Living together, Being together, Doing together…B.LIVING
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B.LIVING PROJESİ HAKKINDA
B.LIVING projesi farklı kültürlerin ve dinsel çeşitliliğin
bulunduğu eğitim ortamlarında öğretmen ve eğitimcilerin
kültürler arası eğitim alanında yeterliliklerini güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.Proje oldukça hassas bir hedef kitleye
sahip olup (Avrupa’da yaşayan genç göçmen gruplar)
kültürler arası ve sosyal yeterliklerin geliştirilmesine
odaklanmaktadır.Ayrıca proje,
eğitimcilere, içermeci
eğitime yönelik, yeni metodolojiler ve araçlar sunacaktır.
PROJE ÇIKTILARI
• Araştırma Çalışması: Kültürler arası eğitim ve dinsel
farklılıklara yönelik temel kavramları & özel ihtiyaçlar
üzerinde
durmaktadır
• Eğitim müfredatı: ECVET (Avrupa Kredi ve Yeterlik
Sistemi) çevrçevesine dayanmaktadır.Meslek dersi
öğretmen ve eğitimcilerine yönelik olarak hazırlanmaktadır.
• El Kitabı: dinsel farklılıklar & çok kültürlülük çerçevesinde
temel terimler, tanımlar ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda
derinlemesine bilgi sağlayacaktır
• Eğitim Kiti: B.LIVING el kitabıyla bağlantılı olarak yenilikçi
ve preatik eğitim araçları içerecektir.
•Kullanıcı dostu eğitim platformu & uygulamalar: hem
eğitimcilere hem de öğrencilere yönelik olup, bilgilerini
geliştirmeyi
ve
farkındalık
düzeyini
arttırmayı
amaçlamaktadır.

B.LIVING ortaklığı, gerçek bir ihtiyaç analizinden yola
çıkabilmek adına her bir ortak ülkede kapsamlı
araştırmaların gerçekleşmesini öngörmektedir. Bu nedenle
araştırma yöntemi, kültürler arası öğrenme & dinsel
farklılıklar üzerine ortakların bölgelerinde gerçekleştirdikleri,
masabaşı araştırmaları, potansiyel hedef kitle ve nihai
yararlanıcılarla gerçekleştirdikleri anket ve görüşmeleri
içermektedir. Final raporu çok yakında öğrenme
platformunda yayımlanacaktır.
EĞİTiM MÜFREDATI
BLIVING Eğitim Müfredatına yönelik olarak, Atina’da
gerçekleştirilen toplantıda ortaklar, çok kültürlülük
kapsamındaki konu başlıkları ve yeterlilikler üzerine fikir
birliğine varmışlardır.
.
SONRAKİ ADIMLAR ….
BLIVING ortakları şu günlerde, BLIVING Eğitim Müfredatı
Araştırması ve eğitim materyalleri üzerine çalışmaktadırlar.
.

HEDEF GRUPLAR:
BLIVING Projesi hedef kitlesi ve yararlanıcıları:
• Çok kültürlü ortamlarda ağitim veren öğretmen ve
eğitimciler,
• Avrupa’ya yeni gelen gençler (genel olarak göçmenler)
RESEARCH ON CURRENT SITUATION
BLIVING Projesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanı web sitemizi ziyaret edinhttp://www.blivingproject.com ya
da Facebook BLIVING sayfamızdan bizimle iritbata geçin.
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