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COMENIUS REGIO PROJESİ

STORYTELLING SKILLS AND CREATIVITY
(HIKAYE ANLATMA BECERILERI VE YARATICLIK)

CREDS, Cambridgeshire County Council- Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Comenius Bölgesel Ortaklıklar 2 “ortak bölgeden (partner regions)” oluşur yani iki taraflı (bilateral) bir ortaklık
türüdür.

Cambridge, İngiltere'nin şehirlerinden birisidir. Özellikle dünyanın en iyi beş üniversitesinden biri
olan Cambridge Üniversitesi ile bilinir. Cambridge şehri, Birleşik Krallık'ta Cambridgeshire vilayetinin en eski
üniversite kasabası ve idari merkezidir.
http://www.cambridgeshire.gov.uk
Londra' nın kuzeyinde olup yaklaşık (105 km) uzaklıktadır. Cambridge, en çok Cambridge Üniversitesi ile
bilinir. Üniversite ünlü Cavendish Laboratuvarı, King's Kolej Şapeli ve Cambridge Üniversite Kütüphanesi'ni
içerir. Cambridge silueti son iki şey ile tamamlanır: 2001 yılı Birleşik Krallık nüfus sayımına göre,şehrin nüfusu
22.153 öğrenci ile birlikte 108.863 kişi idi. Ama şehirsel alan güney Cambridgeshire bölgesinin bir kısmını içine
alır ve şehirsel alan nufusu yaklaşık 130.000' e ulaşır.
Kırşehir tarihi, Hititler dönemi ile anılmaya başlar. Uçsuz bucaksız kırın ortasında yükselen bu kente Türkler
"Kır şehri" adını vermişlerdir. Kır şehri zamanla halk dilinde "Kırşehir" oldu. İlk yerleşimin MÖ.. 3000’lere
uzandığı Anadolu’nun ortasında bulunan Kırşehir zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Geçmişten günümüze
pek çok uygarlıklara ev sahipliği yapmış Türk İslam dönemlerinde Türk kültürünün yaşatıldığı bir merkez
olmuştur. O dönemde 13. ve 14. yy.da Ahi Evran, Hacı Bektaş, Cacabey, Aşıkpaşa, Ahmed-i Gülşehri gibi
Kırşehir’de yetişmiş büyük insanlar eserleri ile, düşünceleri ile döneme damgalarını vurmuşlar, tarihteki
önemli rolleri onları günümüze kadar yaşatmıştır.

Comenius Bölgesel Ortaklıkların temel hedefi;
Okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan yerel ve bölgesel kuruluşlar arasındaki ortaklaşa
çalışmaları ve bölgeler arası işbirliğini destekleyerek, eğitimde
Avrupa boyutunu güçlendirmektir.
Bu kapsamda; okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan kurumlara;
Farklı bölgelerden okullar ve eğitim sektöründeki diğer aktörler ile işbirliği içinde kendi ortak
Comenius Bölgesel Ortaklıklar, örgün eğitim ile okul binaları dışında da öğrenme fırsatlarının
devamlılığını sağlayan yaygın eğitim kurumları arasındaki işbirliğini desteklemektedir. ilgi alanlarına
yönelik bir ya da daha fazla konuda çalışma imkanı sağlanmaktadır.
Comenius Bölgesel Ortaklıklar 2 “ortak bölgeden (partner regions)” oluşur yani iki taraflı (bilateral)
bir ortaklık türüdür.
Bölgesel Ortaklıklar Kapsamında Yürütülebilecek Örnek Aktiviteler
•Okulda görevli eğitim elemanlarının (öğretmen ve yöneticilerin) değişimi, iş başında izleyerek
öğrenme (job shadowing), çalışma ziyaretleri vb.
•Alan araştırmaları ve küçük ölçekli çalışmalar
•İyi uygulamaların ve deneyimlerin karşılıklı paylaşımı
•Akran öğrenme etkinlikleri, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar
•Farkındalık Oluşturma ve Geliştirme Kampanyaları
•Benzer alanlarındaki diğer projelerle işbirliği yapılması (Comenius Ağları da dahil olmak üzere)
•Ortaklaşa olarak yapılacak “öz-değerlendirme” aktiviteleri,
•Proje tecrübelerinin ve çıktılarının yaygınlaştırılması

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

http://kirsehir.meb.gov.tr

YEREL ORTAKLAR

1.

Ogretmen Bedıa Koksal Guler Prımary
School

http://www.bediakoksalgulerilkokulu
.meb.k12.tr

2.

Kırsehır Yusuf Demır Bılım Ve Sanat
Merkezı

http://http://www.kirsehirbilimsanat
.net

3.

Valı Mıthat Saylam Ilkogretımokulu
4.

Kırsehır Rehberlık Ve Arastırma

http://www.valimithatsaylam.meb.k
12.tr

Merkezı
5.

30 Ağustos İlkokulu

http://http://www.kirsehirbilimsanat
.net

CREDS, Cambridgeshire County Council
http://www.cambridgeshire.gov.uk
YEREL ORTAKLAR

http://www.thegroveschool.net/
1.The Grove Primary School

http://www.peckover.ik.org
2.Peckover Primary School

3. Snail Tales

http://www.snailtales.org/

Bu proje ortak ülkelerdeki öğretmenlerin mesleki gelişimlerinden sorumlu olan yetkililerin Snail Tales
tarafından geliştirilen tekniklerin genişletilmesine yönelik bileşik bir uluslar arası ortaklık yaklaşımı
geliştirmeleri ve öğretmenlere yönelik konferanslar/çalıştaylar düzenlemeleri ve Avrupa çapında
öğretmenlerin kullanımına açık bir kaynak paketi üretmek için birlikte çalışmalarına olanak sağlayacaktır. Bu
proje aşağıdaki konulara yöneliktir:
- Öğretmenlere öğrencilerin yaratıcı düşünmesi ve yazması için yardımcı olmak için hikaye anlatma
tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmek
- Öğretmenlerin anadili konuşan çocuklar dahil olmak üzere hassas gruplardaki çocukların dilsel gelişimini
artırmalarına olanak sağlamak
- Çocukları motive etmek ve okuma yazma becerilerini artırmak
Projenin ana hedefleri
• İlgili alanlarda çalışan öğretmenlere yönelik bir dizi çalıştay düzenleyerek hikaye yazma/anlatma becerileri
yoluyla çocukların yaratıcılıklarına destek olmak
• Çocukları motive ve teşvik ederek yaratıcı olmalarını ve dolayısıyla okur yazarlık becerilerini geliştirmelerini
sağlamak
• Farklı kültürlerin hikayetlerini paylaşmak yoluyla bir içerme duygusu oluşturmak
• Okullar için, vaka çalışmalarından yararlanılarak oluşturulan ve kıta çapında yaygınlaştırılabilecek bir dizi
kaynak seti üretmek.
HAREKETLİLİK TARİHLERİ –İNGİLTERE- 4 GECE-18.000 EURO
01/10/2013- 6 KİŞİ01/05/2014-6 KİŞİ
01/10/2014-6 KİŞİ
01/03/2015-6 KİŞİ
Panaromik olarak Silver Street, Cambridge
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