
Benim Şehrim Benim Hikayem
Yeni bir Şehir Turu

Bir DIWA (Das inklusive Wir in Augsburg) Projesi

Augsburg'da nesiller boyu yaşamış veya buraya yeni taşınmış olabilirsiniz.

Göçmenler ve onların soyundan gelenler şehirleriyle nasıl bir bağ kuruyor ve onlara yabancı kalan nedir?

Özel olarak tasarlanmış bir şehir turu ile Augsburg tarihinin göçe özgü yönleri üzerinde çalışmak, menşe

ülkenin tarihiyle bağlantılar kurmak ve onlara kişisel bakış açıları eklemek istiyoruz. 

Yeni geliştirilen bir şehir turu formatı, şehre ve tarihine ilgi uyandırmayı ve daha önce kendilerine hitap

edilmemiş olan Augsburg sakinlerine ulaşmayı hedefliyor.

Amaç, turistik yerleri ve tarihi ile Augsburg'u daha geniş bir kitleye açmak ve aynı zamanda onlara kendi

(göç) tarihleri üzerinde çalışma fırsatı sunmaktır. Yeni tasarlanan turlar, Augsburg'daki geleneksel göç

tarihinden ve aynı zamanda güncel göçmenlerin tarihinden kesitler sunuyor.

Şehir turlarının farklı dillerde sunulması, dil engelini ortadan kaldıran ve yeni yaklaşımlar yaratan bir unsurdur. 

Bu pilot projede Türkçe, Rusça ve Arapça dillerinde 10-15 şehir rehberi yetiştirilecektir. Bu yeni şehir rehberleri

daha sonra kendi toplulukları için ücretsiz turlar sunacaktır.
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Türkçe Şehir Turları İçin

«Şehir Rehberi» Eğitimi
İyi Türkçe biliyor musunuz?

bir grup insanla Augsburg şehir turu yaparak onlara şehri gezdirmek ister misiniz?

 Augsburg şehrinde gezilip görülecek yerleri görmek ve daha iyi tanımak için

 Augsburg'da Türk izlerini birlikte keşfetmek için

 ortak (göç) tarihine ışık tutmak için

 Ve son olarak günümüzün kentsel toplumunda çeşitliliğin nasıl temsil edildiğine bir göz atmak için

Eğitim Dr. Ergün Özsoy (Augsburg Üniversite) tarafindan verilecektir.

Sürec ve tarihlere ilişkin bilgiler:

Eğitim ücretsizdir. 

23/07/2021 tarihine kadar kayıtlarınızı bekliyoruz!

Başvuru ve bilgi için:
Sevda Kolkıran
Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH
E-Mail: sevda.kolkiran@tuerantuer.de
Tel.: +49 (0) 1578 06 12 725
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