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„Spor ile Entegrasyon“ projesi çerçevesinde düzenlenen spor ile 
uyum çalışmalarına yeterlik semineri
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Spor alanında entegrasyon – imkanları 
değerlendirin!

Göçmen kökenli olan ve olmayan 
kişilerin eşit sartlarla spor imkanlarından 
faydalanmalarını ve böylece sosyal hayata 
katılmalarını sağlamak bizim en önemli 
görevlerimizden biridir.

Spor dernekleri yapmış oldukları ente-
grasyon çalışmalarıyla hedef kitlenin ilgi 
alanına, motivasyonlarına ve ihtiyaçlarına 
göre uyarlanmış çok yönlü spor ve egzersiz 
programları sunmak istemektedirler. Bunun 
için çoğu derneklerin hedefi, kendi bünyele-
rinde görev alacak eğitmenleri ve gönüllüleri 
kazanmaktır.

Çok kültürlülük derneklerin yapısı açısından 
büyük bir zenginliktir ve bu yapısıyla tüm 
katılımcılara gelecek açısından yeni imkan 
ve fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda spor 
organizasyonlarının kültürlerarası açılım 
sürecinde çok önemli bir adımdır. 

„Kültürlerarası spor“ adlı yeterlik semineri entegrasyon çalışmalarını teşvik etmekte 
ve dernek bünyesindeki kültürlerarası birlikteliği güçlendiren yetenekleri artırmaktadır. 
Kursa katılanlar entegrasyonla ilgili konularda daha hassas yaklaşmayı ve farklı kültürle-
re sahip kişilerle olan ilişkilerde kullanabilecekleri değişik yöntemleri öğrenmektedirler. 
Yeni bir bakış açısıyla yeni ufuklar açılır ve bu sayede hayatımızın her alanında 
zenginleşiriz.
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„Kültürlerarası Spor“ – Kültürlerarası  
yeteneklerinizi geliştirin!

„Kültürlerarası Spor“ adlı yetenek seminerimiz tüm gönüllülere yöneliktir. 
Eğitmenlere, danışmanlara ve dernek görevlilerine uygun olması yanı sıra spor 
derneklerinde farklı kültürlerden gelen çocuklarla, gençlerle ve yetişkinlerle idman 
yapan, oynayan, gezilere ve kutlamalara katılan tüm ilgililere yöneliktir.

Kursumuza katılmanız alman olimpik spor birliği tarafından sertifikalı hizmet içi 
eğitim olarak kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen „Spor ile entegrasyon“ 
programından sorumlu kişiye başvurunuz.

Uygulamalı seminerlerimizde özellikle aşağıdaki konulara ağırlık vermekteyiz:

l  Çok kültürlülükte hassasiyetinizi geliştirmek

l  Farklı yaşam biçimlerini ve şekilleri tanımak ve değerlendirmek 

l  Kültürlerarası yeteneklerinizi çok yönlü ve uygulamalı olarak güçlendirmek 

l  Dernek bünyesindeki farklı etnik kökenli spor gruplarıyla olan çalışmalarınızı teşvik 
etmek

l  Farklı kültürlerden gelen insanlar arasındaki diyalog ve iletişiminizi teşvik etmek 

l  Anlaşmazlık durumunda çözüm üretme konusunda yardımcı olmak



Katılımcıların beklentilerine uygun içerik

„Kültürlerarası spor“ adlı seminerimiz katılımcıların beklentilerine uygun geliştirilmiştir, 
yani onların katılım sebeplerini ve ilgi alanlarını ve konuya karşı farklı yaklaşımlarını dik-
kate almaktadır. Kursumuzun çıkış noktası katılımcıların tecrübeleri, yaşadıkları durum-
lar, sorunlar ve merak ettikleri hususlardır. Bu sayede eğitim çerçevesine ve seminerin 
temel içeriğine sadık kalan eşsiz bir öğrenim fırsatı oluşmaktadır, çünkü her seminerin 
yapısı kişilere özel düzenlenmektedir.

Seminerimiz temeli, sporda kültürlerarası öğrenmenin beş temel „oyun alanları“ üzeri-
ne kuruludur: 

(1) Yabancılık, duygular, yanılmalar 
(2) Etnik köken, (kültürel) kaynaklar 
(3) Algılayış ve iletişim 
(4) Kurallar ve değerler, çatışmalar 
(5) Spor alanında kültürel zenginlik 

Seminere katılanlar ağırlık vermek istedikleri konuları kendileri belirlemektedirler ve en 
çok merak ettikleri konuları tartışmaktadırlar.



Katılımcıların görüşleri

Bu seminer sayesinde kendimle, kökenimle ve yaşantımla ilgili çok şey 

öğrenerek birçok durum karşısında bakış açımı değiştirdim. Karşılıklı 

anlayış hayatımda farkli bir önem kazandı.

Genel olarak seminar harikaydı. Yine birok şey öğrenebildik ve birçok konuyu farklı 

bir yönden görmeye başladık. Okulda veya şehir merkezinde dolaştığımda farklı 

kültürlerden kimselerle karşılaştığımda gülümsediğimi fark ediyorum. Her defasında 

kursda öğrendiklerimi anımsıyorum. Ve her defasında kendi kendime diyorum ki: 

„Önyargılarından kurtul! Insanlara bir şans tanı. Sonuçta sen de kendi kültürü-

nü bir günden bir güne bırakamazsın ya da bir kaç ay içerisinde yabancı bir dili 

öğrenemezsin.“ Bu seminerden çok şey öğrendim ve her öğretmene, sosyal hizmetli-

lere ve eğitmenlere tavsiye ederim.

Benim gibi düşünen başkalarının da olduğunu bilmek güzel birşey. 

Aynı bakış açısına sahip bir çok insanla tanıştım ve eğitmen olarak 

yaşadığım tecrübeleri paylaşma imkanını buldum. Merak ettiğim 

konularla ilgili yeni fikirler edinebilme ve diğerlerinin tecrübelerini 

paylaşarak yeni şeyler öğrenebilme imkanını buldum.

Herkese bu seminere katılmalarını tavsiye ederim, çünkü sadece kendimizi göçmen-

lerin yerine koyma yeteneğini öğrenmedik, aynı zamanda kendimizi daha iyi tanıma 

imkanını bulduk ve diğer insanlara karşı olan yaklaşımlarımızı sorgulayarak bir kısım 

önyargılarımızı yenebildik. Kısacası ne kadar çok şey öğrendiğimizi henüz tam olarak 

algılayamadım ve kafamda bilgiler hala dolaşıyor. Fakat bu konunun ‚diğer‘ insanlarla 

olan birlikte yaşamımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum.

 ‚Kültürlerarası Spor‘ adlı seminer en az katılanları kadar çok yön-

lü ve esnektir. Bu sayede herkese hem kendisi için hem de dernek 

çalışmaları için çok şey kazandırır.
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„Spor ile entegrasyon“ adlı programımız – Sizi desteklemek  
istiyoruz!

Bir çok spor derneği spor alanındaki entegrasyon çalışmalarındaki zorlukların üstesin-
den gelmek istemektedir ve bu konuda yalnız bırakılmayacaklardır. Bu nedenle Alman 
Olimpik Spor Birliği ülke çapında uygulanan „Spor ile entegrasyon“ adlı programı 
desteklemektedir.

Her eyalet bu programı, eyalet spor birliği ve eyalet çapında faaliyet gösteren gençlik 
spor birimleri dahilinde uygulamaktadır. Eyalet koordinatörleri, her eyaletin kendine has 
kuralları çerçevesinde bu programın uygulanmasını sağlamaktadır. 

Spor derneklerini, entegrasyon çalışmalarında bulunan spor birliklerini, ko-
operasyon partnerlerini ve gönüllü çalışanlarını plan ve projeler konusunda ve 
organszasyonlarında danışmanlık hizmetleri vererek onları desteklemektedirler. 

Teşvik imkanları konusunda bilgilendirmekte ve kültürlerarası spor adı altındaki 
seminerlerle kültürlerarası açılımlarını destelemektedirler. Entegrasyona yönelik 
çalışmalarında desteğe ihtiyacı olan spor dernekleri ve spor birlikleri „Spor ile entegra-
syon“ adlı programdan eyale tinizdeki sorumlu görevlilere danışabilirler. Iletişim bilgileri 
ve program konusunda detaylı bilgiler için www.integration-durch-sport.de adlı 
internet sitesine başvurabilirsiniz.
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