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DÜ Hayat Boyu Öğrenme Projesi Heyetinden, Vali’ye Ziyaret

Avrupa Birliği Bakanlığımızın yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Gençlik Programları, Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde,
İsveç, Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre’den katılımcıların olduğu Göçmenlik Projesi kapsamında; göçmenlerle ilgili ülkemizin
deneyimleri ve diğer ülkelerin kendi uyguladıkları etkinliklerin görüşüldüğü, Düzce Üniversitesi AB Hayat Boyu Öğrenme Projesi
çalışma ekibi, DÜ Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu başkanlığında, Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
Vali Ali İhsan Su katılımcılara teker teker hoş geldiniz diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Vali Ali İhsan Su proje ile ilgili olarak; “Avrupa Birliği Bakanlığımızın yürüttüğü Avrupa Birliği ve gençlik Programları
çerçevesinde, Hayat Boyu Öğrenme Programları içerisinde yer alan Düzce Üniversitemiz ve diğer beş ülkeden kamu ve özel eğitim
kurumlarının katıldığı göçmenlerin sorunlarıyla ilgili karşılıklı birliktelik ve bilgi alışverişinin yapılması, vatandaşlarımızın
sorunlarının dile getirilmesi ve çözümlerin oluşturulması önemlidir. Bu anlamda Düzce Üniversitemize teşekkür ediyorum.
Programın her ülke açısından ve orada yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını ve programın başarılı geçmesini diliyorum.”
İfadelerinde bulundu.
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Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinin de yer aldığı Göçmen Eğitimi
(Solutions About Migrants Education) konulu proje kapsamında Almanya,
İsveç, Avusturya, Fransa ve İsviçre’den kamu ve özel eğitim kurumlarının
uzman ve yöneticileri, Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Aslanargun’un koordinatörlüğündeki heyet, Eğitim
Fakültesi öğretim üyeleri ile birlikte Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nu ziyaret
ederek, eğitim faaliyetleri konusunda görüş alış verişinde bulundu.
Proje kapsamında özellikle Avrupa ülkeleri için bir sorun haline gelen göçmenlerin eğitiminin önündeki
dil ve motivasyon eksikliği gibi sorunlara çözüm üretmek amaçlanıyor. Bu doğrultuda iç ve dış göç
sonucu yerleşim yerini değiştiren göçmenlerin bilgilendirilmesi, motive edilmesi ve eğitim

kurumlarından azami yararlanabilmeleri için ülkeler düzeyinde bilgi ve tecrübe alışverişinde
bulunulması, yeni ve yaratıcı tekniklerin keşfedilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Haber; Y. IŞIK Kaynak: Parantez
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HAYAT BOYU ÖĞRENME
Yazdı

Düzce Üniversitesi AB Hayat
Boyu Öğrenme Projesi çalışma
ekibi, Vali Ali İhsan Su’yu
makamında ziyaret etti.
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından
yürütülen Avrupa Birliği ve
Gençlik Programları, Hayat Boyu
Öğrenme Programı çerçevesinde,
İsveç, Almanya, Avusturya,
Fransa ve İsviçre’den
katılımcıların olduğu Göçmenlik
Projesi kapsamında göçmenlerle
ilgili ülkemizin deneyimleri ve diğer ülkelerin kendi uyguladıkları etkinliklerin
görüşüldüğü heyet Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Vali Ali İhsan Su proje ile ilgili olarak, “AB Bakanlığımızın yürüttüğü AB ve Gençlik
Programları çerçevesinde, Hayat Boyu Öğrenme Programları içerisinde yer alan Düzce
Üniversitemiz ve diğer 5 ülkeden kamu ve özel eğitim kurumlarının katıldığı
göçmenlerin sorunlarıyla ilgili karşılıklı birliktelik ve bilgi alışverişinin yapılması

vatandaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesi ve çözümlerin oluşturulması önemlidir.
Programın her ülke açısından ve orada yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını
ve programın başarılı geçmesini diliyorum” dedi.
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İsveç, Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre’den katılımcıların olduğu Göçmenlik Projesi kapsamında
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ğrenme Programları içerisinde yer alan Düzce Üniversitemiz ve diğer 5 ülkeden kamu ve özel eğitim
atıldığı göçmenlerin sorunlarıyla ilgili karşılıklı birliktelik ve bilgi alışverişinin yapılması
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BARINMA BİTTİ SIRA EĞİTİMDE
Artık Düzce nüfusunun önemli bir
bölümünü oluşturan göçmenler için
Avrupa'dan eğitimci bir heyet
Düzce'ye geldi. Göçmenlere daha
rahat bir yaşam sağlanmasını
amaçlayan proje için Düzce
Üniversitesi ile ortak bir çalışma
yürüten heyet barınma sorunları
çözülen göçmenlere eğitim
verilmesi konusu üzerinde duruyor.,

02 Ekim 2013 Çarşamba - 09:50

Farklı etnik köken ve dilden insanların bir arada yaşadığı Düzce'ye son günlerde akın akın gelen yeni
misafirler dikkat çekici boyuta ulaştı. Başta Suriyeliler olmak üzere ülkelerini iç savaş, ekonomik
sıkıntılar ve sosyal baskı gibi nedenlerle terk etmek zorunda kalan İran ve Iraklılar'ın Düzce'de her
geçen gün sayıları artıyor.
Daha önce Düzce'de artan yabancı göçmen sayısı nedeniyle Düzce Valiliği bünyesinde İl Göç İdaresi
Müdürlüğü kurulmuştu. Göçmenlerin barınma ihtiyaçlarının yanı sıra şimdi de eğitimleri sorunları
gündeme geldi. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından sürdürülen AB ve Gençlik Programları çerçevesinde
Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre ve Avusturya'dan katılımcıların olduğu Göçmenlik Projesi bir heyet
Düzce’ye geldi.
Artan göçmen sayısının dikkat çekici boyuta ulaştığı Düzce’de Göçmen Eğitimi Projesi'nin 4. toplantısı
yapıldı. DÜ Eğitim Fakültesi'ndeki toplantıya Almanya, İsveç, Avusturya, Fransa ve İsviçre'den kamu ve
özel eğitim kurumlarının uzman ve yöneticileri katıldı.
Proje kapsamında, Avrupa ülkelerinde büyüyen sorun haline gelen göçmenlerin eğitiminin önündeki dil

ve motivasyon eksikliği gibi problemlere çözüm üretmenin yanı sıra iç ve dış göç sonucu yerleşim yerini
değiştiren göçmenlerin bilgilendirilmesi, motive edilmesi ve eğitim kurumlarından azami
yararlanabilmeleri için ülkeler düzeyinde bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulması, yeni ve yaratıcı
tekniklerin keşfedilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında Düzce'de bulunan heyet Düzce Valisi Ali İhsan Su'yu da ziyaret ederek, çalışmalar
hakkında bilgi verdi.

Haber: S.KAŞKIR
Bu haber 693 defa okunmuştur.
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Hayat boyu öğrenme
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Düzce Üniversitesi AB Hayat Boyu Öğrenme Projesi çalışma ekibi, Vali Ali İhsan Su’yu
makamında ziyaret etti.
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği ve Gençlik Programları, Hayat Boyu
Öğrenme Programı çerçevesinde, İsveç, Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre’den katılımcıların
olduğu Göçmenlik Projesi kapsamında göçmenlerle ilgili ülkemizin deneyimleri ve diğer ülkelerin kendi
uyguladıkları etkinliklerin görüşüldüğü heyet Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Vali Ali İhsan Su proje ile ilgili olarak, “AB Bakanlığımızın yürüttüğü AB ve Gençlik Programları
çerçevesinde, Hayat Boyu Öğrenme Programları içerisinde yer alan Düzce Üniversitemiz ve diğer 5
ülkeden kamu ve özel eğitim kurumlarının katıldığı göçmenlerin sorunlarıyla ilgili karşılıklı birliktelik ve

bilgi alışverişinin yapılması vatandaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesi ve çözümlerin oluşturulması
önemlidir.
Programın her ülke açısından ve orada yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını ve programın
başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Düzce Damla Gazetesi sitesinden 02 Ekim,2013 tarihinde yazdırılmıştır.
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Düzce Üniversitesi AB Hayat Boyu Öğrenme Projesi çalışma ekibi, Vali
Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.
Düzce Üniversitesi AB Hayat Boyu Öğrenme Projesi çalışma ekibi, Vali Ali İhsan Su'yu
makamında ziyaret etti.
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği ve Gençlik Programları, Hayat Boyu
Öğrenme Programı çerçevesinde, İsveç, Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre'den katılımcıların
olduğu Göçmenlik Projesi kapsamında göçmenlerle ilgili ülkemizin deneyimleri ve diğer ülkelerin
kendi uyguladıkları etkinliklerin görüşüldüğü heyet Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Vali Ali İhsan Su proje ile ilgili olarak, "AB Bakanlığımızın yürüttüğü AB ve Gençlik Programları
çerçevesinde, Hayat Boyu Öğrenme Programları içerisinde yer alan Düzce Üniversitemiz ve diğer
5 ülkeden kamu ve özel eğitim kurumlarının katıldığı göçmenlerin sorunlarıyla ilgili karşılıklı
birliktelik ve bilgi alışverişinin yapılması vatandaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesi ve
çözümlerin oluşturulması önemlidir. Programın her ülke açısından ve orada yaşayan tüm
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını ve programın başarılı geçmesini diliyorum" dedi. - DÜZCE

Haber Ya
İhlas Hab

