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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Grundtvig Projesi İspanya Hareketliliği Sonrası
Yapılan Faaliyetler
İspanya Hareketliliği sırasında alınan kararlar gereğince tüm ortaklar a- Sağlık ve Sağlıklı
Yaşam, b- Değişik Kültürler ve Toplumlularda Festivaller ve Tatilleri Kutlama Şekilleri
Anketi: Kültürel ve Geleneksel Etkenler konularında Halk Eğitim Merkezi Bilgisayar ve
İngilizce kurslarından 17-58 yaş aralığındaki 42 kursiyer ile, Selahattin Akbilek Lisesinden
yaş aralığı 13-16 olan 28 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Anketler değerlendirilmiştir.
Çıkan sonuçlar yapılacak çalışmalarda değerlendirmeye alınmıştır.
Sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşam bilinci konularında bilgilendirme çalışmaları yapmak amacı
ile Sincan Koru Hastanesi ile bir ortaklık anlaşması yapılmıştır. Koru Hastanesinden uzman
doktorlarla aşağıda belirtilen konularda ilçemizdeki çeşitli okullarda ve kurslarda öğrencilere,
velilere, kursiyerler ve öğretmenlere dönük olarak bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
Konular:
1- İlkyardım
2- Zararlı alışkanlıklardan korunma
3- Diyet ve sağlıklı beslenme, obeziteden korunma
4- Bilinçli ilaç kullanımı
5- Ergenlik sorunları
6- Temel sağlık bilgisi
7- Diş sağlığı
8- Kadın hastalıkları
9- Bebek bakımı
10-Hijyen
SAĞLIK VE SAĞLIKLI YAŞAM ANKETİ
1. “Sağlık” kelimesi sizin için ne anlama gelmektedir?
2. Sağlık durumunuzu geliştirmek için bireysel olarak neler yapıyorsunuz?
3. Hastalıklardan korunmak ya da sağlığınızı geliştirmek için ihtiyacınız olacak bilgiler
nelerdir, bunlara nasıl ulaşıyorsunuz?
4. Sağlığınız için çok önemli olduğunu düşündüğünüz 5 (beş) konu başlığı nedir?
DEĞİŞİK KÜLTÜRLER VE TOPLUMLUMLARDA FESTİVALLER VE TATİLLERİ
KUTLAMA ŞEKİLLERİ ANKETİ: Kültürel ve Geleneksel Etkenler
1. Sizin için en önemli bayram, kutlama ya da festival hangisidir? Sizin için önemi nedir?
2. Sizin için önemli olan bayram, kutlama ya da festivali nasıl kutlarsınız?
3. Sizin için önemli olan bayram, kutlama ya da festivalde geleneksel olarak hazırlanan
yiyecek ve içecekler nelerdir?
4. Sizin için önemli olan bayram, kutlama ya da festivalin en beğendiğiniz tarafı nedir?
Ayrıca Toplum Sağlığı Merkezindeki Resim ve El Sanatları kursları ve Halk Eğitim Merkezi
İngilizce Kursu kursiyerleri ile yılbaşı kartları hazırlanmıştır. Hazırlanan kartlar önce
bilgisayar ortamına aktarılmış ve Facebook paylaşım sitesinde diğer ortakların öğrenici ve
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öğretmenleriyle paylaşılmıştır. Ardından tüm ortaklara kartlar posta ile gönderilmiştir. Diğer
ortaklarda aynı şekilde hareket ederek, kursiyerler arasında kültürel bağlar oluşturulmaya
başlanmıştır.
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılmış, Romanya Hareketliliği
sırasında proje ortaklarına verilmek üzere, ülkemize ve kültürümüze özgü küçük hediyeler
okul öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.
Alınan kararlar gereğince her ortak amblem çalışması yapmıştır. Yapılan çalışmalar Romanya
Hareketliliği sırasında değerlendirilecek ve kullanılacaktır.
Diğer çalışmalar;
a. Öğreniciler ve öğretmenler için Facebook sayfaları oluşturulmuştur (bizim tarafımızdan
yapılmıştır, tüm ortaklar tarafından bilgi yüklenmekte ve güncellenmektedir.)
b. EDMODO paylaşım sitesi sayfası kullanıma sokulmuştur (İspanya, koordinator tarafından
yapılmıştır, tüm ortaklar tarafından güncellenmektedir.)
c. Projenin tüm faaliyetlerini içeren “Proje Elektronik Kitabı” hazırlanmıştır. (bizim
tarafımızdan yapılmakta ve güncellenmektedir.)
d. Proje web sitesi hazırlanmıştır. (bizim tarafımızdan yapılmakta, tüm ortaklar güncelleme
yapmaktadır.)

