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Almanya’da yaşamak için önemli olan konular, örneğin:
1. Göç ve Yabacılık: Ayrı Kültürlerde hangi değisik değerler ve kıstaslar var? 
Almanya`da bizim için yeni olan ve yadırgadığımız nedir?
2. Hukuk ve sosyal devlet de Yaşam: hangi sosyalsigortalar var? Emekllilik için 
nasıl hazırlık yapılır? Günlük yaşamda hangi sorumluluklarım var?
3. Çocukluk ve çocuk yetiştirme: Çocuk yetiştirmede hangi değer ve kıstaslar vardır? 
Çucuk yuvası ve Okuldaki çocuk yetiştirme  üzerine neleri bilmek zorundayım?
4. Eğitim ve meslek dünyası: hangi eğitim yol ve yöntemleri var, ve bunların 
mesleğe getirdikleri olanaklar nelerdir?
5. Yaşlanma ve sağlık kontrolü: hastalıktan korunmak için ne yapmalı? İnsan 
hastalanırsa ve ya bakıma muhtaç olursa hangi yardımlar var?
6. Eşit şans- eşit haklar: Almanya`da kadının ve erkeğin rolleri  nasıldır? Sakat 
olan insanların hangi olanakları vardır?

Kurs “Pratik 
Almanya”

6 Hafta,
Haftada 4 gün, 
günde 4 saat

Kültürlerarası 
Geceler 

Radyoculuk: LOHRO`da radyoculuk yapmak: yayınları hazırlamak, Metin 
yazmak, röportaj yapmak, bilgisayarda çalışmak…
Ebeveynlere klavuzluk için Öbür ebeveynlerle buluşmaları organize etmek ve 
çocukları yetiştirme, çocuk yuvası, okul vs üzerine sohbet etme, deneyimleri birbiri-
ne aktarma. Sorunlar üzerine konuşma…
Siz becerilerinizi kullanabilir ve ilgi duyduğunuz konuları getirebilirsiniz, Almanlarla 
Kontağınız olacak ve Yapmak istediklerinizi yaparken de Proje tarafından destekleneceksiniz. 

•

•

•

Rostock`luların sizin memleketiniz üzerine birşeyler öğrenebilecegi bir gece 
hazırlamak (örneğin; memleketiniz üzerine bir konferans hazırlamak (kültür, tarih, 
politika, doğa vs.) yada yöresel/ulusal dans, müzik, türkü, yemekler…).

Göçmenlere önerimiz: aktif olmak ve öğrenmek

Kurs sizin yakınınızda ücretsiz olarak veriliyor, ve yol masraflarınız geri ödenebilir. 

+

Ebeveynlere 
klavuzluk için

Radyoculuk

3 Gün Eğitim…


