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PROJE  ORTAKLARI

1 .  Komotini  /  YUNANİSTAN  –

Directorate  for  Primary
Education  of  Rodopi  -
İ lköğretimden  sorumlu  yerel
müdürlük  (Koordinatör)  

2 .  Malpils/  LETONYA  - Malpils
novada  dome  – Eğitim
kurumlarının  bağlı  olduğu
Belediye  Meclisi  

3 .  Terranova  Da  Sıbarı  /  İTALYA
- FUTURO  DIGITALE  – Sivil
Toplum  Kuruluşu  

4 .  Bernalda  /  İTALYA  – ISTITUTO
COMPRENSIVO  STATALE
"MARCONI"  BERNALDA  - Özel
Okul  (Anaokulu ,  i lkokul ,
ortaokul)  

5 .  Sanlúcar  de  Barrameda  /

İSPANYA  – CEIP  Guadalquivir   -
İki  dilde  eğitim  veren
Anaokulu  ve  İ lköğretim  Okulu  

6 .  ROMANYA  – Liceul
Teoretic ' 'Al .  I .  Cuza ' '  Iasi  -
İ lköğretim  ve  Ortaöğretim
Okulu  

7 .  Innsbruck  /AVUSTURYA  –

Club  Life  Long  Learning  – HBÖ
odaklı  özel  eğitim  kurumu  

8 .  TR/TÜRKİYE  - Kocaeli  Milli
Eğitim  Müdürlüğü  

BRINGING  EUROPE  HOME  AT  SCHOOL  -  "BEHAS"  

"OKULLARDA  AVRUPA  FARKINDALIĞINI  ARTIRMA"

Projenin  Amacı :  

Proje ,  AB 'ye  özgü  Günleri  ve  bir  Küresel  Günü  kutlamak  için
ilköğretim  çerçevesinde  somut  etkinlikler  tasarlamayı ,
organize  etmeyi  ve  uygulamayı  amaçlamaktadır .   
Projenin  özel  bağlamı ,  Avrupa  çapında  ve  küresel  önemi
olan  beş  (5)  takvim  günü  temelinde  eğitim  ve  kültür
faaliyetlerinin  tasarımı ,  organizasyonu  ve  uygulanması  i le
ilgil idir .  Projenin  ana  amacı ,  Avrupa  Günlerinin  önemi
konusunda  öğretmenler ,  eğitim  görevlileri  ve  öğrencilerin
hassasiyetlerini  artırarak  i lginç  faaliyetler  oluşturmak  ve
gerçekleştirmektir .    

Projenin  Genel  Hedefleri  

Genel  olarak ,  projemizin  hedefleri  şunlardır :  
A)  Eğitim  çalışanlarının  ve  eğitimcilerin  belirl i  günlerde  ve
"Avrupa  Günü"  kavramı  üzerine ,  anlamlı  ve  yenilikçi
etkinlikler  düzenleyip  koordine  edebilmeleri  için
duyarlılaştırı lması  ve  eğitilmesi .  
B)  Projenin  i lk  yıl ında  ortaklığın  işbirl iğine  dayanan  bu
günlerde  uygulanacak  aktiviteler  konusunda  iyi  uygulamalar
ve  deneyimlere  dayanarak  f ikir  alışverişinde  bulunmak ,  beyin
fırtınası  yapmak .   

C)  Projenin  ikinci  yıl ında ,  müdürlüğün  yetki  alanındaki  okul
ve  kurumlarda ,  ortaklık  okullarında  ve  tüm  paydaşlarda  özel
kutlama  etkinlikleriyle  birlikte  eylem  planlarının
uygulanması ,  
D)  En  iyi  uygulamaların ,  etkinliklerin  eylem  planlarının  ve
aktivitelerin  (örn . ,  Görsel- işitsel  formatta ,  senaryo  ve  eylem
planları  olarak)  yaygınlaştırı lması  ve  etkinliklerin  bir  web
sitesinde  i lgil i  özel  günler  için  tekrar  kullanılabilir  olarak
yayınlanması ,  
E)  Tüm  bu  özel  günler  boyunca  uygulanması  için  kullanışlı
çeşitl i  etkinliklerin ,  önerilerin  ve  planların  ortak  bir
birleşimini  oluşturan  çıktıların  oluşturulması ,  
F)  Özel  günlerin  olumlu  etkilerini  en  üst  düzeye  çıkarmak  ve
kazanılan  bilgi  birikimi  artırmak  ve  geliştirmek ,  tüm
ortaklarla  sağlam  bir  stratejik  ortaklık  kurmak .  
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Proje kapsamında 
hedeflenen özel günler

1. Avrupa Diller Günü (26/09) 

2. Dünya Öğretmenler Günü (05/10) 

3. Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel 
İstismardan Korunması Avrupa Günü 
(18/11) 

4. Avrupa Günü (09/05) 

5. Avrupa Çikolata Günü (07/07) 

Proje, Avrupa'da ortak değer ve önem 
taşıyan "özel günler" temelinde 
İlköğretim personelinin becerilerini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
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