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Op de eerste dag hebben we wat ijsbrekers en
teambuildingactiviteiten gedaan. Daarna gingen

we aan de slag met het project. 
 

Op de tweede dag werkten we in groepen aan de
evaluatie en verbetering van de modules, sterke en

zwakke punten en ook technische uitwerking en
aanbevelingen om de trainingskit te verbeteren. 

 
We namen deel aan een reflectie-activiteit over

online tutoring en deden een interactieve definitie
van e-tutoring concepten. 

We bespraken de resultaten van de testfase van
de e-modules door migranten en vluchtelingen, en

stelden enkele verbeteringen voor. 

Het Migrantech team, 20 deelnemers

van de 4 organisaties; AMSED, Anatolia

Youth Association, Famillies du Monde

en Factor Social kwamen in Izmir

gedurende 5 dagen bijeen om de

MIGRANTECH e-tutors op te leiden.
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Op de derde dag werkten we aan
de competenties van de e-tutors,
zoals attitudes, vaardigheden en
kennis. Daarna bespraken we de
evaluatievragenlijst, en werd het
certificaat voor de erkenning van

vaardigheden uitgereikt en
gevalideerd

Op de vierde dag hebben we het
programma en de inhoud van de

lokale opleiding van e-tutors
voorbereid. Vervolgens hebben we

de Migrantech e-learning gids
gepresenteerd. Er werden enkele

verbeteringen en aanpassingen aan
de gids toegevoegd. 

In de namiddag van dezelfde
dag hebben wij verder

gewerkt aan de verbetering
van de guideline en aan
enkele technische en

translationele aspecten van
het platform.
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Op de slotdag ontvingen alle deelnemers van AMSED, Anatolia
Youth Association, Famillies du Monde, Factor Social hun

certificaten voor hun deelname aan deze bijeenkomst en aan zo'n
drukke en veeleisende week. 

In de namiddag van de laatste dag konden de deelnemers
genieten van de stad en een lokale vereniging bezoeken,

İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, om
meer te weten te komen over de huidige situatie van

migranten en vluchtelingen in Turkije.


