


Bugüne kadar
yapılan çalışmaları
özetlediğimiz ve bizi
projeyi bitirmeye
yaklaştıran sonraki
adımları
sunduğumuz
"Interculturality"
bülteninin bir sonraki
sayısını size
sunmaktan mutluluk
duyuyoruz.

Deusto Üniversitesi -
Proje Koordinatörü
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Girişimcilik, sivil katılım, kişisel ve sosyal boyutlar ve kültürel farkındalık gibi kültürlerarası
beceriler, profesyonel bağlamlarda kültürlerarası yönetim ve küresel liderlik için temel
yeterlilikleri temsil eder.
Proje, Açık Eğitim Kaynakları (OER'ler) sunan bir sürekli mesleki gelişim kursundan (CPD)
oluşmaktadır. 4 modülde uygulanan bir e-öğrenme platformuna dayanmaktadır. Kurs özellikle
yetişkin eğitimciler, öğretmenler ve ilgili konular üzerinde çalışan ve bunları öğreten
danışmanlardan oluşan hedef gruba yöneliktir ve onların hem bireysel mesleki ve kişisel
ihtiyaçlara hem de ilgili becerilerin geliştirilmesine ve değerlendirilmesine odaklanmalarına
olanak tanır.
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Kültürlerarasılık - Uluslararası İş Ortamı için Kültürlerarası Yetkinlik
Geliştirme, aşağıdaki ortak ülkeler tarafından geliştirilen bir Erasmus+
projesidir: İtalya, Polonya, İspanya ve Türkiye, çalışma ortamlarında yetişkin
öğrenciler için kültürlerarası beceri gelişimine odaklanmaktadır.

PROJESINE GENEL BAKIŞ



Erasmus+ Programı kapsamında
finanse edilen ve yeni eğitim
materyalleri geliştirmeyi
amaçlayan projelerin özgünlüğü
pilot testler niteliğindedir. Hedef
gruba geliştirilen tüm materyaller
sunulur ve ardından test
katılımcılarından değerlendirme
anketlerini doldurmaları istenir.
"Interculturality" projesinde de
durum böyleydi. Tüm ortaklar iki
test gerçekleştirdi: alfa (yetişkin
eğitimciler, eğitmenler,
danışmanlar arasında) ve beta
(ayrıca çok kültürlü kuruluşların
yöneticilerinin ve çalışanlarının
katılımıyla). Toplamda 80 kişi test
aşamasına katıldı ve ortaklara
kursta yapılabilecek olası
iyileştirmeler hakkında birçok
değerli yorumda bulundu.
Training 2000, eğitim
materyallerinin içeriğinde gerekli
değişikliklerin yapıldığı bir Pilot
Test Raporu hazırladı.

ULUSLARARASI   PROJE   TOPLANTILARI
COVID-19 salgını, uluslararası toplantı planlarını engelledi. Partner ülkelerdeki seyahat
kısıtlamaları ve kısıtlamalar nedeniyle toplantıların tarihlerini, yerlerini ve sırasını ertelemek
zorunda kaldık, ancak tüm Interculturality ekibinin kararlılığı sayesinde iki karma toplantı
düzenlemeyi başardık.
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Łukasiewicz-ITEE tarafından 10 Aralık
2021 tarihinde Radom'da düzenlenen
toplantıya University of Deusto
(İspanya) ve Training 2000 (İtalya)
temsilcileri geldi. Toplantıya Muğla
Üniversitesi'nden (Türkiye) ekip
üyeleri online katıldı. Toplantının ana
konusu, proje faaliyetlerinin mevcut
durumu, planlanan kısa dönemli
ortak personel eğitim etkinliği ve
yetişkin eğitimciler için
"Kültürlerarası SMG kursu"nun
entelektüel çıktılarının
sonuçlandırılması ve buna göre bir
Öğrenme Çıktı Matrisi dahil olmak
üzere tartışmaktı. Avrupa Yeterlilik
Çerçevesine (EQF) bir dizi öğrenme
sonucu (LO) olarak - bilgi, beceri ve
yeterlilikler açısından. Ortaklar
metodolojik el kitabının içeriğini
tartıştılar ve pilot testlerin alfa
aşamasının sonuçlarını analiz ettiler.
Projenin kültürlerarası doğasını göz
önünde bulundurarak, toplantının
molası sırasında ortaklar, żurek gibi
geleneksel Polonya yemeklerini
deneme fırsatı buldular.

RADOM - POLONYA - ARALIK 2021
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2 Şubat'ta bir başka hibrit proje toplantısı
daha gerçekleşti. Bu kez ev sahibi kurum
Deusto Üniversitesi idi. Łukasiewicz-ITEE
ve Muğla Üniversitesi'nden ekip üyeleri
Bilbao'ya geldi ve Training 2000
temsilcileri uzaktan katıldı. Toplantı
sırasında ortaklar, beta test aşamasının
sonuçlarını tartıştı. Bunlar temelinde,
materyallerde uygulanması gereken
gerekli değişiklikler üzerinde anlaşmaya
varılmıştır. Ayrıca, projenin uygulanması
ile ilgili faaliyetlerin her biri ile Çoğaltıcı
Etkinliklerin organizasyonu ile ilgili
faaliyetler ve çok yakında web sitemizde
ve sosyal medyada yer alacak tanıtım
amaçlı görsel-işitsel materyaller için son
tarihler belirlendi. Son resmi proje
toplantısı olduğunu göz önünde
bulunduran lider, projenin resmi olarak
tamamlanması, mali konular, yönetim,
projenin kalite güvencesi ve
yaygınlaştırılması ile ilgili sonraki adımlar
ile ilgili konuları görüştü. Bilbao'daki
toplantı, ortak kurumların çalışanlarını ve
eğitim oturumlarındaki hedef grubu
içeren kısa süreli ortak personel eğitim
etkinliğine paralel olarak gerçekleştirildi.
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BILBOA - İSPANYA - ŞUBAT 2022



1. GÜN
Modül 1:
Temel Kültürel Etkenler
ve Onların Küresel
Liderlik Üzerindeki
Etkileri

(Muğla Üniversitesi -
Türkiye)

Bilbao'daki dört günlük eğitim kursu (31 Ocak - 3 Şubat 2022), bir grup
kalifiye yetişkin eğitimci oluşturmayı amaçladı ve eğitim programının
hazırlanmasına, çevrimiçi kursa ve OER gelişimine odaklandı. Eğitimin
çalıştay niteliği, tüm ortakların tartışmaya aktif olarak katılmasına, karşılıklı
deneyim alışverişine izin verdi ve modül konusunda yeni bilgilerin
edinilmesini garanti etti. Her gün ayrı bir modüle ayrıldı.
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KISA  SÜRELI EĞITIM  FAALIYETI 

Erasmus+ programı için çoğaltıcı etkinliği, bir projenin entelektüel sonuçlarını geniş bir kitleyle
paylaşmak amacıyla düzenlenen bir etkinliktir. Her etkinliğin benzersiz bir karakteri vardır - bir
atölye çalışması, konferans veya daha küçük gruplar halinde çalışma şeklinde olabilir.
Interculturality projesinde, tüm ortaklar ülkelerindeki bu tür etkinlikler için kendilerini hazırlarlar.
COVID-19 pandemisi ile ilgili mevcut kısıtlamalara bağlı olarak, yüz yüze, çevrimiçi veya karma
olarak yapılacaktır. Etkinliğe katılmak isteyen herkes, etkinliğin tarihi ve şekli hakkında bilgi almak
için Kültürlerarası proje ekibiyle iletişime geçebilir.

ÇOĞALTICI  ETKINLIKLER 

2. GÜN
Modül 2:
Kültürlerarası Yönetim

(Łukasiewicz-ITEE -
Polanya)

3. GÜN
Modül 3:
Küresel Liderlik

(Deusto Üniversitesi -
İspanya)

4. GÜN
Modül 4:
E-liderlik ve Çok Kültürlü
Ekipler

(Training 2000 - İtalya)



PROJE
PARTNERLERI

Bu proje, "Interculturality: Uluslararası İş Ortamı için Kültürlerarası Yetkinlik Geliştirme" (No. 2019-1-ES01-KA204-063914) Erasmus +
programı kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan fon almıştır. Avrupa Komisyonu, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin
onayını oluşturmaz ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

INTERCULTURALITY.EU
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PROJE BILGILERI

Adı: Kültürlerarasılık: Uluslararası İş Ortamı için
Kültürlerarası Yetkinlik Geliştirme

Sayı: 2019-1-ES01-KA204-063914

Süre: 30 dakika

Finanse Eden Kuruluş: Avrupa Birliği Erasmus +
Programı

Ana Eylem: KA2 Yenilik için İşbirliği ve İyi
Uygulamaların Değişimi

Interculturality projesi aşağıdaki
temel yeterliliklere odaklanacaktır:

• Girişimcilik;
• Yurttaşlık becerileri;
• Kişisel, Sosyal ve Öğrenme;
• Kültürel farkındalık ve ifade.

BIZE ULAŞIN


