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Veliler ömek olmali
SerdarTüren-NÜRNBERG

TürJdye'nin Nürnberg Basikonsolosu Ece Öztürk (Jil, göcmenlere yönelik yaptigi egitim
Saüsmalän ile bircok merci taranndan uyum
ödülüne layik görülen Degrin Buiu^ma ve
Egitim Dernegi'ni ziyaret etti.,Cocuklara ve
ögrencilere hafta ici her gün okul sonras
hizmet veren. ve ögrencilerinin yansindanfazlasirn Türk c. ocuklannm olii^turdugiiDegrin
Dernegi yetküilerinderibilgi alan Ba§konsolos.
Ece Oztürk Cü, simf ve odalan gezdi. Ba§konsolosu cok sicak bir ?ekilde kar§ilayan
minikler kendisine gigek ve resim hediyeettiler. Degrin Müdürü Thi Ly Nguyen, sosyal
pedagog ve egitimciler,. hizmetlerini söyle
aniatür"Bünyemizde ellitane ögrenci hizmet
görüyor. Okui sonrasi burada özel egtmenler
derslerinde yardimci oiuyorlar. Kendileriyle'
özel programlar ve projeler gerceklegtiriyoruz.
Okullan ve ögretmenleri üe sürekli kontak
halindeyiz: tyi bir egitim alabilmeleri ve okuilannda basanli olabilmeleri ipin elimizden
geleni yapiyoruz. Aynca büyükler iginde Almanca Dil ve Uyum Kurslan veriyoruz."

Degrin Bulu§ma ve Egitim Dernegi, gocukiarm iyi bir egitim almasi igi'n Almancanm önemine dikkatgekerek, lisan eksikligi
olan velilerin de Almanca kursuna gitmesi gerektigini aQikladi

TüRK GÖNÜULÜLERE IHTiYAQ VAR
Sorumlulardan Jana Michel gögmenkökenli
cocuklann biHmsel olarak üc ya§raa kadar
mutlaka sadece anadillerini ögrenmeleri ve
ondan sonra Almanca ögrenmeye ba§lamalannin gerektigini belirtti, (Cocuklann dil konusunda ba§anli olabilmeleri icjn velilerin
mutlaka Almanca bilmesi gerektigini bilmeyenlerin ise ögrenerek cocuklänna örnek ölmalanni tavsiye etti. Degrin Türk gah§am
§ükran Demir ve gömiilü egitmen Neslihan
Wagner gazetemiz araciligi ile vatanda§lara
§öyle seslendiler: "Degrin'de hizmet gören
• ögrencilerinyandan'faziaaiTürkfakatgönuflü
Türk cahsan sayisi gofcaz. Bürada yermis ya§
üzerinde Alman Jcadmlar cocuklara bir jeyler
" verebilmefc: icjn gönüflü hizmet veriyorlar.
Konu kendi (jocuklanmiz. Hepimizyardima
olmarmz gerekiyor. Burada gönüllü yardim
etmek icin bir Üniversite bitirmeye veya ögretmen olmaya gerek yok. Her türlü destek
olabilirler." Ba§konsolos Qil de, "^öcuklanrmzin egitimde ba^anit olabilmeleri iginherkesin yardimci olmasrgerefc. Türk:gönüllülerinden Degrin Dernegme sahip cikmaianni
rica ediyorum" dedi!
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Baskonsolos. Ece Öztürk Cil'i sicak bir sekilde karsilayan minikler Kenuid.ne piqek ve resim hediye ettilen

