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COMENIUS SCHOOL PARTNERSHIPS 

 

PROGRESS REPORT 

For Multilateral and Bilateral Partnerships 

Approved in 2010 

 

 
Please send this progress report to your National Agency, duly completed and signed, by 30/06/2011 
as requested in Article 7 (Monitoring, Evaluation and Control) of your Grant Agreement. The report 
will be used by your National Agency for monitoring purposes.  
 
1. General information: 
 

Grant Agreement Reference No.: 2010–1-PT1-COM06–05085-9 

Partnership title: CoSSOL: Concepts for a Successful Self-Organized Learning 

Partner countries: 1-Portekiz ( Koordinatör ), 2- Almanya , 3- İtalya , 4-Hollanda ,  

                             5- Finlandiya ,  6- Letonya , 7- Litvanya , 8- Bulgaristan, 9-Polonya, 

                             10- Fransa 

Partnership type:   Bilateral  

  Multilateral  ■ 

Your institution is:   The coordinator   

  A partner  ■ 

Name of your institution: Palu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 

Address: Carsi Mahallesi 23500 Palu-Elazig, Türkiye 

Telephone: +90 424 2181969 

Name of contact person: Muhittin Orman 

Telephone: +90 4246512007 

E-mail: muhittinorman@hotmail.com 
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2. Partnership content  
 

2.1. Please describe briefly the Partnership activities undertaken and the results 

achieved so far: 

* Projemizin kabul edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılan faaliyetler 

ve elde edilen sonuçlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.  

1-Projemizin kabul edildiğini okulumuzun internet sayfasından yayınladık.Projemizin 
amacını ve ortak okullarımızı tanıtımını yaptık. Okul girişine bir tanıtım afişi hazırladık. 

2-Okulumuzda projemizin 1.yıl faaliyetlerini yürütmek amacıyla bir proje uygulama ekibi 
oluşturduk. 

3-Ortaklarımızla birlikte projemizin internet sayfasının oluşturulmasına ve bu sayfada her 
ülke hakkında tanıtım bilgilerinin, her okulun web sayfasına ulaşım için link bulunmasına, her 
okulu tanıtıcı bir sunu hazırlanmasına,yapılan bütün çalışmaların , toplantı hazırlıklarının ve 
faaliyet raporlarının bu sayfada yer almasına karar verdik, ve web sayfamızı oluşturduk. 

Projemizin web sayfası : http://comeniuscossol.wordpress.com 

4-Rehberlik servisi ve sınıf rehber öğretmenlerimizle bir toplantı yaparak projemizin 
tanıtımını yaptık.Öğrencilerimizin bu projeye bakışlarını ve beklentilerini öğrenmeye çalıştık. 

 a) Bu çalışma içerisinde öğrencilerimizin, yurt dışında eğitimlerine devam edecek olsalardı 
karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili düşüncelerini , 

b) Proje konumuzu oluşturan kendi kendine etkili öğrenmenin 8 temel anahtarı için neler 
düşündüklerini öğrenmek için bir anket çalışması yaptık ve bir rapor hazırlayarak 1.toplantı 
öncesi ortaklarımızı bilgilendirdik. 

   1.YIL TOPLANTI FAALİYETLERİMİZ ; 

1. Toplantı 9-13 Kasım 2011– Crotone, İtalya 

Toplantı projemizin ana temasını oluşturan “  compedence“ yeterlilik kavramının daha iyi 
anlaşılabilmesi için İtalya ve Hollanda’nın birlikte hazırladığı sunum ve Almanya’nın 
hazırlamış olduğu” Learning Management System Moodle”Eğitim sistemi yönetimi  ile 
ilgili bir sunum ile toplantı çalışmalarımız başlamıştır,toplantı faaliyetlerimiz sonucunda ;  

□ İtalya, Portekiz,Bulgaristan ve Polonya’daki ortaklarımızın öğrencileri tarafından 
hazırlanan proje logoları arasından seçim yaparak, proje logomuzu belirledik. 

http://comeniuscossol.wordpress.com/students-works/ 

□ Hayatboyu öğrenme  için 8 temel anahtardan biri  olarak belittiğimiz anadilde iletişim 
kurma ve yabancı dilde iletişim kurmanın eğitime katkısının araştırılması için her ülke kendi 
okulunda ve projenin  internet sitesi üzerinde açılacak olan anket ile görüşlerini/çalışmalarını 
paylaşmasına karar verildi.  

http://comeniuscossol.wordpress.com/homework/ 

□ Proje toplantılarının planlanmasının yapılırken,verimliliğin artırılabilmesi için 2 günün 
proje faaliyatlerine 1 günün ise kültürel gezilere ayrılmasına ve toplantıların 3 günden fazla 
sürmemesine karar verildi. 

□ 2. Toplantının Polonya’nın ev sahipliğinde 16-20 Şubat 2011 tarihleri arasında Rybnyk’de 
yapılması kararlaştırıldı. 
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□ Toplantımızın çalışma raporu internet sitemiz de yayınlanmıştır. 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/cossol- 1st-report1.pdf 

 

2. Toplantı 16-20 Şubat 2011– Rybnyk, Polonya 

“Communication in the mother langue and Communication in the foreign languages” 

Toplantımız, iki ana modül üzerinde anadilde ve yabancı dilde iletişimin hayatboyu 
öğrenmedeki önemi ve etkisinin projemizin her ortağı tarafından yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesi oluşturdu. 

□ Toplantıda her ülkenin hazırlamış olduğu sunum ve çalışmalar internet sayfamızda 
yayınlanmıştır.  

http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/ 

□  Her ortak okullardaki öğrencilerimizin “yabancı dilde eğitim“ile ilgili görüşlerini ve kendi 
yabancı dil seviyelerini belirttikleri bir test çalışmasını internet sayfamızdan uyguladık. Bu 
çalışma ile elde edilen sonuçlar proje bitiminde hazırlanacak raporda ve broşürlerde 
kullanılacaktır. 

http://comeniuscossol.wordpress.com/spoken-production/ 

□ Polonyalı öğrencilerin hazırladığı kültürel danslar ve yemekler ile Polonya kültürünü 
tanıma imkânımız oldu. 

□ 3.Toplantının Fransa’nın ev sahipliğinde11–14 Mayıs 2011 tarihleri arasında 
Perigueux’de yapılması kararlaştırıldı. 

□ Toplantımızın çalışma raporu internet sitemiz de yayınlanmıştır. 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/cossol-second-report.pdf 

3. Toplantı 11-14 Mayıs 2011– Perigueux, Fransa 

“Mathematical competence and basic competences in science and technology and  

Digital competence.” 

Toplantımızda Hayatboyu öğrenmede ifade ettiğimiz 8 anahtardan matematiksel yeterlilikler 
ve dijital teknolojinin öğrenmedeki önemi ve etkisi ile ilgili çalışmalar yaptık. Tüm ülkelerin 
ve özellikle Hollanda, Fransa ve Letonya’nın yaptığı çalışmalar incelendi. 

http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/ 

□ Périgueux Tarımsal Eğitim Fakültesi’nde matematiksel yeterlilikler ve dijital teknolojinin 
eğitime ve öğrenmeye etkisini gözlemledik.  

□ 2.yıl çalışmalarında, yaş farkı gözetmeksizin her öğrenci grubunu kapsayacak şekilde, 
öğrencilerin fikir ve düşüncelerine daha fazla yer verilmesinin önemi vurgulandı. 

□ 4. toplantının Almanya’nın ev sahipliğinde 14–17 Aralık 2011 tarihlerinde Moers’de 
yapılmasına karar verdik. 

□ Toplantımızın çalışma raporu internet sitemiz de yayınlanmıştır. 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/cossol-joint_report_france.pdf 
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2.2. What problems/obstacles, have you met in the implementation of the Partnership, if 

any? How have these problems been solved?   

Proje ile ilgili faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ortaklarımızla herhangi bir sorun yaşamadık. 

 

 

 

2.3. Mobility activities 

Minimum number of 
mobilities planned (please 

tick as appropriate) 

 4           8          ■ 12            24 

 reduced number of mobilities ___ 

2.4 Mobilities carried out between 01.08.2010 and 31.07.2011 (add rows if necessary)    

Mobility description Nr of  
participating 

staff1 

Nr of 
participating  

pupils 

1. Toplantı 9-13 Kasım 2011– Crotone, İtalya 2 -- 

2. Toplantı 16-20 Şubat 2011– Rybnyk, Polonya 2 -- 

3. Toplantı 11-14 Mayıs 2011– Perigueux, Fransa 3 -- 

   

   

   

Total number of mobilities 7 -- 

2.5 Number of mobilities to be carried out by 31.07.2012  6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Including - in the case of mobility involving persons with special needs - accompanying persons  
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3. Grantholder's declaration to be signed by the person legally authorised to sign on behalf of your 
institution and by the Partnership contact person in the school: 
 

"We, the undersigned, certify that the information contained in this Progress Report is correct 
to the best of our knowledge". 

Date: 22 Haziran 2011 

 

Place:  Palu/ELAZIĞ 

Name and position of the contact person: 

Muhittin Orman 

Proje İrtibat Kişisi 

Signature of the contact person: 

Date: 22 Haziran 2011 

 

Place: Palu/ELAZIĞ 

Name and position of the Head of 
institution/organisation: 

Abdurrahman EMİNOĞLU 

        Okul Müdürü 

Signature of the Head of institution/organisation: 

 

 

 

Stamp of the institution/organisation  
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