaptigi eski ve modern ninni repertuar

arasrirmasi sonucu ortaya çikmisrir.

Her dildeki ninniler, o dili ana dili olarak konusan

amatör veya profesyonel on sarkici tarafindan yo
rumlanmisrir. Ninnilerin bazilari enstrÜmansiz

seslendirilirken, bazilari için ise piyano, gitar,

banjo, agiz arpi gibi enstrÜmanlar kullanilmisrir.

Bu çalismayla, her bir dilin ninni grubundaki

mÜzik ve dil farkliliginin uyumlu bir sekilde vur

gulandigi olaganÜstÜ bir Ürün ortaya çikmistir.

TÜrkçe ninnilerden dördünün kaydi T.c. Kültür

ve Turizm Bakanligi Sanliur(i Devlet Türk Halk

Müzigi Korosu tarafindan yapilmistir. Romence

ninnilerin üçünün kaydi ise Romanya'nin Pitesti

sehrindeki Aschiuta Çocuk Tiyatrosu'nun ses

stüdyosunda yapilmisrir. Ninni CD'sinin genel

kayit ve dÜzenlemesi Londra Üniversitesi Egitim

FakÜltesi Güzel Sanarlar ve Sosyal Bilimler

BölÜmÜ'nde gerçeklestirilmistir.

Ninnilerle Diller Interaktif Aktiviteler ve

Animasyon CD'si: Bu CD, kitaptaki dil ak

tivitelerine destek olmak ve çocuklarin kitapta

sunulan 7 dile ait ninnilerle iliskili kelime ögren
meleri ve o dili tanimalari için hazirlanmisrir.

Ninni animasyon bölümÜnde, her bir dil için bir

ninni sözleriyle birlikte canlandirilmisrir. Çocuk

lar bu ninnileri anne-baba ya da bakicilariyla

birlikte izleyip dinleyebilirler.

CD'de yer alan aktiviteler, özellikle 7 yas alri

çocuklar için bir yetiskinin yardimiyla yapmak
Üzere olusturulmustur. Aktivitelerin temalari, ki

tapta sunulan ninnilerden esinlenerek seçilmistir.

CD'de 9 aktivite ve ]O ses dosyasi klasörü vardir.

CD'de; Konusan Altibe, Renkler, Sayilar, Zit An

lamlilar, Doga, VÜcudun Bölümleri, Hayvanlar ve

Tasirlar adli interaktif oyunlar vardir.

Ses dosyalari klasörÜ; hayvanlar, vücudun

bölÜmleri, zit anlamlilar, renkler, aile, doga,

tasirlar, i 'den iO'a kadar sayilar, i rden 20'ye

kadar sayilar ve iO'dan i00' e kadar sayilar gibi
konulari içermektedir.

Ninniterle Diller Internet Sayfasi:

Proje baslangicindan itibaren projeyi tanit

mak ve yayginlastirmak, ayrica proje çikrila

rini Ücretsiz olarak yayinlainak amaciyla

www.luiiabies-of-curope.org adli bir internet

saytis1 kurulmustur. Internet sayfasinda proje or

taklari ve ürÜnleri ile ilgili bilgilerin yani sira pro

jeyi yürütürken izlenen yöntem ve yaklasimla ilgili

bilgiler de verilmistir. Internet sayfasinin diger bir

amaci da, kullanicilarla proje koordinatörlügÜ

arasinda iletisim kurulmasini saglamaktir.
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Yil 2006, aylardan Ocak. Konya Il Milli Egitim

Müdürlügünde AB Projeleri Koordinasyonu

birimine görevlendirildim. Daha önce adi fazla

duyulmayan bir birimin basindayim. Bilgi ala

cagim yerler oldukça sinirliydi. Ilk is olarak daha

önce AB projeleri Koordinasyon biriminde görev

alan ögretmen arkadaslarla bir dizi toplantllar ya

parak, mevcut durumu çok iyi bir sekilde ortaya

çikarmaya çalistlm. Birlikte neler yapabilecegimiz

konusunda beyin firtinasi gerçeklestirdik. PUKO

(Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) çalismami

zin temel mantigini olusturdu.

Basari için öncelikle iyi bir ekip gerekiyordu. Bu

birimde kisa süre görev yapan arkadaslarin bir

kismi görevlerinden çesitli sebeplerle ayrilinca

Sayin Il Milli Egitim Müdürümüz Halil Sahin ile

onlarin yerine bu konuyu kisa sürede anlayip,

ettafina rehberlik edebilecek heyecan duyan bir

ekip olusturmaya karar verdik. Bu amaçla, In

gilizce ögretmeni Mevlüt AYDOGM US, Avrupa
tecrübesi olan Dr. Abdullah ACAR ile Beden

Egitimi Ögretmeni Bilal YAVAS', ekibe dahil
ettik.

Projeler için en büyük bilgi kaynagi olan

www.ua.gov.tr sayfasini açilis sayfasi yaparak

AB projelerinin mantlgini çözmeye çalistik.

Isviçre'de görev yapmis olmamin verdigi yurtdisi

tecrübesi ve yabanci dillerle olan barisikligim ile

Müdürümün 'Isin uzmanini AB projelerine

görevlendirdik' ifadesiyle bu isin üstesinden

gelebilecegim intibaini ve güvenini vermis olmasi

sorumlulugumun daha da agirlastiginin farkin
daydim. Birimin basina getiriirnem de biraz

zamansiz olmustu. Çünkü, 2006 yili proje müra

caat dönemi bitmisti. Biz de ekip olarak hemen

2007 yili müracaat döneminde neler yapabile

cegirniz konularina yogunlastik. Bu zamanlama

bizim için avantaj oldu diyebiliriz.

2006 yili Eylül ayinda egitim ögretim baslar

baslamaz, mevcut duruma göre iyi bir plan ya
parak basarili bir süreç yönetimi gerçeklestirmeye

çalistik. Süreci özetlemek gerekirse öncelikle,

Konya Merkez'de ve çesitli ilçelerde bilgilendirme

toplantilari yapmaya basladik. Ilk günler proje

yapma konusunda ögretmenlerin yogun diren

ciyle karsilastik. Bu satirlari yazarken Gençlik

Projesi kapsaminda bulundugum Fransa Lyon'da

da Fransizlar ayni dirençten bahsediyorlardi.

Yönetici ve ögretmenlere yönelik proje yapilmasi

için yapmis oldugumuz çalismalari yalnizca sunu,

seminer, konferans tarzinda degiL, atölye çalismasi

seklinde gerçeklestirdik. Bu çalismanin basarimiza

katkisinin büyük oldugunu söyleyebilirim.

Ögretmen ve idarecilerimizin çogunlugunun AB

programlarindan haberleri yoktu. Toplantilarda

ilk olarak "proje"den neyin anlasilmasi gerektigini

açikladik. Çünkü herkes proje dendigi zaman
"yeni bir icat, yeni bir kesif, yeni bir ürün elde

etme" seklinde bireyler anliyordu. Biz ise projeyi

"Belirli bir zaman araligi içinde, mevcut
kaynaklari kullanarak, önceden tanimlanan hedef

ve amaçlara ulasmak için yapilan ça]ismalar
bütünüdür." seklinde tanimladiktan sonra, daha

önce kabul edilen proje ve içeriklerinden örnekler

verdik. Bu açiklamanin ardindan katilimcilar

arasinda "böyle de proje mi olurmuS" fisiltilarinin

ardindan "öyleyse biz de proje hazirlayabiliriz"

anlamina gelen konusmalar duyuyorduk. Katilim
cilarin kafalarina takilan en önemli noktalardan

birisi de yurt disindan nasil ortak bulacaklari

konusuydu ... Bilgilendirme toplantilari sonunda,

özellikle yabanci dil ögretmeni olan okullarin

ögretmenleri ve idarecileri proje hazirlama

konusunda 'biz de variz' diyorlardi.

Proje toplantilari ve bilgilendirmelerle sadece

Konya Il Milli Egitim Müdürlügüne bagli ku
rumlari degil; ilimizde faaliyet gösteren STK'lara,

Belediyelere ve benzeri kurumlara da Hayat boyu

Ögrenme Programi ile ilgili bilgi sahibi olmalarini

sagliyor, yapilan proje çalismalarinda da karsilikli

ortakliklar gerçeklestiriyorduk.

Konya Il Milli Egitim Müdürlügü Avrupa Birligi

Projeleri Koordinasyon Birimi olarak oldukça

yetenekli bir ekibe sahip oldugumuzu düsünüyo
rum. Ülkemiz için, sehrimiz için basarmak adina

iddialiyiz. Amacimiz, daha çok insanimizin



Egitim ve Gençlik Programlarinin en büyük

yararlanlCllarl süphesiz ki egitim sektörüdür.
Milli Egitim Bakanligina bagli özel veya
kamusal tüm birimler ile yüksek ögretim

kurumlari programlarin saharaki uygula
masinda önemli aktörler konumundadirlar.

Bu baglamda programlardan daha iyi yarar
lanabilmek ve süreci yönetilebilir kilmak için
gerek ii Milli Egitim Müdürlüklerive gerekse

yüksek ögretim kurumlari özelofisler ve
birimler kurmuslardir. Programlarin ve

projeciligin yayginlastirilmasi bakimindan
AB ofislerinin tanitim ve bilgilendirme
konsunda büyük çabalari ve emekleri

bulunmakta ve proje hazirlayanlar açisindan

kolaslastirici bir rol üstlenmektedirler.
Öte yandan genellikle AB ofisi olarak bilinen
birimler, proje basvurulari bakimindan

Ulusal Ajansla okullar arasinda bir araci
niteliginde degildir. Ulusal Ajans her
seviyedeki kurum ve kurulus tarafindan
her zaman için aracisiz olarak erisilebilir
bir konumdadir.

(hareketli olmasi) yurt disina çikmasi, böylece gözlem

yoluyla baskalarinin edindigi tecrübeleri almasi ve

kendi güçlü yönlerinin de farkina varmalaridir. Ayrica,

daha çok yabancinin ülkemizi ziyaret etmesinin ve

bizleri burada tanimalarinin, bizi daha güçlü kilacagina

inaniyorum.

Iyi bir süreç yönetimi için, ulasabileceginiz iyi bir hedef

gerekir. Hedefi olmayan gemilere rüzgarin bile yardim

edemedigi gibi ... Biz de 2007 yili proje basvuru dönemi

için bir hedef belirledik. Hedef 42 proje. Güzel

Konya'mizin plaka numarasini herkese ilan edecektik.

Kimileri güldü, kimilerine espiri konusu olduk.

Ama biz inaniyorduk. Basarmaktan baska düsüncemiz

yoktu.

Basarmak için teknolojiden mutlaka istifade etmeliy

dik. Web sayfainizdaki haberlerin okunma oranini

gösteten bir sayaç ile haberlerimize olan ilginin oranini

ölçerek etki gücümüzü görmeye çalistlk. Ayrica, bize

telefonla ya da yÜz yüze ulasan kisileri de kayit altina

alan bir bilgisayar programimiz da baska sehirlerde

duymadigimiz farkli yönlerimizden biriydi.
Her okulda "AB Proje Ekibi" olusturup bu ekipteki

kisilerle iletisime geçmek suretiyle bu projeleri daha

hizli ve iyi tanitabiliriz kanaatine vardik ve bu yönde

çalisma baslattik. Buna göre; her kurum imkanlari

ölçÜsÜnde, içlerinde yabanci dil ögretmeni, bilgisayar

EGiTiM\/i GENçLiK'Da



ve interneti etkin olarak kullanan bir ögretmen,

isleyisi takip eden bir müdür yardimcisi ve bu

çalismalara gönüllü olarak katilabilecek ögret

menlerden olusan bir "AB Proje Ekibi" olusturdu.

Yaygin ve yerlesik kanaat, projelerin yalnizca

Ingilizce ögretmenleri tarafindan yapilabilecegi

seklindeydi. Olusturdugumuz ekiplerle bunu kir

mayi basardik. Olusturulan bu ekipteki kisilerin

telefon ve e-posta gibi iletisim bilgilerini "veri ta

bani"na kaydettik. Bunun için birimimiz adina

yeni olusturdugumuz web sayfasini kullandik. AB

Egitim ve Gençlik Programlari ile ilgili bilgi,

doküman, duyuru ve haberler ile ilimizde AB

Projeleri çerçevesinde yapilan çalismalari yayinla

maya basladik. Yine bu sayf.1mizda birimimizde

görevli arkadaslarin ögretmen hatli cep telefonlari

dahil bütün iletisim bilgilerini ilan edip telefon

larinin 24 saat açik oldugunu belirterek, onlarla
her zaman irtibat kurabileceklerini belirttik. Acil

ve çok önemli duyurularimizda yine olusturdugu

muz mail grubumuZll açarak, oraya Konya'daki

tüm okullari dahil ettik. Bu mail grubumuzda

okullarimiz yaptiklari AB proje çalismalari ile

ilgili güzel örnekleri paylasmalari için ortam

hazirladik. Anik kurumlarda olustunilan AB

Proje Ekipleriyle iletisim kuramama gibi
sorunumuz kalmamisti.

Konya merkezde bulunan okullara giderek bu

radaki arkadaslara brifingler vererek onlardaki AB

projesi heyecanini canli tutmayi sagladik. Anik

Konya'da gündemde AB projeleri vardi. Herkes

proje yapmaktan bahsediyor, böylece yavas yavas

'Konya Modeli 'dedigimiz model ortaya çikmaya

basliyordu.

Öte yandan, hiç proje yapmamis ögretmenlerle

proje kapsaminda yurt disina çikmis ögretmenleri

bir araya getirerek, onlarin yasadigi heyecani ve

farkliliklari bizzat kendi agizlarindan dinletip bu

isin çok da zor olmadigini göstermeye çalismamiz

da proje sayimizin artmasina vesile olmustur.

"Ülkemi, en iyi ülkemde taniririm" düsüncemiz

ve daha kolayortak bulabilmek için Ulusal Ajan

sin organize ettigi hazirlik ziyaretleri disinda

yaptigimiz rehberlikle okullarimiz 2007 yilinda

Konya'da 13 tane hazirlik ziyaretini gerçek

lestirdiler. Konya modeli sayesinde, okullarimiz

daha çok ve daha kolay proje hazirlamaya

basladilar. Misafirler, çalismalarinin bir bölümünde

Il Milli Egitim Müdürlügümüzü de ziyaret

ediyorlar, Türk Milli Egitim Sistemi ile ilimizdeki

egitim faaliyetleri hakkinda Il Milli Egitim
Müdürümüz tarafindan bilgilendiriliyorlardi.

Bu arada Konya' nin tarihi ve turistik yerleri

gezdirmeyi ihmal etmiyorduk. Yurt disindan

gelen ögretmenlerin bazilari 2007 yilinin

Mevlana Yili olmasi nedeniyle Sema Gösterilerini

izleme firsatini buldular. Gösteriler karsisinda

adeta büyülendiklerini söylediler.

Il Milli Egitim Müdürlügümüzün diger

bürolarinda çalisanlar ise Hazirlik Ziyareti

nedeniyle Il Milli Egitim Müdürlügümüzdeki

yasanan trafige bir anlam vermeye çalisirken bize

de "Mevlana'daki turistleri yine yakalayip

getirmissiniz" esprisini yapmadan edemiyorlardi.

Yurt disindan gelen ögretmenler bir ilkögretim

okulunu ziyaretleri sirasinda 40 kisilik bir sinif ta

I.sinif ögrencilerinin tamaminin okuma-yazmaya

basladiklari görünce "bu isi nasil basardiniz, biz

20 kisilik sinif ta henüz 2 ögretmenle okuma-yaz

mayi daha baslatamadik" seklinde saskinliklarini

dile getirerek sinif ögretmenlerimizin çalis

malarini takdir ediyorlardi.

Hazirlik Ziyaretleri'nde, ilimizde proje yapan

ögretmenlerle yurt disindan gelen ögretmenler

arasinda kalici dostluklar olusuyor, ayrilirken de

duygusal anlar yasaniyordu. Türk halkinin

disaridan gelenlere karsi gösterdigi ilgi, alaka,

misafirperverlik ve güler yüzlülük karsisinda

mahcubiyetlerini; "Bizim ülkemize geldiginizde

biz size bu kadar ilgi ve alakayi nasil gösterecegiz"

seklinde ifade ediyor, gözyaslariyla ayriliyorlardi.

Müdürlük binamizdaki büromuza yerlestir

digimiz panoya, proje yapan okullarimizin isim

lerini yazarak, diger okullarla rekabet baslattlk.

Merkezde bulunan bir okulda görev yapan bir

Ingilizce ögretmeni, tasrada bir okulun projesinin

oldugunu panoda görünce hayiflanarak, "Su köy

okulu kadar da olamadik" diyerek, hemen bir

proje hazirlama isine koyuldu. Böylece gizli bir

rekabet baslattik. Hatta bazi ögretmenlerin, "Su

panoya bizim adimiz ne zaman yazilacak, ya da

biz de yazdirabilecek miyiz" gibi duygulari proje

hazirlamaya zorlayan etkenlerden oldu.

Proje yapan okullarimizdaki sosyal ve fiziki

degisim ve kazanimlari anlatarak, diger okullarin

da proje yapmasina zemin olusturduk. Mesela;

Karatay ilçemizdeki Ferit Pasa Ilkögretim

Okulumuzun dis cephe boyasi iyice solmus, bazi

yerleri dökülmüs durumdaydi. Okul idaresi ve

ögretmenleri Hazirlik Ziyareti için yurt disindan

gelecek misafirlerin karsisina bu sekilde çikmak
istemiyorlardi. Bunun için okul idaresi

Belediyeyle görüsüp durumu anlattl, Belediye

yetkilileri de okulun isteklerini anlayisla karsila-



yarak boya ve tamir islerini tamamlayip ziyaret

gününe yetistirdiler. Bu olay ilimizde "Proje yap,

senin de okulun tamir olsun" sloganini ortaya
çikardi.

Yine, Karatay Anadolu Turizm ve Otelcilik

Meslek Lisemizde, yurt disina gidecek ögrenci

lerin seçiminde derslerdeki basarinin yaninda,

disiplinsiz hareketlerden uzak durmak da bir

kriter olarak kabul edilmisti. Bunun üzerine o yil,

okulda hiçbir disiplin olayi olmamasi, okul

müdürü ve ögretmenlerin bu durumu diger

ögretmen ve idarecilere de anlatmasi, okullari

mizin proje yapmasinda olumlu katkilar sagladi.

Karatay Prof. Dr. Erol Güngör Sosyal Bilimler

Lisemiz, irtibat semineri araciligiyla bes ortakli

"Avrupali Olma Bilinci" konulu bir proje hazir

ladi ve kabul edildi. Projenin ilk toplantisi okulu

muzdaki egitim ortamina farkli bir renk katti.

Il Milli Egitim Müdürlügümüzdeki AB Projeleri

Koordinasyon Ekibi bu okulumuzu ziyaret

ederek çalismalara destek oldu. Sosyal Bilimler

Lisesi Almanya/Berlin' e yapacagi proje toplantisi
çalismasi öncesinde Selçuk Üniversitesi

Uluslararasi Iliskiler Bölümü Ögretim Üyesi Dr.

Engin KILINÇARSLAN'1 okula davet ederek,

proje toplantisina katilan ögretmen ve ögrencilere

Avrupa Birligi Oryantasyon egitimi ve bil

gilendirme semineri düzenledi. Bu seminer, okul

daki tüm ögretmen ve ögrencilerin Avrupa

Birligine, Türk dis politikasina, Türk Tarihi ve

Kültürüne daha çok ilgi duymalarini sagladi.

Sosyal Bilimler Lisesinin Almanya/Berlin proje

toplantisinda Berlin AB Ofisinde "Türkiye

AB' nin Neresinde?" konulu çalistay katilmasinin

okul ögretmen ve ögrencileri için önemli bir

tecrübe oldugunu okul müdürünün "Kendimizi

Türkiye'nin temsilcisi olarak hissetmek,

Türkiyemizin meselelerini yurtdisinda savunmak,

Ermeni Soykirimi degil, 1915 olaylari diye

bilmek, Mevlana'yi farkli kültürlere anlatmaya

çalismak özel bir görev gibiydi. Biz orada ekip

çalismasini, is disiplinini, planli çalismayi farkli

bir boyutu ile algilamis olduk" cümleleri projenin

ögrencilere, ögretmenlere ve okula katkisini

özetliyordu. Okulun egitim süreçlerinde kul

lanacagi tecrübeler ise gelecek yillarda daha etkin

gözükecektir. Simdi okul ögretmenleri ve yöneti

cileri 2009 Mart'inda misafir edecekleri 50 kisi

den olusan proje ortaklari ile daha iyi iletisim

kurmak, projeden daha çok yararlanabilmek için

Ingilizce dil kursuna basladilar.

Konya'da biz; 31 ilçesi olan 18.000 ögretmen ve

420.000 ögrencili bir aile gibiyiz. Bütün

projelerin baslangicindan sonuna kadar sürekli

bilgi ve tecrübeyi paylasan bir yapidayiz ve her

bir projenin basari öyküsü sayfalar tutar.

Ulusal Ajansin çok iyi yapilanmasi, yetismis

elemanlari ve içerigi dolu web sayfalarindan

azami faydalanirsaniz ve iyi bir mevcut durum

analizi ve süreç yönetimi de yapilirsa, sizin de

Comenius, Grundtig, Leonardo ve ev sahiplik

leriyle kendi 42 projeniz hayata geçebilir.

2008 yilinda da Projelerimizin dosyalar / klasör

ler arasinda kalmamasi düsüncesiyle bir ilki

basararak tüm projelerin internet ortaminda

paylasildigi bilgi bankasini olusturduk. Su ana

kadar hiçbir kurumun gerçeklestirmedigi

bu "database" çalismasinin bir ilk oldugu
kanaatindeyiz.

Sonuç olarak, Milli Egitim Bakanligina bagli

personel ve kurumlarin AB Egitim ve Gençlik

Programlari çerçevesinde hazirlanan projelerden

daha çok faydalanmasi ve yayginlastirilmasi

çalismalarinda Il Milli Egitim Müdürlükleri

bünyesinde olusturulan AB Projeleri Koordi

nasyon Birimleri ve bu birimlerde görev yapan

ögretmenlerin büyük emekleri oldugu asikardir.

Yeni dönemde de bu projelerden daha çok
istifade edebilmek için, bu birimlerin etkin bir

sekilde çalismasina devam etmesi önem arzetmek

tedir. Proje sayisi ve basarili proje uygula

malarinda yaptigi örnek danismanlikla ekibimi

kutluyor, Konya'da yapacagimiz 5 farkli Leonardo

Programi'na ev sahipligine katkilarindan dolayi

simdiden tesekkür ediyorum.
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rundtvi ro rami

Fransa, Polanya, Türkiye:

AktifVatandaslik Sanati Olarak Tiyatro..
(BIR GRUNDTVIG PROJESI)

(SOLEO Dergisi; Sayi: 17;
01.01.2008; tercüme eden Dr. Mustafa CAN)

Baslangiçtaki beklentilerin ötesinde, külrürler

arasi nitelik tasiyan böyle projelerin yeryüzÜnde

çogaldigini ve olusan bÜyÜk sinerji sayesinde

olabildigince dogal bir sekilde yakin baska

"galaksilere" köprÜler kuruldugunu görmek çok

ilgi çekicidir. Böylece kisa zamanda, belki de,

kÜltÜrler arasi diyalogun mutlulugu ile bu sekilde

konusacagiz.

Ortaklar Arasinda Olusturulan Düsünce

Gruplari ve Mukayese Amaçli Proje Toplan
tilari

Avrupa boyutlu bu roplantilar sirasinda, düsünce

gruplarinin faaliyeti, projeye konu olan hedef

gruplar ile (Fransa'da genel anlamda sorunlu in

sanlar, Polonya'da ve TÜrkiye'de ise kadin

gruplari), müzisyen, plastik sanatçisi ve aktör gibi

sanat mÜdahilleri ve sosyal emekçi, gönüiiü gibi

animatörler arasindaki iliskilere odaklandI.

Bir sanatçinin bizzat kendisini bir proje basvu
rusuna nasil dahil edebiliriz?

Polonya Dernegi birçok sosyal ve külrÜrel

olusumu bir aga dahil edip kadinlarla birçok

tanisma gruplari organize eni. Türkiye'de pro

jenin gÜçlÜ etkisi beklenmedik yeni roplantilara

ve tanismalara vesile oldu. Alrernatif bir tiyatro

ve bir amatörler roplulugu, burada bu sekilde,
özellikle kadinlardan olusan sanatsal tanisma

atölyeleri olusturmak için bir araya geldi.

Fransa'da ise katilimcilar, onak bir kültÜr olus

turmak için, tiyatro ve resim tiyatrosu, sokak

sanatçiligi, forografçilik, ev tiyatrosu (oda tiyat

rosu) ve sirk sanarlari gibi bazi disiplinlere

dayanan bir Yansimalar Tarihi projesi için bir

araya geldiler.

Projenin Kapsami: AktifVatandasligin
Hizmetindeki Kültürel ve Sanatsal

Eylemlerin Gelistirilmesi

2002'den bu yana, Asagi Rhin Bölgesi

Sosyokültürel Merkezlerin animatörleri onak

egitim f.1aliyetleri yürütüyorlar ve birlikte kültÜrel

projeler gelistiriyorlar. 2006'da alti merkez bir

Grundrvig Projesi çerçevesinde bir araya geldi ve

iki kurulusla bir Avrupa Onakligi olusturdular.

Bu kuruluslar, Türkiye'den (Istanbul) Çagdas

Drama Dernegi Istanbul Subesi ile Polonya'dan

(Legnica) Yaratici Girisimciler Dernegi. Bu or

taklik belirli asamalari geçerek kuruldu. Ayni ku

ruluslar bugÜn "Gençlik" ve "Leonardo da Vinci"

gibi diger Avrupa Birligi programlari içinde

birçok onaklik kurmus durumdalar.

..
Daha Iyi Bir Etki Için Ag Ortakliklari

GÜç durumda olan gençler bu sekilde Polonya'da

bir dernek bÜnyesine kabul edildiler. Orada on

lara, Strazburg'daki kÜltÜrel kurumlar (OGACA)

arasindaki bir danismanlik ajansinin sorumlu

lugunda, sanat ve sosyal kazanim/katilim alan

larinda, ayrica Ülke boyutlu sanatsal ve sosyal bir

projede çalisma imkani verildi.

Kültürel egitimin vatandaslik üzerinde ne gibi bir

etkisi olabilir ve bu egitim nasil yapilabilir?

Güçlü külrürel boyutu olan bir Grundrvig onak

ligi bunu tanismaya imkan verdi: Fransizlar,

Türkler ve Polonyalilar sorunlu insanlari ropluma

kazandirmaya dönük külrürel becerilerini degis

rokus ederek birbirlerinden çok sey ögrendiler.

Asagi Rhen Bölgesi Sosyal Merkezler Federas

yonu'ndan Patricia Brenner bu olaya söyle

taniklik ediyor: "Kendi çalisma merorlarini

baskalariyla paylasmak ve o merorlari aktanlabilir

hale getirme yükümlülügünü üslenmek tanisil
maz bir kazançtir".
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France, Pologne, T urquie:

Le theatre, art de la citoyennete active

Article paru le 01/01/2008 - Soleo 17

Quel impact peur avoir une education culturelle

sur la citoyennete, et comment la mettre en place

? Un partenariat Grundtvig it forte dimension in

terculturelle a permis d' en debattre : Français,

Tutcs et Polonais ont echange des pratiques cul
turelles mises au serviee de l'insertion ; ils ont

beaucoup appris les uns des autres. Patricia Bren
ner, de la Federation des centres sociaux du Bas

Rhin en temoigne : « partager avec d'autres les

methodes de travail et s'obliger it les rendre trans
ferables est un atout indiscutable ".

Des associations en reseau pour

un meilleur impact

Titre du projet : Le developpement des ac

tions cultureiies et artistiques au service de la

citoyennete active

Depuis 2002, les animateurs des centres sociocul
turels du Bas-Rhin conduisent des actions de for

mation communes et deveJoppent ensemble des

projets cultureJs. En 2006, six centres se sont re

groupes autour d'un projet Grundtvig et ont

developpe un partenariat europeen avec deux as
sociations, la Creative Drama Association d'lstan

bul, en Turquie, et l'Association for the Creative

Initiatives de Legnica, en Pologne. Ce partenariat

s'est construit progressivement, et ces memes as

sociations sont aujourd'hui partenaires dans

d' autres programmes europeens, comme ]eunesse
ou Leonardo da Vinci.

Des jeunes en difficulte sont ainsi accueillis, en

Pologne, dans une structure associatiye qui leur

pe rm et de travailler sur l'art et l'insertion social e,

ainsi que sur la dimension territoriale d'un projet

artistique et sociaL, sous la responsabilite d'une

agence conseil aupres des entreprises culrurelles

de Strasbourg, OGACA.

Des groupes de reflexion avec les partenaires et

des reunions de projet po ur comparer Au cours

des rencontres europeennes, la reAexion a surtout

porte sur la reJation qui s'etablit entre les publies

cibles (publies en difficulte en France, groupes de

femmes en Pologne et en Turquie), l'intervenant

artistique (musicien, plasticien, acteur) et l'ani
mateur (travailleur social ou benevole).

Comment associer I'artiste po ur qu'iI entre lui

meme dans une demarche de projet ?

Lassociation polonaise a mis en reseau plusieurs

structures sociales et culturelles et organise des

grmipes de parole avec des femmes. En Turquie,

I'impact tres fort du projet a suscite des rencon
tres inattendues. Un theitre alternatif et une

compagnie d'amateurs s'y so nt ainsi associes pour

proposer des ateliers d' expression artistique it un
public essentieJlement feminin. En France, les

participants ont rejoint le projet Histoire de re

Aets, qui s'appuie sur quatre disciplines: theatre

et images, espace public, photographie, theatre

d'appartement et arts du cirque pour une con
struction collective de la culture.

II est particulierement interessant de constarer

que de tel s projets it vocation interculturelle

generent sur le terrain, au-delit des atrentes ini

tIales, de remarquables synergies grace auxquelles

sont jetees de maniere tres naturelle des passerelles

vers de proches « galaxies ". Ainsi parlera-t-on

peut-etre bientôt avec bonheur d'un dialogue ...
inter-intercul ture!.
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SONBAHARDA

POLANYA
BIR BASKA GÜZELDIR

Ali Tarik Ziyat YILMAZ Istanbul-Maltepe
Anadolu IH ve IHL Md. Yrd.

Ortak Konulu Program (Transversal) çerçevesinde bir çalisma ziyareti için 06-10 Ekim 2008 tarih

lerinde "Egitimde Ailenin Rolünün Artmasi" isimli faaliyete katilmak üzere Polonya'ya (Suvalki)

gidecegim haberini almamla heyecanim basladi. Almanya ve Rusya ile tarihte yasanan olaylar, tarihi

iliskilerimiz, Lehistan, Polonezköy, anber ... Polonya adini duyunca bu ülkeyle ilgili ilk anda aklima

gelen seyler oldu. Daha önce doguda bir çok ülkeye gitmis olmam sebebiyle baslangiçtaki tered

düdüm kisa sürede kayboldu. Yabanci bir ülkede karsilasacagim zorluklari tahmin edebiliyordum ...

Uçagimiz Türkiye saatiyle i7.45'te hareket etti. Yabanci bir ülkeye geceleyin varacak olmanin tedir

ginligi de vardi üzerimde. Aslinda önceden tedbir alinabilir ve sorun olmaktan çikarilabilir bir du

rumdu, ama olan olmustu bir kere. Sorunlarla basedebilme yetenegim, "hallederiz, merak etme"

diyordu bana. Havaalanina indigimde hava çoktan kararmisti. Benim gibi tedirginlik içinde bir

baska Türk daha dikkatimi çekti. Selçuk Üniversitesinden bir arastirma görevlisi idi ve Erasmus

programi çerçevesinde Polonya'ya geliyordu. Varsova merkez tren istasyonundan yakindaki bir sehre

gidecekti. Arkadas olduk. Bir taksi ile sehir merkezine dogru yol aldik ... Varsova Vistula nehrinin

çevresinde kurulmus güzel ve düzenli bir baskent görünümündeydi. Havaalani sehre çok uzak

olmadigi için kisa bir yolculuktan sonra Sentralna diye isimlendirdikleri merkez tren istasyonuna

geldik. Istasyonun hemen girisinde Bogaziçi Kebap Salonu tabelasi dikkatimizi çekti. Istasyon,

Stalin tarafindan yaptirilan, neredeyse Varsova'nin her yerinden görülebilen büyükçe bir yapinin

yani basindaydi. Daha sonra bu kule görünümlü yüksek binanin kültür ve sanat merkezi olarak

kullanildigini ögrendik. Istasyon dikdörtgen seklinde bir yapiydl. Biletlerimizi aldik. Arkadasin

hareket saatine kadar bir seyler atistirdik, biraz oturduk. Insanlari ve çevreyi tanimaya çalistik.

Istasyon mütemadiyen dolup bosaliyordu. Tren bekleyenler, birileriyle bulusanlar, askere giden

genç gruplar ... Birkaç evsiz de orada burada uyukluyordu.

Arkadasi ugurladiktan sonra orada sabaha kadar beklemek yerine Türkiye'den rezervasyon yaptir

digim otele gitmeye karar verdim. Taksiye binip belirtilen adrese geldim. Otele benzemeyen bina

bir baska tedirginlik yasamama sebep oldu. Sira sira binalar arasinda kemerli geçit bulunan bir yerdi

burasi. Kemerli tünelden içeri dogru biraz girdim, ilerisi karanlikti ve pek de tekin gözükmü-

yordu ... Biraz dikkat edince bir A4 kagidin üzerine yazilmis "otel" yazisini fark ettim. Zili çaldim.

Kapi açildi. Girdim ve merdivenierden üst kata dogru çikmaya basladim. Tedirginligim daha da

artiyordu. Güler yüzlü, sanki uzun zamandir görmedigi bir arkadasini görmüs gibi ellerini açarak

"nerede kaldin yahu" edasiyla bana yönelmis, sicak ve sevecen bakisli bir genç beliriverdi karsimda.

"Sen Ali olmalisin" dedi. Bu tavir ve sözler bütün tedirginligimi ve heyecanimi bir anda alip

götürdii. Burasi bir hosteldi. Özellikle gezginlerin ugradigl,lavabolari ve odami gösterdi.
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'GJye Aldemir

Nevne Ilk~gretilll Okulu
Ingilizce Ögrto

Tören geçisi esnasinda onu tribünde gören ögrenci
lerin nesesi görülmeye degerdi. Ayrica Ramazan.
Bayrami boyunca ögrenci aileleri tarafindan misafir
edildi. Bu da Türk kültürünü, adetlerini daha yakin
dan tanimasina, ögrencilerle ve velilerle çok daha iyi ••
bir iletisim kurmasina olanak sagladi.

"

Böyle bir deneyimi öncelikle okulumuza r:4ati1!~ •.~"

imkani sunan tüm taraflara tesekkürler. ~ ')'. "",

_:~. ~J~,

•• t ••., ~

Ogrencilerimizin bir baska dilde konusabilme istek- .." '.,
leri, motivasyonlarini artirarak özgüvenIerini ve ... '.
bagimsiz is yapabilme becerilerini gelistirdi. Asis-. ~.'.." .
tanimizIa birlikte olusturduklari web sayfasi'
sayesinde diger ülkelerden yasitlariyla tanisma, in-~' -.:
ternet üzerinden iletisim kurma firsati buldular.~.,.:
Ögrencilerimiz, projenin hedeflerinden birisi olan' .
Avrupalilik bilincinin ne oldugunu, dil, din,cinsiyet" 4. '.

irk farkliliklarinin korkulacak bir sey degil, bir; i:
zenginlik oldugunun farkina vardilar. AsistanimizIa ~ i:.· '
kurduklari sevgiye, güvene dayali etkilesim sonu-', .
cunda artik hedefleri ve kendilerine olan inançlari"
daha yüksek bir birey haline geldiler. Ögrencilerimiz
ayni zamanda kendi kisiliklerini korkusuzca göstere
bilme, kendi isteklerini ve begenilerini sunabilme
nrsati buldular. Ögrencilerin yabanci biri ile konusa- •
bilme soru sorabilme istekleri yabanci bir dil ögren

menin önemini vurgulayarak yabanci dil dersin,olan ilgilerini artirdi.

Ilk basta tüm velilerimiz bu projeye kaygi ile yak-,
lasirken ve çocuklarini yabanci bir ülkeye gönder-:

mekten endise duyarken, dil asistanimiz iL~l.
tanismalari tüm olumsuz düsünceleri olumluya çevirdi, hatta basta i2 kisi ile çalismaya baslayan asis

tanimiz ögrencilerin israri sonucu 20 kisi il1.
derslerine devam etti. Italyanca sinin için ögrenciler '
okul disi bos zamanlari okula gelmekten bü~ zevk
duydular. ' •

Silvia ile eglenceli oldugu kadar sikintili günleri de"
birlikte geçirdik. Sincan minibüsünde altin bile
zigini kaybeden asistanimizin Türk insaninin ilgisi
sayesinde bileziginin bulunmasi haber yapilarak
yerel gazetelerde yayinlandi .

Okulumuza bir asistan atanmasi, hazirlamis oldugu
muz 'Turchitalia' adli proje kapsaminda gerçeklesti.

Bu projenin ana hedefleri kültürel etkilesim vCj
ögrenci degisimi sayesinde ögrencilerimizin sosyal,
psikolojik, kültürel açidan bireysel gelisimine katki
saglamakti.

Italyan Dil asistanimiz Silvia Maria Agostini 1 Ekim
007 -lOcak 2008 tarihleri arasinda üç ay süre ile

okulumuzda misafir oldu. Okulumuzda bulundugu
ürece sadece ögrencilerimiz degil ögretmenlerimiz,

Asistanimiz yapilan
haftalik çalisma
programina göre
20 kisilik bir ögrenci
grubuna temel iletisim
becerilerini kazandira

bilecek seviyede Italyan
dilini ve kültürünü

ögretti; kullandigi
metodlar etkin

iletisimi destekleyecek
nitelikte, görsel ve

~ isitsel meteryaller otantik ve ilgi çekiciydi. Bunun
yaninda deneyimlerini çok daha fazla kisiye

. ·ulastirmak için i. Kademe siniflari, müzik, yabanci
dil, fen ve sosyal bilgiler derslerine girerek yasadigi
yeri, örf ve adetlerini, kültürünü paylasti.
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•

': " o "0 Okulumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayrami, Ögret-
: .. :. 'menler Günü vb. günlerde düzenlenen resmi töreni .••lere ve kutlamalara katildi. Bunun yaninda özel
0._ • olarak düzenlenen yemek davetlerinde, kültürel-
~ o 1sosyal aktivitelerde, gezilerde bizimle birlikte oldu.
( •• ,i Ülkemizden ve okulumuzdan oldukça memnun
\ . ayrilan Silvia, görev süresi dolarak ülkesine döndük

~\o;~o.:.,.',?, ~ ••••• ~..• ten 3 ay sonra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

~:"::~"'1:':::'•......< i ,;1.. ' j,":Bayraminda ögrendlerimi~in gösterilerini izlemek

.~'~.}.~~.,~/J::t.:.:L,·.i<'~·"amaciyla ülkemize tekrar geldi ve törene katildi.,t./!'V'.j'14.W;~ol·:~!·" .
•••. 4 ••••• :): •• ': ••• P" so .•. .." -...r".,-" .• ~ .......•. -.

,',,~:,:s.~·.,·tL:"'· .. ' _' ..; •. , •...- .q,'. "rj .' ••. 'j"-. • .' •• ~., •..• 1'.

~~"'t.•·~~~·'ml·'ti"':""·~"·'.. -'. "< .••• ,;..;:.;:--t;. ••:, .•.. ~.'.'.',!..;..f.":("I. ·."' ••••I: .• ' •.• A}I•• •·.··r . '. "~";"'ia'"
~':'1 ..,,~~... '~·O" 'F 01••• ·'1.·" •• ,. 'i •. ·.• t •.••• ,
ri,.,'!. .. oh": " .: " -";'" ':.••"' ••• \ .~,~.:-':"'>"'''''i...~,"\-,~•. ;~.~~+~ ·'~·h~:-~·.···,.\ \~~ .. : ~Ii~' .~'.~ 4 , ••••••• .,J

.••..•• :i. "-"Wl '. "'"i ••. "~ •• _-0 .•..•._ .•••••. , o,. ~ i ~.-. ' ••

" ~, 'J ~ .:""' ••.·~::,·~--:\~.~\.'4:~··:·t'\..I,.\.~ ~t.:"\:i"·•. ~~. ',' ." ..•• :: ••;. ot •
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, 2007-2008 egitim-ögretim dönemi için "Hayatboyu Ogrenme Programi (LLP) Comenius~

'Asistanligi Ev,Sahipligi" kapsaminda Hoiiada' dan Comenius Asistani olarak okulumuzla' ~,

eslestirilen Patrick BÖDEKER, 03/09/2007 tarihinden itibaren, okulumuz Ingilizce, ;,

,:. _, Ögretmeni Gökçe VURAL TÜRKMEN rehberliginde bir dönem boyunca Ingilizce '" .

derslerine katildi. Okulumuzda kendisine uygun bir ders programi hazirlandi. Hiçbir'

Ingilizce dersine araç-gereçsiz girmedigi, ögrencileri motive etmede ve ödüiiendirmede

.', iyi örnekler sergiledigi gözlendi. Dil engeline ragmen okul ögretmenleri, ögrenciler ve

:'veliler tarafindan kisa sürede sevildi. Mesai saatlerine özen gösteren dil asistani, geçen •
>'zamani verimli kullanmayi basardi. Kendisiyle beraber zaman zaman veli ziyaretleri ve

makam ziyaretleri de yapildi.

~~vrupa Birligi ögretmenlerinin ders isleme yöntemlerinden küçük de olsa örnekler- irg~sterdiginden; bizler için de önemli ve unutulamayacak bir tecrübe olan bu çalismadan

:.:...~/···' '. ',Iistifade edebildigimiz ölçüde faydalandik.• . ~_'" .• :Okuldan ayrilisini özeiiikle ögrenciler büyük bir üzüntüyle karsilamis ve Patrick

.~.BÖDEKER' le iliskilerini koparmamislardir. Bu samirniyete karsilik Patrick BÖDEKER
2008-2009 egitim-ögretim yili içerisinde de okulumuzu ziyarete gelmistir.

OKUL MÜDÜRÜ
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Hayal Et. Yap. Yenilik Kat.
Yara'(aG~II<, yenilik için itici bir güç; kisisel, mesleki,

sosyal ve girisimcijik becerilerinin gelisimi ve

refahi için

2009 Avrupa Yaraticilik ve Yenilik Yili'nin ulusal koordinatörü

AB Egitim ve Gençlik Programlari Merkezi Baskanligi

(Türkiye Ulusal Ajans)'dir.

2009 yili kapsaminda yapacaginiz faaliyetlerinizde logoyu

kullanmak ve sesinizi 2009 Avrupa Yili Türkiye internet

sitesinde ve Avrupa'da duyurabilmek için lütfen

basvurunuz (yenilik2009@ua.gov.tr).

iii
Bir Avrupa Birligi

girisimidir.

yen iiik2009.ua.gov.tr Yaraticilik

ve Yenilik
Avrupa Yil, 2009


