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Bu Erasmus+ KA2 projesi, 2000 yılında AB 

tarafından benimsenen “Çeşitlilikte 

Birleşme” sloganından esinlenilmiştir. 

Projenin temel amacı, farklı kültürlerden ve 

geçmişlerden gelen insanların birbirlerinden 

öğrenmeleri ve birbirlerinin farklılıklarına 

saygı duyduklarında daha fazla birleşmeleri 

için yollar bulmaktır. Kültürel Miras, bu 

alışverişi kolaylaştırmada ve daha derin bir 

kimlik duygusunu desteklemede temel bir 

rol oynamaktadır.
PROJE

BAĞLAM / PROJENİN ARKA PLANI

Bu proje, İtalya, Yunanistan, İspanya, Türkiye ve İngiltere'den 
olmak üzere 5 ortaklı bir Erasmus+ KA2 Stratejik ortaklık 
projesidir. Bu projenin üzerinde durduğu iki ana başlık 
vardır.

İlk olarak, Avrupa Birliği'nin 2000 yılında “Çeşitlilikte 
Birleşme” olarak benimsediği slogandan ilham aldık. Son 
yıllarda Avrupa “mülteci krizleri” nin merkezinde 
olduğundan, bu projeyi ve sonuçlarını sloganı göçmenlere 
genişletme amacıyla kullanmak (Bu uygulamada göçmen 
terimini mülteciler, ekonomik göçmenler, sığınmacılar da 
dahil olmak üzere geniş anlamda kullanacağız.) ve ayrıca 
yerli halkın birbirlerinden öğrenmesini ve sonuç olarak 
çeşitliliğe saygı göstererek daha da birleşmelerini 
sağlamanın yollarını bulmak istiyoruz.

İkinci olarak, bu proje Kültürel Mirasa hitap edecektir. Bu 
miras, göçmenlerin ev sahibi ülkeye geldiklerinde ve 
yerleştiklerinde yeni evlerinin kültürel mirasını 
derinlemesine anlamaları için esastır. Aynı zamanda ev 
sahibi topluluk için korku ve önyargıların üstesinden 
gelmenin en iyi yolu, göçmenlerin kültür mirasının zenginliği 
hakkında bilgi edinmektir. Karşılıklı alışveriş yollarını 
kolaylaştırarak, bu proje yalnızca göçmenlerin dahil olma 
sürecine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda 
yetişkin göçmenlere Avrupa kültürü hakkında yeni beceriler 
kazanma ve kendi kültürel miraslarını başkalarına nasıl 

PROJENİN HEDEFLERİ
Sosyal içermeyi teşvik etmek, ayrımcılık ve klişelerle 

mücadele etmek,

aktaracaklarına dair ipuçları ve yöntemler kazanma şansı 
verecektir. Hem öğrenme hem de öğretme becerileri, bir 
iş bulma ve/veya bir iş kurmak için güven oluşturma 
konusunda daha fazla şans elde etmenin temelini 
oluşturmaktadır.

Kültür yoluyla yoksullukla mücadele etmek,

Kültürel miras alanında girişimciliği ve girişimcilik 
becerilerini geliştirmek,

Hem vatandaşlar hem de göçmenler için bir Avrupa 
kimliği tanımlamada kültürel mirasın kilit rolü konusunda 
farkındalık yaratmak,

Öğrenmeyi eğitim ve kimlik oluşturma ile birleştirmek,

Sadece turistik bir yönün ötesinde, kültürel mirasın 
yeni yollarını veya anlayışını ve kullanımını teşvik etmek,

Yetişkin göçmenlerle çalışan kilit kişileri, kültürel 
mirasla ilgili öğrenme ve öğretme becerilerini 
geliştirmeye teşvik etmek,

Toplumsal değişimleri başlatmak için kültürel mirası 
kullanmak,

Kültürel miras, sosyal içerme ve girişimcilik alanında 
yerel topluluklar ve kurumlar arasında köprüler kurmak,

Cinsiyet eşitlik, ayrımcılık yapmama ve sosyal 
içermenin dahil olduğu eşitliği teşvik etmek,

Örgün ve yaygın eğitimde dijital teknolojilere erişim ve 
bu teknolojilerle etkileşimde farklılıkların azaltılmasına 
yönelik yeni yaklaşımları teşvik etmek.


