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Umuyoruz hepiniz iyisinizdir ve keyifli bir 

yaz geçirmişsinizdir.   

Nisan ayındaki son bültenimizden bu yana çok 

şey oldu! 

Döngüsel Davranış İndeksi tamamlandıktan 

sonra, CLAY ekibi tamamen CLAY eğitim 

materyallerini geliştirmeye odaklandı. 

13.07.2021 yaz tatili öncesi 3. sanal 

TPM'mizde eğitim içeriğini sonlandırdık ve 

dijital eğitim materyallerini oluşturmak için 

yeni bir araç üzerinde karar kıldık: 

“Articulate Rise". 

Bu yeni araçla daha fazla etkileşim 

oluşturabilir ve ayrıca dijital eğitim 

materyallerine öğrenci takibini dahil etmek ve 

kullanmak için LMS (Learning Management 

System) entegrasyonu için indirilebilen 

dosyaları sunacağız! 

bit ve ProEduca yaz boyunca öğrenciler, 

öğretmenler ve eğitmenler için dijital 

materyalleri ve kılavuz belgelerini 

güncellemiş ve kalite kontrolünden 

geçirmiştir ve tüm ortaklar İngilizce sürümü 

dahili olarak test etmiştir. 

Eylül ayı boyunca tüm eğitim materyallerinin 

İngilizce versiyonu güncellenmiş ve 

sonuçlandırıldı. 

ad been finalized, the CLAY team fully 

Proje Süreci Ortaklar 

 
AUSTRIA 

Bit management Beratung GmbH 
www.bitmanagement.at 

www.proceed.co.at 

 
CZECH REPUBLIC 

ProEduca z.s. 
www.proeduca.cz 
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Training 2000 

www.training2000.it 
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Solution Based Training and Consultancy 
www.sbtc-tr.com 
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http://www.training2000.it/
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Online toplantılar? 

 

Her zamanki işler ! 😊 

 

29 Eylül'deki sanal TPM ile, İngilizce sürümünü 

tamamladık ve İngilizce sürümün çevirisini başlattık 

ve proje web sitesi/OER platformu aracılığıyla 

yayına girdik. Bu platform Ekim 2021'in sonunda 

çevrimiçi olacaktır. 

Buna paralel olarak Almanca, İtalyanca, Çekçe ve 

Türkçe ortak dillerine de tercüme yapmaya 

başlıyoruz. Ocak 2022'de tüm ulusal dil 

sürümlerinde CLAY eğitim programının son halinin 

yayına girmesini sağlamak için Kasım ve Aralık 

aylarında ulusal sürümleri test edeceğiz! 

 

Sonraki Adımlar CLAY Snapshot 

Bizi Ziyaret Edin! 

CLAY Websayfası  

CLAY  Facebook 

 

 

CLAY Projesi Ocak 2022'de sona erecek. Devam 

eden COVID-19 pandemisine ve tüm ortak ülkelerde 

zorlu bir yaza aşırı hava sıcakları, yangınlar vs. 

rağmen, CLAY'i zamanında bitireceğimizden eminiz. 

İklim değişikliği siyasiler, politika yapıcılar ve biz 

vatandaşlar için giderek daha önemli bir konu haline 

geliyor! Bu, gençleri döngüsel ekonomi kavramı 

konusunda eğitmenin önemini açıkça vurguluyor ve 

proje sonuçlarımızla olumlu bir etki elde etmeye 

yönelik son adımları atma motivasyonumuzu 

artırıyor!  

 

Son Çeyrek 

https://www.clay-project.eu/tr/
https://www.facebook.com/clay1project

