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BÜLTEN Aralık 2015
Almanya’daki Kapanış
Konferansı
LeaCoMM’dan Haberler
Vilnius, Litvanya’da 5. Ortaklar
Toplantısı, 15-17 Haziran 2015
Vilnius’taki 5. Ortaklar toplantısına EACEA’dan Bayan
Michele Grombeer de katıldı. Bayan Grombeer projenin
Ajans için büyük önem taşıdığını, projenin küresel
bağlamdaki gelişmeler ile yakından ilişkili olduğunu ve iyi
örnek uygulaması olma potansiyeli bulunduğunu belirtti.

LeaCoMM ortakları kapanış konferansını 18-19 Şubat
2016 tarihlerinde Almanya’nın Stuttgart şehrinde
gerçekleştirecekler. Konferans; öğretmenleri çalıştaylar,
iyi uygulamalar ve paylaşılan fikirler aracılığı ile
destekleyerek eğitimde çeşitliliği kutlayan iki günlük bir
etkinlik olarak gerçekleştirilecek.
Stuttgart’ta gerçekleşecek iki günlük uluslararası etkinlik
eğitimde çeşitlilik ile ilgilenen ve öğretim uygulamalarını
geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık.
Daha fazla bilgi için:
http://www.leacomm.eu/FinalConference

Vilnius’taki toplantı çalıştay şeklinde düzenlendi ve
LeaCoMm platformuna son şekli bu çalıştaylarda verildi.
Ortaklar platformda uyulması gereken kalite standartları
ve kurallar konuşunda ve “öğrenme topluluğu grupları”
için elkitabı üzerinde tartıştılar.

İletişim:
Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği
Kasımpaşa Mah. 228 Sok. No:16
35470 Menderes, İzmir
Türkiye
+90 5052322992
www.egeced.org
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NEWSLetter
1. Bölgesel Konferans
LeaComm projesinin Türkiye’deki ilk bölgesel
konferansı 22 Eylül 2015 tarihinde EGECED
tarafından Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliği içinde düzenlendi. Toplantıya katılan 21
farklı okuldan toplam 39 katılımcıya; okul müdürü,
müdürü yardımcısı ve rehber öğretmene LeaComm
projesi tanıtıldı. Konferans sonunda katılımcıların
tanışıp tartışmaları için bir kokteyl düzenlendi.

2. Bölgesel Konferans

Leacomm projesinin ikinci bölgesel konferansı 24
Kasım 2015 tarihinde Ege Üniversitesi konferans
salonunda düzenlendi. Konferansa 180 kişi katıldı.
Katılımcılar Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinden
akademisyenler ve Bornova ilçesinden okul müdürü
ve öğretmenlerdi. Konferansta Leacomm projesi ve
sonuçları tanıtıldı.
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