
 

 

HEDEF 

Projenin amacı, Avrupa'da-
ki yetişkinleri mevcut sınır 
ötesi eğitim fırsatları hak-
kında bilgilendirmek için 
var olan başarılı bir kavramı 
aktarmaktır. Bu amaçla 
proje ortakları web tabanlı 
araç olan geocaching'i kul-
lanmaktadır. 
Proje ortakları, toplam 180 
mesleki eğitim ve öğretim 
kurumu (katılımcı ülke ba-
şına 30) ve bu mesleklerde 
projedeki tüm katılımcı 
ülkelerdeki mevcut kariyer 
ve eğitim fırsatları hakkında 
bilgi toplar ve hazırlar. Bu 
bilgiler daha sonra tüm 
proje ortaklarının dillerine 
tercüme edilir ve 
www.neocraft.info ve geo-
caching.com ve / veya 
www.opencaching.de ad-
reslerinde yayınlanır. 
 

İHTİYAÇ 

Proje ortakları, araştırma 
sırasında, AB düzeyinde ve 
farklı dillerde, mesleki eği-
tim ve öğretim kurumları 
ve mevcut kariyer ve eğitim 
fırsatları hakkında yetişkin-
leri bilgilendirmek için bir 
araç olarak geocaching kul-
lanan hiçbir girişimin bu-
lunmadığını tespit etmiştir. 
AMAÇ 

Ortaklar, bölgesel profes-
yonel eğitim ve öğretim 
kurumlarına resmi olmayan 
bir şekilde bilgi sağlamak ve 
bu bilgileri kariyer planla-
ması ve eğitim danışmanlığı 
fırsatları üzerine yararlı 
önerilerle tamamlamak için 
bu projeye katkıda bulun-
mak istiyorlar. 

Buna ek olarak, proje, proje 
aracılığıyla erişilen yetişkin-

lerin dijital okuryazarlığını 
geliştirmek için stratejik bir 
yaklaşım olarak hareket 
etmektedir, çünkü geocac-
hing ve web sitesi gibi diji-
tal medya ve araçlarının 
kullanımını eğlenceli bir 
şekilde öğrenmişlerdir.  
HEDEF KİTLE 

Hedef kitle, mesleki eğitim-
de çok az ya da hiç yer al-
mayan yetişkinlerdir. 

Proje ortakları, bu Erasmus 
+ projesi ile özellikle aşağı-
daki kişilere hitap etmek ve 
ulaşmak ister: 

1. Eğitsel olarak dezavan-
tajlı yetişkinler (yaşlı çalı-
şanlar, iş arayan kişiler, göç-
menler) 

2.Birincil hedef grubun 
Danışmanları / Koçları 
(bakınız nokta 1) 

Proje Hakkında 

Bu projenin sınır ötesi yaklaşı-
mı çeşitli şekillerde önemlidir: 
1. Uluslararası işbirliğinin des-
teklenmesi 

2. Hedef grubun ulusötesi 
hareketlilik bilincinin destek-
lenmesi      
3. Proje çalışanlarının dil bece-
rilerinin geliştirilmesi (proje içi 
iletişimde İngilizce kullanımı) 

4. Eski bir LdV projesinden 
altı diğer ortak ülkeye çok 
başarılı bir yaklaşımın aktarıl-
ması. 

5. Almanya Ulusal Ajansı 
(BIBB), raporunda NeoC-
raft'ın önceki projesi için şun-
ları doğruladı: “Ortak ülkeler 
ve ağları arasında daha fazla 

işbirliği için sürdürülebilir 
etkisiyle diğer ülkelerdeki kül-
tür ve uzmanlık seviyelerine 
yüksek Avrupa değeri kattı” 
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· Kick-Off Meeting  
30.09.2016/03.10.2016  
Hosted by:                       
WHKT                           
in  Munich,Germany.    

                                          

· 2nd Multilateral Meeting 
20.22.2017/22.02.2017  
Hosted by:            
Club Life Long Learning            
in Begheim-Salzburg, 
Austria  

 

· 3rd Multilateral Meeting 
6.07.2017 09.07.2017 
Hosted by:               
Dixtior Consulting          
in Lisbon, Portugal    

 

· 4th Multilateral Meeting  
29.10.2017-31.10.2017 
Hosted by:             
Cnet Group Ltd in         
Varna, Bulgaria     

    

· 5th Multilateral Meeting 
23.02.2018 -26.02.2018 
Is going to be hosted by: 
Prospero AG                
in Vaduz, Liechtenstein   

  

· 6th Multilateral Meeting 
18.05.2018-21.05.2018 
Is going to be hosted by:   
Datca MEM                        
in Datca, Turkey 
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