
Comenius Regio

Tytuł projektu

Zajęcia ponadprogramowe w szkołach
( eng. Extra curricular activities at schools )



Partnerzy z Turcji:

- Zarząd Systemu Edukacji Narodowej Prowincji Sivas,

- Szkoła Podstawowa im. Nam ka Kemala,

- Uniwersytet w Sivas, wydział Edukacji,



Partner I ( koordynator )

Zarząd Systemu Edukacji Narodowej Prowincji Sivas 

ang. Sivas Provincial National Education Directorate
tur. SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 



Partner II

Szkoła Podstawowa im. Nam ka Kemala

ang. Namık Kemal Primary School
tur. NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU



Partner III

Uniwersytet w Sivas, wydział Edukacji

ang. Cumhuriyet University, the Faculty of Education 
( Republic University , the Faculty of Education )

tur. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ



Główne założenia projektu:

- zwiększenie jakości wszelkich usług edukacyjnych,
- promocja oraz rozwijanie oferty zajęć ponadprogramowych,
- poznanie systemu edukacji oraz systemu organizacji 
wszelkich zajęć dodatkowych w Turcji,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz innymi 
pracownikami związanymi z tematyką projektu,
- wprowadzenie innowacji oraz nowych rozwiązań w ramach 
współpracy partnerskiej. 



Komunikacja oraz 
zarządzanie projektem:

- dla każdego z partnerów wybrany zostanie koordynator,
- Partnerzy ustalą zadania oraz podzielą role,
- Partnerzy ustalą odpowiednią strategię komunikacyjną w celu 

zwiększenia efektywności współpracy,
- Partnerzy wymienią się swoimi danymi teleadresowymi,
- Wszelkie informacje dotyczące projektu będą dostępne dla 

wszystkich partnerów,



Komunikacja oraz 
zarządzanie projektem:

- Zorganizowane zostaną spotkania pomiędzy partnerami 
polskimi oraz tureckimi ( wizyty u poszczególnych partnerów, 
sesje formalne, wymiana doświadczeń oraz pomysłów, 
projektowanie zadań, koordynacja oraz ocena prac, etc. ).



Sivas

Sivas leży w środkowej Turcji, nad rzeką Kızılırmak. W 
starożytności miasto to należało do Armenii. W regionie panuje 
klimat kontynentalny – lato jest suche i gorące ( 30 0 C ), a zima 
mroźna oraz śnieżna ( - 10 0 C ). Miasto znane jest z kultu 
Czterdziestu Świętych Męczenników z Sebasty. Wiele zabytków 
starożytnych oraz średniowiecznych znajduje się w Sivas. Miasto 
jest siedzibą klubu piłkarskiego Sivasspor. 


