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Sevgili Okurumuz,
TİYATRO (THEATRE) Projesi bültenimize
hoşgeldiniz!
Bu ilk baskıda, size projemizi tanıtmaktan
mutluluk duyacağız; projemizin amaçları,
ilk başarıları, sıradaki aktivitelerimiz ve
üretilen temel çıktılar.
TİYATRO Projemiz ile ilgili gelişmeleri
takip etmek için:
• web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: http://
leonardo-theatre.eu/
• veya youtube kanalıyla bilgi alabilirsiniz: http://www.youtube.com/channel/
UCKjyAwOjbIbXpGNMBue5miQ
Daha fazla bilgi için, lütfen bizimle telefon
ya da e-posta aracılığla irtibata geçiniz.
Sizinle, TİYATRO Projesi’nin aktiviteleri
ile ilgili irtibatta kalmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bizimle fikirlerinizi ve geri
bildirimlerinizi paylaşmanızı dileriz.

“TİYATRO” Projesi
TEMEL MESLEKİ EĞİTİMİ DESTEKLEME YÖNTEMİ OLARAK TİYATRO

TİYATRO AB Leonardo da Vinci Yenilik
Transferi Projesi, genç öğrencilerin (dijital
yerli) ihtiyaçlarına uygun olarak mesleki,
temel ve dijital beceri ve yetkinlikleri birleştirmek amacıyla, öğrenmede
tiyatral yaklaşımın yaygınlaştırılmasını
amaçlamaktadır.
Tiyatral yaklaşım tarafından önerilen
öğrenme yöntemi, okul terkini engellemekte ve her geçen gün sayıları artan
işsiz ve eğitimsiz kesimin Temel Mesleki
Eğitime dahil olmasını desteklenektedir.
Daha fazla bilgi için: E
http://leonardo-theatre.eu/index.php/
project

İrtibat için:
Burcu ERTÜRK KILIÇ
Uluslararası Projeler Yöneticisi
Boğaziçi Üniversitesi
Yaşamboyu Eğitim Merkezi
burcu.erturkkilic@boun.edu.tr

Ferrara’da Açılış Toplantısı,
28 ve 29 Kasım 2013

Tiyatro (THEATRE) Projesi konsorsiyumu İtalya Ferrara’da iki günlük bir açılış
toplantısında; proje konusunu, hedefler
ve çıktıları, ortaklar tarafından yürütülmesi
gereken aktivite ve görevleri paylaşmak
ve tartışmak amacıyla bir araya gelmiştir.
Karşılaşılabilecek zorluklar ve proje hedeflerinin gerçekleşmesi için uygulanacak
en etkili yollar konusunda ortak bir karara
varılmıştır.
Ortaklık konusunda daha fazla bilgi için:
http://leonardo-theatre.eu/index.php/
project#
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Araştırma Aşaması

İyi Uygulama ve Karşılaştırma
Tiyatro (THEATRE) projesinin ilk
aşamasının amacı, iyi uygulamayı
tamamen transfer edilebilmesi ve farklı
bağlam, ihtiyaç ve öğrenicilere uygun olabilmesi için arka planların analiz edilmesi
ve karşılaştırlmasıdır. Bu genel amaca
ulaşmak için, bazı uylamaya yönelik ve
ara hedefler belirlenmiştir:
- İyi uygulama ve yerel içeriklerin
karşılaştırılması
- Transfer edilecek iyi uygulamanın ve ortak ülkelerde ve AB bağlamında kullanılan
diğer uygulamaların ve yaklaşımların
karşılaştırılması
- Ortak yapıtaşları ve hedeflenen
sonuçların belirlenmesi.
Ulusal ve karşılaştırmalı araştırmalara
danışın:
http://leonardo-theatre.eu/index.php/
documents

İyi Uygulama

Temel Mesleki Eğitimde okul terki olgusunun
nedenleri çoğunlukla bireysel alanla ilgilidir,
fakat bunlar, bireysel ve grup aktivitelerini
birleştirici yaklaşımları adres gösteren belirli
kalıpları takip etmektedir. Ders dışı faaliyetler
motivasyonu artırmak ve mesleki ve kişisel
öğrenme sürecini desteklemek için, özellikle
genç öğrenciler arasında, eğitim / öğretim için
okul terki ve yabancılaşma riskini azaltmak için
temel bir araç olarak kabul edilmelidir.
Bu öngörüye göre, Centro Studi Opera Don
Calabria yıllardır, mesleki eğitim kurslarına
katılan öğrencilere yönelik tiyatral faaliyetleri organize etmektedir. Bu çalışmalar ise,
sosyal dezavantaj alanında uzun yıllar çalışmış
profesyonel eğitimciler, pedagoglar ve sanat
alanında uzmanlardan oluşan tiyatro atölyesi
“Cosquillas” tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bütünsel bir yaklaşım kullanarak, Cosquillas yaklaşımı ve metodolojileri kişinin
tam büyümesini teşvik etmek amacıyla
katılımcıların gerçek yeteneklerini vurgulamak.
Kişiyi dikkate alan bütünsel bir yaklaşımı
kullanarak, Cosquillas yaklaşımı ve metodolojileri kişinin tam büyümesini teşvik
etmek için katılımcıların gerçek yeteneklerini
vurgulamaktadır. Cosquillas tarafından uygulanan ifade edici ve iletişimsel aktiviteler genelde
sosyal, duygusal huzursuzluk duygularında
önemli bir azalmaya yol açmaktadır.
Teatral yaklaşım, katılımcılar tarafından iyi
kabul edilmiş görünmektedir. Başarı için
müsait bir ortam oluşturacak eğitim hedeflerini
gerçekleştirmede katkıda bulunan oyun içerikli
bir metodoloji sayesinde: kendini geliştirme,
toplumsal bütünleşmeyi arttırma; algısal
yetenekleri arttırma; motor, bilişsel ve sosyal
becerilerini geliştirme; özerklik teşvik etme;
iletişimin sosyalleşmesini teşvik gibi alanlarda
olumlu etkiler ortaya koymaktadır.
İyi uygulama hakkında daha çok bilgi için:
http://leonardo-theatre.eu/index.php/project/
good-practice
Ayrıca, iyi uygulama hakkında kısa rehberimize
başvurunuz:
http://leonardo-theatre.eu/index.php/documents

SIRADAKİ AKTİVİTELER

• 5-6 Haziran 2014 tarihinde Türkiye
İstanbul’da ikinci ortaklık toplantısı
• İyi uygulamanın transferini sağlayacak
uygulama planlarının tanımlanması
Projemizin gelişimi ile ilgili bilgi almak için,
zaman planımızı okuyun:
http://leonardo-theatre.eu/

