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Hoşgeldiniz!



BRIDGE 
Hakkında



BRIDGE Nedir?
BRIDGE, oluşturduğu Dil 
Kulüplerinde göçmenlere 
İngilizce öğretmek ve kültürel 
animasyon ilkelerini anlayarak 
bunu nasıl daha iyi 
yapacaklarını öğrenmek için dil 
öğretmenleri ve gönüllüleri 
eğitiyor.

Göçmenlere, özellikle de uzun 
süredir yerleşmiş olanlara dil 
öğretiminin Dil Kulüplerinde en 
etkili şekilde yapılabileceğine 
inanıyoruz ve bunları çevrenizde 
kurmanız ve çalıştırmanız için size 
rehberlik edeceğiz.



Neden BRIDGE?
BRIDGE projesi, halihazırda Avrupa'da kalıcı 
olarak ikamet eden göçmenleri topluma entegre 
etmeyi amaçlamaktadır: bu göçmenler 
şehirlerimizde ve banliyölerimizde yaşayan, 
okullarımızda çocukları olan ve günlük yaşamın 
en yaygın durumlarında iletişim kurması gereken 
ancak dilimizi konuşmadıkları için bunu 
yapamayan kadınlar ve erkeklerden 
oluşmaktadır.



DİL VE KÜLTÜR 
ANİMATÖRÜ NEDİR?

BRIDGE animatörü, bir mekana hayat verir ve onu dili öğrenmesi 
gereken insanlar için öğrenme ve etkinliklerin merkezi haline 
getirir:
� farklı ülkelerden, geçmişlerden, kültürlerden, dinlerden, yaşam 

deneyimlerinden, ilgi alanlarından ve ihtiyaçlardan insanların 
yürümek için kendilerini rahat hissettikleri bir ortam yaratır;
� misafirperver, olumlu bir ortam oluşturur:
� öğrenmenin onlardan başladığı ve günlük iletişim ihtiyaçlarını 

karşılayacakları olanakları sağlar.



BRIDGE DİL KULÜBÜ 
NEDİR?

Bir BRIDGE Dil Kulübü, BRIDGE Dil ve Kültür 
Animatörlerinin göçmenler için dil öğrenme oturumları 
düzenleyebildiği gayri resmi bir öğrenme alanıdır.
Dil Kulüpleri Modül 7'de ayrıntılı olarak tartışacağız.



BRIDGE kimler içindir?
BRIDGE, gayri resmi ortamlarda 
öğretmenlik yapmak, çok kültürlü 
grupları yönetmek ve topluluklarında Dil 
Kulüpleri kurmak için daha donanımlı 
olmak isteyen İngilizce öğretmenleri ve 
gönüllüleri ile birlikte çalışır.

Gelecekte, diğer birçok 
ülkeden dil öğretmenlerinin 
ve gönüllülerin Dil ve Kültür 
Animateurları olmak için 
BRIDGE modelini 
kullanacaklarını umuyoruz.

İtalya, İspanya, 
İngiltere, İsveç ve 
Türkiye'de 
çalışıyoruz.



BRIDGE neden 
önemlidir? #1?

Çok kültürlü ortamlarda çalışan dil öğretmenleri ve 
gönüllüleri, özellikle de ulusal dili konuşmayan uzun 
süredir yerleşmiş göçmenlerle, kültürel arabuluculuk ve 
DİL KULÜPLERİ gibi gayri resmi öğrenme ortamlarının 
kurulması ve işletilmesi ile ilgili yeterliliklere ihtiyaç 
duyabilirler.
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BRIDGE neden 
önemlidir? #2?

Araştırmalarımızdan ve deneyimlerimizden biliyoruz ki, 
uzun süredir yerleşmiş birçok göçmen toplumlarımızda 
yaşıyor ancak dili konuşamıyor. Bu, öncelikle kadınları 
etkilemektedir ve BRIDGE Dil Kulüpleri, onları günlük 
yaşamlarında desteklemek ve toplumların daha iyi 
entegre olmalarını desteklemek için özellikle onlara hitap 
edecektir.
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AYRICA…



BRIDGE neden önemlidir? 
#3/4?

Dil öğretmenleri ve gönüllüleri genellikle 
kültürlerarası arabuluculuk ve gayri resmi ortamlarda 
öğretim hakkında özel bilgilerle donatılmamıştır.
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Uzun süredir yerleşmiş göçmenler standart entegrasyon 
politikaları tarafından hedef alınmamaktadır.



Bu Kurs Nasıl Yapılır:
Yüz Yüze & Çevrimiçi



Bu kursu katılmanın 3 yolu

Aşağıdakilerden biriyle 
iletişime geçerek: 

İtalya, İngiltere, İspanya, 
İsveç, Türkiye'deki BRIDGE 
ortak kuruluşları.
Kişileri burada bulabilirsiniz: 
https://www.bridgemigrants.eu
/en/contacts

Kişisel ilginiz için çevrimiçi 
olarak yapmak.
Bunu yapmak için BRIDGE 
Learning Village'ı ziyaret 
edin:
https://www.bridgemigran
ts.eu/  en/learning-village

Yüzyüze eğitim olası değilse, 
BRIDGE ortak kuruluşları 
rehberli çevrimiçi eğitim 
programları düzenlemeyi 
seçebilir. 

1: Yüz Yüze 2: Bağımsız çevrimiçi öğrenme2. Bir eğitmenle çevrimiçi 
(rehberli):

Bu kursa katılarak 3 farklı şekilde Dil ve Kültür Animatörü olabilirsiniz:

https://www.bridgemigrants.eu/en/contacts
https://www.bridgemigrants.eu/en/contacts
http://www.bridgemigrants.eu/
http://www.bridgemigrants.eu/


Ne kadar sürer?

YÜZ YÜZE
Bu derste eğitmenlerimiz 
tarafından yönetilen etkinliklerle 
birleştirilmiş 8 modül 
bulunmaktadır. Yüz yüze 
oturumlara, BRIDGE 
materyallerimiz ve kaynaklarımız 
hakkında bazı bağımsız çalışmalar 
eşlik edecektir.

ÇEVRİMİÇİ
Çevrimiçi Kurs için, bunu yapmak 
için 10 saat izin vermelisiniz 
(BRIDGE materyallerimizin ve 
kaynaklarımızın okunması dahil).



Son olarak...

YÜZ YÜZE VEYA BIR 
EĞITMENLE ÇEVRIMIÇI
Dil ve Kültür Animateur'u için 
BRIDGE eğitim kursuna 
Katılım Sertifikası alacaksınız 
ve yerleşik bir Dil 
Kulübündeki rolünüzü test 
edebilecek veya 
topluluğunuzda bir tane 
kurabileceksiniz!

ÇEVRIMIÇI (BAĞIMSIZ)
BRIDGE proje ortaklarıyla 
iletişime geçerek, Dil ve Kültür 
Animateur'u için BRIDGE 
eğitim kursuna Katılım 
Sertifikası alabilir ve 
(bulunduğunuz yere bağlı 
olarak) yerleşik bir Dil 
Kulübündeki rolünüzü test 
edebilir veya topluluğunuzda 
bir tane kurabilirsiniz!



Ders içerikleri



Modüller
Çevrimiçi Öz değerlendirme 
anketi ile aynı alanları ve 
yetkinlikleri kapsayan toplam 
8 modül vardır:
https://www.bridgemigrants.e
u/e  
n/news/self-assessment-surv
ey
Bu anketi eğitim kursunun 
başında ve sonunda 
tamamlayarak, ilerlemenizi 
değerlendirebileceksiniz.

Özellikle, Modül 6 ve Modül 7, Dil 
ve Kültür Animateurunun rolüne ve 
bir Dil Kulübünün nasıl 
kurulacağına ve işletileceğine 
odaklanmaktadır.

https://www.bridgemigrants.eu/en/news/self-assessment-survey
https://www.bridgemigrants.eu/en/news/self-assessment-survey
https://www.bridgemigrants.eu/en/news/self-assessment-survey
https://www.bridgemigrants.eu/en/news/self-assessment-survey


Modül içeriği
1. Açılış – Öz değerlendirme ve BRIDGE Dil ve Kültür 

Animatörü olmak
2. Kültürlerarası Farkındalık

Kendini Yansıtma ve Duygusal Zeka
3. Çok kültürlü ortamlara uyum sağlama

Kültürlerarası arabuluculuk ve liderlik
4. BRIDGE Dil ve Kültür Animatörü 
5. Dil Kulübü'nün kurulması ve işletilmesi

Kapanış – Öz Değerlendirme ve Eylem Planlama
Dil ve Kültür Animatörü



BRIDGE 
LANGUAGE & 

CULTURE 
ANİMATÖRÜ 
olmak için ilk 

adımınızı attığınız 
için tebrikler!



Giriş bölümünü tamamladınız!

Yardım etmek ve ilham vermek için 
materyaller ve kaynaklar bulabileceğiniz 
Öğrenme Yeri | Bridge Migrants ‘ne göz 
atmayı unutmayın.

Tebrikler!

https://www.bridgemigrants.eu/tr/ogrenme-yeri


Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, 
yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı 
anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir 
şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.


