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Projeden Haberler

LeaCoMM nedir? (ve neler
yapıyoruz?)
LeaCoMM sınıflarında veya okul ortamında çokkültürlü,
çokdill ve çokdinli öğrencilerle çalışan Avrupalı
öğretmenler için online bir platform kurmayı amaçlayan
bir Avrupa projesidir. Platform eğitim alanında çalışanlar
için; kütüphane, kaynak materyaller, öğretim modülleri
ve tartışma forumlarından oluşan bütün kaynaklara bir
noktadan erişebilecekleri bir kaynak olacak.

 Proje web sayfası altı ortak ülkenin dilinde
hazırlandı (İngilizce, Almanca, Litvanca, Slovence,
Türkçe ve Yunanca) www.leacomm.eu

 Eğitim materyallerinin yer aldığı platform
deneme yayınına başladı. Burada kendi
hesabınızı oluşturup eğitimsel kaynaklara
ulaşabilir ve forumlar aracılığı ile Avrupalı
meslektaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

www.u3p.si/leacomm1/

LeaCoMM projesinin odak noktaları:
 Dil eğitimi ve çokdillilik
 Okulların ve öğretimin çok kültürlülüğe uygun bir
şekilde yeniden tasarımı
 Öğrenme içeriğinde kültürlerarası ve uluslararası
bakış açıları
 Okul yöneticilerinin okullarda (kültürel) çeşitlilik
yönetimi
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BÜLTEN
Vilnius Toplantısı
Proje ortakları 15-16-17 Haziran 2015 tarihinde
Litvanya’nın Vilnius şehrinde toplandı. Toplantıda
projedeki gelişmeleri proje ortakları ile tartışmak
üzere; Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansından
(EACEA) Bayan Michele Grombeer de hazır bulundu.
Vilnius toplantısında proje ortakları projedeki
gelişmeleri
ve
ortaya
konan
çıktıları
değerlendirdiler.
Toplantıda ayrıca projenin kapanış konferansında
ele alınacak konular ve düzenlenecek çalıştaylar
üzerinde çalışıldı.

Artık Twitter’dayız!
Proje yaygınlaştırma stratejisinin bir parçası olarak
LeaCoMM proje ortakları online sosyal medyayı
kullanmaya başladılar. Projenin twitter hesabı
aracılığı ile proje ortakları haber, etkinlik ve güncel
bilgileri paylaşıyorlar.
Projenin twitter hesabı @LeaCoMM_eu adresinden
takip edilebilir.

Projenin kapanış toplantısı 17-19 Şubat 2016
tarihleri arasında Almanya’nın Stuttgart şehrinde
geniş
katılımcı
bir
konferans
şeklinde
gerçekleştirilecek.
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