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Neler yaptık?
Üçüncü Ulusötesi Proje Toplantısı
14-15 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye, İtalya, Letonya ve Bulgaristan’dan
toplam 19 katılımcıyla İtalya’nın Floransa şehrinde gerçekleştirildi. Projenin temel konuları projenin mevcut
durumu, Türkiye Ulusal Ajansı’nın
geribildirimleri ve anı laboratuvarı
yapılmasıydı.
Projenin ilerleyen zamandaki faaliyetleri
ve
özellikle
Letonya’da
gerçekleştirilecek
eğitim
(Nisan
2018), web sitenin geliştirilmesi, projeye ait bültenlerin hazırlanması, ortakların projeyle ilgili yereldeki aktiviteleri, proje döngüsü, bütçe ve
diğer toplantılarla ilgili görüşmeler

yapıldı.

Temel Konular
İlk gün, Hikaye Anlatma yöntemleri sunumu, buz kırıcı
araçlar ve anı laboratuvarı oyunu gerçekleştirildi. Toplantının
başında bazı buz kırıcı oyunlar oynandı. Bu oyunların amacı
katılımcıların birbirlerini tanımalarıydı. Program, anıların detaylandırılması ve hatıraların sunumu ile devam etti. Tüm bu aktiviteler ev sahibi ortak Sharing Europe—Serena Barilaro
tarafından yönetildi.
Le Carceri’ye yapılan rehberli çalışma gezisi kültürel
programın bir parçasıydı. Gün, proje çıktılarının, yerel faaliyetlerin sunumu, proje döngüsünün ve görevlerle ilgili coordinator kurum Kırşehir Valiliği’nin sunumuyla sona erdi.

Bülten III.
2016-1-TR01-KA204-034891

Konular:
 Projeye bakış ve gidişat
 Önceki toplantının geribildirimi
 Bütçeye bakış
 Proje çıktılarının sunumu
 Proje döngüsü ve görev
atamaları
 European Memories hikaye
laboratuvarı
 Video çekimi
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Sırada ne var?
İkinci gün LTT faaliyeti planlanmaya başlandı. LTT
faaliyeti Riga, Letonya’da 29 Nisan 4 Mayıs 2018 tarihleri
arasında gerçekleştirilecektir. Her bir ortak bu 5 günlük eğitime temel beceriler üzerine eğitim almak için 50 yaş üzeri 5
katılımcı gönderecektir. Floransa’da, hedef grup, seçim kriterleri, eğitimciler ve konu başlıkları tartışıldı. LTT faaliyeti
katılımcıların edindikleri temel becerilerin kullanılması yoluyla hazırlanan faaliyetleri ve çıktıları kapsayacaktır. Gün hikaye anlatımı laboratuvarı ve video çekimiyle sona erdi.
Video çekimlerinin ses kayıtları ortaklara gönderilecek ve alt yazı için İngilizceye çevirmeleri istenecektir. Letonca versiyonunun Mart ayındaki Bulgaristan toplantısından
önce tamamlanması beklenmektedir ve İtalyanca versiyon
Şubat 2018 içerisinde gönderilecek ve çevrilecektir.

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından
finanse edilmektedir. Bu yayın yazarın kendi
görüşünü yansıtıyor olup Komisyon/Ulusal
Ajans hiçbir şekilde burdaki bilgilerin
kullanılmasından dolayı sorumlu tutulamaz.

Sıradaki
toplantı
8-9 Mart 2018
Plovdiv,
BULGARİSTAN

