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Junija smo odšli na zaključno srečanje projekta Smileys v Izmir.

Polni pričakovanj smo se veselili še zadnjega srečanja z našimi partnerji, s katerimi

smo v dveh letih doživeli kar nekaj zanimivih in nepozabnih trenutkov.



Dogodku primerno so nam otroci in učitelji šole Ali Kuşçu pripravili 

veličasten plesni nastop, z močno domoljubno noto.



Na delavnicah je vsaka država partnerica predstavila svoj del opravljenih obveznosti in 

izdelke projekta.

Pripravili smo zaključno poročilo, ki ga mora vsaka država oddati svoji nacionalni 

agenciji in s čimer bo projekt Smileys tudi uradno zaključen.

Drug drugemu smo podarili darilca, ki so jih izdelali otroci.

Ravnatelj koordinatorske šole, g. Fikret Sönmez, je vsem udeležencem podelil priznanja za 

udeležbo in dosežen uspeh.



Ponovno smo obiskali otroke in učitelje šole Ali Kuşçu, ki so nas lepo sprejeli in nas bili veseli. 

Predstavili so nam potek učne ure in metode dela.

V času obiska smo obiskali tudi zasebno šolo in vrtec Nokta Koleji, ki se že po zunanji podobi 

močno razlikuje od javnih šol.



En dan je bil namenjen ogledu znamenitosti.

Gostitelji so nas peljali na prelepo plažo Çeşme, čare njene lepote pa smo zaradi 

hladnejšega vremena okusili le s kopnega.

Obisk bazarja Kemeralti v Izmirju je bilo prav posebno doživetje. Vsak izmed nas je 

našel kakšen spominček  za svoje domače in sodelavce, najlepšega,spomin na 

nepozabno izkušnjo,  pa ostane nam.



Namen projekta je bilo zmanjšati odsotnost otrok v vrtcu, ki je bila zaznana predvsem v 

Turčiji. Po rezultatih ankete in rednem spremljanju prisotnosti skozi celotno obdobje 

projekta, se je prisotnost otrok v vrtcu Ali Kuşçu povečala, pri čemer nekaj zaslug 

zagotovo lahko pripisujemo izmenjavi dobre prakse in zgleda, ki smo jo partnerji prinašali 

na skupna srečanja.

Projekt je finančno podprt s strani Evropske komisije v obliki dotacije po programu Vseživljenjsko učenje.
Za vsebino publikacije je izključno odgovoren avtor, Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo informacije.


