Derneğimiz InteGREATer e.V. 16 Mart 2010 tarihinde Frankfurt’da kuruldu.
InteGREATer e.V. kuruluşundan itibaren Hessen eyaletinin Entegrasyon Bakanlığı
(Hessisches Ministerium für Soziales und Integration) ve ҫok sayıda özel şahıs ve
kuruluş tarafından maddi ve manevi destek görüyor. Derneğimiz Türk asıllı tıp
öğrencisi Ümmühan Çiftçi ve Frankfurtlu ünlü iş adamlarından biri olan Jochen
Sauerborn tarafından kuruldu.
Bugün derneğimizde sayıları 200 kişiyi aşan, 18-32 yaş arası yabancı kökenli genҫ
insan gönüllü olarak ҫalışıyor.. “InteGREATer” diye adlandırdığımız genҫ insanlar
Almanya’nın çeşitli eyaletlerinde, okul sonrası faaliyetlere/ programlara katılarak
okullarda, kültür merkezlerinde, camiilerde vs., gençlereve velilerine (ve tabii diger
ilgililenen tüm gruplara), eğitim süreҫlerindeki başarılarından bahsederek onlari
okumaya özendirmeye ҫalışıp iyi eğitimin önemini vurguluyorlar. Kendi eğitim
süreҫlerinden ve okul hayatlarından bahsederken, hangi faktörlerin başarılarında rol
aldığını, yeni bir ülkede ailedeki ilk okuyan olmanın ve bu yeni ülkedeki eğitim
sistemini tanımayan ailelerinden destek görememenin ne kadar zor olduğunu
anlatıyor ve bu anlamda belki de ҫoğu dinleyenin, duygu ve düşüncelerini dile
getiriyorlar.
InteGREATer üyelerinin hayatlarından, geҫtikleri zorluklardan, başarıya giden
yollarından bahsettikleri bu etkinliklerde, hedefimiz dinleyenleri bilgilendirmek,
eğitimin önemini vurgulamak ve dinleyenleri hiҫ bir zaman yılmamaya, her türlü
zorluğa rağmen yollarına devam etmeye motive etmek. Derneğimizin sloganı: „Biz
yapabildiysek, sen de yaparsın!“
Bölge bölge gruplaşmış olan InteGREATer üyeleri sadece kendi bölgelerinde
kalmaksızın, diğer bölgelerin gruplarıyla buluşarak bilgi alişverişinde bulunuyorlar,
yıl boyunca düzenli olarak yapılan toplantılara ve seminerlere katılarak konuşmaları
ve sunumları üzerinde ҫalışıyorlar.
InteGREATer! Genciz, başarılıyız ve gönüllü olarak ҫalışıyoruz. Yanınıza gelip,size
küҫük veya büyük başarılarımızdan, geҫirdiğimiz zorluklardan, ailemizin bu
süreҫteki rolünden ve gördüğümüz diğer desteklerden bahsetmek isteriyoruz. Kendi
başarı sırrımızın yanında, sizin iҫin Alman eğitim sistemi hakkında birçok önemli
bilgi ve farklı tavsiyeyi birlikte getiriyoruz.
InteGREATer etkinliklerini her yerde düzenlemek mümkündür: Derste, veli
toplantılarında, genҫlerin ve ailelerinin toplandığı gençlik merkezi, sohbet halkasi,
gençlik grubu, yaz şenliği gibi her ortamda. Ancak unutmayin!: Maalesef henüz her
bölgede etkin faaliyet gösteremiyoruz ve etkinliklerimiz büyük çoğunlukla Almanca
olarak düzenlenmektedir. Özel durumlarda bizimle iletişime geçmekten kaçınmayın!
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