
Okullarda 
Kültürlerarası 
Danışmanlık

Viyana´da kültür ve dil çeşitliliği artık 
istisna olmaktan çıkmış, genel bir 
durum haline gelmiştir. Türk veya 
farklı kültürlerden gelen yabancı 
uyruklu ilkögretim öğrencileri, şu 
anda başarıyla üniversite okuyan ve 
onlara yol gösteren abi ve ablalarının 
eşliğinde başarılarını ilerletebiliyorlar. 
Bu nedenle Okullarda Kültürlerarası 
Danışmanlık projesini Viyana ve 
St. Pölten‘deki ilk ve orta okullarda 
sunuyoruz.

Hedef, yabancı uyruklu ilkögretim  
öğrencilerin kişisel ve okul içi 
gelişimlerini desteklemektir. Aynı 
özelliklere sahip çift kültürle büyümüş 
üniversite öğrencilerinin bu alanda 
destek sunabilecekleri çok dene-
yimleri vardır. Onlar Avusturya’daki 
okullarını başarıyla bitirmiş ve üni-
versite eğitimine başlayabilmişlerdir. 
Deneyimleri sayesinde yabancı uyruk-
lu ilköğretim öğrencilerinin ve onların 
anababalarının (daha çok) anlayış 
edinmelerini sağlayacaklardır. Bu 
sayede anababalar, ögretmenler ve 
ögrenciler arasında bir aracı olarak bir 
iletişim bağı oluşturabilirler.

Baslangıç noktası
Okullar, günümüzde öğrencilerini farklı kültürlerin bir arada olduğu bir 
hayata hazırlınma fırsatı veriyorlar. Öğrencilere bilgi aktarımının yanı 
sıra olumlu bir kişilik geliştirme olanağı da verilmelidir. Özellikle kenar 
gruplara ait olan ve toplumdan bir şekilde soyutlanmış çocuklar böyle 
bir destekten çok yarar göreceklerdir.

Uygulama

Danışmanlık yapacak üniversite öğrencileri düzenli uygulanan 
buluşmalar sayesinde yapacakları çalışmalara eğitilip hazırlanıyorlar. 
Onlar çalışmalarını yazıya geçirerek projenin ilerlemesine katkıda 
bulunuyorlar. Öğretmenlerle birlikte tam olarak hangi danışmanlık 
etkinliğinin uygulanacağına karar veriyorlar.

Öğrencilerle İletişim:
•  Haftada bir kere sınıfta derse katılım
•  Okul etkinliklerine katılım (Örneğin günübirlik geziler, projeler, 

açık dersler vb.)

Okulla/Öğretmenlerle İletişim:
•  Projenin okulda tanıtımı (bir koordinatör eşliğinde)
• Veli toplantılarının hazırlanmasında destek
• Çeşitli kültürlerden gelen öğrencilerin bulunduğu bir  

sınıfta ders veren öğretmenlere destek

Anababalarla İletişim:
•  Projeyi tanıtmak (örneğin bir veli toplasında)
•  Anababalar için aracı kişi olmak
•  Veli toplantısına veya anababalarla görüşmeye katılım
•  Bilgilerin, davetiyelerin ve gerekliyse görüşmelerin  

tercümesi

İletişim: interkulturelles-mentoring@univie.ac.at

Proje Sahibi: Kültürler, Entegrasyon ve Toplum Platformu, Viyana Üniversitesi, Kültür- ve  
Sosyal Antropoloji Enstitüsü Mezunları Derneği Universitätsstraße 7, 4. Stock, A-1010 Wien,  
www.univie.ac.at/alumni.ksa

Viyana Üniversitesi Kültür- ve Sosyal Antropoloji Enstitüsü‘nün katkılarıyla düzenlenmektedir.  
Bu Proje Avrupa, Uyum ve İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Ayrıca Viyana Üniversitesi 
„İnitiative Vielfalter“ kuruluşu ve St. Pölten Çeşitlilik Bürosu tarafından desteklenmektedir. 


