
BÜLTEN 3 / OCAK 2017 

US & THEM(Biz ve Onlar): 
çok kültürlü bir dünyada daha iyi yaşamak için  

diyalog,tölerans,işbirliği! 
Project no: 2015-1ROO1-KA204-015131 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİZE ULAŞIN: 
 
1. GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ (koordinatör)   
www.gie.ro 
*Georgeta Chirleşan  g.chirlesan@gie.ro 
2. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD    
www.cardet.org 
*Charalambos Vrasidas pambos@cardet.org 
3. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA   www.fuem.es 
*Consuelo García Sánchez consugar@um.es 
4. LOUTH AND MEATH EDUCATION AND TRAINING BOARD 
www.meathvec.ie  
*Elizabeth Lavery elavery@lmetb.ie 
5. STAFF CONSULT S.r.l.  www.staffconsult.it 
Francesco Lembo    lembo.francesco@gmail.com 
6. ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA A ACÇÃO FAMILIAR 
www.anjaf.pt 
*Ana Sofia Da Silva s.silva@anjaf.pt 
7. ÇAN İLÇE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ    www.can.meb.gov.tr  
*Elif Soydemir soydemirelif@yahoo.com 
8. COLEG CAMBRIA www.cambria.ac.uk 
*Simon Hughes    Simon.hughes@cambria.ac.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÇOKTAN TAMAMLADIK… 
  

“’Tölerans ve daha iyi işbirliği için çok kültürlü ve çok etnik yapılı yetişkin 
öğrenci gruplarının yönetimi” başlıklı YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN EĞİTİM 
KURSU Ortak ülkelerden 35 yetişikin eğitmeni kursa katıldı (her kurumdan  
2-3 kişi). Kurs üç bölümdü:  
a) Yüzyüze eğitim : Her ortağın kendi ülkesinde alınan 20 saatlik pedagojik, 
kültürel ve dilsel eğitim  
b) Online eğitim : CARDET (Kıbrıs) tarafından hazırlanan ve   onların 
MOODLE portalları yoluyla edinilen 20 saatlik online eğitim. Eğitim üç 
bölümden oluşuyordu , yani:  

 Modul 1 “Yetişkin eğitmenlerinin eğitim gereksinimi”  

 Modul 2 ”Kapsayıcı Öğretmen”  

 Modul 3 “Öğrencileri Destekleme”  
c) Yurtdışında eğitim hareketliliği: 40 saatlik yüzyüze eğitim  yetişkin 
eğitmenleri tarafından Lizbon ‘da Portekizli ortak ANJAF da tamamlandı. 
Eğitim 5 gün sürdü (25 ve 30 Eylül 2016) ve  Çok kültürlülük ve Kültürlerarası 
Eğitim ,Göç ve Vatandaşlık ,Yetişkin Eğitimi ve Medya Farkındalığı gibi 
konulara  değindi.Aktiviteler her gün 8 saati kapsadı ve konferanslar 
,sunumlar ,münazaralar ,workshoplar ,tartışmalar ,yuvarlak masa , başlangıç 
ve sonuç değerlendiremelerinden oluştu.Ortaklar profesyoneller ve 
uzmanlarla etkileşimde bulundular ve bu da onların çok kültürlülük 
perspektifini genişletti ,anlayışlarını artırdı ,kültürel , dinsel ,ırksal ve etnik 
bakış açıları karma toplumlardaki huzurlu şekilde yaşama üzerinde yaklaşımı 
anlamayı pekiştirdi.  
 

…VE HALA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ… 
  
“Diğeri”nin yerinde bir gün’’ başlığıyla  ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA 
YAŞAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN EL KİTABI II.El kitabı yetişkin eğitmenlerine 
yöneliktir.Kitap,  ders planları ve pratik uygulamaları içerecek ,ancak aynı 
zamanda ,amacımız kullanıcılara herhangi  çok kültürlü bir gruba uyabilen 
örnekler ve hatta eğitmenlere yeni çok kültürlü gruplar /bağlamlar için kendi 
ders planlarını ve aktivitelerini dizayn etmelerine izin vermeyi sağlamak 
olduğu için ,genel itibariyle yeniden yapılandırılanilir  bir araç ve geniş ölçüde 
kullabilir olacaktır. Bu el kitabı yetişkin eğitmenlerini verilen dersler ve 
aktivitelerle sınırlamadan çok kültürlü yetişkin öğrenci gruplarıyla  nasıl 
çalışacaklarıyla ilgili onlara ilham veren bir model olmayı amaçlamaktadır. 

SONRAKİ ADIMLAR 
  
►Uzmanlar ve paydaşlarla bir workshop düzenlenecek , onlara   
“Çok kültürlü toplumlarda yaşayan öğrenciler için el kitabı  II” 
tanıtılacak, el kitabı onların geri dönütleriyle düzeltilip, 
bitirilecek. 
►Her ortağın kendi ülkesinde Şubat , 2017 ‘de  yetişkin öğren-  
cilere(çok kültürlü toplulukların vatandaşlarına )yoğunlaştırılmış 
bir kurs  uygulanacak.Kurs El Kitabı II yi baz alacak. 
►Yoğunlaştırılmış kursun sonuçları ve geri dönütleri üzerinden 
durum çalışmaları incelenecek. 
►23/24 Mart ‘ta Murciya ,İspanya ‘da dördüncü proje 
toplantısı yapılacak . 
 

‘’The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein." 
 
 

 ÜÇÜNCÜ PROJE  TOPLANTISI                                                                                                                           
 

Üçüncü proje toplantısı  22 ve  23Kasım tarihlerinde Nicosya ,Kıbrıs ‘ta yapıldı.. Yedi 
ortak kurum her birinden bir –iki temsilciyle toplantıya katıldı.Bu üçüncü toplantının 
hedefleri ; kazanımları , beklemedeki aktiviteleri ve ileriki işleri /görevleri görmek 
için projenin ilerleyişine genel bir bakış atmak ;büyük oranda El Kitabı II nin 
detaylandırılması ve yetişkin öğrenciler için yoğunlaştırılmış kursun hazırlanmasına  
 odaklanmak ;yönetim ve yayılma /sürdürülebilirlik aktivitelerini analiz etmekti. 
Toplantı, proje sürecinin ikinci yılında tamamlanacak fikrisel çıktılara ilişkin ana 
aktiviteleri ve bitiş tarihlerini belirlemek ve onlara karar vermek adına 
önemliydi.Toplantı sonunda ayrıca bir  toplantı  Yönetim Komitesi (YK) organize 
edildi. 
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