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DEĞERLİ OKURLAR,

Sizleri projemizle ilgili son gelişmeleri 
öğrenmeye davet ediyoruz.

Hatırlarsınız... Timeless projesinde
ileri yaşlardaki öğrenenlerin
ihtiyaçları, ilgi alanları, arzu ve
istekleri göz önünde bulundurarak
yetişkin eğitimi alanına katkı
sağlamayı amaçlamıştık.

Özellikle yetişkinlerle çalışan
eğitmenler için  etkileşimli bir
VERİTABANI oluşturduk ve
EĞİTMENLER için KURS geliştirdik.

Veritabanı içerisinde ileri yaşlardaki
öğrenenlerin eğitimi, somut olmayan
kültürel miras,  yetişkin eğitiminde iyi
uygulama örnekleri gibi konulara yer
verdik.
Veritabanı:
https://eutimeless.info/tr/database 

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK!

Yaşasın....Timeless projesini sağ
salim sona erdirdik! Projede elde
edilen çıktılar sizler ve bizler için
bireysel öğrenme veya mevcut
yetişkin eğitimi programları
içerisinde yerini almıştır.

Eğitmenler için Kurs içerisinde ise
kültürel olarak kapsayıcı öğrenme,
işbirlikçi öğrenme, kültürel
yorumlama yöntemleri gibi başlıkların
yanı sıra ileri yaşlardaki yetişkin
öğrenenlerle birlikte somut olmayan
kültürel miras öğelerini kullanarak
dijital öykülerin nasıl oluşturulacağına
ilişkin teknik bilgileri içeren bir
KILAVUZ yer almaktadır.
Eğitmenler için Kurs:
https://eutimeless.info/tr/course  

Beşinci 
bülten



Bildiğiniz gibi, ileri yaşlardaki
öğrenenler öğretme ve öğrenme
materyallerinin geliştirilmesine
katkıda bulundular.  Jung, yaşlıların
doğal olarak "kültürün tercümanları"
olduğunu söyler ve bu nedenle
kültürel mirasla uğraşma konusunda
en nitelikli olanlar yaşlılardır. Bu
projede de öyle oldu ve bunu neşeyle
yaptılar.

YETİŞKİN VE DİL
EĞİTMENLERİNE YARDIM
ETMEK İSTEDİK

Avrupa çapında gerçekleştirdiğimiz
çoğaltıcı etkinliklerde, ileri
yaşlarındaki öğrenenlerin katkılarıyla
seçilen ve tanımlanan somut olmayan
kültürel miras öğelerini içeren Dijital
Kitap dinleyicilerin büyük ilgisini 
 çekti. Peki neden? Saklı kültür ile
öğrenenler bir yandan kendi
kültürlerini öğrenirken diğer yandan
farklı kültürleri de öğrenme imkanı
bulurlar.  Okurlar ve öğrenenler 
 kendi kültürlerindeki öğeleri diğer
kültürlerdeki öğelerle karşılaştırabilir
ve İngilizce öğrenebilirler. Her 
 tanımın altındaki sözlüğe
başvurabilirler.  SAKLI KÜLTÜR,
farklı kültürlerin diyaloğunu ve
Avrupa kültürlerinin aynı anda hem
benzer hem de farklı olduğu hissini
beraberinde getirir.

Saklı Kültür:
https://eutimeless.info/docs/tr/Digital
_Book_Digital_Stories.pdf 

Yetişkin eğitimenleri için dil
eğitiminde yaygın olarak kullanılan
ancak öğretmesi pek de kolay 
 olmayan temel dil becerilerini ele
alarak Timeless Materyallerini
Kullanma Kılavuzunu geliştirdik. Bu
kılavuzu takip ederek ileri yaşlardaki
öğrenenlerle çalışan yetişkin
eğitmenlerinin üretsel ve algısal dil
becerilerini öğretmek için fırsat
yaratmalarının ne kadar önemli
olduğunu anlayacaksınız. Aynı
şekilde, gözlemlemenin de dinleme
gibi dil öğrenmede önemli
becerilerden birisi olduğunu
göreceksiniz. Bu, sizin mesajınızı en
iyi ileten dil yapılarını ve kelimeleri 
 içselleştirmenize yardımcı olacak.

EĞİTMENLER için KILAVUZ: 
 https://eutimeless.info/docs/tr/Digita
l_Book_Guidelines.pdf 

KEŞFETMEYE
BAŞLADIĞINIZDA DAHA AZ
GÜZELLIK SAKLI KALACAK.

SİZİN İÇİN BAŞKA NELER
VAR

Hem eğitmenler hem de yetişkin
öğrenenler, proje ortaklarının ülkelerine
özgü somut olmayan kültürel miras
öğeleriyle ilgili kavramları ve örnekleri
içeren sanat ve kültür terimleri
sözlüğünden artık faydalanabilirler.

Sanat ve Kültür Terimleri Sözlüğü:
https://eutimeless.info/docs/tr/Digital_Bo
ok_Dictionary.pdf

Hem yetişkin eğitmenleri hem de ileri
yaşlardaki öğrenenler için "Saklı
Kültür" dijital kitabını geliştirdik.
Dijital Kitap:
https://eutimeless.info/tr/digital-book

Proje  Web Sayfası: 
https://eutimeless.info/en

https://eutimeless.info/en


PROJENİN KAPANIŞI
BAŞLADIĞI YERDE -
UŞAK'TA- GERÇEKLEŞTİ.

Timeless projesinin Ulusötesi Kapanış
toplantısı tüm ortakları Türkiye'nin
Uşak şehrinde bir araya getirdi. Proje
ekibi fikri çıktıları gözden geçirdi ve
projenin son adımlarını planladı.
Genel bir sonuç değerlendirmesinin
ardından Timeless projesinin
sürdürülebilirliği ve muhtemel
devam projesi üzerine fikir alış
verişinde bulunuldu.

Proje ortağı Nikanor LTD, 19 Mayıs
2022 tarihinde 31 katılımcıyla bir
çoğaltıcı etkinlik düzenledi. Maya
Danova proje ekibini, amaç ve
hedefleri ve en önemlisi projenin
sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

26 - 27 Mayıs 2022

ORTAKLARDAN MESAJLAR

BULGARİSTAN

18 Mayıs'ta Riga'da bir çoğaltıcı etkinlik
gerçekleştirildi.  Etkinlikte eğitim
programları sunan STK'ların yanı sıra
farklı kuruluşlardan temsilciler hazır
bulundu. Katılımcılar, proje web
sayfasında yer alan öğretim
materyallerini kullanmak için
memnuniyetle gönüllü oldular.

LETONYA



Etkinlik 20 Mayıs'ta "Llevant" Kültür 
Merkezinde gerçekleşti. Etkinlikte 
yerel (Reus) ve bölgesel (Tarragona) 
eğitim merkezleri ve kuruluşlarından 
gelen 30 katılımcı hazır bulundu. 
Katılımcılar, materyalleri düzenli 
faaliyetlerine nasıl entegre edecekleri 
hakkında sorular sorarak projeye ilgi
gösterdiler.

Bize ulaşmak için:

Sosyal medyada bizi takip edin:

https://eutimeless.info/en/contact

https://www.facebook.com/timelessle
arning

İSPANYA

23 Mayıs'ta Ljubljana'da merkez
kitapçıda bir çoğaltıcı etkinlik
düzenlendi. Etkinliğe çoğunluğu
yetişkin eğitimcilerden ve yoldan
geçen gençlerden oluşan bir grup
katıldı. Avrupa somut olmayan
kültürel mirasının zenginliğine hayran
kalan bir katılımcı “memnuniyetle
dinlemeye devam ederim" dedi.

SLOVENYA

Timeless projesinin yaygınlaştırma
faaliyetleri kapsamında 4 yerel ve 1
uluslararası çoğaltıcı etkinlik
düzenlendi.   30 eğitimcinin katıldığı
yerel etkinliklerden birine de Uşak
Üniversitesi ev sahipliği yaptı.
Etkinlikte projede görev alan
koordinatör ve araştırmacılar
sunumlarını gerçekleştirerek projeyi
yetişkin eğitmenlerle birlikte interaktif
bir ortamda değerlendirdiler.

TÜRKIYE 

https://eutimeless.info/en/contact
https://www.facebook.com/timelesslearning/?ref=page_internal

