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BÜLTEN N0. 1 

 

Bu Bülten, Türkiye'den Uşak Üniversitesi tarafından koordine edilen TIMELESS projesi ortakları 

tarafından ortaklaşa olarak hazırlanmıştır. Timeless, Avrupa kültürel mirasının keşfedilip 

öğrenilmesi ve yetişkinlerin İngilizce öğrenmesi ile ilgili bir projedir. Projeyi özel kılan şey nedir, 

projeyi proje yapan ve ortakların “güzel” olarak nitelendirdiği şeyler nelerdir?  Bu projede, somut 

(maddi) ve hatta somut olmayan (süreç) miras öğeleri yetişkin öğrenenler tarafından belirlenip 

öğrenme modüllerine ve derslere dönüştürülmektedir. Bu süreç yetişkinlerle çalışan eğitmenler ve 

proje ekibiyle ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Yetişkin eğitimi, kültürel miras veya İngilizce 

öğrenme ile alakalı herhangi bir yeterliğe ya da ilgiye sahipseniz, sizi bültenimizi okumaya, web 

sayfamızı (https://eutimeless.info/en)  ve  FaceBook sayfamızı  

(https://www.facebook.com/timelesslearning/) ziyaret etmeye davet ediyoruz. 

 

GELİN TIMELESS PROJESİNİ VE PROJE ORTAKLARINI TANIYALIM 

 

Sıcakkanlı ve farklı kuşaklardan insanların bir araya geldiği TIMELESS (ZAMANDAN BAĞIMSIZ) bir 
ekip hayal edin… 

 
 

Timeless, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 24 aylık bir projedir. Proje, yetişkin eğitimi 

alanında uzmanlaşmış eğitmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirmeye odaklanmıştır. Yetişkin 

öğrenenlerle işbirliği yapılarak hazırlanan ikinci dil olarak İngilizce öğrenmeye yönelik materyaller, 

hem İngilizce dil sistemini öğrenmeyle hem de yetişkin öğrenenler tarafından seçilen ve katkı 

https://eutimeless.info/en
https://www.facebook.com/timelesslearning/


 

sağlanan kültürel mirası öğrenmeyle ilgili olacak şekilde detaylandırılacaktır. Timeless projesi, ayrıca 

yerel ve ortak Avrupa mirasına gösterilen takdiri artırmayı, kültürel farkındalığı ve bilinci daha üst 

düzeye taşımayı ve ortak Avrupa mirasının yorumlanması yoluyla kültürlerarası diyaloğu teşvik 

etmeyi de amaçlamaktadır. Sizleri, bültenimizi okumaya ve projemizdeki gelişmeleri takip etmeye 

davet ediyoruz. Tüm ortaklar, projenin amaçlarına yönelik olarak birbirini tamamlayan uzmanlık 

alanlarına göre belirlenmiştir. (Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Letonya, Slovenya, İspanya). 

 

 
BULGARİSTAN’DAN MESAJLAR  
 
Covid 19 salgın sürecinde, Bulgaristan’daki 

herkes fiziksel olarak hayatta kalabilmeye ve 

yaşlı nüfusun korunmasına odaklanıyor. 

Sosyal hayata, ruh sağlığına ve duygulara 

odaklanılmıyor.  

Bu nedenle, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 

bulunan Avrupa Kalkınma Vakfı ile birlikte 

salgın koşullarına rağmen üçüncü yaş 

eğitimini 55 yaş üstü insanlar için bir fırsat ve 

bir seçenek olarak tanıtmaya karar verdik. 

Katılımcıları mobil cihazlar kullanarak 

çevrimiçi öğrenme fırsatlarıyla tanıştırdığımız 

bir dizi çevrimiçi toplantı düzenledik.  

Bu toplantılarda işlenen konular şöyledir:  

- Yaşam boyu ve çok yönlü öğrenme niçin 

önemlidir?   

- Yetişkinler için eğitim programları ve diğer 

ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler hakkında 

nereden bilgi alınabilir? 

-  Yetişkinler boş zamanlarında vakit geçirmek 

için çevrimiçi aktiviteleri ve grupları nereden 

bulabilir ve bunlara nasıl katılabilirler?  

- Nasıl çevrimiçi iletişim kurulur?  

- Timeless projesi –kimler proje toplantılarına 

katılıyor? 

 

Ülke çapında aktif olan öğretmen ağımızla 

çalışmaya başladık. Avrupa Kalkınma Vakfı, 

BİT becerilerine sahip gençleri yetişkinleri 

bilgilendirmek için Zoom toplantılarında bir 

araya getirdi.  

Gelecekte de bu tür girişimleri düzenli olarak 

devam ettirmeyi planlıyoruz.  

 
BELÇİKA’DAN MESAJLAR  
 
EUROGEO, projeyi 19 -20 Mart 2021 tarihleri 

arasında Girona’da düzenlenen I. Uluslararası 

ve XIII. Ulusal Coğrafya Didaktik Kongresi: 

Sürdürülebilir Bir Dünya için Coğrafya 

Öğrenme ve Öğretme etkinliğinde çevrimiçi 

300 katılımcıya ulaştırdı. Bu etkinlik, 

uluslararası eğitmenler için düzenlenen bir 

konferanstı. Etkinlik detaylarına ulaşmak için:  

https://www.fundacioudg.org/es/congreso-

didactica-geografia-age/1/inicio.html  

 
TÜRKİYE’DEN MESAJLAR 
 
“Eğitim hayata hazırlık değildir; eğitim 

hayatın ta kendisidir,” diyor John Dewey. 

Uşak Üniversite olarak bizler, Covid 19 

salgınının bu zorlu dönemlerinde bu ifadeyi 

her zamankinden daha çok savunuyoruz. Bu 

https://www.fundacioudg.org/es/congreso-didactica-geografia-age/1/inicio.html
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nedenle, kültürün erişilebilirliğinden ve sosyal 

katılım için bir araç olabilme kapasitesinden 

faydalanan Timeless projesi, 40 yaş üzeri 

yetişkin öğrenenlere öğrenme süreçlerine 

devam etmeleri ve örgün ve yaygın yabancı 

dil öğrenme aracılığıyla toplumlarının inşası 

ve yapılanmasında aktif olmaları için iyi bir 

fırsat sunmaktadır.  

Timeless projesi, bu eğitsel ve sosyal hedefleri 

teşvik etmek üzere, yetişkin öğrenenlere nasıl 

öğrenileceği, dijital ve fiziksel öğrenme 

ortamları ve BİT ve dil becerilerini 

geliştirmeleri hakkında bilgilendirme 

yapılacak olan bir dizi toplantı düzenlemeyi 

hedeflemektedir. Bu toplantılar, rehberliğe ve 

öğrenme fırsatlarına ihtiyaç duyması 

muhtemel yetişkin öğrenenlerin dijital 

öğrenme ortamına entegre olabilmesi 

amacına hizmet edecektir. 

Uşak Üniversitesi, 16-17 Mart 2021 tarihleri 

arasında düzenlenen 2. Uluslararası Hafta 

Etkinliği kapsamında 17 ülkeden yaklaşık 70 

katılımcıya hâlihazırda devam etmekte olan 

pek çok projesi ile birlikte Timeless projesi 

hakkında da bilgilendirme ve yaygınlaştırma 

faaliyetinde bulunmuştur. 

SLOVENYA’DAN MESAJLAR 
 
Timeless’da, yetişkinler projenin nesnesi 

değil öznesidir 

Timeless başlarken şöyle bir varsayım vardı: 

Öğrenen ne kadar yaşlıysa eğitime o kadar az 

katılır. Dahası, yetişkinler hayatlarının çalışma 

dönemleri sonrasındaki evresinde eğitimi 

genellikle bırakmaktadırlar, çünkü çalışma 

durumlarına bakılmaksızın tüm yetişkinlerin 

eğitim sürecine dâhil edilmesi gerektiğinin 

farkında değildirler. Öğrenmek nefes almak 

veya yaşamak gibidir. Akıcı modernitede, 

eğitim, bilmek, var olmak ve aidiyet için 

yaşamın her aşamasında bir ihtiyaçtır 

(Jacques Delors). Öte yandan, yetişkinlerle 

çalışan eğitmenler genel teamüldeki 

yetişkinlerle çalışırken oldukça çok yönlü 

olsalar da daha ileri yaşlardaki yetişkin 

öğrenenlerin özelliklerini ve onların 

katıldıkları eğitim programına yaptıkları 

değerli katkıları anlamakta güçlük 

çekebilirler. Timeless, genel olarak hedef 

kitlesi olan yetişkin eğitmenlerinin 

yeterliliklerini ve yetişkinlerin hayatlarını 

geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 

Sloven U3A, EPALE platform için makaleler 

yazmayı vaat etmektedir. Çünkü son 

kullanıcılar yani bu proje özelinde yetişkinler 

için doğrudan faydalı sonuçlar üreten projeler 

hakkında yazmak hiç de zor değildir. 

Böylece, yetişkinler proje araştırmalarının 

nesnesi değil özneleri haline gelirler. 

 

 

Locoplis adını verdikleri tarihi bir yerel 
etkinliğin gönüllü ortak düzenleyicileri olan 
Sloven U3A Latin dili (miras) öğrencileri 
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