Eurodesk Temas Noktası
Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa
faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. 35 Avrupa
ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı
bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.
Eurodesk hizmetleri şunları içerebilir:


Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle),





Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,
Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,



Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.





Türkiye’de toplamda 58 ilde 140 Eurodesk Temas Noktası bulunmaktadır. Van İl Milli Eğitim
Müdürlüğü bu temas noktalarından biridir.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2019 II.Dönem Eurodesk Faaliyetleri
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eurodesk Temas Noktası olarak Haziran 2019’dan itibaren
aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir:
1. Eurodesk Değerlendirme Toplantısı
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Eurodesk İrtibat Kişisi G.
Ezgican KIZILOK, Eurodesk Türkiye’nin Ankara’da
gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısına katılmıştır.
Tüm temas noktasının katıldığı bu toplantıda altı aylık
değerlendirmeler yapılmış ve on kişilik bir organize ekibi
olan “Kolaylaştırıcı” kişiler belirlenmiştir. İrtibat kişimiz
de bu organize ekibinin içinde yer almıştır. Bu ekip
özellikle bu sene dördüncüsü yapılan Eurodesk Fuar’ının
organizasyonunda aktif olarak görev alacak olan, ağdaki
sorunlara çözüm önerileri getirip eylem planları yapan,
ailenin beyin ekibidir.

2. “Time to Move” Faaliyetleri
“Time to Move” her yıl Ekim ayı içerisinde gençler için organize faaliyetlerdir. Bu faaliyetler
katılımcıları için yüzlerce fırsatı; uluslararası projelere dahil olma, Avrupa’yı keşfetme ve
geleceğiniz için gerekli tecrübeler edinme fırsatı sunmaktadır. Tüm faaliyetler Eurodesk
Temas Noktaları tarafından organize edilir ve bu kişiler gençlere uluslararası projelere katılım
olanakları hakkında bilgi vermeye hazır olur. Bir kaç aylığına başka bir ülkede nasıl gönüllü
olabilirim, öğrenci değişim programlarına nasıl katılabilirim, yurt dışında nasıl staj
yapabilirim gibi gençlerin merak ettiği sorular bu faaliyetlerde cevaplanır.
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Time to Move” 2019 Faaliyetleri
-

Fen Liseli Gençler Eurodesk’le Buluşuyor – İpekyolu İMKB Fen Lisesi

-

“Geleceğin Öğretmenlerine Avrupa Fırsatları” - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim
Fakültesi

3. Eurodesk Kolaylaştırıcılar Toplantısı
Ankara’da gerçekleştirilen iki günlük toplantıda organize ekibi Aralıka ayında yapılacakolan
büyük Eurodesk Fuar’ının planlamasını yaptı ve fuar alanını ziyaret etti. Fuar’da konuşma
yapacak kişiler, düzenlenecek atölyeler, fuar alanının tasarımı gibi konular titizlikle belirlendi.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

4. Eurodesk Fuarı
18 Aralık 2019’da ODTÜ’de düzenlenen
Eurodesk Fuar’ına Van İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden 5 kişi katıldı. İrtibat kişisi
G.Ezgican KIZILOK’la birlikte AR-GE
ekibinden Betül BEKYİĞİT SUBAY,
Burhan DEMİR; ilimizde görev yapan
genç
ve
dinamik
öğretmenlerimiz
arasından belirlenen Sadullah DEGERALP
ve Zeynep ARAS katılımcı olarak seçildi.
300’den fazla gencin katıldığı fuar
alanında Van Valiliği AB Proje
Koordinasyon Merkezi ile aynı standı
paylaştık. Standımızda hem ilimizi, hem kültürel öğelerimizi hem de Eurodesk Temas Noktası
olarak yaptığımız çalışmaları, proje çıktılarımızı sergiledik. Fuar’ın açılış konuşmasını yapan
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk KAYMAKÇI ve Türk Ulusal Ajansı Başkanı standımızı
ziyaret ederek bizleri şereflendirdi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuar alanında bir
de atölye düzenledi. Forum Tiyatro atölyesinin
amacı ayrımcılık, şiddet, istismar gibi olaylar
hakkında katılımcı gençlerin farkındalığını ve
empati kurabilme yeteneklerini arttırmaktı. 100
dakika süren atölye 20 katılımcı ile
gerçekleştirildi. Gençler başlarına gelen kötü
olayları sahneleme cesaretini göstererek, bu
olaylarda nasıl
davranılması gerektiğini
tartıştılar. Atölye çalışması büyük beğeni
topladı, Eurodesk ulusal koordinatörü Meltem
VALANDOVA’dan teşekkür aldı.

