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NELER VAR?

Malatya, Türkiye’de gerçekleşen
1. Kısa Dönemli Ortak Personel
Eğitimi Etkinlikliği ve Ulusötesi
Proje Toplantısında neler oldu?

SPACES resmi web sitesinin
lansmanı!

FÇ1 & FÇ2'nin geliştirilmesi
konusunda aktif işbirliği!

1. Kısa Dönemli Ortak Personel Eğitimi Etkinlikliği & Ulusötesi
Proje Toplantısı | Malatya, Türkiye 27/09-01/10/2021
Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Malatya şehri, 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri a rasında
gerçekleştirilen SPACES Projesinin ilk Kısa Dönemli Ortak Personel Eğitimi Etkinlikliği & Ulusötesi Proje
Toplantısı memnuniyetle ev sahipliği yaptı.
Organizasyona, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi'nden (MSAC) yüksek motivasyonlu ve yetkin öğretmen, öğrenci
ve personelden oluşan ekibiyle Zuhal Ayik Yıldırım önderlik etti. Farklı ülkelerden katılımcıların oluşturduğu
konsorsiyuma, bu okulun üstün yetenekli öğrencilere verdiği eğitim çalışmalarını tanıtılarak, genel olarak Türk
eğitim sistemi hakkında bilgi verildi.
“Geleceğin Anahtarı Olarak Yaratıcılık” başlıklı Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nde verilen bu eğitim, birçok
aktiviteyi içeriyordu ve daha çok öğrenmeyi teşvik ediyordu. Ulusötesi Proje Toplantısında, projenin etkin
yürütülmesine yönelik yöntemler ve proje fikri çıktılarının çeşitli yönleri tartışıldı. Proje koordinatörü SPATIA
Vakfı'ndan Marta Margiel, farklı ülke ve kurumlardan gelen katılımcı ekiplerin sorularını yanıtladı ve yapılacak
çalışmalara dair belirsizlikleri açıklayarak netleştirdi.
Daha fazla bilgi için SPACES website

SPACES Websitesi yayında!

www.spacesproject.com

Takip edin!
FÇ1 & FÇ2'nin gelişimi dinamik
olarak başladı!
SPACES projesinin ilk iki çıktısı, yani öğrenciler için etkileşimli ders
kitabının ve öğretmenler için bir dizi senaryonun hazırlanması
üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm ortakların verimli işbirliği
sayesinde, her iki çıktının da tutarlı ve uygun bir formatını geliştirmeyi
başardık ve bireysel eğitim materyallerinin içeriğinin geliştirilmesi
üzerinde şimdiden çalışmaya başladık.
İlk çıktı "Yaratıcı bir şekilde nasıl öğrenilir?” çerçevesinde bu ders
kitabının nasıl oluşturulması gerektiğine dair detaylı bir talimatlar
yönergesi geliştirdik.
İkinci çıktı - yaratıcı bir şekilde nasıl öğretilir? başlıklı eğitimciler için
el kitabı ortaklar arasında yoğun istişareler ve didaktik alanında
deneyim alışverişi yoluyla geliştirilmeye başlanmıştır.
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Daha fazla bilgi için SPACES website

@spaces_project_

@spaceserasmusplusproject

https://cutt.ly/sEZRbeM

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa
Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

