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 ...Ve ortak personel eğitimi etkinlikleri 

SPACES projesi başarılı bir toplantı daha gerçekleştirdi.. Bu
toplantı 26 Eylül 2022 tarihinde İrlanda'nın güzel şehri
Kork'da yapıldı.  Edmund Rice College Carrigaline ev sahibi
kurumdu. Proje konukları, okul öğrencilerinin dans edip
geleneksel şarkılar söylediği kültürel bir etkinlikle karşılandı.
Uluslar ötesi proje toplantısına büyük bir heyecanla başlayan
ortaklar, gün boyunca işbirlikli olarak çalışarak bu zamana
kadar üretilen proje çıktılarını gözden geçirdiler, faaliyetlerin
ilerleyişini tartıştılar ve bir sonraki çalışmaların neler olacağı
ve nasıl bir yöntemle çalışılacağı konusunda kararlar aldılar.

SPACES projesi İrlanda'da!SPACES projesi İrlanda'da!

Sonraki günlerde (27-29/09/2022) 4. kısa dönemli ortak
personel eğitimi etkinlikleri gerçekleşti. Edmund Rice College
Carrigaline'in proje ekip üyeleri, "Mesleki Öğrenme
Toplulukları ve Öğrenme Gücü Oluşturma" kapsamında farklı
bir eğitim programı hazırlamıştı. Bu program sayesinde,
ortaklar okuldaki çeşitli sınıfları ziyaret ettiler ve ev sahibi
öğretmenlerin yaratıcı öğretimde  kullandıkları çeşitli
metodolojiler gördüler. Ayrıca, öğrenciler ve yerel halktan
katılımcıların rehberliğinde Kork şehri turu yapıldı. Ayrıca
Kinsale İleri Eğitim Koleji ziyaret edildi. Burada ortaklar çeşitli
yaratıcı kurslara ve açık hava eğitimine katılma şansı buldu.
Son olarak, yaratıcı öğrenmenin kültürel ve doğal miras
yoluyla nasıl desteklenebileceğini keşfetmek için Killarney,
Muckross Çiftliği ve Tork şelalesini ziyaret edildi.

Kısa Süreli Ortak Personel Eğitimi etkinliği, çok güzel anılar,
yeni deneyimler ve bilgi edinimleri, bir çok beyin fırtınası
etkinlikleri ve SPACES projesinin Avrupa ve ötesindeki okul
topluluğu için birçok değerli sonuçlar üreteceğine dair umut
verici bir duygu içerisinde başarıyla tamamlandı.


