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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Gümümüzde, çok dillilik her zamankinden daha fazla önem
taşımaktadır. Yabancı bir dil bilmek son derece önemli hale
gelmiştir. Bu nedenle, projenin çıktıları, okul müdürleri
arasında yabancı dil eğitiminin kalitesinin arttırılması için bir
ağ kurulması; öğretmenler arasında yabancı dil eğitiminin
kalitesine yönelik unsurlarla ilgili ortak ve çok kültürlü bir anlayış
ile diyalog oluşturulması; yabancı dil eğitiminin kalitesinin
arttırılmasını amaçlayan yeni konseptler uygulanması; karar
vericiler ve politika belirleyiciler, STK’lar, özel okullar ve
devlet okulları, veliler ve eğitim sektöründeki diğer aktörler
arasında erken ve genç yaşlarda yabancı dil eğitimine ilişkin
farkındalığın arttırılması ve eğitim sektörünün kaliteli yabancı
dil eğitimi için alternatif konseptleri desteklemeye yönelik
teşvik edilmesi olacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de çalışma ziyaretleri ve
çalıştaylar
• Saha ziyaretleri ve çalıştayların analizine yönelik
değerlendirme çalıştayı
• İyi Uygulama Rehberi, Karşılaştırma Raporu ve
Sürdürülebilir Stratejik Plan Hazırlanması
• Bir internet platformunun geliştirilmesi
• “Yabancı dil öğreniminin önemi” Konferansı
• Medya ve İletişim Faaliyetleri
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Projenin amacı, yabancı dil öğrenimi açısından
Avrupa’nın eğitim seviyesine ulaşabilmek amacıyla,
Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki okullar arasında
üniversite öncesi eğitimin tüm seviyelerinde
yabancı dil öğretiminin kalitesinin geliştirilmesine
ilişkin karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir işbirliğinin
arttırılmasıdır. Projenin sonunda, Türkiye ve Avrupa
ülkelerindeki okullar arasında üniversite öncesi
eğitimin tüm seviyelerinde yabancı dil öğretiminin
kalitesinin geliştirilmesine ilişkin karşılıklı anlayış
ve sürdürülebilir işbirliği, Türkiye’de ikinci bir dil
öğrenimine ilişkin başarı oranını arttırmış olacaktır.

