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“Education for Global Responsibility” 
“Küresel Sorumluluk için Eğitim” 

“Final Meeting”   

Proje Final Kapanış Toplantısı 
22-25 Ağustos 2018 

Copenhagen / DENMARK 

http://globalresponsibility.eu/  
 

2015 teklif çağrısı döneminde Danimarka Ulusal Ajansı’na Danish United Nations Assc. kurumu 

tarafından başvurusu yapılan ve KA201-2015-003 sözleşme numaralı “Education for Global 

Responsibility / Küresel Sorumluluk İçin Eğitim” isimli Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Okul 

Projesi kapsamındaki projenin son kapanış toplantısı The Danish United Nations Association 

(Denmark) ev sahipliğinde 22-25 Ağustos 2018 tarihlerinde Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’da 

gerçekleştirildi.  

 

Kurumumuzu temsilen PEK – Projeler Ekibi personellerinden Proje 

Uzmanı Sinan SARI ve Volkan ÖZGÖR toplantıya katılarak projenin, 3 yıllık 

süreç içerisinde gerçekleştirilen hedeflerine yönelik proje faaliyetlerini 

gözden geçirdiler.  

http://globalresponsibility.eu/
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Birleşmiş Milletlerin 17 hedefine odaklanan “Education for Global 

Responsibility / Küresel Sorumluluk İçin Eğitim” isimli proje ile Kocaeli İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda dahil olmak üzere tüm 

Türkiye’de bulunan okulların kullanımına açık olan bir portal ile gerekli 

soruları yeterli şekilde cevaplayabilen kurumlara portal üzerinden projeye 

ait  verilebilecek.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin web sitesinden tüm kurumlarımız sertifikasyon sistemine erişim sağlayarak kendi kurumları 

için gerekli soruları cevaplayarak portalda yer alabiliriler.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ 

Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek  

Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı 

desteklemek   

Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak   

Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı 

tanımak  

Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını 

güçlendirmek   

Hedef 6. Herkes için sağlıklı suya erişimi ve suyun ve sağlıklı suyun sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak  

Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak   

Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna 

yakışır işleri sağlamak   

Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek  

Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak   

Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak   

Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak   

Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak   

Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir 

şekilde kullanmak  

Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların 

sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve 

geriye çevirmek ve biyo çeşitlik kaybını durdurmak   

Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete 

erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek   

Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı 

yeniden canlandırmak  
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Proje Kısa Künye 

Program: ERASMUS+ 2014-2020 

Alt Program KA2 – Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi  

Proje Adı 
TR Küresel Sorumluluk için Eğitim 

ENG Education for Global Responsibility 

Proje Süresi 24 ay / Başlangıç tarihi: Eylül 2015  Bitiş Tarihi: Eylül 2018 

Proje Bütçesi 21.640€ (Kocaeli) / 175.400,00 € (Toplam Bütçe) 

Projenin 

Genel 

Faaliyetleri 

1. Proje Konsorsiyum Toplantıları  

2. Ortaöğretim kurumlarında Küresel Sorumluluk eğitimi açısından ulusal müfredat bir araştırması 

yapılması ve konu ile ilgili boşlukların tespit edilmesi 

3. Araştırma çalışmasının sonuçlarını paylaşmak ve ek müfredat geliştirmek amacıyla 

Danimarka'da bir semineri düzenlenmesi ve katılım sağlanması. 

4. Küresel Sorumluluk anlamında bölgede ki öğrencilere yönelik pilot uygulama yapılması. 

Projenin ortaklarının bulunduğu bölgelerdeki pilot kurumlarda ki öğrenciler ve gençlerle 

Küresel sorumluluk yöntemlerinin aktarılmasını sağlayacak eğitim çalışması (en az 50 öğrenci 

ve gençler) 

5. Her ortağın kendi ülkesinde belgelendirme sistemini yönetebilme konusunda çalışmalar 

yapması (tanıtım, değerlendirme, belgelendirme) 

6. Danimarka ulusal koordinatörlerden oluşacak bir sertifikasyon sistemi konulu uluslararası 

eğitime katılım,  

7. Küresel Sorumluluk, Eğitimcilerin Eğitimi konferansı 

8. Ara rapor öncesi orta vadeli değerlendirme toplantısında katılmak Final Raporu değerlendirme 

toplantısına katılım.  

9. Her ortağın kendi bölgesinde bulunan okullar ve gençlik STK'ları arasında belgelendirme 

sistemini teşvik etmeye yönelik faaliyetler düzenlenmesi. 

10. Tüm ulusal ve uluslararası üretilecek olan belgelerin ve sertifikasyon sisteminin için tanıtım 

malzemelerinin Türkçe çevirisinin yapılması gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.  

Projenin 

Ortakları 

1. Danimarka - The Danish United Nations Association 

2. Danimarka – Espergaerde Gymnasium 

3. Danimarka – Inter College APS  

4. Hırvatistan - Croation United Nations Association 

5. Birleşik Krallık- InterCollege - UK 

6. Romanya – Primaria Municipiului Alba Iulia  

7. Slovakya –Stredna Odborna Skola Polnohospodarstva a Sluzieb Na Vidieku 

8. Bulgaristan –  BBBS - Big Brother Big Sister 

9. Türkiye - Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

10. Romanya –ADEPT. 

Detay bilgi için; 

Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

PEK - Projeler Ekibi 

(Eski il Özel idaresi Binası Kadıköy Mh. Turan Güneş Cd. No:94 İl Göç Binası Yerleşkesi – 7. Kat) 

T&F: +90262 321 1233 

E-posta: projelerekibi41@meb.gov.tr  projelerekibi41@outlook.com   

Web: http://kocaeli.meb.gov.tr  http://kocaeliarge.meb.gov.tr  
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