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MMS projemize ait 2. bülten yayınlanmıştır. Bülten tüm ortak ülkelerde düzenlenen pilot kursların başarısını 
vurgulamaktadır. Ayrıca ortaklar arasındaki olumlu personel değişimleri ilgili haberler vermektedir. Bu bültende 
sizler ile bazı hikayeler paylaşacağız ama gelecek bültenlerimiz de okumaya devam ediniz. 

Monica İngiltere’ye yaptığı personel değişimi hikayesini anlatıyor 

Yapılan etkinlikler ve yerel grup ile toplumun bağlantısı beni gerçekten 
çok etkiledi. Ayrıca İngilizce eğitilen bir sınıfa girme şansım oldu. Bu 
esnada Almanya’ya götürebileceğim sınıfımda kullanabileceğim yeni 
fikirler ve teknikler öğrendim. MMS kursunun bir parçası olarak Alman 
Kültürü hakkında bir sunum yapma şansı buldum ki öğrenciler tarafından 
oldukça sevildi. Bu sunum için “şaşırtıcı bir deneyim” diyebilirim. 
İngiltere’de olduğum süre içerisinde hava da bana nazik davranarak 
sadece bir gün yağmur yağdı. Ayrıca kültürel yanlış anlaşılmalar ile ilgili 
bir tartışma içerisinde bulundum ve umarım Almanlar ile ilgili soğuk ve 
mesafeli algısından uzak tutabilmişimdir 

Yunanistan’da birinci pilot kurs 

Yunanistan’da birinci kurs 30 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında Atina’da 
gerçekleştirildi. Grup 8 erkek 3 bayan olmak üzere 11 kişiden oluştu. 
Eğitimin ilk haftası süresince eğitmen değişimi kapsamında Türkiye’den 
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bir görevli de eğitimiler katıldı. 
Pilot kurs; ders, öğrenme ziyaretleri ve konuk konuşmacı formlarında 
gerçekleşti. Katılımcılar Atina antik agorasını gezdiler ve kurs süresince 
Yunan tarihi hakkında bilgi alma şansına eriştiler.  

BÜLTEN 

Birinci Pilot Kurs-Almanya 

Ortak kuruluş Iberika’nın 1. Pilot kursu Eylül ayında yapıldı ve İspanya, 
Meksika, Venezuella, Ukrayna, Mısır ve Filipinlerden olmak üzere 11 
katılımcı ile yapılmıştır. Katılımcıların hepsi Berlin hakkında ve Alman 
sistemi hakkında bilgilendirilmiş, ve kendilerinden kurs sonunda alınan 
geri bildirimler çok olumlu çıkmıştır. 6 günlük eğitim boyunca 
kursiyerler çeşitli kamu kuruluşlarını ziyaret etmişler, sağlık ve iş bulma 
alanlarında misafir konuşmacılar tarafından bilgilendirildiler. Aynı 
zamanda kültürlerarası farklılıklar konusunda ilginç tartışmalar yapılmış, 
ve kurumların Almanya’da nasıl çalıştığı ile ilgili bir şehir turu 
düzenlenerek öğrencilere değişik yerler gösterilmiştir.  

Yemek için ise Shephard’s Pie veya Cottage Pie denemeye değer fakat tabağınıza çok yakından bakmamalısınız. Hiçbir şey 
bulamazsanız İngiliz kurabiyesi yeterli olacaktır. Boş zaman için eğer vaktiniz var ise; Londra keşfetmek için uzak değil aynı 
şekilde Oxford ve Cambridge. Son olarak; başka bir organizasyonun parçası olmak harika bir şey. Harika ev sahibime teşekkür 
ederim. 

George Norveç’e yaptığı eğitmen değişimini anlatıyor:  

Norveç’e gezim beklediğimden daha iyi oldu. Arkadaşlar ile yeniden 
buluşmak harikaydı. Ziyaret iyi planlanmış; yerel mülteci ofisine ve Birkeland 
Belediyesine ziyaretler olarak gerçekleşti. Ayrıca; Birkeland Commune 
çalışanlarından sosyal entegrasyon dan sorumlu kişiler ile tanıştım. 
Kursiyerler ile açık hava müzesini ziyaret ve barbekü çok enteresan bir sosyal 
aktiviteydi. Bu güzel anlar için Harold, Tone, Justein ve tüm çalışanlara 
teşekkür ederim. 
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Birkenes voksenopplæring 

Norveç’te ki ilk eğitim: 

Norveç’te yapılan ilk eğitim için öğrenciler yetişkin eğitimi yapılan dil 
sınıflarından seçilmiştir. Bu eğitimin bir parçası olabilmek için; gerekli 
olan dil yeterliliği seviyesi üst dereceden; A2 ve B1 dil seviyelerinden 
öğrenci seçilmiştir. Katılımcılar haftada 4 gün Norveççe 
öğrenmektedirler. Bazıları mülteci, 1 tanesi bir Norveç ile evil kalanlar 
ise göçmenlerdir. Öğrenciler kursun çok önemli olduğunu çünkü 
ihtiyaç duydukları bilgiye nasıl ulaşabileceklerine yardım ettiğini 
belirtmişlerdir. Ve aynı zamanda ileriki dönemlerde; bilgisayar 
kullanımı ile ilgili, Norveç’teki çalışma hayatı ile ilgili ve iş başvurusu ile 
kurslar almak istediklerini belirttiler. Bu kurslar aynı zamanda CV 
hazırlama ve iş başvurusu yöntemlerini de içermektedir. Norveç 
eğitmen değişimini Türkiye ile yapmıştır 

Türkiye’deki ilk pilot kurs 

Türkiye’de ilk kurs Eylül ayında yapıldı. Kursa 10 roman 
vatandaşı öğrenci olarak,  yönetim, eğitim, sağlık, kültür ve iş 
bulma müdürlükleri olmak üzere 7 kamu kurumu katıldı. 
Norveç’ten eğitmen değişimi için gelen misafirimiz vardı ve 
yabancı birisi ile tanışmak öğrencilerimiz için değişik bir deneyim 
oldu. Eğitmen değşimi kapsamında Semih MARANGOZ 
Yunanistan’da eğitimlere katıldı. Eğitimlerde kültürlerarası 
etkileşimin olduğunu söyleyen Semih MARANGOZ bu durumu 
çok ilginç bulduğunu söyledi. Roman Vatandaşlarının sorunları 
ile aynı sorunları yaşayan topluluk ile karşılaşmak ilginç bir 
deneyim idi.  

CBSI Danimarka’dan Benedikte Almanya’ya yaptığı değişimi anlatıyor. 

İberika Almanya’ya yapılan ziyaret çok enteresandı. İberika’ya katılan ve yeni bir 
Almanya vatandaşı olarak karşılaştıkları zorlukları öğrenmek çok ilginç bir 
deneyim idi. CBSI bir iş bulma merkezi olduğundan iş bulma kurumuna yapılan 
ziyaret çok faydalı oldu. Genel olarak program iyi ayarlanmıştı. Bu değişim bana 
Almanya’da ki göçmenler hakkında fikir verdi. Danimarka’dan farklı olarak 
benzer ülkelerin göçmen ve mülteciler ile ilgili çalışmaları ilham vericiydi. Aynı 
zamanda bu değişim bana kendi kurumumda derslerde faydalanabileceğim 
fikirler verdi. Berlinde bulunmak ve İberik’yı ziyaret etmek projeyi daha iyi 
anlamamı sağlamış ve Avrupa işbirliği için çok yararlı fikirler vermiştir.  

İngiltere’de yapılan kurs:   

İngiltere kursa 10 Ekim’de başlamış ve 12 Aralık’ta bitmiştir. Kursu Ann Woolner vermiştir. İlk kursa 12 öğrenci katılmıştır. 
Öğrenci sayısı çaılşmalara bağlı olarak zamanla azalmıştır. Kursiyerlerden alınan geri bildirim oldukça olumludur. Kurs sadece 
İngilizce öğrenme ile ilgili değil aynı zamanda kamu hizmetlerine bir bakış olmuş ve bu hizmetlere erişimde daha donanımlı ve 
güçlü hissettiklerini belirtmişlerdir.  
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