
Merkezimize Yapılan Ziyaret

Projemiz kapsamında Merkezimiz
7-8 Kasım 2012 tarihlerinde ziyaret edilmiştir.

Bu hareketlilikte Proje İrtibat Kişisi olan
Güzin Hıdıroğlu tarafından ülkemizde ve 
merkezimizde uygulanan yetişkin eğitimi
yöntemleri tanıtılmıştır. 

Merkez binamızda devam eden kurslar 
ziyaret edilmiş ve tanıtılmıştır.

El sanatları Öğretmenimiz Dilek Tanyıldız
tarafından Ebru Öğretimi hakkında bilgi 
verilmiş ve öğretmenimiz gözetiminde 
uygulamalar yapılmıştır.  Katılımcılar 
yaptıkları ebruları ülkelerine götürmüşlerdir.

Halk Oyunları Öğretmenimiz Cengiz 
Kahraman; Halk Oyunu Öğretimi hakkında 
bilgi sunmuştur. Katılımcılara silifke ve yöreler
tanıtılmış ve uygulamalar yapılmıştır.

Bunların yanısıra Ülkemiz ve Ankara 
tanıtılmıştır. Katılımcılarda ülkemiz ve 
insanlarımız hakkında olumlu bir imaj 
oluşmuştur.

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı,
 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) 
yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları

 kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle 
gerçekleştirilmiştir.  Ancak burada yer alan görüşlerden 

Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
Project number 2011-1-GB2-GRU06-05303_5

Etimesgut Halk Eğitimi Merkezi
30 Ağustos Mahallesi Hikmet Özer Caddesi 52

Etimesgut / ANKARA
Telefon:  0 312 243 15 19 

Faks: 0 312 245 32 01
www.etimesguthem.gov.tr

Planlanan Ziyaretler

6-7 Mart 2013 tarihlerinde İspanyol ortağımız 

  e hareketlilik planlanmaktadır.

Bu hareketlilikte3 kurum personeli yer alacaktır.

Espiral Entitat de Serveis

Etimesgut Halk Eğitimi Merkezi

Etkili Öğrenici Eğitimini 
GeliştirmeAvrupa Çapında  

Hayatboyu Öğrenme Programı
Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi

DELTA
(Developing Effective Learner 

Training Across Europe )



Etimesgut Halk Eğitimi Merkezi

Projenin Süresi: 24 Ay

Başlama : 01/08/2011

Bitiş        : 31/07/2013

    Proje ortaklarımız ile Avrupa 

g e n e l i n d e  a k t i f  ö ğ r e n c i  

gelişimini sağlamak amacıyla 

aktif eğitici/öğrenici metotlarının 

geliştirilmesi konferanslar ve

 çalışma grupları ile sağlanacaktır.

 

* Proje sonunda sonuçları içeren 

b i r  k i t a p  y a y ı n l a n a c a k t ı r.

Tamamlanan Çalışmalar

* Proje sözleşmesi imzalanmış, İngiltere, Polonya,

Almanya hareketlilikleri tamamlanmıştır. 

* Proje için 

 bir web sayfası

(http://deltagrundtvig.wordpress.com)  hazırlanmıştır. 

* Ortaklar ülkelerinde  yaygınlaştırma faaliyetlerini 

sürdürmektedir.

* Ara rapor hazırlanarak ulusal ajansa gönderiliştir.

* Proje sonunda hazırlanacak kitap için hazırlıklar

yapılmaktadır.

moodle platformu 

(http://www.deltamoodle.com) ve 

Ortaklarımız
1. İngiltere:
Health Psychology Management Organısatıon Servıces:
Londrada yer alan, yetişkin eğitim veren ve psikolojik 
destek sunan bir organizasyondur.

2. Almanya
Agentur für Grundlagen-und angewandte Forschung 
AGRAF gUG (haftungsbeschränkt)
Saarbrücken şehrinde yer almaktadır. Bilimsel ve 
kültürel projeleri e öğrenme ve bilgi transferi yöntemleri 
üzerine odaklanarak organize etmektedir. 

3. Polonya
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Bielsko-Biała şehrinde yer alan dernek bünyesinde
rehabilitasyon merkezleri ve terapi atölyeleri 
barındırmaktadır.Dezavantajlı kişilere eğitim ve 
rehabilitasyon imkanı sunmaktadır.

4. İspanya
Espiral Entitat de Serveis
Katalan bölgesinde Girona şehrinde bulunmaktadır.
Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde bulunan, 
yurt dışı öğrenim imkanı sunan ve AB projelerin
geliştirilmesi için yerel yönetimlere destek sunan 
bir kurumdur.

Etkili Öğrenici Eğitimini 

GeliştirmeAvrupa Çapında  

TAMAMLANAN HAREKETLİLİKLER

1. İngiltere Ziyareti 

3. Almanya Ziyareti 

2. Polonya Ziyareti 

Ortaklarımız ile Londra da bir toplantı 

düzenlenmiştir. Bu toplantıya merkezimizden 

Müdür Yardımcısı Gökhan Gök ve Proje Sorumlusu

Güzin Hıdıroğlu katılmıştır. Bu toplantıda İngiliz 

ortağımız kurumunu ve faaliyetlerini tanıtmıştır. 

Bu toplantıda projenin ilerleyişi hakkında

kararlar alınmış ve görev dağılımı yapılmıştır.

Burda alınan kararlar kapsamında Merkezimizce

Moodle Platformu hazırlanmıştır.

29-30 Mart 2012 tarihlerinde Polonya da

ortağımız olan ziyaret edilmiştir. 

Kurum uzmanı olduğu tiyatro temelli öğretim

yöntemleri üzerine  örnekler 

sunmuş ve uygulamalar 

yapılmıştır.  

Kurum ve kurumun faaliyetleri ve yetişkin 

eğitimine yaklaşımları incelenmiştir.

Teatr Grodzki 

herkesin aktif katıldığı 

12-13 Temmuz 2012 tarihlerinde Alman

 ortağımız AGRAF gUG Saarbrücken 

şehrinde  ziyaret edilmiştir. Kurum medyanın 

öğrenme üzerinde ki etkilerini örneklerle 

sunmuştur. Bu faaliyetlerin yetişkin eğitimine 

yaklaşımları incelenmiştir.


