Başkan Ş a h i n , Türkiye'de Ö ğ r e n i m G ö r e n
Yabancı Öğrencilere Y e m e k Verdi

BÜYÜK ÖĞRENCİ PROJESİ
DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakam Nimet Çubukçu
da Büyük Öğrenci Projesinin, özellikle
kalıcı dost köprüleri oluşturulması ve
ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi
açısından önem taşıdığını dile getirdi.
Bugüne kadar 27 bin 383 yabancı uyruklu
öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü
belirten Çubukçu, 2010-2011 eğitim
döneminde bin 500 öğrenciyi buna dahil
etmeyi planlandıklarını kaydetti.
Büyük Öğrenci Projesini daha etkin hale
getirmek için Dost Aile Uygulaması da
başlattıklarını hatırlatan Çubukçu, bu
uygulamadan da 924 öğrencinin yarar
landığını söyledi. Çubukçu, Türkiye'de
eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler
le, mezuniyet sonrasında da ilişkilerini
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Konuşmaların ardından öğrencilerden
Ali Ekber Rıza, Şahine plaket sundu.
Şahinde Rızaya, Yıldız Porselenin tabağı

