GENEL BAKIŞ

REACH- OUT
PROJESİ
3.BÜLTEN

REACH-OUT projesi, gençlik çalışanlarının
göçmen ve mülteci gençlere destek olma
konusunda yeterliliklerini geliştirmeye
yönelik yenilikçi bir eğitim programı
geliştirmeyi ve mesleki gelişimlerine
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Proje 4 farklı ülkeden 6 kuruluşun
ortaklığından oluşmaktadır.

MAYIS 2018

Katılımcıların Ağzından (JAW)
Gerhard Konrad, gençlik çalışanı

Şubat 2018 döneminde tüm proje
ortakları projenin ikinci ana çıktısı olan
“Eğitim Müfredatı ve Materyalleri” ile
ilgili projenin hedef grubu olan gençlik
çalışanlarının görüşlerini almak üzere
Yerel Uygulama Çalıştayları
düzenlediler.
Bu yerel uygulama çalıştaylarına toplam
52 gençlik çalışanı katıldı.

Yerel Uygulama
Çalıştayları

Yerel Uygulama Çalıştayı çok ilgi çekiciydi.
İki günlük çalıştay çok aktif geçti. Tüm
katılımcılar kendi mesleki deneyimleri ile
katkıda bulundular, karşılıklı görüş alış
verişi çok verimli oldu. Genç göçmen ve
mültecilerle çalışma konusu birçok yönüyle
tartışıldı ve ele alındı. Geliştirilen öğretim
materyalleri ve etkinlikler ile konunun
karmaşık yanları çok iyi ele alındı. Ayrıca
zorlu durumlar ile ilgili alternatif çözümler
tartışıldı.
Bu çalıştay ile ilgili çok olumlu anılarım var.

Ortak Personel
Eğitimi
Ortak kurumların personeli 5 gün süren bu
interaktif eğitime katılarak göç ve gençlik
alanında görüş alış verişinde bulunma ve
deneyimlerini paylaşma imkânı buldu.

Katılımcıların Ağzından (JAW)
Sigrid Fischer, gençlik çalışanı
"Teorik bilgilerin yanı sıra farklı eğitim metotlarının
denenmesi bence özellikle değerli çünkü tüm
bunları yaptığım işte kullanabileceğim. Kısacası
Türkiye’de geçirdiğim zamanın benim için kişisel
ve mesleki anlamda çok verimli olduğunu
söyleyebilirim."

ÜÇÜNCÜ FİKRİ ÇIKTI

REACH OUT proje ortakları hali hazırda
üçüncü fikri çıktı olan Eğitmen Elkitabı’nın
içeriğinin geliştirilmesi üzerinde
çalışıyorlar. Eğitmen Elkitabı, genç göçmen
ve mültecilere yönelik eğitim ve programlar
geliştirmek isteyen gençlik çalışanları için
faydalı araçlar ve ipuçları sunan yararlı bir
kaynak olacak.

EĞİTMEN
ELKİTABI
gençlik çalışanlarını genç göçmen ve
mültecilerle çalışma konusunda eğitecek
gençlik eğitmenleri için faydalı bir kaynak

HAZIRLIK SÜRECİ
Eğitmen Elkitabı, projenin ikinci fikri
çıktısı olan “Eğitim Müfredatı ve
Materyalleri” ile bağlantılı olacak ve
genç göçmen ve mülteciler ile çalışma
konusunda faydalı ipuçları, eğitim
kaynakları, yöntem ve teknikler, eğitim
ihtiyaçlarının analizi, öğrenme stilleri ve
eğitim materyallerinin nasıl
geliştirileceği konusunda tavsiyeler
içerecek.

Eğitmen Elkitabı beş bölümden oluşacak:
Bölüm 1: Eğitim İhtiyaçlarını Değerlendirmek
Bölüm 2: Yetişkin Öğreniciler ve Öğrenme Stilleri
Bölüm 3: Eğitim Planı Hazırlamak
Bölüm 4: Öğretim Metotları ve Materyal
Geliştirme
Bölüm 5: Eğitimlerin Değerlendirilmesi

İSTANBUL
Eylül, 2018
Projenin sonuçlarını ve çıktılarını hedef
gruplar ve toplumla paylaşmak amacı ile
İzmir (Türkiye), Floransa (İtalya), Selanik
(Yunanistan) ve Graz (Avusturya)’da
Yerel Çoğaltıcı Etkinlikler düzenlenecek.

Çoğaltıcı
Etkinlikler
ve Kapanış
Konferansı

Kapanış etkinliği olarak Eylül 2018’de
İstanbul’da gençlik örgülerinden, STK
temsilcilerinden, gençlik çalışanlarından
ve politika yapıcılardan oluşan yerli ve
yabancı toplam 80 katılımcının bir araya
geleceği Kapanış Konferansı
düzenlenecek.

TEŞEKKÜRLER!

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa
Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."
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