
Başlangıç toplantısı proje ortaklarını ve proje 
yönetim araçlarını tanıtmak, ortakları proje hakkında 
bilgilendirmek, ayrıntılı olarak yaklaşan etkinlikleri gözden 
geçirmek, ortaklar arasında görev ve sorumlulukları 
paylaşmak amacıyla Türkiye, Polonya, İspanya, 
Yunanistan, İtalya ve Slovenya'dan 27 katılımcı ile birlikte 
9 - 11 Ocak 2019 tarihleri arasında Konya/Türkiye’de 
başarı ile gerçekleştirilmiştir.

1. Öğrenme Öğretme Eğitim Faaliyeti Her bir ortak ülkeden 
Görsel Sanatlar, Tarih ve Coğrafya öğretmenlerinin katılımıyla 
Slovenya Novo Mesto şehrinde organize edilmiştir. Toplam 30 katılımcı 
etkinlikte yer almıştır. Eğitim boyunca, katılımcılar aşağıdaki konularda 
bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmuşlardır.

 Müzecilik tarihi, müzeleri eğitim sistemimize ve hayatımıza nasıl 
entegre edebileceğimize dair kısa bir bilgi

 Müzelerde eğitim amaçlı kullanılan materyallerin bilgi ve seçimi

 Müzelerin kuruluş nedenleri ve müzelerin eğitim için gerekliliği

 Yaygın ve açık hava eğitim ortamları için müzelerin önemi

 Bir eğitmen/uzman ile müze ziyaretleri ve katılımcıların izlenimleri 
hakkında raporlar tutmak. 

Daha fazla bilgi ve fotoğraflar için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız 
https://cutt.ly/mnTNDWI
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2. Öğrenme Öğretme Eğitim Faaliyeti
6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Yunanistan’ın Pire şehrinde 
düzenlenmiştir.

Eğitim boyunca katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve 
deneyim sahibi olmuşlardır.

 Proje uygulama sürecinin aşamaları 

 Disiplinler arası ders şablonlarının tanıtımı 

 Görsel Sanatlar, Coğrafya ve Tarih ile ilişkili müze ve açık hava 
ortamlarının tanıtımı

 Disiplinler arası sınıflar için bir ders planda olması gereken ana öğeler

 Örnek derslerin oluşturulması ve tanıtımı:

 Tarih ve Görsel Sanatları içeren Coğrafya dersi
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 Disiplinler arası yaklaşım ile hazırlanan örnek ders planının uygulanması 
için Sounio Cape’teki Poseidon tapınağını ziyaret etmek 

 Görsel sanatlar ve Coğrafya dersleri ile harmanlanmış Tarih 
dersi

 Disiplinler arası yaklaşım ile hazırlanan örnek ders planının uygulanması 
için Akropolis’i ziyaret etmek 

 Tarih ve Coğrafya dersleri ile harmanlanmış Görsel Sanatlar 
dersi

 Disiplinler arası yaklaşım ile hazırlanan örnek ders planının uygulanması 
için Moni Dafniou’yu ziyaret etmek ve Okul Müdiresi ve Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Kalli PAPATHEODOROU tarafından 3rd Gymnasio Nikaias
okulunda mozaik çalışması yapmak 

 Disiplinler arası örnek planların genel değerlendirmeleri ve gerekli 
düzeltmelerin yapılması, bir bütün olarak eğitimin değerlendirilmesi.

Daha fazla bilgi ve fotoğraflar için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız
https://cutt.ly/WnYmsnY
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2. Ulusaşırı Proje Toplantısı 
Türk, Yunan, İspanyol, İtalyan, Sloven ve Polonyalı ortaklardan 20 
temsilcinin katılımıyla İspanya’nın Madrid şehrinde 26-27 Eylül 2019 
tarihlerinde düzenlenmiştir. Toplantının hedefleri şu şekildeydi:
 İlk yıl etkinliklerinin değerlendirilmesi 

 Disiplinler arası ders planlarının oluşturulması ve uygulanması hakkında 
tartışma

 Art around e-Globe adlı eTwinning projenin nasıl başlatılacağı hakkında 
bilgi alışverişi

 Bütçe raporları, izleme & değerlendirme dokümanları hakkında bilgi

 Gerçekleştirilen yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi

Daha fazla bilgi ve fotoğraflar için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. 
https://cutt.ly/onYQwUl
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PROJE SOSYAL MEDYA ARAÇLARI

 www.museschools.eu

 https://www.linkedin.com/in/museschool42

 www.facebook.com/groups/muse.school/

 https://twitter.com/SchoolMuse

 https://www.youtube.com/channel/UCuXBdeK2RCxbfC7qCD1Fz2w
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