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BÜLTEN
LeaCoMM Projesi

EGEÇED

Sınıflarında ya da okullarında çokkültürlü, çokdilli ve

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği projenin

çokdinli öğrencilerle çalışan öğretmenler için Avrupa

Türkiye’den ortak kurumudur. Eğitim ve Gençlik

çapında

Çalışmaları Enstitüsü Derneği; eğitim alanından uzmanlar

online

bir

öğrenme

platformu

kurmayı

amaçlayan çoktaraflı bir Yaşamboyu Öğrenme (LLP

(öğretmenler,

eğitmenler,

akademisyenler,

şube

Comenius Multilateral) projesidir. Projenin amaçları:

müdürleri ve müfettişler) tarafından kurulmuş kar amacı
gütmeyen bir dernektir. EGEÇED’in ilk ve orta öğretim

 Öğretmenlere çok kültürlü iletişim becerilerini
geliştirebilmeleri için aralar sunmak;

düzeyinde yerel okulların yanı sıra üniversiteler ile yakın
işbirliği vardır. Derneğin amaçları; eğitim ve gençlik

 Avrupa çapında öğretmenlere; İyi öğrenme

alanında çalışan uzmanları bir araya getirmek, eğitim ve

uygulamalarını, yöntemlerini ve materyallerini

gençlik alanında faaliyetlerde bulunmak, hem ülkemiz

paylaşabilmeleri için paylaşabilmeleri için bir ağ

hem de yurtdışından eğitimciler arasından sürdürülebilir

oluşturmak;

bir iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 Avrupa

çapında

öğretmenler

arasında

geliştirilmiş işbirliği ve takım çalışmasını teşvik
etmek;
 Öğrenme toplulukları» oluşturmak ve geliştirmek
için kaynak ve imkânlar yaratmak


Güncel ve yüksek kalitede öğrenme kaynakları
sunmaktır.

Projenin

ilk

yılı,

iyi

uygulamaların,

öğretim

modüllerinin ve öğretim kaynakları ile ilgili linklerin
ortaklar

tarafından

toplanmasına

ayrılmıştır.

Toplanan tüm bu materyaller ve kaynaklar ile;
öğretmenler, öğretmen adayları, okul idarecileri ve
kültürlerarası alanda çalışanların kapasitelerinin
güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
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NEWSLetter
LeaCoMM Proje Ortakları
LeaCoMM Projesi
ülkesinden

altı

ortak

altı farklı Avrupa
kurum

tarafından

Projeden kısa haberler:
 Proje ortakları Maribor, Slovenya, Ankara,
Türkiye, Dublin İrlanda ve Vilnius, Litvanya’da

yürütülmektedir:

toplantılar yaptılar.

Koordinatör:

 ‘Mevcut Durum Analizi Raporu’, ‘İhtiyaç Analizi’,
 Soros International House, Litvanya

ve ‘Kalite Standartları ve Kriterleri’. Belgelerini
hazırladılar.

Ortaklar:

 Her bir ortak ülkede Proje Konseyleri
 Federal School Board Stuttgart, Almanya
 Desmos NGO, Yunanistan

oluşturdular.
 LeaCoMM online platform tasarlandı ve

 Exchange House National Travellers Service,
İrlanda

geliştirilmeye devam ediyor.
Türkiye’de ise proje kapsamında bir araya getirilen

 Anton Martin Slomšek Institute, Slovenya

öğretim modülleri İzmir, Bornova ilçesinde görev

 EGEÇED, İzmir, Türkiye

yapan

Proje web sayfası www.leacomm.eu

altı ortak

ülkenin dilinde hazırlanmış olup, proje ve sonuçları ile
ilgili ayrıntılı bilgiler içermektedir.

öğretmenler

tarafından

değerlendirildi.

Değerlendirme sonuçlarına göre modüller tekrar
gözden geçirilerek öğretim materyallerine son şekli
verilecek.
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