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1. Farklı Arvrupa kültürleri ve alt kültürlerinin özellikleri üzerinde
Uluslararası rapor: Bu raporun bazı önemli bulguları şunlardır:
• Ortak ülkelerde farklı durumlar vardır : kültürlerin birleşimi ,dinler ve etnik
kökenler her birine has yapıdadır.Özellikleri benzerlik gösterse de aynı
zamanda farklılar da vardır.
•Yetişkin eğitmeni eğitiminde
göz önünde bulundurulması gereken
medyanın çok kültürlü toplumlarda kilit bir rol oynuyor oluşudur.
•Yerel düzeyde varolan farklı etkinliklerin birleştirilmesi gerekmektedir.
•İncelenen ülkelerde kültür ve din çatışmalarına uygun konular yoktur.
• Çok kültürlülük deneyimine karşı isteksizlik var ve bu büyük oranda
karşılıklı bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
• Anketler ,görüşmeler ve odak grupları yoluyla yapılan araştırmamızda elde
edilen nötr yanıtların fazlalığı farklı kültürelere ait kişiler arasında karşılıklı
bilgi ve iletişimsizlik eksikliğinin sonucudur.
Projemizin araştırma kısmı Us&Them(Biz&Onlar) projesinin ne kadar gerekli
olduğunu göstermiştir çünkü hala toplumlarımızda gerçek çok kültürlülüğün
geliştirilmesi için eğitim ve çalışma alanında yapılması gereken çok şey
vardır.
2. Yetişkin Eğitmenlerinin eğitim kursu için müfredat‘’Tölerans ve daha iyi
işbirliği için çok kültürlü ve çok etnik yapılı yetişkin öğrenci gruplarının
yönetimi’’: yetişkin eğitmenlerinin becerilerini geliştirmelerine yardımcı
olmayı hedeflemektedir. Çok kültürlü eğitim için kavramsal tanımlar
,öğrenme hedefleri ve çıktılarını içermekte ve eğitmenlere pratik öneriler
,materyaller ve kaynaklar sağlamaktadır.Projemizdeki yetişkin eğitmenlerinin
harmanlanmış öğrenimi için temel teşkil etmektedir.
3.Yetişkin Eğitmenlerinin eğitimi kurs planı : harmanlanmış öğrenme için
bilgi sağlamaktadır : yüzyüze eğitim (20 saat), online eğitim (20 saat) veEylül
2016 Lizbon’ daki eğitim (40 saat).
4.Online eğitim için modüllerin tasarımı : 2 bölümlü 3 modül,her biri ismen:
M1 “Yetişkin Eğitmenlerinin Eğitim Gereksinimi”; M2 “‘Kapsayıcı’
Öğretmen”; M3 “Öğrencileri Destekleme”.
5. İkinci toplantı: 6 ve 7 Nisan 2016 tarihlerinde Drogheda (İrlanda) da
gerçekleştirildi. Sonuçlar ve bu zamana kadarki kazanımlar incelendi ve
sonraki görevler ve aktiviteler dikkatli bir şekilde planlandı.

Personel katılımlı eğitim etkinliği 15 ve 19 Şubat 2016 tarihleri arasında Roma’ da
gerçekleşti. Bu eğitim hareketliliğinin ev sahipliğini ve organizatörlüğünü Italyan
ortak STAFF CONSULT s.r.l. yaptı.Eğitim Yetişkin Eğiticileri Müfredatının gelişiminde
ve Yetişkin Eğiticilerinin harmanlanmış öğreniminin hazırlanmasında temel
oluşturdu. Eğitim sırasında katılımcılar kurumları ziyaret etme ,profesyonellerle
tanışma ve Us&Them projesinin başlıklarına uyumlu konularda uzmanlardan
konferans dinleme fırsatını elde ettiler.Eğitim aktivitelerinin ve iyi örneklerin
paylaşımının yapıldığı kurumlar : Halk Kütüphanesi “G. Mameli”; Celio Azzurro ECEC
Centre – mülteci ve İtalyan çocukları kabul merkezi; Caritas-Migrantes Roma;
İtalyan dili mülteci okulu; Centro Iniziativa Democratica Insegnanti; Roma modern
sanat müzesi “MAXXI Museum of XXI century art MAXXI”.
Her ziyaret ve dersten sonra tartışma ,çalışma ve yuvarlak masa gibi ilave aktiviteler
yapıldı ve eğitim başlangıç ve final degerlendirmelerini de içerdi.

Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret edin :
www.us-and-them.eu

SONRAKİ ADIMLAR
►Portekizli ortak ANJAF yetişkin öğrencilerin eğitimi
hareketliliğine ev sahipliği yapacak. Eğitim 5 gün sürecek ve
25 ve 30 Eylül tarihleri arasında Lizbon ,Portekiz’de olacak.
►Üçüncü proje toplantısı 22/23 Kasım, 2016 da
Nicosia – Kıbrıs da yapılacak.
►Yetişkin Eğitmenlerinin El Kitabı I şu an gelişim aşamasında
ve en yakın sürede tamamlanacak.
► Eylül 2016 da Yetişkin Öğrencilerin El Kitabı II tasarımına
başlanacak.
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