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PROJE

Yaygın Eğitime Dayalı Gençlik Çalışmasında Yenilikçi Yöntemler Ve Araçlar Yoluyla Sosyal 
Etkililiğin Artırılması (INNO4IMPACT) Projesi, Erasmus+ Programı (KA2: stratejik ortaklık 
- Gençlik) kapsamında finanse edilen bir projedir. INNO4IMPACT, gençlik çalışmalarının 
uluslararası platformda sosyal etkisini artırmak için somut kaynaklar oluşturmayı, bu alanda 
çalışan kurum ve uzmanları kalite yönetimi ve yenilikçi yöntemlerle desteklemeyi ve bu alanda 
sürdürülebilir çalışmalar için somut kaynaklar oluşturmayı hedeflemektedir.
Türkiye, İtalya, İspanya, Avusturya ve Almanya’dan farklı sivil toplum örgütlerini, kurum 
ve kuruluşları bir araya getiren proje ortaklığı, sosyal alanlardaki rollerini güçlendirmek için 
öğrenme fırsatlarını ve eğitim kaynaklarını güçlendirmeye çalışan gençlik çalışanlarını hedef 
almaktadır.

INNO4IMPACT aşağıdaki sonuçları elde etmeyi amaçlamaktadır:

• Gençler ve özellikle gençlik çalışanları tarafından ihtiyaç duyulan becerilere ilişkin genel bulgular 
ve eğitim için rehber geliştirilmesi dahil olmak üzere kültürlerarası iletişim ve anlayışa bilimsel bir 
yaklaşım geliştirmek.

• Konuyla ilgili özellikle farklı kültürel, kuşaksal ve toplumsal cinsiyet yönlerini entegre etmek için 
en iyi uygulama üzerine uluslararası düzeyde bilgi toplamak.

• Gençleri çeşitliliği önemli bir değer olarak keşfetme konusunda cesaretlendirme, motive etmek ve 
kültürlerarası anlayış, iletişim ve çatışma çözme becerilerini geliştirmek için gerekli yetkinliklerin 
nasıl geliştirileceğine dair bilgi veren bir eğitici eğitimi el kitabı geliştirmek.

• Müfredatlarında harmanlanmış öğrenme kavramlarını içeren eğitim kurumları için özel bir olanak 
sağlayacak videolar oluşturmak.

• Gençlik çalışanlarının öğrenme çıktılarını ve araçlarını daha geniş bir kitleye, özellikle yüzyüze 
eğitiminin kolaylıkla erişilemeyebileceği farklı topluluklarda yaşayan hedef gruplara tanıtmaları 
için bir uzaktan eğitim platformu oluşturmak.

24 aylık uygulama süresince proje aşağıdaki çıktılara ulaşacaktır:

• IO1: Mevcut ihtiyaçların karşılaştırmalı araştırması ve değerlendirilmesi, gençlik çalışmaları 
üzerine çalışma raporu

• IO2: Gençlik çalışması alanında eğitim modüllerinin tasarlanması ve pilot ugulamaların yapılması
• IO3: Harmanlanmış öğrenme uygulaması için eğitim videoları
• IO4: Gençlik çalışmaları alanında bir uzaktan eğitim programı ve LEVEL5 programı tasarlamak
• IO5: Metodolojinin gençlik ortamlarına dahil edilmesi için rehber 
        
Son olarak, proje metodolojisi konusunda eğitilmiş toplam 72 gençlik çalışanını kapsayan 
eğitim etkinlikleri Palermo, Innsbruck ve Malaga’da öngörülmektedir.
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GİRİŞ

Mevcut belge, gençlik çalışması alanına dahil olan veya dahil olmak isteyen okuyucular için 
geçerli bir rehber sağlamayı amaçlamaktadır. Proje ortakları tarafından, kendi alanlarında 
gençlik çalışanı olarak çalışmaya başlamak isteyen tüm bireyler için bir tanıtım rehberi olarak 
geliştirilmiştir. Spesifik olarak, projenin hitap ettiği 2 temel hedef şunlardır:

• Geleceğin gençlik çalışanları
• Halihazırda sahada çalışan gençlik çalışanları

Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan bilgiler hem genel bilgilerdir hem de topluluk oluşturmaya 
odaklanmıştır, böylece geleceğin gençlik çalışanlarının içeriği daha iyi anlamasına olanak tanır; 
ve ayrıca daha spesifik ve tekniktir, dolayısıyla halihazırda sahada çalışan gençlik çalışanları için 
ilgi çekicidir.
Bu nedenle belge, bu sektörün “özelliklerini” belirtmek ve gençlik çalışanlarının temel rollerini 
açıklığa kavuşturmak için gençlik çalışmasının tanımına odaklı bir giriş bölümü sunar; bu şekilde, 
gençlik çalışanı olarak kendi rolleri hakkında düşünmeye başlayan ve konuyla yeni tanışan 
potansiyel okuyuculara ana koordinatları sağlar. Daha sonra rehber, gençlik çalışmalarının 
uygulamalarını ve hedeflerini derinleştirerek eksiksiz ve kapsamlı bir genel bakış sağlar.
Kılavuz özellikle aşağıdaki 3 ana modüle ayrılmıştır:

• Modül 1: Gençlik Çalışmasına Giriş
• Modül 2: Uygulamada Gençlik Çalışması
• Modül 3: Dezavantajlı Gruplarla Çalışmak

Gençlik çalışmasının temel özelliklerini tanımladıktan sonra Modül 1, farklı kurumsal varlıkları 
ve bu alandaki farklı metodolojik yaklaşımları vurgulamaktadır. Ardından, Avrupalı gençler 
adına hazırlanan politikaların önemi vurgulanarak, gençlik çalışması Avrupa Birliği içinde bir 
bağlama oturtulur.  Modül 1, gençlik çalışanları ve hedef gruplarındaki gençler arasındaki 
ilişkilerde çok önemli bir rol oynayan etik ilkeler ve duygusal zekanın önemi ile bitmektedir.
Bununla bağlantılı olarak Modül 2, gençlik çalışanlarının operasyonel bağlamını oluşturan farklı 
figürlerle (gençler, meslektaşlar, çalışılan kurum, vb.) etkileşimde gerekli olan yeterlilikleri 
ve “teknik bilgiyi” tanıtmaktadır. Temel amaç, ilk başta zor görünebilecek tüm bu pratik 
faaliyetlerin uygulanmasında okuyucuyu desteklemektir. Bu nedenle, Modül 2, kendi günlük 
görevlerinin uygulanmasında iyileştirmenin gerektiğini düşünen tüm okuyuculara öneriler ve 
yorumlar sağlayarak en yaygın faaliyetleri temsil eden çok çeşitli durumları ve içerikleri sunar.
Son olarak Modül 3, dezavantajlı gruplarla yapılan gençlik çalışmalarına odaklanmaktadır. 
Karşılaştırmalı Araştırmada (IO1), bu gruplar birçok türde engelle (yani ekonomik, sosyal, kişisel 
ve coğrafi) karşılaşanlar olarak tanımlanmıştır. Kılavuzun bu bölümü, okuyuculara, bu gruplarla 
çalışmanın kalitesini ve etkililiğini artırmak için teorik ve pratik bir rehber sunmaktadır.

Her Modül genel tanımı, hedefleri, öğrenme çıktıları, vb. belirtilerek tanıtılmıştır ve anahtar 
terimlere yer verilmiştir. Daha sonra her modül alt modüller halinde yapılandırılmıştır, her biri 
bu kılavuzun gelecekteki okuyucuları için yararlı olacak belirli aktiviteler ve kaynaklarla birlikte, 
eğitmenlerin oturumları hedef gruplarıyla gerçekleştirmeleri için gerekli yararlı bilgiler içerir.
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Modül 1: Gençlik Çalışmasına Giriş

Giriş
Mevcut Modül, bu mesleğe başlamak için gerekli tüm bilgileri içeren pratik bir rehber olarak 
Gençlik Çalışması sektörü ve gençlik çalışanı figürü hakkında genel bir bakış sağlamayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, gençlik çalışanlarının faaliyet göstermeye alıştıkları sosyal içerikleri 
ve dahil ettikleri hedef grupları da tanımlar. Modül, gençlik çalışanı tanımından başlayarak, 
hiçbir bilgisi olmayan ancak gençlik çalışanlarının faaliyet gösterdiği dünyayı merak eden yeni 
başlayanlara yöneliktir. Modül 1, aslında, gençlerle yaklaşımın tanımından bu alanda temel 
olan becerilerin ve ilkelerin listesine kadar her gençlik çalışanı için hayati önem taşıyan tüm 
yönlerle ilgili bir kılavuzu temsil etmektedir.
Birinci modül gençlik çalışması dünyasının farklı alanlarını ilgilendiren 7 alt modüle bölünmüştür: 
yaşam temelli bakış açısı, girişimler ve etkinlikler, gençlik politikaları, mesleki yeterlilikler ve 
etik. Modül 1’in ilk bölümü daha çok gençlik çalışmasının içine dahil edildiği politik ve sosyal 
bağlama odaklanmış ve her yönüyle tanıtılmıştır. Üçüncü alt modül, gençlik çalışmasının tüm 
farklı alanlarını veya konularını ifade eder: kültür, sanat, spor, insan hakları, çevre, tarihi miras, 
politika, vatandaşlık, uyuşturucu ve / veya suç önleme ve güvenlik. Daha sonra, dördüncü alt 
modül, Erasmus+ Programına belirgin bir şekilde odaklanarak uluslararası düzeyde gençlik 
çalışmalarını düzenleyen politikaların makro düzeyde atıfta bulunmaktadır. Modül 1’in ikinci 
kısmı bunun yerine, gençlerle verimli bir şekilde çalışmak için her gençlik çalışanının ustalaşması 
gereken yetkinliklere ve etik ilkelere odaklanmaktadır. Bu bağlamda gençlik çalışanının rolü, 
kendi hedef gruplarının güçlenme sürecinin kolaylaştırıcısı olarak belirtilmektedir.

Modül 1’in hedefleri şunlardır:

•	 Yaşam temelli bakış açısına odaklanarak gençlik çalışmaları hakkında temel bilgileri kazanmak
•	 Gençlik çalışmaları alanındaki girişimler ve faaliyetler hakkında bilgi edinmek
•	 Erasmus + Programına odaklanarak uluslararası düzeyde gençlik politikalarına genel bir bakış elde 

etmek
•	 Gençlik çalışmaları alanında profesyonel/mesleki yeterlilikleri ve yaygın öğrenme metotlarını 

geliştirmek
•	 Gençlik çalışmaları ile ilgili etik değerleri edinmek

Modül 1’in beklenen öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:

•	 Gençlik çalışması anlayışı ve yaşam temelli bakış açısı kazanma
•	 Gençlik çalışması alanındaki girişimlerin ve faaliyetlerin türlerine ilişkin bilgi edinme
•	 Erasmus+ Programına odaklanarak uluslararası düzeyde gençlik politikaları hakkında bilgi edinme
•	 Profesyonel/mesleki yeterlilikleri ve yaygın öğrenme metotlarını belirlemede yetenek geliştirme
•	 Genç çalışanı mesleğinin temelindeki etik ilkelerin daha iyi anlaşılması
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Anahtar kelimeler
Gençlik Çalışması, Gençlik Politikaları, Yeterlilikler, Ahlâk-Etik Değerler

Alt Modüllere Genel Bakış
1.1 Gençlik Çalışması Nedir? Yaşam Temelli Bakış Açısının Önemi Üzerine.
1.2 Yaygın Öğrenmeden Bütünleştirici Öğrenme Kavramlarına: Gençlik Çalışmasının Temelleri.
1.3 Gençlik Çalışmalarında Yaklaşımlar
1.4 Gençlik Politikaları (Erasmus+)
1.5 Gençlik Çalışanının Rolü Ve Yeterlilikleri
1.6 Tüm Ortak Ülkelerde İyi Uygulamaların Değişimi
1.7 Gençlik Çalışmasında Etik Davranış
1.8 Duygusal Zeka Türleri
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Alt Modül 1.1: Gençlik Çalışması Nedir? Yaşam Temelli 
Bakış Açısının Önemi Üzerine

Giriş:
Bu alt modül, gençlik çalışmaları alanında fazla tecrübesi olmayan katılımcılara yöneliktir. 
Özellikle, paternalist ve eksiklik odaklı yaklaşımlardan farklı olarak, yaşam temelli bir gençlik 
çalışmasını neyin oluşturduğu hakkında temel bilgiler edinilecektir. Odak noktası gençlerin 
güçlü yönleri ve kaynakları, günlük yaşamları ve deneyimleridir. Dezavantajlı gençler ilgi alanları, 
bakış açıları, yaşam tarzları ve sorunları ile çözümlere yönelik fikir ve yaklaşımlar geliştirmek 
için bir başlangıç noktası olarak alınır.
Müdahale süreçleri için bu bakış açısı değişikliği, gençlerin bireysel olanaklarının ve kaynaklarının 
kurumsal veya yapısal gereksinimleri ne ölçüde karşıladığını sormak anlamına gelir. Bu noktada, 
gençlerin topluma katılımını teşvik etmek için çözüm adımları geliştirilir.

Hedefler:
Katılımcılara, gençlik çalışmasının önemi ve nasıl çalıştığı hakkında bir anlayış geliştirebilecekleri 
yaşam temelli teorik bir bakış açısı ve yöntem sağlanmalıdır.
Hedef-1: Gençlerin sosyal sorunları ve yaşam koşulları bakımından yaşam temelli gençlik 
çalışmasının etkililiğini yansıtmak
Hedef-2: Gençlerin pratik deneyimlerinin, potansiyellerinin ve kaynaklarının yansımasıyla 
yakın bağlantılı olarak sosyal durumları yaşam temelli bir bakış açısıyla analiz etmek

Öğrenme Çıktısı:
Gençlik çalışmalarında gerçek yaşam temelli bakış açılarını bilen katılımcılar, gençlerin 
sosyal durumunu yeterince belirleyebilir, potansiyellerini fark edebilir, sonuç çıkarabilir ve 
yeterli müdahale konseptleri geliştirebilir. Gençlik çalışmasının yaklaşımlarını ve önlemlerini, 
yaşam temelli bir bakış açısıyla niyetlerini, etkilerini ve bunların güncel konularla ilgisini 
değerlendirebilirler.
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İçerik:
Bu modül ünitesinin içeriğine ve hedeflerine genel bir bakıştan sonra, “Gençlik çalışması nedir? 
Yaşam temelli bakış açısının önemi” sunumu, gençlerin kendilerine ve gerçek yaşamlarına 
odaklanan gençlik çalışmasının temel özelliklerine yönelik ilk fikirleri verecektir.
Yaşam temelli gençlik çalışması şunlarla ilgilidir: 

• Gençlerin yaşam durumunun yeniden yapılandırılması
• Biyografik krizler ve olası başlangıç noktaları
• Müdahale önlemlerinin etkinliği

Bu bakış açısını denemek için iki biyografik örnek kullanılacak, çalışma gruplarında yönlendirici 
sorular yardımıyla okunacak ve ardından üzerinde düşünülecektir. Katılımcıların kendi mesleki 
veya biyografik deneyimleri ve örnekleri sonraki tartışmaya dahil edilebilir. Bu alt modül 
aynı zamanda gençlik çalışanları ile birlikte, yaşam temelli bir perspektiften bakarak zorlu 
yaşam koşullarındaki genç insanlar için hangi müdahale olanaklarının düşünülebileceğini 
değerlendirmeye hizmet eder.

Olası sorular:
• Hangi unsurlar dikkate alınmalıdır?
• Bu gençlerin dezavantajlı duruma gelmesine ve dolayısıyla dışlanmaya, geri çekilmeye ve gittikçe 

artan dışlanmaya sebep olan belirli nedenler var mı?
• Başarılı ve etkili müdahale önlemleri için hangi hususlar önemlidir? Sosyal konumlandırma 

süreçlerinde zorluklar nerede ortaya çıkıyor, konu odaklı gençlik çalışmaları nasıl yeterli cevap 
verebilir?

• Önlemler gençlerin yaşam koşullarıyla ne ölçüde örtüşüyor ve bundan hangi sonuçlar çıkarılabilir? 
Kendi belirlediği yerelleştirme süreçleri için alanlar nasıl yaratılabilir?

Bu şekilde teorik kısımda tanıtılan kavram somut biyografik örneklere uygulanmaktadır.

Öğrenme materyali

• PowerPoint sunumu (ekli belge dosyasına bakınız) 
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-presentation-tr.pdf  

• Yönlendirici sorular içeren üç biyografik örnek (ekli belge dosyasına bakınız) 
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-1-tr.pdf  
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-2-tr.pdf   
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-3-tr.pdf 

http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-presentation-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-1-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-2-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-3-tr.pdf
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Öğrenme Aktiviteleri

Başlık PowerPoint Sunum 
„Gençlik Çalışması nedir? Yaşam Temelli Yaklaşım ile Bağlantısı

Öğrenme sonucu/Hedefler
Katılımcılar, yaşam temelli teorik bir perspektif ve yöntemle tanıştırılır
Gençlerin sosyal sorunları ve yaşam koşulları ile ilgili yaşam temelli gençlik 
çalışmalarının etkinliğini değerlendirme yeteneği

Modül, Alt modül Modül 1 Alt modül 1

Katılımcı sayısı Yaklaşık 20

Açıklama/Talimat Eğitmenin tanıtım konuşması, bkz. PPT sunumu

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler Sunum kendinden açıklamalıdır.

Gerekli malzemeler Peojektör, Laptop/ PC, PPT dosyası / sandalyeler …

Zaman Yaklaşık 40 dk

Yorumlar 

Başlık Üç biyografik örnek: Ciko, Nabaz, Mahir

Öğrenme sonucu/Hedefler

Katılımcılar, yaşam odaklı bakış açısını somut biyografik örneklere uygular
Gençlerin sosyal durumunu belirlemeye, becerilerini ve potansiyellerini fark 
etmeye, sonuçlar çıkarmaya ve yeterli müdahale konseptleri geliştirmeye 
çalışırlar.

Modül, Alt modül Modül 1 Alt modül 1

Katılımcı sayısı YAKLAŞIK 20 (üç çalışma grubunda)

Açıklama/Talimat

Katılımcılar biyografik örnekleri üç çalışma grubunda okurlar. (her çalışma 
grubu için bir metin)
Rehber sorular yardımıyla bu örnekler üzerinde derinlemesine düşünürler.
Tartışma sonunda sonuçlar özetlenir ve kendi mesleki veya biyografik de-
neyimleri ortaya çıkarılabilir.

Ek bilgi  -

Gerekli malzemeler (örn. Sunum 
tahtası, kalem, kurşun kalem, 

karton, sandalye vb. )

Katılımcı saysısına bağlı olarak eğitim oturumundan önce birkaç kopya hlin-
de yazdırılması gereken yol gösterici sorular içeren üç biyografik örnek
Sandalyeler, kağıtlar, kalemler …

Zaman Yaklaşık 1.5 saat

Yorumlar 
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Alt Modül 1.2. Yaygın Öğrenmeden Bütünleştirici 
Öğrenme Kavramlarına: Gençlik Çalışmasının Temelleri
Giriş
Bu alt modül, gençlik çalışmaları konusunda fazla tecrübesi olmayan katılımcılara yöneliktir. 
Genel olarak öğrenmenin ne anlama geldiği, hangi öğrenme türlerinin tartışıldığı ve bireysel 
öğrenme süreçlerinin nasıl tanımlandığı hakkında temel bilgiler edinilecektir. Daha sonra, farklı 
öğrenme biçimleri (örgün, yaygın ve informal) arasındaki ayrımın anlamlı olup olmadığı, gözlem 
ve deneyimlerinden yeni ufuklar açan başka perspektifler olup olmadığı, bu perspektiflerin 
küreselleşen günlük hayatımızdaki güncel gençlik çalışması ile uyumlu olup olmadığı üzerine 
düşüneceklerdir.

Hedefler
Katılımcılar aşağıdaki beceri ve yetkinlikleri edinmelidir:
Hedef-1: Öğrenme ve eğitim süreçlerini farklı perspektiflerden analiz etme becerisi kazanma 
ve farklı öğrenme biçimleri (örgün, yaygın, informal) ve bunların gençlerle pratik uygulamarda 
uygunluğu üzerine düşünme.
Hedef-2: Öğrenme süreçleri hakkında kendi fikirlerini geliştirme (örnek: bütüncül öğrenme 
anlayışı)

Öğrenme Çıktısı

Katılımcılar:
• Farklı öğrenme stilleri üzerinde eleştirel bir şekilde düşünebilir, müdahaleyle ilgili olarak bunların 

uygunluğunu değerlendirebilir ve sonuçlar çıkarabilir.
• Öğrenme süreçlerini görünür hale getirebilir (örn. yaşantısal veya sosyal öğrenme), müdahale 

süreçlerindeki ilgisini ve potansiyelini fark edebilir.
• Bütünleştirici öğrenme kavramının önemini değerlendirebilir, geleceğe yönelik gençlik çalışmaları 

için önemini değerlendirebilir ve ondan yeni fikirler geliştirebilir.

Content:
Giriş niteliğindeki bir sunumla katılımcılar öncelikle farklı öğrenme biçimlerine (örgün, yaygın 
ve informal) kavramsal olarak genel bir bakış kazanırlar. Odak noktası, bütüncül ve holistik 
öğrenme anlayışı ile ilgililiğine dayanmaktadır; farklı öğrenme biçimleri birlikte ele alınacaktır.
Gençlerin yaşamlarını şekillendirmede önemli olan geçmiş veya şu anki öğrenme deneyimlerini 
geriye dönük bir şekilde görünür kılmak için yaşantısal öğrenme fikri ortaya atılır. Yaşam 
deneyimleri ve yeterlilikler dikkatin odak noktasıdır. Böyle bir yeniden odaklanma (perspektif 
değişikliği) gençlik çalışmaları için oldukça önemlidir, çünkü bu şekilde farklı öğrenme fikirleri 
ve öğrenme vizyonları geliştirilir. Geleneksel ve tek taraflı öğrenme teorilerinde pek dikkate 
alınmayan gençlerin beceri ve yeterliliklerine odaklanılır. Öğrenme biçimleri arasındaki farklar 
değil, gençlerin günlük deneyimleri veya hikayeleri başlangıç noktasıdır.
Öğrenme süreçlerine ilişkin bu görüş, yalnızca birinci alt modül ünitesinde sunulan yaşam 
temelli bir gençlik çalışması fikri ile değil, aynı zamanda yaşantısal ve çeşitlilik odaklı yaklaşımlar 
için de geçerlidir.
Bu tanıtım sunumunun ardından katılımcılar, anlatılan perspektifleri, yönlendirici sorular 
yardımıyla okunacak, değerlendirilecek ve çalışma gruplarında yansıtılacak olan yaşantısal 
örneklere uygulayacaklardır.
Kendi mesleki ve kişisel deneyimleri son tartışmaya dahil edilebilir.
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Öğrenme materyali 

• http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-presentation-tr.pdf 

• Yönlendirici sorular içeren dört biyografik örnek (ekli dosyaya bakınız) 
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-1-tr.pdf 
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-2-tr.pdf 
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-3-tr.pdf 
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-4-tr.pdf

Öğrenme Aktiviteleri

Başlık 
PowerPoint Sunum 
„Yaygın Bir Öğrenimden Bütünleştirici Bir Öğrenme Kavramına: Gençlik 
Çalışmasının Temeli” 

Öğrenme sonucu/Hedefler

Katılımcılar şunları yapabilir:
Farklı öğrenim biçimleri üzerine düşünün (resmi, resmi olmayan, gayri 
resmi)
Gençlik çalışmaları ile ilgili bütüncül bir öğrenme anlayışına dayalı olarak 
kendi fikirlerini geliştirmek.

Modül, Alt modül Modül 1 Alt modül 2

Katılımcı sayısı Yaklaşık 20 

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşürler veya 

ekleri belirtin.)

Eğitmenin tanıtım konuşması
PPTsunumuna bakın

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler Sunum kendinden açıklamalıdır.

Gerekli malzemeler (örn. Sunum 
tahtası, kalem, kurşun kalem, 

karton, sandalye vb. )
Peojektör, Laptop/ PC, PPT dosyası / sandalyeler …

Zaman Yaklaşık 40 dk

Yorumlar 

http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-presentation-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-1-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-2-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-3-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-4-tr.pdf
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Başlık Dört biyografik örnek: Ciko, Nabaz, Mahir, Zeliha

Öğrenme sonucu/ hedefler

Katılımcılar, yaşam odaklı bakış açısını somut biyografik örneklere uygular.
Gençlerin sosyal durumunu belirlemeye, becerilerini ve potansiyellerini fark 
etmeye, sonuçlar çıkarmaya ve yeterli müdahale konseptleri geliştirmeye 
çalışırlar.

Modül, Alt modül Modül 1 Alt modül 2

Katılımcı sayısı Yaklaşık 20

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşürler veya 

ekleri belirtin.)

Eğitmen, bu tür farklı öğrenme süreçlerini ve biyografik örneklerin analizini 
açıklar.
Katılımcılar çalışma gruplarında dört biyografik örneği okur.
Rehber sorular yardımıyla bu örnekler üzerinde derinlemesine düşünülür.
Tartışma sonunda sonuçlar özetlenir ve kendi mesleki veya biyografik de-
neyimleri ortaya çıkarılabilir.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler

Biyografik örneklerden üçü (Ciko, Nabaz, Mahir) alt modül 1.1’deki ile 
aynıdır ancak üzerinde düşünülmesi gereken farklı yok gösterici sorular 
vardır. Ek olarak belirli dini yönelere eğitimde başarıya giden zorlu yoluna 
odaklanan dördüncü örnek (Zeliha) tartışılabilir.

Gerekli malzemeler (örn. Sunum 
tahtası, kalem, kurşun kalem, 

karton, sandalye vb. )

Katılımcı saysısına bağlı olarak eğitim oturumundan önce birkaç kopya hlin-
de yazdırılması gereken yol gösterici sorular içeren dört biyografik örnek.
Sandalyeler, kağıtlar, kalemler…

Zaman Yaklaşık 1.5 saat

Alt Modül 1.3: Gençlik Çalışmasında Yaklaşımlar

Giriş
Gençlik çalışmaları farklı sektörler veya konularla ilgili olabilir: kültür ve sanat, spor, insan 
hakları, çevre, tarihi miras, siyaset, vatandaşlık ve uyuşturucu kullanımının önlenmesinden 
güvenlik veya suça kadar, gençlik çalışmaları gençleri ve genç çalışanlarını çeşitli alanlarda 
meşgul edebilir. Avrupa Komisyonu’na göre, “Gençlerle çalışmak: Avrupa Birliği’nde gençlik 
çalışmasının değeri” (2014) raporunda, gençlik çalışmaları faaliyetleri bazı geniş kategoriler 
halinde gruplandırılır:
• Farkındalık yaratma ve kampanya yürütme
• Bilgi ve danışmanlık
• Uluslararası kalkınma ve sivil gönüllülük
• Boş zaman temelli kurslar ve etkinlikler
• Proje faaliyetleri (kendi kendine organize)
• Sokak çalışması ve sosyal yardım çalışması

Hedefler
Hedef-1: Potansiyel ve profesyonel gençlik çalışanları tarafından farklı gençlik çalışması 
yaklaşımları hakkında derinlemesine bilgi geliştirmek
Hedef-2: Farklı müdahale alanlarına göre farklı yaklaşımları seçme ve uygulama yeteneğini 
artırmak
Hedef-3: Gençlik çalışanlarına gençlik çalışmaları ve faaliyetlerinde uygulama seçenekleri 
sunmak
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Beklenen Öğrenme Çıktısı
• Gençlik çalışanları, gençlerle çalışmanın farklı yolları hakkında daha geniş bilgiye sahip olarak 

profesyonel kaynaklarını zenginleştirecekler.
• Gençlik çalışmasına dahil olan gençler, gençlik çalışmasında farklı yaklaşımlar hakkındaki bilgilerini 

artıracak ve diğer gençlerle çalışırken performanslarını iyileştireceklerdir.

Alt modül içeriği
Wikipedia‘da belirtildiği gibi, „Gençlik Çalışması“nın daha geniş tanımının „Gençlik Çalışması 
Yaklaşımları“ bölümünde, gençlerle çalışmanın farklı yolları vardır. En yaygın yaklaşımlardan 
bazıları aşağıda listelenmiştir:

Toplum Temelli Gençlik Çalışması
Toplum temelli çalışan gençlik çalışanları ibadethaneler, sivil toplum örgütleri ve devlet 
kurumları dahil olmak üzere yerel topluluklarda çeşitli ortamlarda ve düzenlemelerle gençler 
için toplum temelli etkinlikler sağlar.

Merkez Tabanlı Gençlik Çalışması
Bu gençlik çalışması, içerisinde kafelerin, spor alanlarının ve danışma merkezleri gibi tesislerin 
yer aldığı özel binalarda yürütülür. Çoğu gençlik kulübü bu geniş kategoriye girer. Bu çalışma 
merkeze gelmeyi seçen gençlere bağlıdır, ancak bazı durumlarda sosyal yardım ile veya okul 
temelli gençlik çalışmaları ile bağlantılı olabilir.

İnanç Temelli Gençlik Çalışması
Bu gençlik çalışması, dini ahlaki değerler üzerine çalışan bir kuruluş tarafından yürütülür ve 
dini görüşleri paylaşmak veya ortaya çıkarmak amacıyla olabilir. Hristiyan kilisesinde inanç 
temelli gençlik çalışmasının temel amacı, İncil›deki „komşunu sevme“ emrinden gelmektedir. 
inanca dayalı pek çok durumda, gençlik çalışmasının ana gündemi veya amacı, dinin manevi 
hedefleriyle veya bir gencin bu hedeflere doğru hissettiği ilerleyişiyle uyumludur.

Müstakil Gençlik Çalışması
En saf haliyle, bağımsız gençlik çalışması, bir merkez kullanmadan işleyen ve gençlerin hem 
coğrafi hem de gelişimsel olarak „bulundukları“ yerde gerçekleşen, sokak temelli bir gençlik 
çalışması sunumu biçimidir. Benzer ilkeler nedeniyle (yani sokaklarda „ulaşılması zor“ veya 
„serbest olan“ gençlerle temas kurmak), sosyal yardım çalışmalarıyla karıştırılır. Bağımsız 
çalışma, gençleri mevcut hizmetten yararlanmaya teşvik etmeye çalışmaktan daha fazlası 
olarak görülüyor (Bu, Sosyal Yardım çalışmalarının sıklıkla kullanılan tanımıdır) ve informal 
ve sosyal tabanlı eğitim sunmanın bir yöntemi olarak kullanılır ve gençlik çalışanı tarafından 
algılanan veya görünen herhangi bir ihtiyaca yönelik çalışır.

Sosyal Yardım Gençlik Çalışması
Bağımsız gençlik çalışmasına benzer şekilde, sosyal yardım gençlik çalışması, gençlerin kendi 
bölgelerinde yer alan bir tür gençlik çalışmasıdır ve yeni ve mevcut merkez / proje tabanlı gençlik 
çalışmalarını destekleyen ve tamamlayan bir çalışma yöntemidir. Esasen gençleri bulundukları 
yerde bulunan hizmetler hakkında bilgilendirmek ve onları bu tür hizmetleri kullanmaya teşvik 
etmek için kullanılan Sosyal Yardım, gençlere danışarak, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
hizmetlerde var olan boşlukları da belirlemeye çalışabilir. Bağımsız Gençlik Çalışmasının aksine, 
Sosyal Yardım, merkez tabanlı çalışmanın bir uzantısı olarak görülüyor. Sosyal Yardım çalışması, 
genellikle merkezde çalışan kişilerin, gençleri onların merkezine katılmaya teşvik etmek için 
kendi amaçlarını anlatmak üzere sokaklara çıktıklarında gerçekleşir. 
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Okul Temelli Çalışma
Bu tür gençlik çalışmaları okullarda yürütülür ve genellikle okul dışındaki bir kuruluş tarafından 
doğrudan öğrencilere sağlanır. Dersleri, toplantıları, okul sonrası kulüpleri, bire bir rehberlik 
hizmetlerini, vb. içerebilir. Diğer okul dışı gençlik etkinlikleriyle bir bağlantı olabilir.

Organize Gençlik Dernekleri
Bunlar, birçok ülkede gençlik çalışmalarının temel taşlarıdır, bu tür dernekler ve faaliyetleri 
gençlerin kendi katılımına ve organizasyonuna dayanmaktadır. Çok yerel oluşumdan Avrupa 
Gençlik Forumu gibi pan-Avrupa gençlik örgütlerine kadar çeşitlilik gösterebilirler. Devlet 
desteğinin düzeyinin yanı sıra hizmetlerin ve proje temelli fırsatların sunulmasına katılımları 
da dahil olmak üzere fonlarına bağlı rollerle birlikte birden fazla rol üstlenirler. Pek çok gençlik 
dernekleri lobicilik de yapmakta ve gençlik çalışmalarını veya gençlik politik gündemini ileriye 
taşımaktadır. Birçoğu uluslararası gençlik çalışmaları sunar ve farklı ülkelerden, etnik kökenlerden 
ve kültürlerden gelen gençlere birbirleriyle tanışma ve kültürel bilgilerini genişletme ve kişisel 
becerilerini (yani etkileşim, iletişim ve anlayış geliştirme) geliştirme fırsatları sunar.

Öğrenme Materyalleri

• Avrupa Komisyonu (2014) “Gençlerle çalışmak: Avrupa Birliği‘nde gençlik çalışmasının değeri”, şu 
adresten ulaşılabilir:  
http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf  

• Wikipedia “Gençlik çalışması”, şu adresten ulaşılabilir: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_work#Approaches_to_youth_work

Öğrenme Aktivitesi

Başlık Ara ve çalıştır

Öğrenme sonucu/ hedefler
Gençlik çalışmasına dahil olan gençler, belirli bir gençlik hedef grubu için 
hangi yaklaşımın daha uygun olduğunu anlayabilecektir.
Gençlerle çalışırken belirli bir yaklaşım kullanma becerisi

Modül, Alt modül Modül 1 Alt modül 3

Katılımcı sayısı Kursiyer sayısına göre değişken

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşürler veya 

ekleri belirtin.)

Aktiviteyi gerçekleştirmek için, katılımcılar önceden alt modül içeriğini ve 
özellikle alt modül içeriğinde sunulan gençlik çalışmasına yönelik çeşitli 
yaklaşımların açıklamalarını okumalıdır. Her bir yaklaşım türü için, gençlik 
çalışanları, gençlik çalışmalarını tanımlayan alt modülde öngörülen katego-
rilere dahil edilebilecek gençlik örgütlerinin örneklerini bulmak için kendş 
ülkelerinde bir masa araştırması yapmalıdır: çrneğin okul temelli, sosyal 
yardım, toplum temelli, Merkez temelli veya inanç temelli gençlik çalışması. 
Ulusal gruplar veya sadece aynı ülkeden katılımcılar varsa, kuriyerler bu 
masa araştırmasını gerçekleştirmek için ulusal gruplara veya aynı ülkeden 
ik üç gruba ayrılı. Gruplar araştırmaşarının sonuçlarını sunum tahtası 
üzerine yazacak ve bulguları diğe gruplarla paylaşacak. Her gençlik çalışması 
kategorisi, grup ülkesinde sahada çalışan organizasyonun gerçek bir örneği 
ile temsil edilecektir. Her grup, kullandıkları gençlik çalışmasına yaklaşımı 
belirtmeden seçilen kuruluşların faaliyetkeri açıklayan iki üç satır yazacaktır. 
Her grup, diğer gruplar tarafından anket yapılan kuruluşların günlük faa-
liyetlerinde hangi türl yaklaşımı kullandıklarını tahmin etmelidir.

http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_work
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Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler ( burada 

F2F eğitiminin uygulanmasını 
desteklemek için eğitmenlere 

önerilerde bulunmasınız 
gerekir.)

Masa başı araştırması sırasında, herkesin araştırmaya dahil olduğundan 
emin olun ve ekip oluşturmaya vee kip içinde çalışmayı geliştirmeye yönelik 
gençlik çalışması yaklaşımları kategorilerini ayırmalarını önerin.
Günlük çalışma deneyimlerini gençlerle yaymak için deneyimli gençlik 
çalışanlarının katkılarını teşvik etmeye çalışın.
Gruplar arasında rekabeti teşvik etmek ve etkinliği daha ilginç ve zorlayıcı 
hale getirmek için masa başı araştırmasını koordine edin.

Gerekli malzemeler (örn. Sunum 
tahtası, kalem, kurşun kalem, 

karton, sandalye vb. )

Masa araştırması yapmak için sunum tahtası/ kalem/ dizüstü bilgisayar 
(grup başına en az bir dizütü bilgisayar)

Zaman Masa başı araştırması için 40 dk. Farklı yaklaşımları inceleyen gruplar için 1 
saat

Yorumlar 
Masa başı araştırması yapmak için yeterli zaman ayırın.
Masa başı araştırmasının uygulanmasında deneyimli genlik çalışanlarının 
katkılarını teşvik edin.

Alt modül 1.4: Gençlik Politikaları (Erasmus+)

Giriş
Avrupa Konseyi‘nin web sitesinde belirtildiği gibi, gençlik politikasının tanımı şu şekildedir: 
“Hükümetin bir ülkenin genç nüfusu için iyi yaşam koşulları ve fırsatları sağlamaya yönelik 
taahhüdü ve uygulaması” (Finn Denstad, Gençlik Politikası El Kitabı, 2009).
Bir gençlik politikası standartlarla ilgilidir, ancak aynı zamanda metodoloji (ilkeler, işbirliği), 
hedef gruplar / paydaşlar, kapsam (müdahale alanları), bütçeler ile ilgilidir.
Gençlik politikası gençlere, topluma başarılı bir şekilde entegre olmalarını destekleyen, 
toplumun aktif ve sorumlu üyeleri ve değişimin temsilcileri olmalarını sağlayan fırsatlar ve 
deneyimler sağlamak için kamu yetkilileri tarafından uygulanan bir stratejidir (Avrupa Konseyi 
CM / Rec (2015) 3).

Bir gençlik politikası fırsatlar, katılım, kapsayıcılık, özerklik, dayanışma ve aynı zamanda refah, 
öğrenme, boş zaman ve istihdamla ilgilidir.

Bir gençlik politikası, düzenlemelerden özgürleşmeye, önlemeden müdahaleye, proaktiften 
reaktife, problem odaklıdan fırsat odaklıya, paternalist yaklaşımdan açık ve katılımcı bir 
yaklaşıma kadar uzanan yaklaşımlarla ilgilidir.

Bir gençlik politikası; gençlik konseyleri, gençlik STK‘ları, ilgi grupları, gençlik grupları, gençlik 
çalışanları, gençlik araştırmacıları, gençler, okullar, öğretmenler, işverenler, sağlık personeli, 
sosyal hizmet uzmanları, inanç grupları, medya, vb. gibi gençlik politikalarının bilgilendirilmesi, 
geliştirilmesi ve uygulanmasında yer alan aktörlerle çalışan kamu yetkilileriyle ilgilidir. 
Gençlik politikası, sürekli değişen sistemler ve yapılarla dinamik bir süreçtir.

Her ülke neyin gençlik politikası olarak kabul edileceğine karar verir. Bir ülkenin gençlik 
politikasının bir hükümetin gençlerine nasıl baktığını yansıttığını söylemek doğru olacaktır.
Bazı ulusal gençlik politikaları, sosyal koruma, cinsiyet eşitliği, işsizlik, örgün eğitim, sağlık, 
barınma vb. gibi gençleri etkileyen her şeyi içerir. Diğer gençlik politikalarının kapsamı çok daha 
dardır.



20

Hedefler

Hedef-1: Yeni ve deneyimli gençlik çalışanlarının gençlik politikalarının önemini farkına varması
Hedef-2: Gençlik çalışanlarının Erasmus+ araçlarını kullanarak gençlik politikaları ile bağlantılı 
profesyonel/mesleki ilkeleri benimsemesi ve geliştirmesi
Hedef-3: Avrupa Birliği ve Ülkemizin gençlik politikalarını (Erasmus + ve yerel araçlar) kapsayan 
gençlik çalışmaları ve faaliyetlerde gençlik çalışanlarına gençlerle yapacağı uygulamalarda 
seçenekler sunmak 

Beklenen Öğrenme Çıktıları
• Profesyonel gençlik çalışanlarından Avrupa Birliği ve yerel gençlik politikaları ve gençlik çalışmaları 

alanındaki ilgili araçlar, yani Erasmus+ programı ve gençliği destekleyen yerel politikalar 
hakkındaki bilgilerini derinleştirmeleri beklenmektedir.

• Gençlik çalışmalarına katılan gençlerin “AB ve yerel gençlik politikaları” ve bunların yerel düzeyde 
nasıl uygulanacağı konusunda farkındalık kazanmaları beklenmektedir.

Alt Modül İçeriği
Bu bölümde Erasmus+ programı, Avrupa Komisyonu‘nun tüm üye devletlerde gençlik 
politikalarını uygulamak için kullandığı ana araç olduğu için açıklanacaktır.
Avrupa Birliği‘nin Erasmus+ programı, Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor alanlarındaki faaliyetleri 
desteklemek için kullanılan bir hibe programıdır.
Program, „Ana Eylem“ ve iki ek eylemden oluşur. Kısmen ulusal düzeyde Ulusal Ajanslar 
tarafından ve kısmen de Avrupa düzeyinde EACEA tarafından yönetilmektedir. Avrupa 
Komisyonu, Erasmus+ politikalarından sorumludur ve programın genel uygulamasını denetler.
Erasmus+ eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki faaliyetler için hibe sağlar. Aşağıdakiler 
için fırsatlar sunar:
• Yurt dışında hareketlilik veya gönüllülük dönemi geçirecek ve dil eğitimi alacak kişiler,
• Akademik ve mesleki eğitim, okullar, yetişkin öğrenimi ve Avrupa spor etkinlikleri alanlarında 

proje ortaklıklarında işbirliği yapacak kuruluşlar.
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Erasmus+ ayrıca eğitimi-öğretimi, araştırmayı, ağ oluşturmayı ve AB konularında politika 
tartışmalarını destekler. Erasmus + güçlü bir uluslararası boyut içerir: Ortak Ülkeler ile kurumsal 
ortaklıklar, gençlik işbirliği ve dünya çapında hareketlilik yoluyla özellikle yüksek öğretim ve 
gençlik alanında işbirliği. Program kuruluşları, kurumları, organları veya grupları destekler. Bu 
kuruluşlar, sırayla, öğrenciler, stajyerler, çıraklar, üniversite öğrencileri, yetişkin öğrenciler, 
gençler, gönüllüler, gençlik çalışanları, öğretmenler, profesörler, eğitmenler, antrenörler, 
sporcular ve ilgili alanlarda aktif kuruluşların profesyonelleri dahil olmak üzere çok çeşitli 
bireyleri destekler. 

Bu, Erasmus + Program Kılavuzunda açıklanmıştır. Avrupa Komisyonu, yıllık genel teklif çağrısı 
yayınlar. Erasmus + Program Rehberi, ilgili eylemleri ve başvuru sürecini açıklar.
EACEA tarafından yönetilen ve gençlikle ilgili Erasmus + eylemleri şunlardır:

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Bu eylem, eğitim, öğretim ve gençlik 
sektörlerindeki hareketliliği destekler ve katılımcılara ve ilgili kuruluşlara uzun süreli faydalar 
sağlamayı amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı 
(EACEA) aşağıdaki projelerin seçimini yönetir:

• Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmet Etkinlikleri
• Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Bu iki eylem, Genel Teklif Çağrısına dahil edilmiş ve Erasmus+ Program Kılavuzunda ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır.
KA1‘in diğer eylemleri, merkezi olmayan bir düzeyde Ulusal Ajanslar tarafından yönetilir.
Bu eylem altındaki başvurular bireysel öğrenciler, personel veya gönüllüler tarafından 
yapılamaz. Bir faaliyete katılmak isteyen kişilerin Erasmus + programından destek alan 
kuruluşlardan biriyle iletişime geçmesi gerekecektir. Burslar hakkında daha fazla bilgi için 
lütfen bu sayfayı ziyaret ediniz. (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-
1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en)

Ana Eylem 2: Yenilik Ve İyi Uygulamalarin Değişimi İçin İşbirliği. KA2 kapsamındaki eylemler, 
farklı katılımcı ülkelerden kuruluşların birlikte çalışmasını, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında 
en iyi uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımları geliştirmesini, paylaşmasını ve aktarmasını mümkün 
kılar. Özellikle, KA2 eyleminin “Ortak Ülkeler ile işbirliğini destekleyen gençlik alanında kapasite 
geliştirme” alt eylemi altında gençlik hibe projeleri için özel bir bölümü vardır.

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek. Yenilikçi politika geliştirmeyi, politika diyaloğunu ve 
uygulamasını ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçlayan 
çok çeşitli eylemler için hibeler sağlar. Bunların çoğu EACEA tarafından yönetilmektedir. KA3 
kapsamındaki eylemlerin çoğu, yıllık genel teklif çağrısı dışında yönetilmektedir. Gençlik için 
temel araç, Avrupa politikaları hakkında farkındalık yaratmak ve yerel otoriteler iel işbirliğini 
artırmak amacıyla, Avrupa STK‘larına ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif AB 
çapındaki ağlara destek sağlayan „Sivil Toplum İşbirliği“ dir. 
AB düzeyinde gençlik için araçlar ve fırsatlara tam bir genel bakış için, lütfen AB düzeyinde ve 
ulusal düzeyde gençlik politikalarını uygulamak için mevcut çeşitli araçlarla ilgili tüm ayrıntıları 
sağlayan Erasmus + Program Kılavuzuna bakın.
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Öğrenme Materyali

• Council of Europe “About youth policy”,  
https://www.coe.int/en/web/youth/about-youth-policy 

• Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) “Erasmus+ 
programme”, https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Öğrenme Aktiviteleri

Başlık Yerel düzeyde gençlik politikalarını keşfetmek

Öğrenme sonucu/ hedefler

Gençlik çalışanlarının (yeni ve deneyimli) ulusal gençlik politikalarından 
haberdar olmalarını sağlamak.
Ulusal gençlik politikalarına göre gençlik çalışanlarına yerel düzeyde 
çalışmaları için yeni araçlar sağlamak.

Modül Alt modül Modül 1 Alt modül 4

Katılımcı sayısı 15 katılımcı 

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşürler veya 

ekleri belirtin.)

Faaliyeti yürütmek için, katılımcıların son on on beş yılda kendi ulusal 
hükümetleri tarafından hazırlanan gençlik politikaları üzerine bir masa başı 
araştırma yapması gerekir. Aynı ülkeden ulusal gruplar veya katılımcılar 
varsa, kursiyerler bu masa araştırmasını gerçekleştirmek için ulusal gruplara 
veya aynı ülkeden iki üç gruba ayrılır. Gruplar araştırmalarının sonuçlarını 
bir sunum tahtası üzerine yazacak ve bulguları diğer gruplarla paylaşacaklar. 
Her ulusal grup, ulusal gençlik politikalarını ve yerel düzeyde mevcut olan 
temel finansman araçlarını üç beş cümlede sentezleyecektir. Yuvarlak bir 
masada tüm gruplar ulusal gençlik politikaları arasındaki farklılıklar ve ben-
zerlikler hakkında yorum yapacaklardır.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler 

(Burada yüzyüze eğitiminin 
uygulanmasını desteklemek 
için eğitmenlere önerilerde 

bulunmasınız gerekir.)

Masa başı araştırması sırasında, herkesin aramaya dahil olduğundan emin 
olun.
Günlük çalışma deneyimlerini gençlerle paylaşmak ve araştırmada grupları 
yönlendirmek için deneyimli gençlik çalışanlarının katkılarını teşvik etmeye 
çalışın.
Gruplar arasında diyaloğu ve paylaşımı teşvik etmek ve etinliği daha ilginç ve 
verimli hale getirmek için asa araştırmasından sonra sunumu koordine edin.

Gerekli malzemeler (örn. Sunum 
tahtası, kalem, kurşun kalem, 

karton, sandalye vb. )

Masa araştırması yapmak için sunum tahtası/ kalem/ dizüstü bilgisayar 
(grup başına en az bir dizütü bilgisayar)

Zaman Masa başı araştırması için 40 dk, ulusal düzeyde farklı gençlik politikalarını 
sunan gruplar için 1 saat.

Yorumlar 
Masa başı araştırması yapmak için yeterli zaman ayırın.
Masa başı araştırma ve sunumların uygulanmasında deneyimli gençlik 
çalışanlarının katkılarını teşvik edin.

https://www.coe.int/en/web/youth/about-youth-policy
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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Alt Modül 1.5: Gençlik Çalışanının Rolü Ve Yeterlilikleri

Giriş
Gençlik çalışanı olmak, son yıllarda bu “mesleki” figürün daha karmaşık hale geldiği 
düşünüldüğünde zor bir iş haline geldi. Günümüzde yerel düzeyde gençlik politikalarını 
güçlendirmek için Avrupa işbirliği araçlarına daha ilgili ve bağlı olan Gençlik çalışanının 
“uluslararasılaşması”, özellikle dezavantajlı gençlerle çalışmak için yeni becerileri ve yeterlilikleri 
gerektiriyor.

Gençlik liderleri ve gençlik çalışanları için Avrupa Portföyü, Avrupa Komisyonu ve Avrupa 
Gençlik Forumu gibi uzmanlar ve ortaklarla işbirliği içinde Avrupa Konseyi’nin bir girişimidir. 
Avrupa’daki gençlik liderlerine ve gençlik çalışanlarına, gönüllülere veya profesyonellere, 
yetkinliklerini Avrupa kalite standartlarına göre belirlemelerine, değerlendirmelerine ve 
tanımlamalarına yardımcı olabilecek bir araç sağlar.
Bu portföyü kullanarak, gençlik liderleri ve gençlik çalışanları sadece deneyim ve becerilerinin 
tanınmasına katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda gençlik çalışmalarının ve yaygın 
eğitim ve öğrenimin tanınmasını artırma çabalarına da katkıda bulunacaklardır. Bu Portföyü 
kullanmak, öğrenmeleri gerektiğini düşündükleri şeyi kendi kendilerine değerlendirmek veya 
birlikte çalıştıkları gençlere kaliteli bir gençlik çalışması deneyimi sunmak için çalışmak üzere 
gençlik çalışanlarını (potansiyel ve tecrübeli) meşgul edecektir.

Hedefler

Hedef-1: Gençlik çalışanı rolünü yerine getirmek için gerekli temel yeterlilikleri tanımak
Hedef-2: Gençlik çalışanları için profesyonel/mesleki yeterlilikler geliştirmek

Beklenen Öğrenme Çıktıları
• Profesyonel gençlik çalışanlarından, çalışma alanındaki yeterliliklerini sorgulamaları ve 

geliştirmeleri gereken mesleki yeterlilikleri öğrenmeleri beklenir.
• Portföy Yeterlilik Çerçevesi sayesinde gençlik çalışmalarına katılan gençlerin alandaki becerilerini 

ve yeterliliklerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Alt modül içeriği
Avrupa’daki gençlik çalışmaları uygulama topluluğu, devam eden tartışmalar ve değişimler 
aracılığıyla, çalışmalarının daha iyi tanınmasına yardımcı olabilecek bir araca olan ihtiyacı ifade 
etti. Portfolyo ise bir araç olarak bunu uygulama topluluğunun üyelerine aşağıdaki konularda 
yardımcı olarak yapmaktadır:

• Yetkinliklerini belirleme, değerlendirme ve kaydetme konusunda
• Yetkinliklerini başkalarına anlatma konusunda
• Kendilerinin ilerideki öğrenme ve gelişim hedeflerini belirleme konusunda
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Portfolyo Yeterlilik Çerçevesi (PCF), gençlik çalışması yeterliliğini değerlendirmek ve bunun 
nasıl geliştirileceğini planlamak için bir araçtır. Bu süreç çok önemlidir, çünkü gençlik 
çalışanları ömür boyu öğrenenler olmaya mahkumdur ve gençlik çalışmasının kendisi sürekli 
geliştirilmekte olan bir alandır. Portfolyo, gençlik çalışmalarının genellikle veya en yaygın olarak 
yaptığı şeylere bakar. Bunlar, “gençlik çalışmasının işlevleri” olarak tanımlanmaktadır. Portfolyo, 
gençlik çalışmasının bu işlevlerinden, gençlik çalışanlarının neler yapabilmesi gerektiğini daha 
iyi anlamaya çalışır; başka bir deyişle, gençlik çalışması yapmak için gençlik çalışanlarının 
sahip olması gereken yeterlilikleri anlamaya çalışır. Tanımlanan işlevler ve yetkinlikler birlikte, 
“Portföy yeterlilik çerçevesi” olarak adlandırılan şeyi oluşturur.

1. İşlev: Gençleri güçlendirmek
Gençlik lideri / çalışanı şunları yapabilir:
1. Kolektif eylem ve öğrenme geliştirerek gençlerin katılımını sağlar.
2. Faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine gençleri dahil eder.
3. Gençlerin hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sağlar.
4. Gençlere yönelik güven, bilgi, eleştirel düşünme, beceri ve anlayış gelişimine yardımcı olur.
5. Gençlerle duygusal düzeyde iletişim kurar.
6. Güç ve değişim kavramlarına ilişkin farkındalıklarını genişletir.

2. İşlev: İlgili öğrenme fırsatlarını geliştirmek 
Gençlik lideri / çalışanı şunları yapabilir:
1. Bireyleri ve grupları hedef alır.
2. Gençlere uygun rehberlik ve geribildirim sağlar.
3. Günlük durumlarda kendiliğinden öğrenme ve gelişim fırsatlarından yararlanır.
4. Özel öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
5. Çeşitli eğitim yöntem ve tekniklerini kullanır.
6. Gençlerin yaratıcılığını teşvik eder.

3. İşlev: Gençlere kültürlerarası öğrenme süreçlerinde eşlik etmek
Gençlik lideri / çalışanı şunları yapabilir:
1. Gençlerin kültürel geçmişleri, değerleri ve davranışları hakkında farkındalıklarını kolaylaştırır.
2. Yurtiçi ve yurtdışında diğer kültürlerden insanlarla aktif hoşgörüyü ve etkileşimi teşvik eder.
3. Barışçıl çözümlere yönelik çatışmalarla yaratıcı bir şekilde çalışır.
4. Gençlerin değişen dünyada yerlerini belirlemelerine yardımcı olur.

4. İşlev: Örgütsel gelişime ve gençlik politikası gelişimine katkıda bulunmak
Gençlik lideri / çalışanı şunları yapabilir:
1. Kaynakları bulur ve yönetir.
2. Başkalarını yönetir ve takımlar halinde etkin bir şekilde çalışır.
3. Kuruluşlar içinde değişim ve gelişme sağlmaka için çalışır.
4. Gençlik politikasını şekillendirmek için başkalarıyla işbirliği yapar.
5. İşlev: Değerlendirme pratiğini kullanmak
Gençlik lideri / çalışanı şunları yapabilir:
1. Bir dizi katılımcı değerlendirme yöntemi planlar ve uygular.
2. Gerektiğinde uygun bilgi teknolojisi araçlarını kullanır.
3. Çeşitli izleyiciler için rapor yazma ve sunum becerilerini sergiler.
4. Uygulamayı etkilemek için sonuçları araştırır ve kullanır.
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Öğrenme Materyali
• Avrupa Konseyi „Gençlik Çalışmaları Portföyü“. İnternet sitesi:  

http://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/online-portfolio ve https://rm.coe.int/1680699d85 

• Avrupa Konseyi „Gençlik liderleri ve gençlik çalışanları için Avrupa Portföyü“. İnternet sitesi: 
https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Portfolio/Portfolio_en.pdf

Öğrenme Aktiviteleri

Başlık Gençlik çalışmaları portföyünü doldurun.

Öğrenme sonucu/ hedefler

Profesyonel gençlik çalışanlarından, çalışma alanındaki yeterliliklerini sorgu-
lamaları ve geliştirmeleri gereken mesleki yeterlilikleri öğrenmeleri beklenir.
Gençlik çalışmalarına katılan gençlerin, Portföy Yeterlilik Çerçevesi sayesinde 
bu landakı becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Modül  Alt modül Modül 1 Alt modül 5

Katılımcı sayısı Her katılımcı çevrimiçi Gençlik Portföyünü doldurmalıdır.

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşürler veya 

ekleri belirtin.)

Çevrimiçi Portföy’e erişebilmek için, kursiyerlerin öncelikle web sitesine 
kayıtlarını tamamlamaları gerekir. Ayrıca gençlik çalışmalarına katılımları ha-
kkında daha fazla ayrıntı vermeleri istenir. Çevrimiçi araçlara erişim sağlam-
ak için lütfen şu 3 adımı izleyin:
KİMLİK DOĞRULAMA: Gerekirse yeni bir hesap oluşturun ve kimlik doğrul-
ayın.
KAYIT OL: Profiliniz ve gençlik çalışmalarına katılımınız ile ilgili soruları yanıtl-
ayarak Portföy web sitesine kaydolun
ERİŞİM: Çevrimiçi araçlara erişim

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler (Burada 
F2F eğitiminin uygulanmasını 
desteklemek için eğitmenlere 

önerilerde bulunmasınız 
gerekir.)

Kursiyerlerin çevrimiçi bir anketi doldurmak için yeterli BİT becerilerine 
sahip olduğundan emin olun.
Tüm katılımcıların internette gezinmek için bir cihaza ihtiyacı vardır.
Stajyerleri Avrupa Konseyi web sitesine kaydolma ve bu web sitesine erişim 
sürecinde destekleyin.

Gerekli malzemeler (örn. Sunum 
tahtası, kalem, kurşun kalem, 

karton, sandalye vb. )

Çevrimiçi portföyün tamamlanmasına rehberlik edecek kişisel dizüstü bilgi-
sayar/ multimedya odası/ projektör

Zaman Katılımcıların ICT becerilerine bağlı olarak, genellikle 2 saat kadar sürebilir.

Yorumlar 
Çevrimiçi Gençlik Çalışması Portföyünü doldurmak uzun zaman 
alabilir, bu nedenle kursiyerlerin ara verdiğinden ve portföyler-
ini farklı oturumlarda tamamlayabildiklerinden emin olun.

http://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/online-portfolio
https://rm.coe.int/1680699d85
https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Portfolio/Portfolio_en.pdf
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Alt Modül 1.6: Tüm Ortak Ülkelerde İyi Uygulamaların 
Değişimi

Giriş
İyi uygulamaların değişimi, gençlik çalışmalarını iyileştirmenin çok etkili bir yoludur. Gençlik 
çalışmasının doğası sıkı bir şekilde yaygın eğitimle bağlantılıdır, bu nedenle gençlerle birlikte 
çalışan diğer kuruluşları incelemek, gençlerle projeleri uygularken ilham verebilir ve yeni 
yollara doğru yol açabilir.

Hedefler
Hedef-1: Diğer kuruluşların deneyimlerini inceleyerek gençlik çalışmalarında başarılı projeleri 
uygulamak için yeni araçlar sağlamak
Hedef-2: Potansiyel ve tecrübeli gençlik çalışanlarına gerçek olaylardan/durumlardan ortaya 
çıkan yeni fikirlerle ilham vermek
Hedef-3: Gençlik çalışmalarında ve gençlerle yaptıkları faaliyetlerde gençlik çalışanlarına yeni 
çözümler geliştirmeleri için uygulama seçenekleri sunmak

Beklenen Öğrenme Çıktısı
-Profesyonel gençlik çalışanları, çalışma alanındaki bilgilerini artıracak ve diğer profesyonel 
deneyimlerden ilham alan yeni teknikler kullanacaklardır.
-Gençlik çalışmasına dahil olan gençler, kendilerine iyi uygulamalarla ilham verecek ve bunları 
gençlerle çalışırken gerçek ortamlarda nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.

Alt Modül İçeriği
Eğitime katılan gençler Türkiye, İtalya, Avusturya , Almanya ve İspanya›dan sekiz en iyi 
uygulamayı içeren, proje ortaklarının kendi ülkelerinde ki iyi uygulamalar örneği koleksiyonunu 
okuyabilirler.
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Öğrenme Materyali
	 http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-6-best-practices-tr.pdf

Öğrenme Faaliyetleri

Başlık Yerel düzeyde en iyi uygulamaları toplamak 

Öğrenme sonucu/ hedefler Gençlik çalışanlarına yerel düzeyde çalışmaları için yeni araçlar sağlamak.

Modül, Alt modül Modül 1 Alt modül 6

Katılımcı sayısı Tüm kursiyerler 

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşürler veya 

ekleri belirtin.)

Aktiviteyi gerçekleştirmek için, katılımcılar ulusal düzeyde en iyi uygulama-
larla iligli bir masa başı araştırması yapmalıdır. Aynı ülkeden ulusal gruplar 
veya katılımcılar varsa kursiyerler bu masa araştırmasını gerçekleştirmek için 
ulusal gruplara veya aynı ülkeden iki üç ggrupa ayrılır. Gruplar araştırmala-
rının sonuçlarını bir yazı tahtası üzerine yazacak ve en iyi uygulamaları diğer 
gruplarla paylaşacaklar.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler ( burada 

F2F eğitiminin uygulanmasını 
desteklemek için eğitmenlere 

önerilerde bulunmasınız 
gerekir.)

Masa başı araştırması sırasında, herkesin aramaya dahil olduğundan emin 
olun.
Günlük çalışma deneyimlerini gençlerle paylaşmak ve araştırmada grupları 
yönlendirmek için deneyimli gençlik çalışanlarının katkılarının teşvik etmeye 
çalışın.
Gruplar arasında diyaloğu ve paylaşımı teşvik etmek için etkinliği daha ilginç 
ve verimli hale getirmek için masa araştırmasından sonra sunum turunu 
koordine edin.

Gerekli malzemeler (örn. Sunum 
tahtası, kalem, kurşun kalem, 

karton, sandalye vb. )

Masa araştırması yapmak ve sonuçları diğer gruplara sunmak için sunum 
tahtası/ kalem/ dizüstü bilgisayar (grup başına en az bir dizüstü bilgisayar)

Zaman Masa başı araştırması içim 40 dk, ulusal düzeyde farklı en iyi uygulamaları 
sunan gruplar için 1 2 saat

Yorumlar
Masa başı araştırması yapmak için yeterli zaman ayırın 
Masa başı araştırma ve sunumların uygulanmasında deneyimli gençlik 
çalışanlarının katkılarını teşvik edin

Alt Modül 1.7: Gençlik Çalışmasında Etik Davranış

Giriş 
“Bireysel” yaşamdan “toplumsal” yaşama geçiş süreci ortak yaşam alanında ortak değerlerin 
oluşmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Bir arada yaşamak, çeşitli kural ve normlara olan 
ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Sosyal bilimlerde çalışmalar yürütülürken en etkin yöntem; üzerinde 
çalışılan kavramın etimolojik olarak incelenmesidir.  Etik; köken olarak eski Yunan uygarlıklarında 
karakter anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiş bir kelime olup, insanlarınm kurduğu 
bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, ahlaksal açıdan 
araştıran bir felsefe disiplinidir. 
“Gençlik çalışmalarında etik”, gençlik çalışmaları için temel değerleri ve yaklaşımları belirleyen 
en önemli konu başlığıdır. Bir gençlik çalışanı olarak; çalışılan alanın sahip olduğu değerleri 
benimseyerek, bu değerler temelinde gençlere yönelik çalışmalar yürütülmesi anahtar önem 
taşımaktadır. Bu noktada bu başlığın hem gençlik çalışanları hem de gençler için benimsenmesi 
gereklidir. 

Bu nedenle içerik çalışması; 
• Gençlerin “gençlik çalışmaları değerlerini” tanımaları ve benimsemeleri,
• Profesyonel gençlik çalışanlarının mesleki ilkeleri benimsemesi ve geliştirmesi için düzenlenmiştir.

http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-6-best-practices-tr.pdf
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https://www.freepik.com/free-photo/close-up-hand-holding-compass_7553647.
htm#page=1&query=compass&position=4

Hedefler
• Hedef-1: Gençler tarafından Gençlik çalışmalarının değerlerinin tanınması
• Hedef-2: Gençlik çalışanları için mesleki ilkelerin benimsenmesi ve geliştirilmesi
• Hedef-3: Gençlik çalışmalarında gençlerin değerleri benimsemesine yönelik gençlik çalışanları için 

uygulama seçeneği sunulması

Beklenen Öğrenme Çıktısı
• Profesyonel gençlik çalışanının çalışma alanına yönelik yeterliliklerini sorgulaması ve kendi 

geliştirmesi gereken mesleki ilkeleri öğrenmesi
• Gençlik çalışmalarında yer alan gençlerin “gençlik çalışmaları değerleri” farkındalığı kazanması ve 

hassasiyet bilincine sahip olması

  Alt Modül İçeriği
• Merkezinde insan (genç) olan çalışmalarda, genel geçer- %100 bilimsel bilgiye ulaşmak mümkün 

değildir. Bunun en önemli sebebi; insan odağında içsel ve dışsal etkenlerin sürekli değişkenlik 
göstermesidir. Bu noktada; gençlik çalışmalarının en temel dayanağı gençlik çalışmalarının 
benimsediği ve sürekli geliştirdiği değerler, ilkeler ve prensipler olarak extra önem arz etmektedir.

• Alt modül çalışması bu hassasiyetle iki temel yaklaşım üzerinden konuyu incelemiş ve sunmuştur. 
• Bir gençlik çalışanı olarak hizmet edilen gençlerin “gençlik çalışmaları değerleri” ni tanımaları ve 

bulundukları genelde toplum özelde gençlik çalışmalarında bu değerleri benimseyerek çoğaltıcı 
rolü üstlenmelerinin sağlanması

• Gençlik çalışmaları değerlerinin aktarılması rolünü üstlenen bir profesyonel gençlik çalışanının 
sahip olması ve benimsemesi gereken mesleki ilkelerin aktarılması

• Gençlik çalışmaları odağında “genç” merkezli yaklaşım ve “genç” ihtiyaçlarına öğrenme temelli 
cevap veren bir anlayış hakimdir. Bu noktada, “gençlik çalışmaları»na dahil olan bir gencin, 
öncelikle bu değerleri tanıması, sorgulaması, benimsemesi, toplumsal hayatta uygulaması ve 
çoğaltıcı rol üstlenmesi gereklidir. Aşağıda belirtilen temel etik değerler; özelde çalışma alanı 
ne olursa olsun (sağlık, eğitim, istihdam vb.) tüm gençik çalışmaları için bir çerçeve görevi 
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üstlenmektedir. Gençlik alanında çalışmalar yürüten tüm kamu, özel ve 3. Sektör olan sivil toplum 
örgütlerinin çalışma kültürlerini bu değerler merkezinde şekillendirmesi gerekmektedir.

• Gençlik çalışmalarının temel etik değerleri; 
• Gençlik çalışmaları’na gençlerin gönüllü katılım esası
• Öğrenme temelli (non-formal education) faaliyet yürütme
• Hak temelli yaklaşım benimseme (farklılıklara ve çeşitliliğe saygıyı benimsemek, önyargısız 

yaklaşım ve teşvik etmek)
• Her bireye ve fikirlerine değer vermek
• Her bireye eşit mesafede durmak
• Yürütülen gençlik çalışmasında gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek: Katılımlarını ve 

topluma aktif katılımını desteklemek, bağımsız olmalarına ve zamanı geldiğinde devam etmelerine 
yardımcı olmak.

• Gençlerin kendi kararlarını ve seçimlerini yapma hakkına saygı göstermek ve teşvik etmek

Yukarıda belirtilen gençlik çalışmaları değerlerinin aktarımını sağlamak ve sürdürülebilirliğini 
garanti altına almak adına gençlik çalışanlarının aktif görev aldıkları gençlik çalışmalarında 
benimsenmesi gereken temel mesleki ilkeleri bulunmaktadır. Bu mesleki ilkeler doğrultusunda, 
gençlik çalışmalarının değerleri sürekli iyileşme ve gelişme gösterebilmektedir.

Mesleki ilkeler (Gençlik çalışanı için bireysel benimsenmesi gereken değerler)
• Kişisel ve mesleki yaşam arasındaki sınırları tanımak; profesyonel yaklaşım benimsemek
• Gençlere ve ilgili birey ve kurumlara yönelik sorumlu olma hassasiyeti ve hesap verebilir olmak
• Gençlerle ilişki; genç insanı ve çalışmanın amacını korumak için her zaman mesleki sınırlar içinde 

kalması
• İşi yapmak için gerekli yeterlilikleri geliştirmek ve sürdürmek
• Gençlik çalışmalarında ve ilgili kurumda bu ilkelerin tartışıldığı, değerlendirildiği ve onaylandığı 

koşullar için çalışmak
• Çalışılan gençlerin kişisel bilgi ve yaşanmışlıkları konusunda gizlilik ilkesi benimsenmesi
Bu ilkeleri benimseyen gençlik çalışanı, dahil olduğu ve görev aldığı gençlik çalışmalarında 
gençlerin “gençlik çalışmaları değerleri”ni tanıması ve özümsemesine yönelik farklı araçlarla ve 
yöntemlerle farkındalık kazandırmaya yönelik rehber/ koç görevi üstlenmelidir.

Öğrenme Materyali

• Gençlik Çalışmalarında Etik Davranış, Ulusal Gençlik Ajansı, 2004, İngiltere 
http://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Commission-into-the-role-of-youth-work-in-
formal-education.pdf 

• Gençlik Çalışmaları Enstitüsü, Etik Kurallar, İngiltere 
https://cldstandardscouncil.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/YWC_FULL.pdf 

• Sarah Banks Tarafından Düzenlenen Gençlik Çalışmalarında Etik Sorunlar 
https://philpapers.org/rec/BANEII-3 

• Etik ve Sosyal Refah Dergisi 
https://www.researchgate.net/journal/1749-6535_Ethics_and_Social_Welfare

Öğrenme Aktiviteleri

Başlık Etik Kurallar (Aşama 1: Kendi kendine çalışma, Aşama 2: Grup çalışması)

Öğrenme sonucu/ hedefler Gençlik çalışmalarına katılan gençlerin ‘’Neden Gençlik Çalışıyor?’’
Gençlik çalışması değerlerini benimsemek ve bir yaklaşım getirmek.

Modül, Alt modül Modül 1 Alt modül 7
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Katılımcı sayısı 25-30 katılımcı

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşürler veya 

ekleri belirtin.)

Hazırlık: Gençlik çalışanı tarafından farklı çağrışımlar yapmak için 30 fotoğraf 
seçilir ve her fotoğraf A4 boyutunda renkli olarak hazırlanır.
Uygulama: Gençlik çalışanı, herkesin odaklanabileceği bir zemine karışık 
fotoğraf kağıtları bırakır.
Uygulamanın iki aşaması vardır:
Aşama 1: Gençlik çalışanı şu soruyu sorar: ‘’Gençlik çalışmasının benimse-
diği değerleri düşünün ve bu değerleri temsil ettiğini düşündüğünüz bir fo-
toğraf kağıdı seçin.’’ Seçimler yapıldıktan sonra 15 dakika bireysel düşünme 
süresi verilir ve seçilen fotoğraf kullanılarak gençlik çalışmasının değerleri 
belirlenir. Verilen süre tamamladıktan sonra gönülü gençlerden görüşlerini 
paylaşmaları istenir.
Aşama 2: Bireysel paylaşımın ardından karma bir şekilde 4-5 kişilik gruplar 
oluşturulur ve gruplardan ‘’gençlik çalışmasının değerlerini’’ temsil eden 
ve içinde bireysel paylaşımlar yaparak herkesin fikirlerini içeren ortak bir 
fotoğraf kağıdını seçmelerini ve gerekçelendirmelerini ister. Çalışma süresi 
45 dakikadır.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler (burada 
F2F eğitiminin uygulanmasını 
desteklemek için eğitmenlere 

önerilerde bulunmasınız 
gerekir.)

Fotoğraf kartları, gençlerin rahat ve güvenli bir ortamda bireysel fikirlerini 
pyalaşmaları için bir araçtır.
Uygulamadan sonra gençlik çalışanının ‘’Gençlik Çalışmaları Değerlerini’’ 
tanımlayan bilgiler sağlaması gerekmektedir. Bu bilgilar için PPT sunumu 
tahtada maddeleştirme veya her bir değeri kağıda yazdırma gibi farklı yönt-
emler kullanılabilir.
Her bir değeri tanımlarken somut örneklerin paylaşımlası, hedef kitleden 
örneklerin ve deneyimlerin paylaşılması ve soru-cevap yöntemi ile interaktif 
bir öğrenme ortamı sağlanması gerekmektedir.
Aşağıdaki soruları sorarak gençlere katılım sağlanabilir:
Paylaştığınız değerleri belirlemede temel dayanağınız neydi?
Sizin için en önemli gençlik çalışması değerleri nelerdir? Neden?
Bu değerler gençlere ne getirebilir?

Gerekli malzemeler (örn. Sunum 
tahtası, kalem, kurşun kalem, 

karton, sandalye vb. )

Uygulama için: 30 renkli fotoğraf kağıdı
Bilgi için: PPT sunumu/ tahta-tahta kalemi/ basılı değerleri olan kağıt

Zaman Uygulama 60 dk, Giriş 30 dk.

Yorumlar 

Seçilen fotoğrafların gençlik çalışmasının değerlerini temsil ettiğine dikkat 
edilmelidir.
Seçilen fotoğrafların din, dil, ırk gibi ayrımcılık ve tartışmalara neden ol-
mayacak bir hassasiyetle belirlenmesi.
Seçilen fotoğrafların telif hakkı, kullanım izni gibi hassasiyetler dikkate alın-
arak belirlenmesi.
Seçilen fotoğrafların yüksek kalitede ve renkli olarak hazırlanması.
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Alt modül 1.8: Duygusal Zeka Türleri

Giriş 
Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını tanımlama ve yönetme 
yeteneğini ifade eder.
Duygusal zekanın genellikle en az üç beceriyi içerdiği söylenir: 1) duygusal farkındalık veya 
kişinin kendi duygularını tanımlama ve adlandırma yeteneği 2) bu duygulardan yararlanma ve 
bunları düşünme ve problem çözme gibi görevlere uygulama yeteneği 3) gerektiğinde hem 
kendi duygularını düzenlemeyi hem de başkalarının da aynı şeyi yapmasına yardımcı olmayı 
içeren duyguları yönetme yeteneği.

Hedefler
Hedef-1: Kendi duygularınızı tanımak, anlamak ve yönetmek
Hedef-2: Başkalarının nasıl ve neden öyle hissedebileceğini anlamak (empatik olmak)
Hedef-3: Duygusal tepkilerinizi yönetmek 
Hedef-4: Farklı bir ruh hali veya duygu seçmek

Beklenen Öğrenme Çıktısı

Katılımcılar şunları yapabilecek:
• Herhangi bir zamanda hangi duyguları hissettiklerini ve nedenlerini bilecek
• Söyledikleri dahil olmak üzere duyguları, düşünceleri ve eylemleri arasındaki bağlantıları 

anlayacak
• Duygularının performanslarını nasıl etkileyeceğini anlayacak
• Kişisel değerleri sayesinde kendilerini nasıl hissettikleri konusunda yönlenecek
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Alt Modül İçeriği

Duygusal farkındalık, kendi duygularınızı ve etkilerini tanıma becerisidir.
Kendi duygularınızın ve bunların davranışınızı nasıl etkilediğinin farkında olmak, başkalarıyla iyi 
bir etkileşim için çok önemlidir. Ayrıca bu kişisel sağlığınız ve refahınız için de çok önemli olabilir. 
Bazı insanlar, özellikle uzun süre duygularını bastırmışlarsa, duygularının öz değerlendirmesini 
zor yapabilirler. İnsanların duygularını doğru bir şekilde tanımaları ve bu duyguları neden 
hissettiklerini anlamaları daha da zor olabilir. Değerlerinizin farkındaysanız, bir olaya veya kişiye 
neden özellikle duygusal bir tepki vermiş olabileceğinizi çabucak anlayabilirsiniz.
En önemlisi, sorunu daha iyi anlayarak çözümüne yönelik harekete geçebilirsiniz.

Doğru / Tam Öz Değerlendirme: Kendinizin ve başkalarının duygularını anlamak aynı zamanda 
kişisel güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi, iç kaynaklarınızı ve belki de en önemlisi sınırlarınızı iyi 
anlamayı gerektirir.
Bilhassa zayıf yönleri ve sınırları kabul etmek zor olabilir, özellikle rekabetçi ve hızlı hareket 
eden bir çalışma ortamındaysanız. Ancak bunu kabul etmek duygusal zekanız ve kendi iyiliğiniz 
için çok önemlidir.
Öz değerlendirmede iyi olan insanlar genellikle sadece güçlü ve zayıf yönlerini anlamakla kalmaz, 
kendileri ve sınırları hakkında iyi bir mizah duygusu gösterirler. Genellikle çok düşüncelidirler, 
deneyimlerden öğrenirler ve ayrıca geri bildirime de açıktırlar.
Özgüven: Öz farkındalığın son alanı olan kendine güvenme/özgüven, güçlü bir öz değer 
duygusuna sahip olmayı ve kendinize değer biçmeniz için başkalarına güvenmemeyi gerektirir. 

Kendine güveni iyi olan insanlar:
• Genellikle kendini iyi sunabilir ve genellikle karizmatik olarak tanımlanır.
• Popüler olmayan fikirleri dile getirmeye hazırdırlar ve her zaman „akışa uymazlar“.
• Genel olarak kararlıdırlar, kendi değerlerine dayanan iyi kararlar verebilme becerisine sahiptirler.

Öğrenme Materyalleri
• https://www.psychologytoday.com/intl/basics/emotional-intelligence
• https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html
• https://www.skillsyouneed.com/ps/self-awareness.html
• https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/

articleID/1156/Emotional-Intelligence-Self-Awareness-Exercise.aspx
• https://www.skillsyouneed.com/ips/empathy.html
• https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/

articleID/1051/Motivational-Exercise-Turning-a-Bad-Experience-to-a-Good-One.aspx

Öğrenme Aktiviteleri

Başlık Kişisel farkındalık uygulamaları

Amaç Sağlanan değerleri gözden geçirin ve verilen talimatlara göre en iyilerini 
seçin 

Modül, Birim Birim 1

https://www.psychologytoday.com/intl/basics/emotional-intelligence
https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-awareness.html
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleID/1156/Emotional-Intelligence-Self-Awareness-Exercise.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleID/1156/Emotional-Intelligence-Self-Awareness-Exercise.aspx
https://www.skillsyouneed.com/ips/empathy.html
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleID/1051/Motivational-Exercise-Turning-a-Bad-Experience-to-a-Good-One.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleID/1051/Motivational-Exercise-Turning-a-Bad-Experience-to-a-Good-One.aspx
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Öğrenme sonucu/ hedefler

Öz farkındalık, güçlü yönlerinizi, sınırlarınızı, tutumlarınızı, değerlerinizi ve 
motivasyonlarınızı anlamakla ilgilidir. Bu alıştırmada, katılımcılar değerleri 
üzerinde düşünme ve kendileri için en önemli olanı tam olarak görme fırsat-
ına sahip olurlar.
Kurmak: Temsilcilere, bu alıştırmada kendilerini çeşitli değerler açısından 
inceleyeceklerini açıklayın. Değerleri anlayarak öz farkındalıklarını artıracak-
lar. Her katılımcıya ‘’Değer Listesi’’ nin bir kopyasını sağlayın.
Katılımcılardan çok inandıkları veya kendileri için önemli oln on değeri 
belirlemelerini isteyin. Liste yalnızca referans olarak verilmiştir. Kendilerini 
güçlü hissettikleri herhangi bir başka değer listeye ekleyebilir vee n önemli 
on değerinin bir parçası olarak seçebilirler. Bu değerleri ayrı bir kağıda 
yazmalarını isteyin. En iyi sonuçlar için ellerinden geldiğince dürüst olma-
ları gerekir. Politik olarak doğru ya da popular bir moda olduğuiçin gösteriş 
yapmak için değer seçmemeliler. Yalnızca kendileri için önemli olana göre 
seçim yapmalıdırlar.
 Bu bölüm için yaklaşık 5 dk ayırın.
 Bir sonraki adımda, temsilcilerden seçtikleri on değer seçmelerini isteyin. 
Seçim süreci katılımcıların en çok neye değer verdiklerini görmeye zorlaya-
cak.
 Bu bölüm için 2 dakika ayırın.
Katılımcıların seçimlerinin kendileri için gerçekte ne anlama geldiğini 
düşünebilmesi için üzerinde düşünmek için birkaç dakika daha ayırın. Her-
kesi bir araya getirin ve değerlerini ve gözlemlerini tek tek paylaşmalarını 
isteyin. 
Temsilciler birbirlerini tanıyorsa veya bir ekibin parçasıysa, insanlar diğer 
ekip üyeleri için neyin en önemli olduğunu görebileceğinden önemli değerl-
eri paylaşmak oldukça eğitici olabilir.
Tartışma: Bu alıştırmada kendiniz hakkında ne öğrendiniz? On değeri 
seçmek zor muydu? Bunu beş degree düşürmeye ne dersiniz? Listeye yeni 
değerler eklediniz mi? Diğer katılımcıları tanıyorsanız seçimleri beklenti-
lerinize uygun muydu? Geçmişte bu alıştırmadan geçtiyseniz, değerleriniz 
farklı. mıydı? 

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler -

Gerekirse ek malzemeler

Aşağıda ‘’Değerler Listesi’’ nin bir kopyası verilmiştir.
Değer Listesi
Sevgi ve bakım
Topluluk 
Çeşitlilik 
Istikrar 
Verimlilik 
Arkadaşlıklar 
Şöhret 
Yetkinlik 
Ekolojik bilinç 
Politik doğruluk 
Etik davranış
Finansal özgürlük
Finansal güvenlik
Kazanım 
Macera
Mükemmelliyetçilik
Rekabet
Düzen ve hukuk 
Kişisel Gelişim

Zengin olmak
İç mutluluk
Dürüstlük
Özverili 
Aile 
Yaratıcılık 
Durum 
Fikri özgürlük
Iş güvenliği
Bilgi 
Liyakat
Anlamlı iş 
Rutin
Liderlik 
Bağımsızlık 
Sadakat 
Doğaya saygı 
Yakın ilişkiler
Meydan okuma

Güç 
Kişisel gelişim 
Din
İtibar
Yenilik
Zarafet 
Öz saygı 
Tevazu 
Topluma yardım etmek
Başkalarını etkilemek
Risk almak 
Tanıma 
Kesinlik 
Seks
Zaman 
Hakıkat 
Kendin için çalışmak 
Başkalarıyla çalışmak 
Şükran 
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Zaman 

Uygulamayı açıklama: 2 dk 
Aktivite: 5 dk on değer seçme +2 dk beş değer seçme + 3 dk
Yansıtma: 10 dk 
Grup geri bildirimi: 10 dk 

Yorumlar -

Modül 2: Uygulamada Gençlik Çalışması 

Giriş

Modül 2, okuyuculara gençlik çalışması uygulamaları hakkında bu alanda temel olan tüm araçlara 
odaklanarak pratik bir rehber sunmayı amaçlamaktadır, Modül 1 temel olarak, çoğunun yeni başlayanlar 
olduğunu düşünerek okuyuculara bir anlamda yön vermeyi hedeflerken, modül 2 aşağıdaki 9 ayrı alt 
modülleri ile konuyu pratik yönüyle derinleştirecektir. Aslında Modül 2, gençlik çalışanı olmanın ne 
anlama geldiğini açıklamayı, çok çeşitli senaryolar göstermeyi ve bazı tavsiye ve öneriler sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, gençlerle etkileşimin ilk aşamalarında gençlik çalışanlarının sahip olabileceği 
olası şüpheleri açıklığa kavuşturmak istiyor.

Modül 2, esas olarak gençlik çalışanları için en önemli becerileri analiz eden 9 alt modüle 
bölünmüştür. Alt modülleri temel olarak şu şekilde ele alabiliriz:
• Alt modül 1, gençleri düzenlenecek faaliyetlere dahil etmede çok önemli olan motivasyon 

becerilerine odaklanır.
• Alt modül 2, gençlerin özel ihtiyaçlarına ilişkin danışmanlığı ele alır.
• Alt modül 3, gençlik çalışanlarının günlük faaliyetlerinde kullanılabileceği bireysel çalışma 

yöntemlerinin oluşturulmasına odaklanmıştır.
• Alt modül 4 ve 5, gruplarla ve ekiplerle ilgilenmenin yanısıra, gençler için eğitim kursları ve 

gençlik değişimlerini planlamada yararlı olan yönetim ve organizasyon becerilerine yönelik içerik 
sunmaktadır.

• Alt modül 6, insanlarla çalışmak söz konusu olduğunda yararlı bir kaynak olan çatışma yönetimine 
odaklanmaktadır.

• Alt modül 7, iyi bir gençlik çalışanı olmak için gerekli olan temel iletişim becerilerine ayrılmıştır.
• Son 2 alt modül, yaygın öğrenme faaliyetleri yoluyla değerlendirme sürecine ve gençlik çalışması 

alanındaki yeterlilikleri değerlendirmeyi amaçlayan yenilikçi LEVEL5 metodolojisinin kullanımına 
odaklanmıştır.

Modül 2’nin hedefleri aşağıdaki gibidir:
• Gençlere uygulanabilen motivasyon teknikleri hakkında bilgi edinmek
• Farklı gençlik çalışması türleri hakkında bilgi edinmek
• Eğitim kursları ve gençlik değişimini planlamak için yönetim ve organizasyon becerileri kazanmak
• Gençlerle grup halinde çalışmak için - ekip oluşturma ve çatışma yönetimi becerilerine 

odaklanarak - iletişim becerilerini geliştirmek
• Gençlik çalışması bağlamında LEVEL5 metodolojisi hakkında bilgi edinmek

Modül 2’nin beklenen öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:
• Gençler için geçerli olan motivasyon tekniklerinin nasıl açıklanacağı öğrenildi.
• Farklı gençlik çalışması türleri konusunda daha iyi bir anlayış geliştirildi.
• Eğitim kursları ve gençlik değişimini planlamak için yönetim ve organizasyon becerileri 
• daha iyi tanımlandı. 
• Gençlerle grup halinde çalışmak için - ekip oluşturma ve çatışma yönetimi becerilerine 

odaklanarak - iletişim becerilerini uygulama kapasitesi geliştirildi.
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• Gençlik çalışması bağlamında LEVEL5 metodolojisini kullanma becerisi geliştirildi.

Anahtar kelimeler
Gençlik, Gençlik Çalışması, Grup, Beceriler, Değiş Tokuş, Yöntemler, Eğitimler

Alt modüllere Genel Bakış
Alt Modül 2.1: Kişisel Motivasyon Ve Gençleri Motive Etme 
Alt Modül 2.2: Dezavantajlı Gençlerin İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Ve Danışmanlığı 
Alt Modül 2.3: Gençler İçin Bireysel Çalışma Yöntemlerinin Oluşturulması: „Biyografi 
Protokolü“ 
Alt Modül 2.4: Bir Eğitim / Gençlik Değişimi Planlama 
Alt Modül 2.5: Gruplarla Çalışma Ve Ekip Oluşturma 
Alt Modül 2.6: Çatışma Yönetimi Ve Çözümü 
Alt Modül 2.7: İletişim Becerileri Ve Teknikleri 
Alt Modül 2.8: Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin Gençlerle Değerlendirilmesi  
Alt Modül 2.9: LEVEL 5 İle Gençlik Çalışmalarında Yetkinlik Gelişmelerinin Doğrulanması

Alt Modül 2.1: Kişisel Motivasyon Ve Gençleri Motive 
Etme

Introduction
Motivasyon bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile 
davranmaları sürecidir. Bu tanımdan yola çıkarsak hedeflerimize ulaşmak için kendimize 
ve gençlik çalışmalarındaki gençlere doğru motivasyon kaynaklarını keşfetmek önemlidir. 
Motivasyon, itici bir güçtür. Unutmamak gerekir ki; Motivasyonu sağlamak için bireyin ne 
istediğini bilmesi ve belirli aralıklarla kendine hatırlatması ile mümkün olabilir.  Duygularımız 
ile hareket eden insanlar olarak, hepimizin motivasyon grafiği inişli çıkışlı seyir göstermektedir. 
Çoğu zaman hedeflerimize yönelik çalışmalarımızın alışkanlığa dönüşmesi ve standartlaşması 
motviasyon grafiğinin aşağıya doğru inmesine sebep olmaktadır. Gerek gençlik çalışanı olarak 
bireysel hedeflerimiz gerekse hedef kitle olan gençlerin çalışma süreçlerinde bu motivasyon 
grafiğinin çok iyi gözlemlenmesi, gerekli durumlarda rehber rolü ile yeni motivaston araçları 
geliştirmek gerekmektedir.
Gerek gençlik çalışanı gerekse gençler açısından motivasyon, gençlik çalışmaları için önemli 
bir dinamiktir. Sürekli takip edilmesi gereken bu dinamik, çalışmanın öğrenme temelli 
yürütülebilmesi ve aktif katılımın sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
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https://www.freepik.com/free-photo/young-employees-looking-wall-with-marketing-notes_5000082.
htm#page=1&query=young+motivation&position=30

Hedefler
• Hedef-1: Gençlik çalışmalarında sürdürülebilirliğin ve verimliliğin sağlanması
• Hedef-2: Gençlik çalışmaları özelinde bireye özel planlama kapasitesinin arttırılması
• Hedef-3: Gençlik çalışanlarının bireysel motivasyon araçları geliştirmesi
• Hedef-4: Gençlik çalışanlarının, ekipleri için motivasyon dinamikleri oluşturmaları
• Hedef-5: Gençlik çalışmalarının, hedef kitle olan gençlere yönelik motivasyon kaynakları 

yaratmalarının desteklenmesi

Beklenen Öğrenme Çıktısı
• Gençlik çalışanlarının bireysel motivasyon için kullanabilecekleri araçlar konusunda donanım 

kazanması
• Gençlik çalışanlarının, tüm çalışmalarda kullanabiliecekleri yöntemler konusunda yeterlilik 

kazanması
• Gençlik çalışanlarının, gençlere yönelik düzenlenen çalışmalarda profesyonel bakış açısı kazanması

Alt Modül Içeriği
Motivasyon, latince “hareket”1 kelimesinden türemiştir. Hareket edebilmelisiniz, hareket 
ettirmelisiniz, başkalarını hareket ettirmek için kendinizi hareket ettirmelisiniz. Bu çerçevede, 
motivasyonu iç farklı “rol” açısından değerlendirmeliyiz.

1. Siz, gençlik çalışmasında sorumlu kişi olarak ekip arkadaşlarınızı (diğer gençlik 
çalışanları ve üyeleri) motive edebilmelisiniz. 
Hiçbir şey kolay değil. Çaışma arakdaşlarınızın içindeki enerjiyi uyandırmalısınız. Gençlik 
çalışmalarının gönüllü esası ile yürütüldüğü düşünülürse, extra çaba harcamalısınız.
• Hedef: Ekibiniz ile ortak hedefinizi netleştirin ve analiz yapın.
• Geribildirim: Ekip içi geribildirim kültürü kazanın. Doğru iletilmişv ve yapıcı geri bildirim, bireyin 

kendini geliştirmesi ve motive olması için önemli bir araçtır.
• Sorumluluk: Ortak hedefiniz doğrultusunda, eşit sorumluluk alın ve sorumluluk devredin. Bu 

güvenin kanıtı ve aidiyetin güçlenmesini teşvik eder.
• Küçük hareketler: “Teşekkür ederim” gibi küçük hareketler ve özel günlere yönelik temenni 

alanları yaratın.
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• Başarıyı takdir edin: Ekibin başarıyı göstermesine ve başarının bir parçası olmaları için gerekli 
platformlar yaratın.

• Dürbün: Sosyal çalışmaların insan odaklı ve dinamik bir alan olduğunu unutmayın. Her zaman 
saat gibi çalışmak ve tek bir plana bağlı kalmak zorunda değiliz. Ekibin, ortak hedef kapsamında 
inisiyatif alma ve karar verme özgürlüğü bırakın. Unutmayın, her yol Roma’ya çıkar!

• Değişikliklere açık olun: Ortak hedefe ulaşmak için yürütülen çalışmaların standartlaşması ve 
alışkanlık haline gelmesi, motivasyonun en önemli katilidir. Farklı bakış açıları kazanmak, seçilen 
yolu değiştirmek yeni motivasyon kaynakları yaratacaktır.

2. Siz, gençlik çalışmalarında bir gençlik çalışanı olarak bireysel motive olmalısınız.
Gençlik çalışanı olarak sizin motivayonunuz, ekibe ve hedef kitle gençlere birşeyler yapmaya 
motive etmede önemli bir bileşendir. Gençlik çalışanı motive edilmezde, hiçbir ekip ve genç 
harekete geçirilemez. Kendinize birkaç soru sorun ve onlara dürüst cevap verin:
• Şuan nasıl gidiyor? Stresli, rahatsız veya yorgun musunuz? Gerçekten zamanın yok mu? 
• Ya da dinamikve enerji dolu musunuz? 
• Planlanan bir sonraki çalışmadan neler bekliyorsun? Niçin katılıyorsun? Ne deneyimlemek 

istiyorsun? Gençlere birşeyler aktarmak mı istiyorsun yoksa sadece bir şeylerin parçası mı olmak 
istiyorsun?

Peki, kendi içinize döndüğünüzde kendinizi nasıl motive edebilirsiniz. Şuanda hiçbir 
motivasyonunuz yoksa, yeniden motive olmak için neleri değiştirebileceğinizi ve neden motive 
olmanız gerektiğini düşünün. Bazı ipuçları:
• Size ne motive eder? sorusu üzerinde belirli aralıklar düşünün.
• Gençlik çalışmalarında neden yer aldığınızı kendinize hatırlatın.
• Bireysel hedefler belirleyin, analiz yapın. (Bireysel hedefinize yönelik SWOT Analizi yaparak, yol 

haritası oluşturabilirsiniz)
• Sevdiğiniz bir işi yaptığınız için şanslı olduğunuzu unutmayın.
• Hedeflerinizin bir sonuç değil, bir öğrenme süreci olduğunu kendinize hatırlatın.
• Bireysel eylem/ öğrenme planı hazırlayın. Belirli aralıklarla tekrar gözden gezdirin. 
• Standart çevrenizden uzaklaşarak, çalışma alanınızın dışında yeni çevreler oluşturmaya çalışın.
• Çalışma alanınınızn dışında ilgi alanları yaratın. Kendi alanınıza dışarıdan bakma imkanı 

sağlayacaktır.

3. Siz, gençlik çalışmalarında bir gençlik çalışanı olarak hedef grubunuzu (gençler) 
motive edebilmelisiniz.
Gençlik çalışmaları odağında “genç” vardır, hedef kitle olan gençlerin kişisel gelişimi ve 
toplumsal katılımına yönelik farkındalığını geliştirmek önemlidir, ancak bunu sağlarken 
motivasyon en önemli araçlardır biri olarak karşımıza çıkar. Bir gençlik çalışanı olarak gençlere 
yönelik çalışmalarda motivasyon destekleyici planlamalar yapmanız için bazı ipuçları hazırladık:
• Hedef kitle profilini analiz edin. Her bireyin farklı ihtiyaçları ve dinamikleri vardır, Standart bir 

yaklaşım yerine her bir gruba yönelik özel yaklaşımlar geliştirmelisiniz.
• Gençlerin fikirlerini ve farklılıklarının rahatlıkla ifade edebilecekleri güvenilir bir çalışma ortamı 

yaratın.
• Hedef kitle gençlerle ortak kurallar ve görevler belirleyin, aktif sorumluluk aidiyet duygusunu 

güçlendirecektir.
• Gençlerle çalışma aralarında kişisel iletişim kurun. (Örneğin; toplantı arası vb.)
• Çalışmalarda olabiliecek olumsuz durumları zihninizde listeleyin ve her bir olumsuz duruma 

yönelik “B Planı” geliştirin. (Örneğin; hedef kitle arasında çatışma durumu, dil bariyeri vb.)
• Buz kırıcı ve takım çalışması uygulamaları kullanın. Gerekirse kuralları esneterek, hedef kitlenin 

başarılı olmasını destekleyin.
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• “Ben” dili yerine “Biz” dili kullanın.
• Ekibin bir parçası olduğunuzu hissettirin.
• Hedef kitle olan gençlerin ekip olmasını destekleyin, ekip kendini bulmalı ve dinamiklerini 

geliştirmelidir.
• Gençlerin “Neden Ben Buradayım?” sorusunu içselleştirmeleri için bireysel değerlendirme alanları 

oluşturun. 
• Çalışmalarda “monolog” aktarım değil, “diyalog” iletişim yöntemini seçin.
• Çalışma sürecinde, hedef kitlesi gençlerin uygulama ve yöntemleri değerlendirecek bölümler 

oluşturun.
• Gençlerin duygularını rahatlıkla ifade edebiecekleri çalışmalar planlayın.
• Belirli aralıklarla ortak hedef üzerinde konuşabilecekleri platformlar yaratın.

Öğrenme Materyalleri

• SALTO, Avrupa Gençlik Çalışması ve Eğitimi için Araçlar  
www.salto-youth.net 

• Youth in Action, British Council  
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/youth-in-action-bc-yia-organisations.pdf 

• Gençlik Çalışması Uygulama Kılavuzu,  
www.youthwok-practice.com

Öğrenme Aktiviteleri

Başlık Neden buradayım?

Öğrenme Çıktıları / Hedefler

-Gençlik çalışmalarında motivbasyon odaklı çalışmalar planlanması
-Gençlik çalışmalarında yer alan gençlere öğrenme temelli motviasyon 
kazandırılması
-Gençlik çalışmalarında yer alan gençlerin gelişim süreçlerine yönelik kalıcı 
araç kullanmasının desteklenmesi

Modül, Alt Modül Modül 2 Alt-modül 1

Katılımcı Sayısı 25-30 Katılımcı

Açıklama / Talimat

Ön hazırlık: Gençlik çalışanı, şablon öğrenme planından katılımcı sayısı kadar 
çıktı almalıdır.
Gençlik çalışanı hedef kitle gençlere çaışmayı tanıtır. Hedef kitleye, dahil 
oldukları gençlik çalışmalarını da göz önünde bulundurarak, bireysel olarak 
öğrenme planı hazırlamaları istenir. Uygulama için ideal süre 45 dakikadır. 
Bireysel planlamalar yapıldıktan sonra isteğe bağlı olarak küçük gruplarda 
kendi planlarını paylaşmaları istenir.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler 

(burada yüzyüze eğitiminin 
uygulanmasını desteklemek 
için eğitmenlere önerilerde 

bulunmanız gerekir)

Çalışma sürecinde, hedef kitle gençlere yönelik biligliendirme uygulamaya 
geçilmeden yapılmalıdır. Öğrenme nedir? öğrenme stilleri, öğrenmeyi 
öğrenme yeterliliği, gençlik çalışmalarının kazanımları konusunda bilgilen-
dirme yapılmalıdır.
Planlamanın somutlaştırılması için gençlik çalışanının kendi öğrenme planını 
örnek olarak sunması faydalı olacaktır.

Gerekli malzeme (örn. sunum 
tahtası ve kağıdı, kalem, kurşun 

kalem, karton, sandalye vb.).

-Tercihe göre “Öğrenme” temelli ppt sunum
-Kağıt, kalem 
-Bireysel çalışma ortamı

Gerekli Zaman Giriş 20 dak, egzersiz 30-40 dak.

http://www.salto-youth.net
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/youth-in-action-bc-yia-organisations.pdf
http://www.youthwok-practice.com
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Yorumlar

-Gençlik çalışanı, çalışma öncesinde kendi öğrenme planını hazırlayarak, 
örnek olarak paylaşması faydalı olacaktır.
-Herkesin bireysel olarak planları hazırlayabilicekleri alan oluşturulmalıdır 
(sandalye, masa, kırtasiye malzemesi)
-Bireysel paylaşımlar alınacaksa eğer isteğe bağlı gönüllü olanlardan 
paylaşım alınmalıdır.
-Planlama süresi için hedef kitle profiline uygun süre değişikliği yapılabilir.

Alt Modül 2.2: Dezavantajlı Gençlerin İhtiyaçlarının 
Değerlendirilmesi Ve Danışmanlığı

Giriş
Genel olarak “dezavantajlı gençlik” kavramı, eğitim veya toplumsal konumlar gibi çeşitli 
imkanlara ulaşmak için daha az şansı olan gençleri tanımlamaktadır. Dezavantaj tanımları 
ülkeler arasında ve bilimsel topluluklarda büyük farklılıklar gösterir. Bu modülde; “Dezavantajlı 
geçmişe sahip gençlik” veya “daha az fırsata sahip gençlik” tanımı açıklanarak; bunların gençlik 
çalışması tarafından nasıl değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerektiğine odaklanılacaktır.
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Hedefler

Hedef 1. Dezavantajlı gençliği tanımlamak
Hedef 2. Dezavantajlı gençlerin temel ihtiyaçlarını belirlemek
Hedef 3. Gençlik çalışması için destek geliştirmek

Beklenen Öğrenme Çıktıları
Beklenen ve öngörülen sorular şöyledir; öğrencilerin dezavantajlı gençlere ‘Gençlik Çalışması’ 
terimi nedir ve dezavantajlı geçmişlere sahip bu gençlere nasıl yardımcı olunur ve onlar nasıl 
değerlendirebilir? Gençlik çalışması nedir? Gençlik çalışmasına katılan kuruluş türleri, farklı 
gençlik çalışması türleri, yeni ve farklı gençlik çalışması biçimleri, gençlik çalışmasının sonuçları 
nelerdir? Gençlik çalışmasına katılan gençler için çıktılar nelerdir?

Alt Modül İçeriği 
Gençlik, kişinin genç olduğu yaşam zamanıdır ve genellikle çocukluk ile yetişkinlik arasındaki 
zaman anlamına gelir. Gençlik, bir bireyin bağlı olma düzeyini şekillendirebilen ve farklı kültürel 
perspektiflere göre çeşitli şekillerde yaşanabilen bir deneyimdir.
Kişisel deneyim, bir bireyin kültürel normları veya gelenekleriyle dikkat çekerken, bir gencin 
bağlılık düzeyi, duygusal ve ekonomik olarak ailelerine ne boyutta güvendikleri anlamına gelir. 
Her gencin, davranışını etkileyecek ihtiyaçları, ilgileri, arzuları, değerleri, güçlü yanları ve zayıf 
yönleri vardır. Bununla birlikte, dezavantajlı geçmişe sahip gençler de vardır; bu, yedi dışlama 
faktöründen bir veya daha fazlasıyla karşılaştıkları için akranlarına göre dezavantajlı durumda 
olan gençler anlamına gelir: Bunlar; Erasmus + program rehberinde tanımlanan engellilik, sağlık 
sorunları, eğitim zorlukları, kültürel farklılıklar, ekonomik engeller, sosyal engeller veya coğrafi 
engellerdir. Bu faktörler, gençlerin topluma dahil edilmesinin önünde engeller oluşturabilir (ör. 
Eğitim, işgücü piyasası, barınma, sağlık ve toplum).
„Daha az fırsat“ terimi, bazı gençlerin akranlarından daha az imkana sahip olduğu anlamına 
gelir. Bu, çeşitli nedenlerden dolayı olabilir:

Sosyal Engeller: Ayrımcılığa maruz kalan gençler (cinsiyet, etnik köken, din, cinsel yönelim, 
engellilik vb. nedeniyle), sınırlı sosyal becerilere veya anti-sosyal veya riskli cinsel davranışlara 
sahip gençler, belirsiz durumda olan gençler, (eski) suçlular, (eski) uyuşturucu bağımlıları, genç 
ve / veya bekar ebeveynler, yetimler, parçalanmış ailelerin gençleri vb.

Ekonomik Engeller: Düşük yaşam standardına sahip, düşük gelirli, sosyal yardım sistemine 
bağlı gençler, uzun süreli işsiz gençler, evsiz gençler, borçlu veya mali sorunları olan gençler vb.

Engellilik: Zihinsel (entelektüel, bilişsel, öğrenme), fiziksel, duyusal veya diğer engelleri olan 
gençler.
Eğitsel Zorluklar: Öğrenme güçlüğü çeken gençler, okulu erken bırakanlar ve okulu terk edenler, düşük 
veya nitelikli olmayan kişiler, okul sisteminde yolunu bulamayan gençler, farklı kültürel / dilsel geçmişi 
nedeniyle okul performansı düşük olan gençler, vb.

Kültürel Farklılıklar: Genç göçmenler, mülteciler, göçmenlerin torunları veya mülteci aileler, 
ulusal veya etnik bir azınlığa mensup gençler, dil uyumu ve kültürel katılım sorunları olan 
gençler vb.

Sağlık Sorunları: Kronik sağlık sorunları, ağır hastalıkları veya psikiyatrik ve akıl sağlığı sorunları 
olan gençler vb.
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Coğrafi Zorluklar: Uzak, kırsal veya dağlık alanlardan gelen gençler, küçük adalarda veya çevre 
bölgelerde yaşayan gençler, kentsel sorunlu bölgelerde yaşayan gençler, daha az hizmet verilen 
alanlardan gençler (sınırlı toplu taşıma, düşük kaliteli tesisler, terk edilmiş köyler ...) vb.
‘Gençlik çalışması’ terimi, çeşitli alan ve ortamlarda bir dizi aktör tarafından sağlanan çeşitli 
faaliyetler, konular ve önlemleri tanımlamak için kullanılır. Bununla birlikte, gençlik çalışmasının 
merkezinde, onu diğer politika alanlarından farklı olarak gençlik çalışması olarak tanımlayan üç 
temel özellik vardır:
• Gençlere odaklanma,
• Kişisel gelişim ve
• Gönüllü katılım 

Gençlik çalışması faaliyetlerine yönelik artan talep, başarılı sonuçlar elde etmek için gençlik 
çalışmalarından artan beklentiler ve bu başarının kanıtı olarak, gençlik çalışmaları sağlayan 
kuruluşların aşağıdakiler arasında bir denge bulması gerektiği anlamına gelmektedir:
• Gençlik çalışması uygulamalarının daha hedef grup temelli olması, belirli konuları ele alması ve 

müdahale temelli olması için politikalarda ve finansman mekanizmalarında belirlenen öncelikleri 
sürekli artan bir eğilimle yerine getirilmesi

• Gençlerin bireysel ihtiyaç ve çıkarlarına cevap vermek
• Gençlik çalışması uygulamasının temelini oluşturan temel ilkeleri sürdürmek

Gençlik çalışması faaliyetleri, bazı yaygın geniş kategoriler halinde gruplandırılabilir:
• Farkındalık Yaratma ve Kampanya Yürütme
• Bilgi ve Danışmanlık
• Uluslararası Kalkınma ve Sivil Gönüllülük
• Boş Zaman Temelli Kurslar ve Etkinlikler
• Proje Faaliyetleri (Kendi Kendine Organize Edilebilen)
• Sokak Çalışması ve Sosyal Yardım Çalışması

Bu faaliyetler kültür ve sanattan, el sanatları, çevre, kültürel ve tarihi mirasa; spordan siyaset, 
vatandaşlık, insan hakları, sağlık, güvenlik veya suç gibi konulara kadar pek çok farklı alanda 
olabilir.
Gençlik çalışmaları, çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanır. Bazıları öncelikle gençlerle çalışırken, 
diğer kurumlar da farklı hedef gruplar ile çalışmaktadır. Bir kuruluş bir dizi gençlik çalışması 
faaliyetine katılabilir ve gençlerin özelliklerine bağlı olarak farklı amaçlar üzerinde çalışabilir. 
Genel olarak, aşağıdaki temel gençlik örgütü türleri, literatür taramasına dayalı olarak 
belirlenmiş ve ülke raporları tarafından onaylanmıştır:

Gençlik kulüpleri / olumlu faaliyet sağlanması 
Bunlar, akşamları / hafta sonları / tatillerde herkese açık olan ve çeşitli güzel aktiviteler sunan 
“popüler” gençlik kulüpleridir. Bu tür gençlik çalışması temini genellikle iyi oluşturulmuştur ve 
incelenen tüm ülkelerde bulunabilir.

Mevcut (resmi) bir kurum içinde ek / uzman desteği sağlayan gençlik çalışması, örneğin; okullar, 
kütüphaneler veya hastaneler gibi. Okul ortamındaki faaliyetler mentörlük ve danışmanlığı içerebilir; 
koridorlarda ki serbest çalışmalar, kafeteryalar, ortak odalar ve oyun alanları; okul gazeteleri veya okul 
konseyleri ve forumları ile çalışmak; ev ödevi ve çalışma destek kulüpleri; yaz okulları ve yiyecek 
içecek hizmetleri; eğitimle ilgili zorluk yaşayan ve kırsalda yaşayan gençlerle çalışmak ve kişisel destek.  
Okullarda veya hastanelerde gençlerle birlikte çalışarak, gençlik çalışanları gençlerin bu bahsedilen 
hizmetlerden daha iyi yararlanmalarını sağlayabilir ve bazı durumlarda hizmetlerin daha duyarlı ve 
etkili olmasına katkıda bulunabilirler.

Sosyal Yardım/ Bağımsız Gençlik Çalışmaları (bazen “sokak çalışması” olarak da adlandırılabilmektedir), 
“ulaşılması zor” olanlarla ilgilenme ihtiyacına odaklanmaktadır. Gençlik çalışmaları, gençlerin faaliyetlere 
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katılmalarını sağlamak veya yerinde destek sağlamak amacıyla gençlik çalışanlarının sokaklarda 
yürümesini / yerel gençler arasında popüler olan yerleri ziyaret etmeyi, gezici hizmetleri ve / veya ev 
ziyaretleri düzenlemeyi gerektirir.

Uzun süreli, alan temelli projelerden, belirli yüksek riskli gruplarla veya belirli konularda yüksek 
risk gruplarını içeren kısa süreli çalışmaya doğru daha geniş bir geçişin parçası olarak, bir 
dizi Avrupa ülkesinde bu tür gençlik çalışmalarında bir artış olmuştur. Başlıca hizmetlerin bu 
gençlerin çoğuna ulaşmadığının kabul edilmesinin bir sonucu olarak da ortaya çıkmıştır.
Sosyal yardım çalışmaları da sokaklarda gerçekleşmesinin yerine daha fazla çevrimiçi olarak 
gerçekleşmektedir. Sosyal yardım çalışmaları, gençlik kulüpleri gibi daha belirli ortamlarda 
gerçekleştirilen daha fazla gençlik çalışmasına bağlanabilir.

Tek noktadan bilgi alışverişi yaklaşımı; ihtiyaç duyan herkese kolay erişim sağlamak için bazen tek 
bir bina veya ortamda yer alan bilgi, tavsiye, rehberlik ve pratik destek sağlanmasını içermektedir. Tek 
noktadan alışveriş; İsveç ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere Avrupa’daki bir dizi ülkede giderek daha 
popüler hale gelen bir teslimat modelidir.
Bu tür modeller, dışlanmış bir gencin (yeniden) topluma katılım sürecinin bir dizi kamu otoritesini 
içeren karmaşık bir süreç olabileceği gerçeğine bir karşılık olarak geliştirilmiştir. Örneğin, sosyal 
kurumlar yardım düzenlemeleri ile ilgilenebilir, eğitim ve işgücü piyasası yetkilileri genellikle 
eğitim fırsatlarını finanse etmek veya düzenlemekle sorumludur ve ayrıca; sağlık kurumları da 
gençleri destekleyebilmektedirler. Bu nedenle, bazı ülkeler, şehirler ve bölgeler, gençlere geniş 
bir hizmet yelpazesi sunan ‘tek noktadan bilgi alışverişi’ türü merkezler kurarak bu zorluğa 
yanıt vermişlerdir.

Organize olmuş gençlik dernekleri, birçok ülkede gençlik çalışmasının kilit taşıdır ve bu tür dernekler 
faaliyetlerini, gençlerin kendi katılımına ve organizasyonuna dayandırmaktadırlar. Çok yerel oluşumdan 
Avrupa Gençlik Forumu gibi pan-Avrupa gençlik örgütlerine kadar çeşitlilik gösterebilirler.

Devlet desteğinin düzeyinin yanı sıra hizmetlerin ve sunulan proje temelli fırsatlara katılımları da dahil 
olmak üzere, gençlik örgütleri fonlarına bağlı rollerle birden fazla rol üstlenirler. Pek çok gençlik dernekleri 
lobicilik yapmakta ve gençlik çalışmalarını veya gençliğin politik gündemini ileriye taşımaktadır. Birçok 
gençlik örgütü, uluslararası gençlik çalışmaları sunmaktadır. Farklı ülkelerden, etnik kökenlerden ve 
kültürlerden gelen gençlere birbirleriyle tanışma ve kültürel bilgilerini genişletme ve kişisel becerilerini 
(etkileşim, iletişim ve hoşgörü) geliştirme fırsatı sunmaktadır.

artık birçok Avrupa ülkesinde gençlik hizmeti fırsatlarının temel bir unsuru olarak kabul edilmektedir. 
Çevrimiçi portallar, gençleri yönlendirmenin ve bilgi, tavsiye ve rehberlik hizmetleri sağlamanın yanı 
sıra, gençlerin kariyerleri hakkında karar vermelerine yardımcı olmak için eğitim, öğretim ve istihdam 
fırsatları ve kullanımı kolay interaktif değerlendirme araçları hakkında bilgi de sağlayabilmektedir. 
Platformların çoğu, savunmasız genç grupları hedef alan hizmetlerden çok evrensel hizmetlerdir. 
Gençler arasında pek çok yönden popüler olduklarını kanıtlasalar da, gerçek fiziksel tek nokta bilgi 
merkezlerinden daha erişilebilir olarak algılansalar da, bilgisayarlara erişimi olan gençlere güveniyorlar 
ve bu nedenle karmaşık sorunlarla başa çıkmada o kadar etkili olmayabilirler.

Farkındalık artırma / tanıtım kampanyaları gençlik çalışmaları, kamu sektörü, ilgi kuruluşları veya 
gençlerin kendileri tarafından yürütülen farkındalık artırma ve tanıtım kampanyalarını da içerebilir. Bu 
tür kampanyaların çoğu sağlık veya madde bağımlılığı sorunlarıyla ilgilenir, ancak haklar ve vatandaşlıkla 
ilgili konuları da ele alabilir.

Gençlik çalışmalarının sağlanması, büyük ölçüde yetişkinlerin yönettiği gençlik çalışmalarından 
(özellikle en genç olanlar için), gençlerin kendileri tarafından yürütülen tamamen kendi 
belirlediği gençlik çalışmalarına (genellikle genç yetişkinler) kadar değişebilen, yetişkin 
katılımının kapsamına göre çeşitlenmektedir.
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Farklı Gençlik Çalışmaları: Bu bölüm gençlik çalışması etkinliklerinin çoğunluk tarafından 
paylaşılan temel ortak özellikleri sunarak başlamıştır. Sonraki bölümler, bazı temel ortak 
noktalara rağmen, sunulan faaliyet türleri ve odak noktalarında oldukça büyük farklılıklar 
olduğunu göstermiştir. Bu bizi sonraki soru olan, gençlik çalışması uygulamalarının 
çeşitliliğini anlamamıza yardımcı olacak bir sistem olup olmadığı sorusuna götürmektedir. Bu 
çalışmanın amaçlarından biri gençlik çalışmaları için bir sınıflandırma geliştirmekti. Ancak bir 
sınıflandırmadan ziyade, her eksenin kesin bir noktadan ziyade bir süreklilik olduğu iki ana 
eksene dayalı bir tipoloji önermeye karar verildi.

İki ana eksen şunlardır:
• Hedef grup, tüm gençleri hedefleyen gençlik çalışması faaliyetleri ile belirli gruplara odaklananlar 

arasında belirli bir şekilde bir ayrım yapılması gerekenlerden oluşmaktadır. İlk takım, tüm gençlere 
uygun olması beklenen bir alan sunmaktadır. İkinci grup, belirli genç gruplarının, ‘evrenselci’ bir 
bağlamda karşılanması zor olan ve özel olarak ele alınması gereken özel ihtiyaçları olduğunu kabul 
eder.

• Gençlik çalışmasının hedefleri- bazı gençlik çalışması faaliyetleri, genel olarak kişisel gelişim 
ve kendini gerçekleştirme birincil amacına sahipken, diğerleri özel konuları ele almayı 
amaçlamaktadır. Bu durumda, konular hedef kitleye odaklı olmak zorunda değildir (olabildikleri 
halde). Ayrıca belirli toplumsal konulara da odaklanabilirler. Kişisel gelişim yönünün büyük 
olasılıkla konu temelli faaliyetlerde de mevcut olduğu unutulmamalıdır, ancak birinci tür gençlik 
çalışmasında kişisel gelişim temel amaçtır.

Gençlik çalışmalarının yeni ve farklı türleri; Gençlerin tümü, gençlik çalışması derneklerine 
veya STK’lara dahil veya üye olamaz. Bu yeni, gençlik çalışmalarının çok daha geniş genç kitlelere 
ulaşmasını ve özellikle bu tür faaliyetlere geleneksel olarak dahil olmayanlara ulaşmasını 
sağlar. Sonuç olarak, bazı ülkelerde gençlerle çalışmaya yönelik yeni yöntemler ve yaklaşımlar 
uygulayan yeni kurumların kuruluşlarında bir artış olurken, daha geleneksel gençlik örgütleri, 
evrensel ve sayılarında kesin olmamakla birlikte; üyelerinde hafif bir düşüş görmüştür. Yeni 
yöntemleri ve yaklaşımları uygulayanlar yalnızca gönüllü veya üçüncü sektördeki kuruluşlar 
değildir; ülke raporları, ulusal bir politika düzeyinde veya herkese açık finanse edilen bir 
program düzeyinde belirli bir hedef gruba sosyal yardım temelli yaklaşımlara, risk altındaki 
gruplar için gençlik çalışmalarına artan şekilde vurgu yapmaktadır.

Gençlik çalışmasının sonuçları nelerdir?
Tanımlanan deneysel çalışmaların çoğu, ya gençlik çalışmasına özel bir yaklaşım getiren ya 
da müfredat dışı etkinliklerin etkilerine sahip “gençlik geliştirme programları”nın sonuçlarına 
bakmaktadır. Bu iki tür program, ülke raporlarında ve vaka çalışmalarında gençlik çalışması 
olarak tanımlananların yalnızca bir kısmını kapsamaktadır. Gençlik geliştirme programları, güç 
temelli bir yaklaşım (tedavi veya eksiklik odaklı bir yaklaşım değil), gençlerin güçlendirilmesi 
ve katılımı ilkelerine bağlı kalmalı ve gençler ve çevreleri arasındaki bağları kabul etmelidir. 
Gençlik geliştirme programları, güçlü yönleri temel alan bir yaklaşım olarak (iyileştirme veya 
eksiklik odaklı bir yaklaşım değil), gençlerin güçlendirilmesi ve katılımı ilkelerine bağlı kalarak 
gençlerin çevreleri arasındaki bağları kabul etmelidir. Dolayısıyla, olumlu sonuçları gençlerle 
yapılan çalışmanın ‘kalitesi’ ile ilgilidir. Örnek olay incelemelerinde ve ülke raporlarında 
açıklanan girişimlerin yalnızca bir kısmının bir “gençlik geliştirme programı” kriterlerine karşılık 
gelmesi beklenebilir; 
Diğer yandan, müfredat dışı faaliyetlerin sonuçlarını ele alan çalışmalar, spor veya sanattan 
okul topluluklarına veya okul konseylerine kadar bir dizi faaliyetin uygulanmasında uzun vadeli 
katılımın etkilerini analiz eder. Farklı faaliyet türlerinin sonuçları nadiren ayırt edilebilinir.
Çalışmaların çoğu (muhtemelen sağlık tedbirlerinin sonuçlarını ele alan çalışmalar hariç) 
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gençlerin gençlik çalışmalarına daha uzun vadeli katılımlarının sonuçlarına bakmaktadır. Bir 
kereye mahsus veya çok kısa süreli faaliyetlerin sonuçlarının bulgusu azdır.
Sonuç olarak, tüm gençlik çalışmalarının bu tür olumlu sonuçlarla ilişkilendirileceği varsayılamaz. 
Aslında, gençlik çalışmasının sonuçları, gençlik çalışmaları tarafından geliştirilebilecek yumuşak, 
resmi olmayan yaklaşımlar bağlamında da görülmelidir.

Gençlik çalışmasına katılan gençler için çıktılar:

Gençlik çalışmasında gençler: 
• Belirli beceri ve yeterlilikleri geliştirir.
• Ağlarını ve sosyal sermayelerini güçlendirir ve
• Belirli davranışlarını değiştirebilir.
Dahası, bazı insanlar için gençlik çalışmalarına katılımlar, yaşamı değiştiren bir deneyimi 
oluşturmaktadır. Birkaç çalışma, gençlik çalışmaları ile kurulan olumlu ilişkilerin önemine de 
işaret etmektedir. Başka kişilerle olumlu ilişkiler, araştırmacılar tarafından gençlik gelişiminin 
kilit bir yönü olarak görülmekte ve gençlik çalışmalarının bu tür ilişkiler yaratmasını 
kolaylaştırmaktadır. Akranlar ve yetişkinlerle pozitif bağ, sadece gençlerin sosyal refahına katkı 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda anti-sosyal davranışları önlemede de rol oynar.

Öğrenme Materyalleri 

• https://www.style-research.eu/resource-centre/glossary/disadvantaged-youth/
• https://en.wikipedia.org/wiki/Youth
• http://4h.okstate.edu/literature-links/lit-online/others/volunteer/4H.

VOL.102UnderstandingBoysGirls_08.pdf/
• https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3230/ImpactOfMobilityOnYPFO.pdf
• https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/

inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/
• https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf
• https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf

Öğrenme aktiviteleri

Başlık Bağlamınızdaki Gençler

Amaç Dezavantajlı gençlerin kim olduğunu tanımlamak

Modül, bölüm Modül 2 Bölüm 2

Açıklama/ Talimat

Gençleri tanımlamak için sizin bağlamınızda veya dilinizde hangi terimler 
kullanılıyor?
Büyük bir kağıt parçaısnı duvara asın. Açıklamaları yazması için herkese 
post itler verin. Onları bir kağıda asın, özetleyin ve bunu grupla tartışın. Bu 
başlıklar gençler hakkında ne tür mesajlar iletiyor?
Gençlerin karşılaştığı en önemli sorunlar veya engeller nelerdir?
a. Senin kasabanda mı?
b. Bölgenizde mi?
c. Senin ülkende mi?
Başka bir kağıt parçası üzerine bir Venn diyagramı (kısmen üst üste binen 
daireler) çizin. Her çemberin bir teması vardır: biri şehriniz için, ikincisi 
bölge için, üçüncüsü ilçe için. Farklı renklerde kalemler kullanın ve herkesın 
engellerini Venn şemasındaki büyük kağıda yazmasına izin verin. Herkes 
bitirdiğinde yazılanları tanımlayabilir ve özetleyebilir, bunu grupla tartışabilir 
ve bazı sonuçlar çıkartabilirsiniz.

https://www.style-research.eu/resource-centre/glossary/disadvantaged-youth/
https://en.wikipedia.org/wiki/Youth
http://4h.okstate.edu/literature-links/lit-online/others/volunteer/4H.VOL.102UnderstandingBoysGirls_08.pdf/
http://4h.okstate.edu/literature-links/lit-online/others/volunteer/4H.VOL.102UnderstandingBoysGirls_08.pdf/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3230/ImpactOfMobilityOnYPFO.pdf
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/
https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
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Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler

Bu alıştırma birlikte çalıştığınız gençlerle, meslektaşlarınızla veya hatta 
kuruluşunuzdaki veya kurumunuzdaki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
yapılabilir.

Gerekirse ek malzemeler Büyük bir kağıt, kalem, post-it.

Zaman -

Yorumlar 

Alt Modül 2.3: Gençler İçin Bireysel Çalışma 
Yöntemlerinin Oluşturulması: “Biyografi Protokolü”

Giriş
Sanatçı Morgan O’ Hara’nın hareket protokolü fikrine dayanan sözde “biyografi protokolü” 
ile çalışmak, bireysel bir çalışma yöntemi için çok uygundur (öğrenme materyaline bakın). 
Odak noktası, katılımcıların biyografik anlatılarıdır ki bunun içinde farklı deneyimler, olaylar, 
fikirler, insanlar, yerler kendi yöntemleriyle birbirine bağlanabilir ve görselleştirilebilir.  Coğrafi 
ve biyografik hareketler de önemli bir rol oynamaktadır. Biyografik protokoller, gençlik 
çalışmasında farklılaştırılmış bir müdahale ile ilgili olan gençlerin bireysel biyografileri veya 
biyografik kırılmaları / krizleri hakkında iç görü sağlamaktadır. 

Hedefler

Hedef-1: Uygun bir müdahale için biyografik yöntemlerin uygunluğu konusunda farkındalık 
yaratmak
Hedef-2: Biyografik düşünmenin nasıl işlediği ve bu çalışma yönteminin hayat dünya odaklı bir 
gençlik çalışması için ne kadar önemli olduğu hakkında bilgi edinmek
Hedef-3: Gençlerin sosyal yaşam koşulları, yetkinlikleri ve farklı durumlarda geliştirdikleri 
yaşam stratejileri açısından biyografik kavramların etkililiğini yansıtmak
Hedef-4: Biyografik kırılmaları / büyük değişimleri ve bireysel başa çıkma stratejilerini analiz 
etmek
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Öğrenme Çıktısı
Katılımcılar:
•	 Bireysel gençlik çalışmaları için biyografik yaklaşımın önemini bilecek,
•	 Gençlerin biyografik kaynaklarını kaydedebilen, potansiyellerinin farkına varabilen ve 
• yeterli müdahale fikirleri geliştirebilecek,

İçerik
Biyografik yaklaşımın önemi ve gençlik çalışmaları için önemi açıklandıktan sonra (bkz. Ek 
çalışma materyali), sanatçı Tamara O ‘Hara’nın örneğinin ardından “biyografik protokol” 
kavramı ayrıntılı olarak sunulacaktır. 
Biyografi protokolü, katılımcıların kendi yaşam öyküleri üzerinde derinlemesine düşünmelerine, 
ilgili kilit noktaları ve bağlantıları fark edilebilir hale getirmeyi ve onları görselleştirmeye 
çalışmasına hizmet eder. 
Görselleştirilmiş biyografilerde şunlar görülmelidir:
•	 Hangi deneyimler veya olaylar biyografik olarak dikkate alınır
•	 Biyografik gelişmeler için belirli bir öneme sahip olan hangi kişi veya yerlerden bahsedilir
•	 Hangi yaşam tarzları geliştirilmiştir
•	 Hangi biyografik krizler ve riskler tespit edilebilir 
•	 Biyografi protokolünden hangi yetkinlikler ve beceriler okunabilir
Spesifik olarak, bireysel katılımcılar tarafından yaratılan, görselleştirilen ve sunulan biyografi 
protokollerinin gençlik çalışmasında uygun ve gelecekteki müdahale stratejileri için ne ölçüde 
yararlı olabileceği tartışılmalıdır.

Öğrenme materyali
• http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-3-text-considerations-tr.pdf 

Öğrenme Aktiviteleri 
Biyografi Protokolü Oluşturma (Biyografik Görselleştirme)

Başlık Biyografi Protokolü-Giriş

Öğrenme sonucu/ Hedefler
- Biyografik çalışmanın hedeflerine ilk giriş

Modül, Alt modül Modül 2 Alt-modül 3

Katılımcı sayısı Yaklaşık 20

Açıklama/ Talimat 

Giriş & Hoş geldiniz
Alt modülün sunumu ve hedefleri
Katılımcının tanıtım turu.
Ben kimim? Kendim hakkında söylediklermin benim için önemi nedir?
Giriş egzersizi (yansıma)
- Bir algı örneği: Klişe vizyon, insanlarım yaşamlarının gerçekliğini azaltır: 
Ursus Wehrli (İsviçreli bir sanatçı) 
- Katılımcılardan aşağıdaki YouTube videosunu izlemesi istenir. (17 dakika)
- https://www.youtube.com/watch?v=57eeP31s-Rs&list=RDCMU-
CAuUUnT6oDeKwE6v1NGQxug&start_radio=1#t=9
- Daha sonra katılımcılar gazete resimlerini, fotoğrafları veya diğer resim-
leri keserek ve parçaları yeni sıraya göre düzenleyerek resimleri kendileri 
düzenlerler.
Sonuçların sergilenmesi.

Eğitmenler için ek bilgiler Eğer kısıtlı bir zaman varsa katılımcıların aktiviteyi yapmaksızın sadece vide-
oyu izlemeleri mümkündür. 

http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-3-text-considerations-tr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=57eeP31s-Rs&list=RDCMUCAuUUnT6oDeKwE6v1NGQxug&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=57eeP31s-Rs&list=RDCMUCAuUUnT6oDeKwE6v1NGQxug&start_radio=1
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Gerekli malzemeler 
Sandalye, Dizüstü bilgisayar, Projeksiyon, İnternet bağlantısı, (ek olarak der-
gilerden çeşitli geniş formatlı resimler ve kesilebilen diğer resimleri makas, 
A3 kağıt, yapıştırıcı)

Zaman 1 saat

Yorumlar 

Başlık Biyografi Protokolü – Biyografinin görselleştirilmesi

Öğrenme sonucu/ Hedefler
- Biyografik yaklaşımarın uygunluğu konusunda farkındalık yaratmak 
- Gençlerin bireysel biyografik yapılarına ilişkin öngörüler sağlamak
- Biyografik kırılmaları ve kaynakları görselleştirmek

Modül, Alt modül Modül 2 Alt modül 3

Katılımcı sayısı Yaklaşık 20

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşür veya ekleri 

belirtin.)

Tüm katılımcıların talimatları okuması istenir. (ekteki Hususlar ve 
Açıklama…metnine bakınız)
Kendi ‘’biyografi protokolünün’’ oluşturulması ve görselleştirilmesi
Bireysel Çalışma
Görev: Her katılımcı A3 formatında boş bir kağıt alır ve biyografik gelişiml-
erini görselleştirmeye ve ilgili bağlantıları görünür kılmaya çalışır. (özel 
deneyimler, olaylar, yerleri insanlar; rol modeller, özel anılar …)
Prosedür
Genel görüş: Yerler, insanlar ve beceriler, yeterlilikler belirli noktalarda 
kesişme noktaları olarak tanımlarnı ve ardından gerekirse – Tamara O 
‘Hara’nın ‘’Hareket Protokolü’’ modeline göre birbirine bağlanır. (açıklamaya 
bakın)
Destekleyici sorular:
Hangi yeterlilikleri/ becerileri nerede edindim?
Dil yeterliliğimi nereden edindim?
Hangi insanlar beni destekledi, terfi etti ve etkiledi?
Benim için hangi yerler önemliydi
Hangi deneyimler/ olaylar beni olumlu ya da olumsuz etkiledi?
Biyografi protokollerinin değişimi (iki kişi)
İki katılımcı diğer sayfa ile ilgilendikleri için veya kendilerinin tam tersi 
olduğu için. birbirlerinin protokollerini seçer. Fikir alışverişinde bulunurlar. 
’’Posterinizi seçtim çünkü…’’
a) Bu çalışma sırasında ne fark ettim?
b) Makalemde ne fark ediyorsunuz?
c) Benim için önemli olan nedir?
d) Hangi yetkinlik hangi yerde anlamı bulunmaktadır?
e) Biyografik kırılmalar/ krizler nerede meydana gelir?
f) Hangi başa çıkma stratejileri görünür hale gelir?
g) Eskizlerimizin ortak yönü nedir?
h) Ne gibi farklılıklar vardır?

Galeriye ziyaret
Biyografi protokolleri yayınlanır: (bir kişi tarafından yönetilir.)
Herkes sunar:
Biyografim/ Dünyam / Biyografik Haritam
Benzerliklerimiz / farklılıklarımız
Özel özellikler /cyetkinlikler / zorluklar
Biyografik krizler /riskler / kırılmalar / özel yollar
Bulgular
Son Başlık:
Herkesin kendi biyografi protokolüne bir başlık eklemesi istenir.

(Nihani genel oturum – eğer zaman varsa bu alt modülün sonuçları 
hakkında geri bildirim)
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Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler

Eğitmenler ve katılımcılar, kendi yaşam öykülerini tartışma ve düşünme 
konusu yapmaya hazır olmalıdır.

Gerekli materyaller 

Sunum tahtaları, sandalyeler, masalar, kalemler, A3 kağıtlar, dizüstü bilgi-
sayar, projeksiyon
Metin: ‘’Bir Biyografi Protokolünün Oluşturulmasına İlişkin Hususlar ve 
Açıklama’’ – her katılımcı için kopyalar

Zaman 2 saat

Alt Modül 2.4: Bir Eğitim / Gençlik Değişimi Planlama

Giriş 
Gençlik değişimleri, iki veya daha fazla ülkeden genç gruplarını bir araya getirerek onlara 
birbirlerinin ülkeleri ve kültürlerini öğrenirken çeşitli konuları tartışma ve bunlarla yüzleşme 
fırsatı sağlar; yeni beceriler öğrenmenize ve CV‘nizi geliştirmenize yardımcı olur. Birçok 
gençlik ve sosyal hizmet uzmanı, koordinatörün kültürlerarası gençlik değişim projeleri için 
genellikle çok iyi ve yenilikçi fikirleri vardır. Ne yazık ki, bazıları bu tür projelerin hazırlanması 
ve uygulanmasında deneyimsiz olduklarını düşündükleri için bunları uygulamaya koymakta 
tereddüt etmektedirler. Bu modül, bir gençlik değişim programının nasıl başarılı bir şekilde 
planlanacağına dair bir rehber olacaktır.

Hedefler

Hedef-1: „Gençlik değişiminin“ tanımını netleştirmek
Hedef-2: Katılımcıları gençlik değişiminin önemi konusunda bilinçlendirmek
Hedef-3: Katılımcıların bir gençlik değişiminin nasıl organize edileceğini anlamalarını sağlamak
Hedef-4: Bir gençlik değişiminin nasıl hazırlanacağını öğrenmek
Hedef-5: Ortaklarla nasıl iletişim kurulacağını anlamak
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Beklenen Öğrenme Çıktısı
Katılımcılar, gençlik değişiminin ne olduğu, bir gençlik değişiminin hazırlık ve gençlik değişimi 
aşamaları: İyi ve Kötü Uygulamalar ve Ortaklık Anlaşması Hazırlığı hakkında bilgiye sahip 
olacaklar.

Alt Modül İçeriği
Gençlik değişimleri, iki veya daha fazla ülkeden genç grupları bir araya getirerek onlara birbirlerinin 
ülkeleri ve kültürlerini öğrenirken çeşitli konuları tartışma ve bunlarla yüzleşme fırsatı sağlar; 
yeni beceriler öğrenmenize ve CV‘nizi geliştirmenize yardımcı olurlar. Gençlik değişimleri, en 
az iki farklı ülkeden genç gruplarının 21 güne kadar bir araya gelip birlikte yaşamalarına izin 
verir. Bir gençlik değişiminde, katılımcılar, grup liderleri tarafından desteklenen, değişimden 
önce kendileri tarafından tasarlanan ve hazırlanan bir çalışma programını (atölye çalışmaları, 
egzersizler, tartışmalar, rol oyunları, simülasyonlar, açık hava etkinlikleri vb.) birlikte yürütürler. 
Gençlik değişimi, gençlere kendi faaliyetlerini planlama ve organize etme, karar verme ve 
sorumlulukları deneyimleme ve yeni kültür ve değerleri öğrenme şansı verir.

Bir Gençlik Değişimi;

• Gençlerle çalışmak için bir gelişim aracı
• Kişisel gelişimi, öz farkındalığı ve kendine güveni teşvik edebilecek genç insanlar için bir sorgulama
• Ufukları genişletmenin, yeni becerilerin öğrenilmesini kolaylaştırmanın ve yeni fırsatlar hakkında 

farkındalık yaratmanın bir yolu
• Bir başarı duygusu ile sonuçlanan ekip çalışmasını geliştirmenin bir yolu
• Hoşgörüyü ve anlayışı geliştirebilen ve önyargıları sorgulayan bir araç
• Grup içinde, yerel topluluk içinde ve ötesinde ilişkiler geliştiren bir mekanizma
• Gençlerin kendilerini, tarihlerini, kültürlerini ve ülkelerini öğrenmelerine yardımcı olacak bir araç

Gençlik Değişimlerinde öğrenme süreci yaygın eğitim yöntemleriyle desteklenir. Oldukça kısa 
süre de, daha az fırsata sahip gençlerin katılımını sağlayabilecek hale getirir; Böyle bir Gençlik 
Değişiminde, katılımcılarla ilgilenmek için yeterli sayıda grup liderine sahip olma imkanı ile 
grubun güvenliği sağlanarak uluslararası bir hareketlilik deneyimi sunar. Bir Gençlik Değişimi, 
kapsayıcılık ve çeşitlilik konuları tartışmak ve öğrenmek için de iyi bir ortam sağlayabilmektedir.
Gençlik Değişimleri, Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki farklı ülkelerden iki veya daha fazla 
katılımcı kuruluş arasındaki ulusötesi işbirliğine dayanmaktadır.
Belirtilen şu faaliyetler, Gençlik Değişimleri kapsamında hibe almaya uygun değildir: Akademik 
çalışma geziler, kar sağlamayı amaçlayan değişim faaliyetleri, turizm olarak değerlendirilebilecek 
değişim faaliyetleri, festivaller, tatil seyahati, performans turları? 
AB, bu programı gençler ve genç yetişkinler arasında bir Avrupalı   kimliği farkındalığını teşvik 
etmek ve Avrupa Gündemi için birincil öneme sahip farklı alanlar hakkında bir diyalog geliştirmek 
için geliştirmiştir. Örneğin:

• Spor
• Toplumsal deneyim
• Sürdürülebilirlik
• Sanat
• Çevre
• Vatandaşlık Eğitimi
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İşte gençlik değişiminin ne olduğu hakkında bir video.  
https://www.youtube.com/watch?v=myhRLRrV8Io 

Bir Gençlik Değişiminin Hazırlık Aşaması
Uluslararası gençlik projeleri, özellikle bir değişim programı düzenlemek imkansız bir görev 
değildir. Fikirleri, proje yönetimi hakkında bazı temel bilgileri ve bir finansman programının 
düzenlemelerini bir araya getirmek, gençlik liderlerinin, gençlik ve sosyal hizmet uzmanlarının, 
öğretmenlerin ve gençlerin uluslararası gençlik değişimlerine, gençlik girişimlerine veya 
seminer ve eğitim etkinliklerine hazırlanmasını sağlar.
Pek çok gençlik ve sosyal hizmet uzmanı, koordinatörlerin kültürlerarası gençlik değişim 
projeleri için genellikle çok iyi ve yenilikçi fikirleri vardır.
Ne yazık ki bazıları bunları uygulamaya koymakta tereddüt ediyor çünkü bu tür projelerin 
hazırlanmasında ve uygulanmasında deneyimsiz olduklarını düşünüyorlar ve bu nedenle 
uluslararası gençlik projelerinin organizasyonunun çok zorlu olmasından tedirgin olmaktadırlar.

Bir proje esas olarak üç aşamadan oluşur:
• Hazırlık
• Uygulama
• Yaygınlaştırma

Gençlik Değişim Aşamaları: İyi ve Kötü Uygulamalar

HAZIRLIK
YAP YAPMA

Akıllı hedefler
Taahhüt
Adapte olmak
Makro görüş
Görev yetkisi
İşbirliği
Son tarihlerin belirlenmesi
Karşılaştırma
Katılımcıların hazırlanması
Bütçe
Yerel topluluk ve medya
APV (Hazırlık ziyareti)
Sigorta

Yanlış beklenti
Aşırı yükleme
Yalnız başına yap
Ertele
Rastgele seçilen katılımcılar
Yanıltıcı bilgi

UYGULAMA
YAP YAPMA

Güncel bilgi (Kalite/Miktar)
Birkaç Aktivite
Mola süresi (30 dak)
Zihin uyarıcı aktiviteler
Küçük gruplar
Katılımcıların yaşları ile ilgili konu
Emniyet
Yer
Değerlendirme
Farklı kültürlerden öğrenmek
Serbest öğrenme

Planı takip etmemek
Yaşa uygun olmayan faaliyetler
İsim etiketlerinin olmaması
Esneklik eksikliği

https://www.youtube.com/watch?v=myhRLRrV8Io
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YAYGINLAŞTIRMA
YAP YAPMA

Sosyal medya ve kitle iletişim araçları aracılığıyla 
tanıtım
Konu / yerel alan ile ilgili çalıştaylar
Sonucun yetkililere ve topluma sunumu
Sonuçları ilgili taraflarla paylaşım
Makaleler
Okullarla işbirliği

Yaygınlaştırmanın olmaması
Gerçekçi olmamak,
Abartılmak ve / veya önemsenmemek
Yanıltıcı bilgi
Yaygınlaştırmanın gücünü önemsememek

Ortaklık Anlaşması Hazırlığı
Bir Ortaklık Anlaşması hazırlamak için aşağıdaki unsurları tanımlamak önemlidir:
• Gençlik Değişiminin Adı/Başlığı
• Tarihler
• Yer
• Ortak kuruluşun listesi
• Katılımcı sayısı ve profile

Gençlik Değişiminin Amaçları ve Yöntemleri
• Ulusal Ajansa gönderildiğinde Erasmus+ e-formunda yazdığınız şekliyle gençlik değişimi 

hedeflerinizi belirtin
• Gençlik Değişimi ile ilgili öğrenme başarılarının ayrıntılarını belirtin
• Gençlik Değişiminin yaygın öğrenme metotlarına açık referanslar verin

Görev ve Sorumluluklar 
• Bilgi paketi
• Eğitmen ekibi ve destek personeli
• Gençlik değişimi boyunca konaklama / yemek / ulaşım ve lojistik
• Bütçe yönetimi
• Seyahat masraflarının karşılanması
• Ulusal Ajans irtibat kişisi
• Gençlik Değişimi öncesi-sırası-sonrasında Destek ve Mentorluk
• Youtpass sertifikası
• Sonuçların değerlendirilmesi-yaygınlaştırılması

Ortaklar Arası İletişim
• Anlaşmadan önce ortaklarınıza güvendiğinizden emin olun
• Esnek olun ve değişime açık olun
• Açık ve basit olun
• İletişimi sürekli ve etkin hale getirin
• Her adımı ve kararı iletin
• Planlama Ziyareti
• Etkili iletişim
• Açık ve net görev paylaşımı
• Gelecekteki fırsatlara ilişkin perspektifler
• Google Apps’ın iş için kullanımı / iletişim araçlarının kurulması
• İlerlemenin ve geri bildirimin sürekli takibi
• Son tarihler
• Sonuçlar
• Gerçekçi bilgiler
• Ortaklar arasında bir iletişim kanıtı bulundurun
• Proje öncesinde, sırasında ve sonrasında iletişim
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Nihai Ortaklık Anlaşması
• Kod (Referans numarası)
• Projenin nerede ve ne zaman gerçekleşeceği
• Temel bilgiler: özel ihtiyaçlar, sağlık sigortası, konaklama, yemek, katılımcıların sayısı ve profili, yaş 

aralığı
• Sorumluluklar: görev bölümü, bütçe, ödeme anlaşması, son tarihler, yaygınlaştırma, katılımcıların 

hazırlanması, değerlendirme, sürdürebilirlik
• Proje hakkında bilgiler
• Sonuçlar
• Katılımcı sözleşmesi
• Faaliyetleri açık ve net bir şekilde tanımlanması
Ayrıca, bu adreste (https://www.youtube.com/watch?v=BEs_LY0UBZw) gençlik değişim etkinlik 
programının nasıl planlanacağına dair bir video var.

Öğrenme Materyali

• https://www.erasmusplus.org.uk/take-part-in-a-youth-exchange
• https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1607/BOOKLET%20YES-%20

compressed.pdf
• https://www.leargas.ie/wp-content/uploads/2015/05/Guide-Youth-Exchange-Project-

Management.pdf
• http://michaelkimmig.eu/international-youth-projects/
• https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/what-is-a-youth-exchange-action-1-1.1306/

Başlık Gençlik Değişimi Nedir? 

Objective

https://www.youtube.com/watch?v=oG80J6sK91Y
Bu videoyu kullanarak bir gençlik değişimine hiç katılmamış kişilere ne ha-
kkında olduğunu ve ana faaliyetlerinin neler olduğunu göstermek.
Bşr gençlik değişimine hiç katılmayan insanlar, gerçekte neye benzedik-
leri konusunda genellikle şaşkına dnerler ve bir proje geliştirmede zorluk 
yaşayabilirler. Bunu gerçekten anlamanın tek yolu bunu deneyimlemektir.
Eğitim kursu sırasında onlara bir deneyim yaşatmak zor olduğundan, bu 
videonun nasıl göründüğüne dair ikinci el bir deneyim yaşamalarına olanak 
tanır.
Ayrıca katılımcıların etkinlik zaman çizelgelerini oluşturmLrına yardımcı olur.

 

Modül,  Bölüm Modül 3 Bölüm 2

Açıklama/ Talimat

Videoyu birlikte izleyin
Videoda da göreceğiniz gibi alt yazılar çeşitli bölümlerde renklere göre 
düzenlenmiştir; her bölüm, bir projenin nelerden oluşabileceğinin bir 
parçasıdır.
Aktivitelerin listesini sunum tahtasına aynı renkleri kullanarak yazmalısınız: 
videoyu gösterdikten sonra her bir aktivite türünü tekrar gözden geçirmel-
isiniz, böylece katılımcıların her birinin ne olduğuna dair net bir fikir sahibi 
olduğundan emin olun.
Herhangi bir sonurunuzun olup olmadığını sorun
Sunum tahtasını duvara yapıştırın, böylece katılımcılar daha sonra eğitim 
kursunda zaman çizelgeleri oluşturacaklarsa, geri dönüp ne tür aktiviteler 
içerebilecekleri konusunda fikr edinebilirler.
Grubu, her birinde bir eğitmen olacak şekilde yuvarlak masalara bölün. 
Eğitmen şimdii videoda gösterilen etkinliklerin projenin zaman çizelgesini 
nasıl oluşturduğunu gösterecek. 5-10 dakika sonra gruplar dönüşümlü ola-
rak başka bir eğitmenle farklı bir zaman çizelgesine sahip olabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=BEs_LY0UBZw
https://www.erasmusplus.org.uk/take-part-in-a-youth-exchange
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1607/BOOKLET%20YES-%20compressed.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1607/BOOKLET%20YES-%20compressed.pdf
https://www.leargas.ie/wp-content/uploads/2015/05/Guide-Youth-Exchange-Project-Management.pdf
https://www.leargas.ie/wp-content/uploads/2015/05/Guide-Youth-Exchange-Project-Management.pdf
http://michaelkimmig.eu/international-youth-projects/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/what-is-a-youth-exchange-action-1-1.1306/
https://www.youtube.com/watch?v=oG80J6sK91Y
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Farklı projeler göstermek, gençlik değişimlerinin birbirinden ne kadar farklı 
olabileceği konusunda fikir vermek faydalı olabilir.
Katılımcılar amaç ve hedef kavramına aşina ise, faaliyetlerin projenin 
amaçlarını nasıl yansıttığını göstermek için zaman çizelgesini kullanabilirsi-
niz.
Videoda gösterilen ve sunum tahtasına yeniden yazabileceğiniz etkinliklerin 
genel listesi:
Ana aktiviteler:
-Paylaşmak ve tartışmak (mavi)
-Deneyim yoluyla öğrenme (yeşil)
a) gençlerin katılımı
b) yaratıcı atölyeler
c) rol oyunları ve simülasyonlar
-Birlikte planlama ve olumlu katkılar geliştirme (turuncu)
a) belirli konuların/ soruların analizi
b) birlikte fikir ve çözüm geliştirmek
c) fikirleri uygulamak (örneğin bir poje sırasında yerel eylemler)
Diğer aktiviteler:
- Ekip oluşturma faaliyetleri
- Buz kırıcılar ve ısınmalar
- Kültürlerarası faaliyetler (kültürlerarası akşam yemeği gibi
- Serbest zaman ve sosyalleşme
- Geziler 

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler -

Gerekli materyaller 
Projektör, sunum tahtası, yeşil/ mavi /kırmızı işaretleyiciler, proje zaman 
çizelgelerinini çıktıları (her katılımcı her projeden birine sahipse daha iyi 
olur.)

Zaman 

Yaklaşık 1 saat / 1 saat 20 dk
Sandalye yerleştirmek, oturmak, projenin çalıştığından emin olmak...: 5dk
Video: 11 dk
Gençlik değişiminin parçaları ve soruları cevaplama hakkında girdi: 15-20 dk
Yuvarlak masa: 30-45 dk

Yorumlar 

Bu aktivite, gençlik değişimini ne olduğu hakkında, gençlik değişimine ka-
tılmamış kişilere dolaylı bir deneyim kazandırmak için yararlı olabilir.
Beklenen öğrenme çıktıları:
- İnsanlar gençlik değişiminin ne olduğuna dair genel bir his ve imaja sahip 
olacaklar.
- İnsanlar ne tür faaliyetlerin gençlik değişşimi oluşturabileceği konusunda 
daha iyi fikir sahibi olacaklar.
- olası faaliyetlerin listesi, katılımcılara projeler için zaman çizelgesi ge-
liştirmede yardımcı olabilir.
*Katılımcılara gösterilen faaliyetleri listesinin sabit olmadığını sadece bir dizi 
seçenek ve örnek olduğunu açıklamak önemlidir. Projede bunlardan sadece 
birkaç tanesi olabilir veya tamamen farklı olabilir.
**(Geçmiş profelerin diğer videolarını da göstermek faydalı olabilir çünkü 
bu video esas olarak etkinliklere odaklanır, ancak içeriğe daha az odaklanır.
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Alt Modül 2.5: Gruplarla Çalışma Ve Ekip Oluşturma

Giriş
Gençlik çalışmalarının temel noktası “tasarlanmış öğrenme süreci” dir. Bu noktada; deneyimsel 
öğrenme kuramı benimsenerek, hedef kitle olan gençlerin dahil oldukları çalışmalarda 
“kendini bir takım içinde hissetmesi”, “takım üyeleriyle ortak hedef belirlemesi“, “takım içinde 
etkin rol alması”nın desteklenmesi için gerçeğe yakın deneyim kazanacak öğrenme ortamının 
tasarlanması gerekmektedir. 
Gençlik çalışmalarında takım çalışmasının önemi; gençlerin toplum içinde rol almaları, 
demokratik ve sosyal hayatta aktif katılımı, toplumsal sorunlar için gönüllü çalışmalara 
katılmaları, gençlik hakları ve çalışmaları için inisiyatif almalarının desteklenmesi açısından 
gereklidir. Bir gençlik çalışanı olarak, hedef kitle olan gençlerin etkin bir ekip içinde yer almaları 
için aşağıda sunulan ilkelere yönelik farkındalık kazanacakları öğrenme ortamı tasarlanmalıdır:

Etkin bir ekip çalışması için bazı ilkeler
• Bağlılık! Bir ekip ancak her üye çalışmak isterse etkili bir şekilde çalışabilir.
• Temel yaklaşımları ve fikirleri tartışmak, ekip çalışmanızı değerlendirmek ve birbirlerine geri 

bildirimde bulunmak için gereken zamanı ayırmak
• Ekip üyelerini tanımak ve tanımlamak: her bireyin yeterlilikleri (bilgi, beceri ve yaklaşım) farklıdır, 

bu yeterliliklere göre görev dağılımı yapmak ve koordinasyon becerisi geliştirmek.
• Sözleşme yapmak; herkes sorumlu!
• Yaygın olarak belirlenen temel değerler ve hedefler temelinde hareket etmek.
• Kendinizi ve diğerlerini kabul etmek
• Öz sorumluluk: “Kendi eylemlerim ve davranışlarımdan sorumluyum” bilinci
• Birbirlerinin yeteneklerine ve performanslarına güvenmek ve desteklemek
• Herkesin sınırlarına saygı göstermek.
• Yeni bir şey yapma riskini almaya hazır olmak, kendinize sormak.
• Hataları, öğrenme şansı olarak kabul etmek.
• Süreç odaklı düşünme: hedefler önemlidir, ancak süreç de önemlidir. Ekip, proseslerini ve 

uygulamalarını inceleyerek kendini geliştirebilir.
• Durumları analiz etmek ve sorunları çözmek için bazı prosedürler oluşturmak
• Duyguları iş sürecinin bir parçası olarak kabul etmeye hazır olmak.
• Verimlilik ve sosyal kalite arasında bir denge kurmak.
• Takımın başarılarından gurur duymak.
• Ekip çalışması da eğlenceli! Değilse, bir şeyler yanlıştır.

Gençlik çalışanı olarak bu ilkelerin bireysel ve takım olarak hayata geçmesi için yaygın 
öğrenim temelli interaktif araçlar kullanılarak, uygulama çalışmaları ile yeterlilik kazanmaları 
desteklenmelidir.
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https://www.freepik.com/free-photo/close-up-team-students-teamwork-stack-hands-together-startup-
success-concept_3173897.htm#page=1&query=young+motivation&position=27

Hedefler
Hedef-1: Gençlik çalışmalarında takım çalışmasının önemine yönelik farkındalık geliştirmek
Hedef-2: Gençlerin takım içinde rol üstlenmesinin desteklenmesi
Hedef-3: Etkin takım çalışması için gereken bilgi, beceri ve tutum kazandırılması
Hedef-4: Gençlerin ekip içinde farklı roller tanıması, kendini geliştirmesine yönelik bilinç 
kazanması

Beklenen öğrenme Çıktısı 
• Gençlik çalışanlarının etkin öğrenme alanı yaratması için takım çalışmasının önemi hakkında 

donanım kazanması
• Gençlik çalışanlarının, takım çalışmasına yönelik teorik yaklaşımları benimsemesi
• Gençlik çalışanlarının, hedef kitle olan gençlerin eki için rol almaları konusunda rehber/ koç rolü 

üstlenmesi
Sub-module content
Etkin ve iletişim merkezli takım çalışmasına yönelik farklı teoriler ve model çalışmaları 
hazırlanmıştır. Özellikle gençlik çalışmalarının temel yaklaşımı “öğrenme” olduğu 
düşünüldüğünde, deneyimsel öğrenme temelli takım oluşumuna yönelik en etkin iki temel 
model üzerinden ilerleyebiliriz:

Takım Gelişim Aşamaları- Bruce Tuckman

Bruce Tuckman 1965 yılında, 4 aşamadan oluşturduğu takım çalışması teorisi modelini, 1977 
yılında revize ederek 5 aşamaya çıkartmıştır.
1. Oluşum- Forming
Takım çalışması sürecinin ilk aşamasıdır. Takım üyeleri birbirleri ile tanışırlar, projenin 
genel amacını, hedefini ve takım yapısının nasıl olacağını öğrenirler. Takım liderinin amacı, 
takım üyelerinin sorumluluklarını, birbirleri ile iletişimlerini ve varılması gereken hedefleri 
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anlamalarını sağlamaktır. Takım üyeleri bu aşamada genellikle bağımsız ve bireysel davranışlar 
sergiler ve çok açık olmazlar.

2. Fırtına- Storming
Fırtına dönemi takım üyelerinin verilen görevleri anlamaya başlamaları ve takım liderinin 
yapısını sınadıkları tipik bir dönemdir. Takım oluşum aşaması sonrasında gerçekleştirmeye 
başladıkları kısa görevler için bazı duygusal yaklaşımlar gösterirler ve takım içi çelişkilerin 
ortaya çıkar. Bu tepkilerin nedenleri, görevin büyüklüğü, verilen zamanın az olduğunun 
düşünülmesi ve bu aşamaya kadar yapılmış olan planlama ve izleme çalışmalarının henüz 
yeterli derecede olmamasıdır.

3. Düzenlenme- Norming
Bu dönemin özelliği, görevlerle ilgili düşüncelerin açıkça ifade edilmesi, iletişimin düzenli 
olması, takım üyelerinin daha işbirlikçi olmaları ve uyum göstermeleri ile tanımlanır. Bu safhada 
takım üyeleri takım içindeki gerçek rollerini tanımlarlar ve birbirlerine güvenmeye başlarlar.

4. Performans- Performing
Takım, beklentileri yerine getirmek için çalışır. Ortaya çıkan sorunlar ve çelişkiler normal 
seviyelerdedir. Takım gerekli teknikleri ve prosedürleri kullanarak bunları hallederler. Takım 
üyeleri bağımsız hale gelirler ve işlevsel ilişkiler bu durumu devam ettirir. Üyeler karşılıklı 
güven ve dayanışma içerisinde çalışırlar, sorunları kolay ve etkin bir şekilde ele alırlar.

5. Sonlandırma-Adjourning
Hem en kolay, hem de en zor aşamadır. Çalışmanın sonunda ulaşılan yüksek performans 
seviyeleri çok büyük kişisel tatmin verir. Sıkı çalışma temposu ve yoğun katılımın ardından 
gelen sonlandırma ile büyük bir boşluk duygusu ve bir sonraki çalışma için endişe oluşabilir. 
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Allan Drexler, David Sibbet ve Russ Forrester’ın 10-yıl üzerinde çalışarak geliştirdikleri 7 
aşamalı Yüksek Performans gösteren Takımlar Modeli’nin aşamaları aşağıdaki şekildedir:

1. Oryantasyon

Modelin birinci aşamasında ilk sorulan soru “Neden Burdayız?”dır. Takım organizasyonun bizzat 
yapılmasını yararlı ya da önemli bulduğu her bir görev için birlikte çalışmak zorundadır. Takım üyeleri 
kendileri için bir rol belirleyemez ve kendilerini genellikle endişeli hissederler. Takım üyeleri arasında 
mesafe vardır. Üyelerin birbirleriyle ilişkileri ilerlediğinde, takımın hedeflerine ulaşması için daha 
katılımcı ve istekli olacaklardır.

2. Güven Oluşturma

Modele göre bu aşama bireylerin kiminle çalıştıklarını öğrenme yani onların beklentilerini, süreç ve 
yetkinlikleri anlama aşamasıdır. Takım üyelerinin kendi bireysel rolleri ve sorumlulukları netleştikten 
ve birbirlerinin iş yapış şeklini ve deneyimlerini kavradıktan sonra takımda güven duygusu oturmaya 
başlar.

3. Hedef Netleştirme

Bu aşama takımın hedefe ulaşmak için ihtimalleri, varyasyonları ve sonuçlarını tartışarak ortak bir vizyon 
belirlemeye çalıştığı aşamadır. Bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir fakat devam etmeden önce herkesin aynı 
bakış açısında olduğundan emin olmak gerekir. Aynı zamanda bireysel ve takım içerisindeki çatışmaları 
çözmek için doğru zamandır.

4. Bağlılık

Bu aşama takımın tüm süreç boyunca karşılaşacağı en zorlayıcı işleri içermektedir. Yapılacak işler yarım 
kaldığında bazı takım üyeleri takımın başarısı için kendi bireysel sorumluluklarını almayıp başkalarının 
tercihlerine göre ilerleyebilir, diğerleri de herhangi bir uygulanabilir alternatif çözümler sunmadan, 
yapılan aksiyondan ders çıkarmadan hareket edebilirler. Bu şekildeki davranışlar, işin nasıl devam 
edeceğine dair net bir tanımın, rollerin ve önceliklerin eksikliğini gösterir.

5. Uygulama

Uygulama aşamasında önemli olan zamanlama ve planlamadır. Eğer takımınız beklenmedik engeller 
ile karşılaşır ve tekrar yolunu bulmak için uğraşmak zorunda kalırsa sürecin önceki aşamalarına geri 
dönmek zorunda kalabilirsiniz. Burada anahtar takımın çalışmasını tamamlayabilmesi için paylaşılan 
bazı süreçleri empoze etmektir. Bu online proje yönetimi araçları, akış çizelgeleri ya da iş planları ile 
elde edilebilir.

6. Yüksek Performans

Bütün takımların hedefi yüksek performansa ulaşmaktır ve araştırmalar gösterir ki birçoğu hiçbir zaman 
ulaşamaz. Fakat iyi bir işin tamamlanması için mutlaka en yüksek performansa erişmesi gerekmez. 
Drexler / Sibbet modelinde belirtilen süreç, yüksek performanslı takım olma ve bu aşamada daha fazla 
zaman harcama olasılığını artırmak için tasarlanmıştır.

7. Yenileme

Bu süreçte sorulan ilk soru “Neden devam?” dır. Yenileme hem bitiş hem de yeni bir başlangıç olarak 
düşünülebilir. Her bir takım üyesi neyin yürüdüğünü, neyin yürümediğini, geride kalan konuları ve 
bunlardan hangilerinin tekrar ele alınması gerektiğini düşünmek isteyebilirler.
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Bir gençlik çalışanı olarak, bu iki etkin yaklaşım çerçevesinde hedef kitlenin ekip oluşturma 
süreçleri planlanarak, uygun araç ve ortam hazırlanması; bireysel değerlendirme süreçleri 
oluşturarak ekip içinde rol almalarının desteklenmesi; gerekli durumlarda rehber/koç rolü ile 
yönlendirme sağlanması gereklidir.

Learning material

• Yaratıcı Düşünmeyi Kolaylaştırmak, The Class Process Book, 2016 
https://www.researchgate.net/publication/283913890_Facilitating_creative_thinking_in_
the_classroom_Investigating_the_effects_of_plants_and_the_colour_green_on_visual_
and_verbal_creativity 

• The Grove Consultants International, 2008  
https://grovetools-inc.com 

• T-Kit No: 6 Training Essentials, Council of Europe and European Commission  
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-6-training-essentials 

• Understanding Youth Work Law, Brian P. McGinley  
https://www.ebooks.com/en-cx/book/1657949/understanding-youth-work-law/brian-p-
mcginley/ 

• Managing Modern Youth Work, Mary Tyler, Lix Hoggarth, Bryan Merton, UK  
https://www.amazon.co.uk/Managing-Modern-Empowering-Community-
Practice%C3%BDLM-ebook/dp/B003V4ATP8 

• Building Youth Volunteer Team, Mark Devries, Nate Stratmen 
https://books.google.com.tr/books?id=r9IHBgAAQBAJ&pg=PA9&hl=tr&source=gbs_
toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false 

• Youth Work: Preparation for Practice, Jason Wood, Sue Westwood, Gill Thompson 
https://books.google.com.tr/books?id=axFUBAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false  

• Youth Work and non-formal learning, European Commission 
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-work-nonformal-learning_en.pdf 

• SALTO, Tools for European Youth Work and training 
www.salto-youth.net 
www.project-management-skills.com/teamwork-theory.html

https://www.researchgate.net/publication/283913890_Facilitating_creative_thinking_in_the_classroom_Investigating_the_effects_of_plants_and_the_colour_green_on_visual_and_verbal_creativity
https://www.researchgate.net/publication/283913890_Facilitating_creative_thinking_in_the_classroom_Investigating_the_effects_of_plants_and_the_colour_green_on_visual_and_verbal_creativity
https://www.researchgate.net/publication/283913890_Facilitating_creative_thinking_in_the_classroom_Investigating_the_effects_of_plants_and_the_colour_green_on_visual_and_verbal_creativity
https://grovetools-inc.com/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-6-training-essentials
https://www.ebooks.com/en-cx/book/1657949/understanding-youth-work-law/brian-p-mcginley/
https://www.ebooks.com/en-cx/book/1657949/understanding-youth-work-law/brian-p-mcginley/
https://www.amazon.co.uk/Managing-Modern-Empowering-Community-Practice%C3%BDLM-ebook/dp/B003V4ATP8
https://www.amazon.co.uk/Managing-Modern-Empowering-Community-Practice%C3%BDLM-ebook/dp/B003V4ATP8
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-work-nonformal-learning_en.pdf
http://www.salto-youth.net
http://www.project-management-skills.com/teamwork-theory.html
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Öğrenme aktiviteleri

Başlık ROBOT

Öğrenme sonucu/ Hedefler

Gençlik çalışmalarında takım ruhu kazanmak
Gençlerin gençlik çalışmalarında takımda yer almasını desteklemek
Etkili ekip çalışması için ekip oluşturma süreçleri hakkında yeterlilik kazan-
mak

Modül, Alt modül Modül 2 Alt-modül 5

Katılımcı sayısı 30-36 katılımcı

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşür veya ekleri 

belirtin.)

Hazırlık23: Gençlik çalışanı 6 takım kırtasiye malzemesi hazırlar. Her set aynı 
malzeme olacak şekilde farklı renklerde düzenlenebilir.
Ekteki görev kartları yazdırılır. Gençlik çalışanı, hedef grubu uygulama ha-
kkında bilgilendirir. Hedef grup 6 gruba ayrılmıştır.
Görev: Her takım, robotun farklı bir bölümünü belirtilen sürede verilen 
malzemelerle tamamlamalıdır. Verilen süre tamamlandıktan sonra tüm gru-
plardan hazırladıkları parçaları birleştirmeleri ve ayakta robot oluşturmaları 
istenir.
Kurallar:
-Grupların birbirleriyle direkt görüşmesine izin verilmez.
-Gruplar arası iletişim ancak postacı ile yazılı notlarla yapılabilir.
-Her grup, grup içinden bir temsilci seçer ve temsilcilere moderatörün kon-
trolünde başvuru süresince 3’er dakikalık yüz yüze görüşme yapılır.
Uygulama sürecinde moderatör postacı rolünü oynar ve gruplar arasındaki 
yazışmaları iletir.
Her grup, diğer grupları göremeyecek şekilde konumlandırılmıştır. 
Uygulamanın amacı; her grubun görevi kart üzerindeki görevi verilen malze-
melerle ve belirtilen süre içerisinde tamamlamaktır.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler

Uygulama sonrasında ekibe uygulama ile ilgil sorular sorulmalı, ekip 
çalışması süreci kişisel ve ekip olarak değerlendirilmelidir. Hedef gruba 
yöneltilecek sorular şunlardır:
1-Uygulamada yaşadığınız süreç adım adım nasıldı?
2-Grup içindeli görev dağılımını nasıl sağladınız?
4-Rol dağılımı ve zamanlaması nasıldı?
5-Ekip içinde iletişimi nasıl kurdunuz?
6-başvuru sırasında etkili olduğunu düşündüğünüz ve karar verme sürecinizi 
hızlandıran biri var mıydı? Varsa bu kişi süreci nasıl hızlandırdı?
7-Günlük hayatta dahil olduğunuz ekip çalışmaları ile burada yaşadığınız 
uygulama arasında benzerlik görüyor musunuz?
8- İyi bir takım çalışmasını sağlayan en önemli faktörlere ve değerler sizce 
nelerdir?
Sorulardan sonra takım çalışması ile ilgili ‘‘Tuckman Takım Süreçleri‘‘ teorile-
ri hakkında yazıı veya sözlü bilgi verilmelidir.

Gerekli olabilecek materyaller 
( sunum tahtası, kalem, kurşun 

kalem, karton, sandalye vb.)

Malzeme seti: Kağıt bant, renkli keçeli kalem, raptiye, renkli balon, renkli ip, 
renkli kağıt, post-it, bant, renkli karton, yapıştırıcı (her grup için)
Görev kartları

Zaman Uygulama 50 dk, giriş 30 dk

Yorumlar 

-Uygulama sırasında zamanlamaya dikkat edilmelidir.
-Uygulama sırasında hedef grubun tüm üyelerinin aktif katılımı sağlanm-
alıdır.
-İç ve dış mekan uygulaması yapılabilir.
-Uygulama grup profiline göre daha kolay/ zor hale getirilebilir. (örneğin ver-
ilen zamanı azaltma/ artırma, temsili toplantıların sayısını azaltma/ artırma.
-Moderatör başvuru sürecinde postacı rolünü üstlenmelidir, ekipte birden 
fazla kişi postacı rolünü üstlenebilir.
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Görev kartları:

Dünyanın sonu geliyor ama tekım olarak tasarladığınız bir robot onu durdurabilir. Ancak bu robotun yaratılab-
ilmesi için dünyanın farklı bölgelerindeki bilim insanı ekiplerinin robotun farklı kısımlarını hazırlaması gerekiyor.
Tek iletişim yolunuz yazılı notlardır ve bu iletişim postacı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Göreviniz robotun sol kolunu 40 dk içerisinde sağlanan malzemelerle tamamlamak ve verilen sürenin sonunda 
diğer gruplarla bir araya gelerek dünyayı kurtarmak için ayakta durabilen robotu tamamlamaktır.
Bütün dünya sana güveniyor; başarılar dileriz.

Dünyanın sonu geliyor ama takım olarak tasarladığınız bir robot onu durdurabilir. Ancak bu robotun yaratılab-
ilmesi için dünyanın farklı bölgelerindeki bilim insanlarının robotun farklı kısımlarını hazırlaması gerekiyor.
Tek iletişim yolunuz yazılı notlardır ve bu iletişim postacı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Göreviniz robotun sağ kolunu 40 dakika içerisinde sağlanan malzemelerle tamamlamak ve verilen sürenin so-
nunda diğer gruplarla bir araya gelerek dünyayı kurtarmak için ayakta durabilen robotu tamamlamaktır.
Bütün dünya sana güveniyor; başarılar dileriz.

Dünyanın sonu geliyor ama takım olarak tasarladığınız bir robot onu durdurabilir. Ancak bu robotun yaratılab-
ilmesi için dünyanın farklı bölgelerindeki bilim insanlarının robotun farklı kısımlarını hazırlaması gerekiyor.
Tek iletişim yolunuz yazılı notlardır ve bu iletişim postacı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Göreviniz robotun sol bacağını 40 dakika içerisinde sağlanan malzemelerle tamamlamak ve verilen sürenin 
sonunda diğer gruplarla bir araya gelerek dünyayı kurtarmak için ayakta durabilen robotu tamamlamaktır.
Bütün dünya sana güveniyor; başarılar dileriz.

Dünyanın sonu geliyor ama takım olarak tasarladığınız bir robot onu durdurabilir. Ancak bu robotun yaratılab-
ilmesi için dünyanın farklı bölgelerindeki bilim insanlarının robotun farklı kısımlarını hazırlaması gerekiyor.
Tek iletişim yolunuz yazılı notlardır ve bu iletişim postacı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Göreviniz robotun sağ bacağını 40 dakika içerisinde sağlanan malzemelerle tamamlamak ve verilen sürenin 
sonunda diğer gruplarla bir araya gelerek dünyayı kurtarmak için ayakta durabilen robotu tamamlamaktır.
Bütün dünya sana güveniyor; başarılar dileriz.

Dünyanın sonu geliyor ama takım olarak tasarladığınız bir robot onu durdurabilir. Ancak bu robotun yaratılab-
ilmesi için dünyanın farklı bölgelerindeki bilim insanlarının robotun farklı kısımlarını hazırlaması gerekiyor.
Tek iletişim yolunuz yazılı notlardır ve bu iletişim postacı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Göreviniz 40 dakika içerisinde sağlanan malzemelerle robotun bedenini tamamlamak ve verilen sürenin sonun-
da diğer gruplarla bir araya gelerek dünyayı kurtarmak için ayakta durabilen robotu tamamlamaktır.
Bütün dünya sana güveniyor; başarılar dileriz.

Dünyanın sonu geliyor ama takım olarak tasarladığınız bir robot onu durdurabilir. Ancak bu robotun yaratılab-
ilmesi için dünyanın farklı bölgelerindeki bilim insanlarının robotun farklı kısımlarını hazırlaması gerekiyor.
Tek iletişim yolunuz yazılı notlardır ve bu iletişim postacı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Göreviniz 40 dakika içerisinde sağlanan malzemelerle robotun kafasını tamamlamak ve verilen sürenin sonunda 
diğer gruplarla bir araya gelerek dünyayı kurtarmak için ayakta durabilen robotu tamamlamaktır.
Bütün dünya sana güveniyor; başarılar dileriz.
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Alt Modül 2.6: Çatışma Yönetimi Ve Çözümü

Giriş
Bu egzersiz; grupların veya ekiplerin farklı çatışmaları çözme yöntemlerini gözlemlemelerine 
olanak sağlar. Egzersiz sonrası derinlemesine düşünme, katılımcıların egzersiz sırasında kendi 
duyguları ile diğer katılımcılara karşı duygularını ve egzersizdeki rolleri üzerine düşünmelerine 
yardımcı olacaktır. Böylece; bu egzersiz ile aynı zamanda kişinin öz farkındalığı (iç durumunu 
(duygularını) bilme, kişinin yeteneklerini (güçlü ve zayıf yönlerini), tercihlerini (dürtüler, değerler, 
önyargılar) ve kişinin ihtiyaçlarını ve başkaları üzerindeki etkisine de katkı da bulunmaktadır.
Çoğunlukla katılımcıların yerine getirmesi gereken çelişkili görevler ve ihtiyaç duyulan fazla 
açıklama konuşma çıkar çatışmasına dayanmaktadır.

Diğer çatışma türleri ve bunların oluşmasının olası nedenleri şunlar olabilir:
• İlişkiler çatışması - zayıf iletişim, çeşitli, stereotipler ve olumsuz davranışlar
• Bilgi çatışması - bilgi eksikliği, yanlış bilgi, farklı kriterler ve yorumlar
• Temel yapının çatışması - farklı kaynaklar, coğrafi kısıtlamalar, zaman kısıtlamaları
• Prosedür çatışması - kuralların ihlali,  belirsiz kurallar ve belirsiz hedefler
• Din, ideoloji, ahlak değerlerinin çatışması
• Arkasındaki nedeni anlamak, konuyu ilgili taraflarla ele almaya yardımcı olur; Ancak çatışmanın 

süreçleri olduğunu - zaman içinde geliştiklerini anlamak da önemlidir;
• Çatışmalar karşılıklı etkileşimdir - her zaman birden fazla taraf bu sürece dahil olur;

Bir çatışmanın ortaya çıkması için her zaman belirli bir neden vardır - görüşlerde, hedeflerde, 
ihtiyaçlarda, çıkarlarda veya değerlerde farklılık gibi.
Çatışma durumunda, bir tarafın diğer tarafı tehdit eden eylemler yapmış olabileceği veya daha 
önce yapmış olduğu varsayılmaktadır; 
Bunlara ek olarak 2 önemli durum daha vardır;
• Yalnızca insanların farkında olduğu bir çatışma ele alınabilir. İnsanlar bir çatışma yaşadıklarının 

farkına varmazlarsa çözülemez.
• İnsanlar, ancak ilgili tüm tarafların yapmaya istekli olması durumunda bir çözüm bulabilirler. 

Çatışma yaşamak isteyen bir kişiyle bir çatışmayı çözmek imkansızdır.

Katılımcıların deneyimlerini sınırlayacağı için bu bilgi egzersizden ÖNCE VERİLMEMELİDİR. 
Ancak düşünme sürecine daha sonra yardımcı olacaktır.

Hedefler
Hedef-1: Farklı çatışma durumlarıyla kişisel olarak nasıl başa çıktığınızı gözlemlemek
Hedef-2: Grubun farklı çatışma durumlarıyla nasıl başa çıktığını gözlemlemek
Hedef-3: Grubu, bu tür durumlarla baş çıkabilme yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitmek
Beklenen Öğrenme Çıktısı
Çatışmayla başa çıkmanın farklı yollarının daha fazla farkında olunması ve grup olarak çatışma 
çözme yeterliliklerinin geliştirilmesi.

Alt Modül İçeriği
Yerine getirmeleri gereken farklı çatışan görevlerin olduğu ve farklı grup üyelerinin oluşturduğu 
bir grupta Lego egzersizi.
Öğrenme Materyali
• 1 kutu dolusu lego taşları
• Üzerine inşa edilecek bir platform
• Her katılımcı için egzersiz talimatlarını içeren kartlar
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Öğrenme Faaliyetleri
Yüzyüze kullanımı için öğrenme materyallerinin açıklaması

Başlık Görev yerine getirme

Öğrenme sonucu/ Hedefler

Bu uygulamanın sonunda katılımcılar:
Kişisel olarak ve grup içinde farklı türde çatışma çözümlerini gözlemleyebilme
Bu tür çelişkili görev durumlarıyla başa çıkma konusundaki yeterliliklerini 
geliştirmişlerdir.
Günlük işlerde bu tür durumlarla başa çıkmak için stratejilerini geliştirmişle-
rdir

Modül, Alt modül Modül 2 Alt modül 6

Katılımcı sayısı Grup başına 12 (aksii takdirde bazı görevleri kesin 10 ve 12 numaraslı 
örnekleri çıkarın, ancak hangilerini çıkardığınıza dikkat edin!)

Açıklama/ Talimat 
(Faaliyetlerin uygulanmasını 

adım adım açıklayın, 
faaliyetler sırasında 

kullanılacak broşür veya ekleri 
belirtin.)

Grup için talimatlar:
- uygulama sırasında konuşmanıza izin verilmez
- diğerlerinin görevlerini görmenize izin verilmez
- uygulamayı tüm noktalarda başarırsanız, eğitmenin karar vermesine kadar 
bir ödül vardır.
Ardından katılımcılar hazırladığınız görevleri kartlara çizsinler (hangisinin 
hangisi olduğunu görmedikleri 12 adet vardır.) Kartlarda bildirilecek ifadeler 
şu şekildedir:
Yapının ilk 3 katmanında inşa etmesine (parçaları bir araya getirmesine) izin 
verilen tek kişi sizsiniz.
Yapıdaki 3. Ve 4. Katmanların sadece sarı parçalardan oluşmasını sağlam-
alısınız.
Yapının 2. Ve 6. Katmanlarının tam olarak 8 parçadan oluşmasını sağlam-
alısınız.
Yapının 5. Ve 6. Katmanlarına inşa etmenize (parçaları bir araya getirmenize) 
izin verilecek tek kişi sizsiniz.
Yapının 3. Ve 5. Katmanlarında maksimum 8 adet kullanılmasını sağlamalısınız. 
1., 6. ve 8. katmanlardaki yan yana parçalarin ayni renkte olmamasina dikkat 
etmelisiniz.
Kendinizin ve diğer 2 kişinin 4. Ve 8. Katmanlar oluşturduğundan emin ol-
malısınız.
Yapının 2. Ve 5. Katmanlarının yalnızca kırmızı parçalardan oluşmasını sağlam-
alısınız.
Inşaatın mümkün olduğu kadar hızlı tamamlanmasını sağlamalısınız.
Grubun liderisiniz.
Bu maksimum 4. Ve 7. katmanlar halinde 3 kişi inşa eder. (parçaları bir araya 
getirir.)
Sana sorduğumda neler olup bittiğini düşünmesi gereken kişi sensin.
Görevler anlaşıldığında uygulamaya başlayabilir ve bunu 5 dakika içinde söy-
leyebilirsiniz. Görevi kimin tamamladığını kontrol edeceksiniz.
5 dakikadan sonda hiç kimse görevi tamamlamasa bile misyon, grubun 
çelişkili kartların sorunlarını tespit etmesi ve deneyimli bir ekip gerektiren 
çözümler aramasıdır.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler 

Insanlar iletişim kurmalarına izin verilmediğinden bunu yapmanın mümkün 
olmadığını söylerse onlara konuşmak dışında iletişim kurmanın başka yolları 
olabileceğini söyleyebilirsiniz.
İkinci bir deneme yapmak isiyorlarsa ve zaman varsa onlara ikinci bir şans 
verebilirsiniz.
Yeterli sayıda insan varsa grupların birbirlerine karşı oynamasına da izin ver-
ebilirsiniz.
Bunu liderlikle de birleştirebilirsiniz.

Gerekli olabilecek materyeller  
Lego taşlarıyla dolu bir kutu
Üzerine inşa edilecek bir platform
Her katılımcı için uygulama talimatlarını içeren kartlar

Zaman ikinci bir şans olmadan yaklaşık 30 dk.
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Alt Modül 2.7: İletişim Becerileri Ve Teknikleri

Giriş
Bu egzersiz, ekip üyeleri veya gruplar arasındaki iletişimi geliştirmeye yardımcı olmaktadır. 
İnsanların ne söylediklerine ve karşı tarafın ne anlayabileceklerine dair farkındalık yaratmaktadır. 
İletişimin ne kadar net veya belirsiz olabileceğini anlamalarına yardımcı olur.
Merriam-Webster çevrimiçi sözlüğe göre; iletişim şu şekildedir: “Bir başkasına bilgi vermek 
veya bilgi alışverişinde bulunmak ya da fikirleri, düşünceleri, duyguları vb. ifade etmek için 
kelimeleri, sesleri, işaretleri veya davranışları kullanma eylemi veya sürecidir 1.

İletişim süreci şunlardan oluşur:
• Aktaran: “İlk Fikir”e sahip kişi olarak; diğer kişi/kişilerle paylaşmak isteyendir;
• Mesaj: Aktaranın düşünceyi çalışmalarında, jestlerinde, ses tonunda kodlamasının 

sonucudur; 
• Araç: Mesajın teslim edilme şeklidir (yazılı, telefonla, şahsen ...)
• Alıcı - mesajı alan ve “İkinci düşünce” olarak kodlayan kişidir
• Geribildirim - alıcının Mesajla ilgili olarak gönderene geri döndüğü bilgilerdir.

Alıştırma, insanların benimsediği farklı rollere göre bir mesaj gönderme, alma ve çözme sürecini 
mükemmel bir şekilde açıklamaktadır.
İnsanların bu süreci deneyimlemeleri; mesaj doğru şekilde alındığında takdirde onların 
kendilerini tekrar güvende hissetme ihtiyacına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca; sözlü ve sözlü olmayan iletişim arasında ayrım şöyle yapılabilir: 
Sözlü İletişim  
Kelimeler, sözlü iletişimin ana unsurudur. Kullandığımız kelimeler kelime dağarcığımıza, 
deneyimimize ve dünyayı bireysel olarak algılayış biçimimize bağlıdır.
Örneğin, «tehlikeli» kelimesi, yarış arabası kullanmaktan ve yüksek dağlara tırmanmaktan 
hoşlanan bir kişi için başka bir şey ifade ederken, tüm olası risklerden kaçınmaya çalışan bir 
kişi için tamamen başka bir anlama gelir.
Sözcük ve cümlelerimizi, iletişim şeklimizi seçerken çok dikkatli olmalıyız. Kullandığımız dil, 
iletişimde olduğumuz kişi için anlaşılır olmalıdır. İyi bilinmeyen kelimeler kullanılmamalı veya 
önce açıklanmalıdır. Argodan (hatta mesleki argolardan da) kaçınılmalıdır. Özellikle sözlü (yazılı 
olmayan) iletişimde daha kısa cümleler kullanılmalıdır. Cümle ne kadar uzunsa, yanlış anlama 
ihtimali o kadar artar. Yüz yüze iletişim durumlarında sözsüz iletişim son derece önemlidir. 
Sözsüz iletişim (sesli durum ve vücut sinyalleri) güvenin temelidir, çünkü konuşmacının mesajını 
onaylar veya onaylamaz; bir mesajı açık ve kesin olarak ifade etmek ve onu anlaşılır bir şekilde 
iletmek gönderenin sorumluluğundadır. 

Bu bilgiyi egzersizden ÖNCE VERMEMENİZ tavsiye edilir, çünkü bu durum sonuçları 
etkileyebilir ve katılımcıların deneyimlerini sınırlayabilir, ANCAK derinlemesine düşünme 
bölümünde katılımcılar deneyimlerine devam ettikten SONRA detaylandırmanız önerilir !!!

Hedefler

Hedef-1: Açık ve kesin mesajları ifade etme yeterliliğini gözlemlemek
Hedef-2: Bazı durumların nasıl farklı anlaşılabileceğini gözlemlemek
Hedef-3: Algıların iletişimi nasıl etkilediğini gözlemlemek

1  http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication (addressed on 17.6.2020).

http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication
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Beklenen Öğrenme Çıktısı
Daha net bir şekilde iletişim kurmayı öğrenme ve olası yanlış anlamaların ve diğer kişinin mesajı 
doğru alıp almadığının yeniden kontrol edilmesi gerekliliğinin farkında olunması.

Alt Modül İçeriği
Grup iletişimini sağlamak ve analiz etmek için Lego egzersizi.

Öğrenme Materyali
Aşağıda eklenmiştir.

Başlık Bilgi aktarımı 

Öğrenme sonucu/ hedefler 

Bu uygulamanın sonunda katılımcılar şunları yapabilir.
Kendi iletişim tarzlarına ilişkin farkındalıklarını geliştirin.
Iletişimin açık olmasının önemini görün
Mesajların doğru şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etme ihtiyacını 
görün
Insanların aynı şeyle ilgili farklı algılara sahip olmaları konusunda farkınd-
alıklarını geliştirin.

Modül, Alt modül Modül 2 Alt modül 6

Katılımcı sayısı Grup başına 3-7

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşür veya ekleri 

belirtin

Her grupta 4 rol vardır:
- Bir mimar
- Bir kurye
- Bir mühendis 
- Gözlemciler
Mimar ve mühendis bir odanın karşı köşelerinde yer alır.
Mimar, 10 tuğladan oluşan birtmiş bir lego binası alır, bunu görmesine izin 
verilen tek kiş odur, bu nedenler diğer katılımcılar tarafından görünmemesi-
ne dikkat etmelisiniz.
Mühendis diğer tuğla setini ayrı parçalar halinde alır.
Uygulama için talimatlar:
Mimar, kuryeye binanın nasıl inşa edilmesi gerektiği konusunda talimat 
verecektir.
Kurye bu bilgileri adım adım usta inşaatçıya iletmelidir.
Mühendis binanın tamamlandığını düşünene kadar ikisinin arasında bulu-
nur.
Kurye ne original binayı ne de usta inşaatçının binasını görmemelidir.
Diğer katılımcılar uygulamayı izleyip neyin işe yaradığına dair notlar alabi-
lirler. Başkalarıyla iletişim kurmalarına veya uygulamaya katılmalarına izin 
verilmez.
Birden fazla grup varsa birbirlerine karşı oynayabilirler.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler (buraa 
F2F eğitiminin uygulanmasını 
desteklemek için eğitmenlere 

önerilerde bulunmanız gerekir.)

Uygulama sonrası tartışma için tavsiyeler:
Uygulamadan sonra tüm katılımcılar original modelleri ve mühendislerin 
kopyalarını görebilir. Çoğu durumda aralarında büyük farklar vardır. Bu 
eğitmen tarafından yönetilmesi gereken tartışmalara yol açabilir.
Gruba şöyle sorular sorulmalıdır:
Uygulama sırasında nasıl hissettiniz?
Bir dahaki sefere neyi farklı yapardınız?
Uygulamayı değişen rollerle tekrarlayabilirsiniz ve grup iletişimlerinde ilerle-
me kaydedip gerçekleştiremeyeceklerini değerlendirebilir.

Gerekli olabilecek materyaller 
( sunum tahtası, kalem, kurşun 

kalem, karton, sandalye vb.)

Her biri 10 parçadan ouşan 2 takım lego ve altına yerleştirilebileceği bir 
plaka; gruplar birbirini görmemeli.

Zaman 45 dk

Yorumlar 
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Alt Modül 2.8:   Gençlerle Yaygın Eğitim Tekniklerinin 
Değerlendirilmesi

Giriş
İnsanlar sürekli olarak her yerde öğrenmektedirler. İlk eğitim ve öğretim programının dışındaki kişiler 
için, öğrenmenin, ister evde, ister işte veya başka bir yerde olsun, okullar gibi resmi ortamlarda 
gerçekleşen öğrenme türünden çok daha önemli, güncel ve anlamlı olması gerekmektedir.
Bu nedenle, farklı öğrenme biçimleri vardır - üç temel model şunlardır: formal (örgün), informal (örgün 
olmayan) ve yaygın eğitim; gençlik sektörü geleneksel olarak yaygın eğitim olarak sınıflandırılır. Ama bu 
ne anlama gelmektedir? 
Gençlerle yaygın eğitim etkinliklerini değerlendirmek için yöntemler ve araçlar hakkında konuşmadan 
önce, formal (örgün) veya informal öğrenmenin aksine yaygın öğrenme yönteminin ne olduğuna dair 
ortak bir görüş oluşturmak istiyoruz. Ayrıca değerlendirme bağlamında sıklıkla kullanılan diğer terimlere 
de ışık tutmak istiyoruz.

Hedefler 
• Yaygın öğrenmenin ne anlama geldiğine dair ortak bir anlayış oluşturmak 
• Değerlendirmeyle ilgili terim ve tanımlara hâkim olmak
• Avrupa düzeyinde mevcut olan araçlara genel bir bakış
• Gençlik faaliyetlerinde öğrenme sonuçlarını değerlendirmek için kullanılabilecek bir dizi 

değerlendirme yöntemi sunmak

Tanımlar
Birçok rastgele kullanılan farklı terim vardır. Eğitim modüllerimizde sıklıkla kullandığımız terimlerin 
bazılarına tanımlar vererek ortak zemin oluşturmak istiyoruz. Örgün olmayan ve yaygın öğrenmenin 
onaylanması söz konusu olduğunda çok önemli oyunculardan biri olan Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme 
Merkezi - CEDEFOP’a göre, tanımlar aşağıdaki gibidir:

Örgün olmayan ve yaygın öğrenmenin onaylanması söz konusu olduğunda çok önemli bir yere sahip 
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olan Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi - CEDEFOP›a göre, tanımlar aşağıdaki gibidir:

Yaygın Öğrenme: Öğrenme olarak açıkça belirtilmeyen (öğrenme hedefleri, öğrenme süresi 
veya öğrenme desteği açısından) planlanan faaliyetlere gömülü olan, ancak önemli bir öğrenme 
öğesi içeren öğrenme. Yaygın öğrenme, öğrencinin bakış açısından kasıtlıdır. Genellikle 
sertifikasyon sağlamaz. Kaynak: Cedefop, 2003.

İnformal (Örgün Olmayan) Öğrenme: İş, aile veya boş zamanla ilgili günlük faaliyetlerden 
kaynaklanan öğrenme. Hedefler, zaman veya öğrenme desteği açısından organize veya 
yapılandırılmamıştır. Gayri resmi öğrenme çoğu durumda öğrencinin bakış açısından kasıtsızdır. 
Ancak, gayri resmi öğrenme çıktıları doğrulanabilir ve onaylanabilir. Kaynak: Cedefop, 2008. 

Örgün Öğrenme: Organize ve yapılandırılmış bir ortamda (örneğin bir eğitim veya öğretim 
kurumunda veya işte) meydana gelen ve direk öğrenme olarak belirlenen (hedefler, zaman veya 
kaynaklar açısından) öğrenmedir. Örgün öğrenme, öğrencinin bakış açısına bağlıdır. Genellikle 
sertifikasyonla sonuçlanmaktadır. Kaynak: Cedefop, 2008
Gençlik çalışması ve yaygın eğitim hakkında daha fazla bilgi, 2015 yılında yayınlanan özel bir 
raporda bulunabilir:
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-work-nonformal-learning_en.pdf

Ayrıca, değerlendirme, ölçme ve doğrulama ile ilgili bir dizi terim kullanıyoruz. Herhangi bir 
fark var mı veya neyi kastediyorlar?

Değerlendirme, bir şeyi yargılama veya ‘değerini’ belirleme amacıyla, genellikle üzerinde 
anlaşmaya varılan bir standarda kıyasla gözlemleme ve ölçme sürecidir.

Ölçme, bir şeyin etkinliğini gözlemleme veya ölçme sürecini içerir. “Son Değerlendirme” ile son 
noktayı ölçer: öğrencinin ne kadar başarılı olduğu veya ne kadar başardığı ile ilgilidir. Düşünme 
ve geri bildirim yoluyla bir öğrenme etkinliğinin etkisini iyileştirmek amacıyla “gelişime dair” 
bir değerlendirme yapılır. Öğrenci merkezlidir, ders temellidir ve not verilmez.

“Doğrulama, insanların yaşamları boyunca ve farklı bağlamlarda geliştirdikleri daha geniş 
bir beceri ve yetkinlik yelpazesinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve tanınması sürecidir ...” 
(CEDEFOP). Amaç, nerede edinilmiş olduklarına bakılmaksızın, bir bireyin niteliklerinin ve 
yeterliliklerinin tamamını görünür kılmak ve değer vermektir.
Bu bizim için, bir gencin yaygın öğrenme faaliyetlerimizde ne kadar öğrendiğini görmek 
istediğimizde, çeşitli değerlendirme yöntemleriyle öğrenme sonuçlarını değerlendirmemiz 
gerektiği anlamına gelir. Ve bu bir değerlendirme bağlamında olur.

• Öğrenme Materyali 
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-8-1-assessment-methods-tr.pdf 

• M2.8.2_Çeşitli ölçme yöntemlerinin kataloğu  
http://inno4impact.eu/media/ module-2-sub-module-8-2-assessment-methods-tr.pdf

https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-work-nonformal-learning_en.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-8-1-assessment-methods-tr.pdf%20


67

Öğrenme Faaliyetleri

Başlık Gençlerle öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi

Öğrenme sonucu/ hedefler Öğrenciler uygun değerlendirme yöntemini seçebilirler.
Öğrenciler birkaç yönetimi kendileri uygulamıştır.

Modül, Alt modül Modül 2 alt-modül 8

Katılımcı sayısı Maksimum 20-25 

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşür veya ekleri 

belirtin)

Bu aktivitede birlikte çalıştığınız gençlerin öğrenme çıktılarının gelecekteki 
değerlendirmesini hazırlamak istiyoruz. Genç grubunuzu düşündüğünüzde 
gençlerin neler öğrendiğini öğrenmek için resmi olmayan etkinlikleri nasıl 
değerlendirirsiniz? Hangi değerlendirme yöntemlerini seçerdiniz? Uygun 
değerlendirme yöntemlerini seçmek için aşağıdaki hususları göz önünde 
bulundurmalısınız.
Birlikte çalıştığınız dil bilgisi ve seviyesi nasıl?
Öğrencilerinize öğrenme çıktılarının veya yeterliliklerin ne olduğunu ve 
yetkinlik gelişiminin ne olduğunu nasıl açıklarsınız?
Öğrencilerinizle hangi yeterlilikleri değerlendirmeyi seçerdiniz?
Yetkinliklerini değerlendirmek için hangi yöntemleri kullanırsınız?
Öz değerlendirmeyi seçer miydiniz (ve gerekirse onları destekler miydiniz) 
yoksa onlar için/ onlarla birlikte değerlendirmeyi yapar mıydınız?
Grubu iki veya üç kişilik küçük gruplara ayırın ve insanların cevaplarını tar-
tışmalarına izin verin.
Ikincii bir adımda, küçük grupta iki veya üç değerlendirme yöntemini de 
test edebilirler. Örneğin eğitimin önceki oturumlarının öğrenme çıktıları 
hakkında bir öz değerlendirme, akran değerlendirmeis yapabilirler ve daha 
sonra kendilerini bir çizgide konumlandırabilir ve öğrenmeleri konusunda 
diğerleriyle fikir alışverişinde bulunabilirler. (bkz. Değerlendirme yöntemleri 
listesi)

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler (burada 
F2F eğitiminin uygulanmasını 
desteklemek için eğitmenlere 

önerilerde bulunmanız gerekir.)

Yaygın öğrenim etkinliklerinizin sonuçlarını değerlendirirken göz önünde 
bulundurmak isteyebileceğiniz uygulamadan bazı sonuçlar topladık:
Basit kelimeler ve sorular kullanın.
Öğrencilerinize neden değerlendirme yaptığınızı söyleyin. Yetkinlik 
gelişiminin kendileri için görünür olduğunu belirtin.
Yalnızca bir, en fazla iki yeterliliği değerlendirin.
Her değerlendirme yönteminin her yetkinliğe ve/ veya katılımcılarınıza uy-
gun olmadığını unutmayın. Yetkinliği ve değerlendirmeyi dikkatlice seçin.
Değerlendirmeniz için raha bir ortam oluşturun.

Gerekli olabilecek materyaller 
( sunum tahtası, kalem, kurşun 

kalem, karton, sandalye vb.)

Değerlendirme yöntemleri kataloğu
Kalem ve kağıt

Zaman 45 dk

Yorumlar 
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Alt Modül 2.9: LEVEL 5 İle Gençlik Çalışmalarında 
Yetkinlik Gelişmelerinin Doğrulanması

GİRİŞ
SEVİYE 5... Çünkü öğrenme her yerde olur!

Öğrendiğimizde, yetkinliklerimizi, yani zorlukları karşılama 
ve somut görevleri çözme kapasitemizi ve potansiyellerimizi 
geliştiririz. Bu zorlukların üstesinden geldikçe büyüyoruz 
- sürekli gelişiyoruz ve daha yetenekli hale geliyoruz. 
Aydınlanma çağından beri, öğrenmenin “Akıl, kalp ve el” ile 
gerçekleştiğini İsviçreli pedagog Pestalozzi’nin eserlerinden 
biliyoruz.
Son yıllarda nörobiyolojik (beyin) araştırmalar, bilişsel 
olmayan boyutların öğrenme için özel bir öneme sahip 

olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir. LEVEL5 metodolojisi bu kavramlara dayanmaktadır. 
LEVEL5 küp olarak adlandırılan üç boyutlu bir modelde, bilgi, beceri ve tutum gelişmeleri, bir 
öğrenme aktivitesinin başlangıcında ve sonunda iki noktada beş kalite seviyesinde görselleştirilir. 
Bu şekilde küp yeterlilik gelişimlerini bir bakışta görselleştirmektedir. Bir yetkinliğin seviyeleri, 
bir yeterliliğin her yeterlilik boyutunda beş seviyede tanımlandığı sözde referans sistemleri 
aracılığıyla tanımlanır.
Projenin içeriğinde, kendi öğreniminizi yansıtmak ve birlikte çalıştığınız gençlerle birlikte onların 
öğrenmeleri ve ilerlemeleri üzerine düşünmek için LEVEL5’i kullanma fırsatına sahipsiniz.

Hedefler
Hedef-1: LEVEL5 yöntemini ve temel ilkelerini tanıtmak
Hedef-2: Gençlik çalışmasında yeterlilik çerçevesini tanıtmak
Hedef-3: Yetkinlikleri değerlendirmek için çeşitli değerlendirme yöntemlerini tanıtmak
Hedef-4: Kendi yeterliliklerini ve gençlerin yeterliliklerini değerlendirmek için SEVİYE5’in nasıl 
kullanılacağına dair rehberlik vermek 

Alt Modül İçeriği
SEVİYE 5, yeterlilik gelişimlerini belgelemek ve görselleştirmek için bir yaklaşım ve araçtır. Bu 
bölüm aşağıdaki konuları tanıtacaktır:
• LEVEL 5 Geçerlilik Sistemi - Genel Giriş
• Yeterliliklerin Seçilmesi
• Referans Sistemlerle Çalışmak
• Gençlik Çalışmasında Yeterlilik Çerçevesi
• Yetkinliklerin Değerlendirilmesi ve Belgelenmesi

Öğrenme Materyali

• M2.9.1 PowerPoint sunumu: LEVEL5’e Giriş 
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-1-intro-level5-tr.pdf  

• Kısa tanıtım videosu:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=EtPgJQRMnFI 

• M2.9.2 PowerPoint sunumu: Referans sistemlerle çalışma 
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-2-reference-systems-level5-tr.pdf 

http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-1-intro-level5-tr.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=EtPgJQRMnFI
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-2-reference-systems-level5-tr.pdf
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• M2.9.3 PowerPoint sunumu: Yeterliliklerin seçilmesi 
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-3-selecting-competences-level5-tr.
pdf 

• M2.9.4 Gençlik çalışmasında yeterlilik çerçevesi
• https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-4-inventory-competences-tr.pdf  

• M2.9.5 Değerlendirme yöntemleri§ 
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-5-assessment-methods-level5-tr.
pdf  

• M2.9.6 Dokümantasyon sunumu 
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-6-documentation-level5-tr.pdf  

• M2.9.7 Eğitim Sertifikası 
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-7-tutorial-certificate-tr.pdf  

• M2.9.8 Belgeler 
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-8-documentation-tr

Başlık 
Doğrulama sistemi LEVEL5 
(Yüz yüze veya çevrimiçi olarak kullanılabilir.)

Öğrenme sonucu/ hedefler

Öğrencileri aşina hale getirmek için:
Doğrulamanın amacı
LEVEL5’in altında yatan temel tanımlar
LEVEL5’in ana ilkeleri

Modül, Alt modül Modül 2 Alt modül 9

Katılımcı sayısı -

Açıklama/ talimat 

LEVEL5 , Inno4Impact içindeki yetkinlik gelişimlerini doğrulamak için temel 
konsepttir. LEVEL5, yeterlilik gelişimlerini belgelemek ve görselleştirmek için 
bir yaklaşım ve araçtır. Metodoloji, bir yeterliliğin belirli bir durumda belirli 
bir seviyede bilgi beceri ve tutumların bir sentezini uygulama yeteneği 
olduğu şeklindeki temel fikri takip eder. Bu bölümde size LEVEL5 metodo-
lojisinin ilkelerine aşina hale getirmek istiyoruz.
F2F’de:
Eğitmeni katılımcılardan onaylamanın faydaları üzerine düşünmelerini ister.
Katılımcılar iki gruba ayrılmıştır: biri gençlik çalışanları için onaylamanın 
faydalarını tartışacak ve post şeklinde yazacak ve diğeri bunu gençler için 
yapacak.
Iki grup bir araya gelecek ve bulgularını diğer grupla paylaşacak.
Eğitmen, LEVEL5’I tanıtmak için slaytları sunar.
Internet üzerinden:
Sunuma gidin ve daha fazlasını öğrenin. 

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler Eğitmen SEVİYE5 metedolojisini iyi anlamış olmalıdır.

Gerekli olabilecek materyaller 
( sunum tahtası, kalem, kurşun 

kalem, karton, sandalye vb.)
M2.9.1_Intro_LEVEL5_Inno4Impact

Zaman 45 dk

Yorumlar

http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-3-selecting-competences-level5-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-3-selecting-competences-level5-tr.pdf
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-4-inventory-competences-tr.pdf
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-5-assessment-methods-level5-tr.pdf
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-5-assessment-methods-level5-tr.pdf
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-6-documentation-level5-tr.pdf
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-7-tutorial-certificate-tr.pdf
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-8-documentation-tr.
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Başlık Gençlik çalışması için yeterlilik çerçevesi
(F2F’de veya çevrimiçi olarak kullanılabilir.)

Öğrenme sonucu/ hedefler
Gençlik çalışması bağlamınıza en uygun yetkinlikleri seçmek  
Bir LEVEL5 referans sisteminin nasıl inşa edildiğini ve nasıl kullanılacağını 
anlamak 

Modül, Alt-modül Modül 2 Alt-modül 9

Katılımcı sayısı -

Açıklama/ talimat 

LEVEL5, yetkinlik geliştirme ile ilgilidir. Bu nedenle bu metodolojiyi uygu-
lamadaki ilk adımlarımızdan biri, bir gençlik çalışanı olarak sahip olduğun-
uz yeterlilikleri ve birlikte çalıştığınız ya da geliştirmesi gereken gençleri 
düşünmektir.
Proje ekibii gençlik çalışmalarıla ilgilenebilecek on yeterlilikten oluşan bir 
yeterlilik çerçevesi oluşturmuştur.
Her yeterlilik bir referas sistemi aracılığıyla tanımlanır.
Referasn sistemleri, bir yeterliliğin üç boyutlu açıklaması için kullanılır ve 
bireysel yeterlilk gelişimlerini kaydetmek için SEVİYE5’in merkezi aracıdır.
İlk bakışta çok karmaşık görünüyor fakat bu bölümbu karmaşıklığı azat-
manıza yardımcı olacak.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler 

Yeterlilik çerçevesi, hem gençlik çalışanı hem de birlikte çalıştığı gençler 
için ilgi çekici olabilecek yeterliliklerden oluşur. Faaliyetlere bağlı olarak, ilgi 
çekici ve anlamlı sonuçlar sağlayan yeterlilikler seçilmelidir.

Gerekli olabilecek materyaller 
( Sunum tahtası, kalem, kurşun 

kalem, karton, sandalye vb.)

M2.9.2_yeterliliklerin seçilmesi 
M2.9.3_referans sistemlerle çalışma
M2.9.4_yetkinlik çerçevesi

Zaman 3 saat

Yorumlar 

Gençlik çalışanı, LEVEL5’I gençlerle de kullanmak istiyorsa yeterliliklerini 
uygun bir şekilde sunmalıdır. Gençler, yeterlilikleerin tanımlarını kendileri 
bulmaya çalışabilir ve ardından değerlendirmek istediklerinden birini seçeb-
ilirler. Ayrıca referans sistemleri çok karmaşıktır ve teoriktir bu nedenle 
gençlere sadece referans sitemleri verilmemeli ve kendiler ile çalışmamaldır. 
Bir sonraki bölümde gençlerle kullanılabilecek bazı değerlendirme yönteml-
eri sunacağız.

 

Başlık Değerlendirme yöntemleri 
(F2F’de veya çevrimiçi olarak kullanılabilir.)

Öğrenme sonucu/ hedefler En yaygın değerlendşr yöntemlerini açıklayın ortamınız için en uygun 
değerlendirme yöntemini seçin.

Modül, Alt modül Modül 2 Alt modül 9

Katılımcı sayısı -

Açıklama/ Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşür veya ekleri 

belirtin)

Değerlendirme terimi, bir şeyi değerlendirebilmek için bilgi toplama sürec-
ini, bizim durumumuzda belirli yeterliliklerin bireysel öğrenme ilerlemesini 
tanımlar.
Çalışmak istediğiniz referans sistemleri seçtikten sonra bir sonraki adım 
doğru değerlendirme yöntemlerini bulmak ve ardımdan sizin veya öğrenci 
yetkinliklerini değerlendirmektir.
Bu bölüm öğrencilerinizi SEVİYE5 prosedüründe değerlendirmek için size 
bazı yararlı bilgiler sunar. Genel olaraki yeterlilikleri için değerlendirme 
yöntemleri iki boyutta farklılaştırılabilir:
Bireysel ve toplu yöntemler ve tanımlayıcı ve üretken yöntemler.
Çok sayıda yaklaşım var ancak burada hemen hemen her bağlamda uygula-
nabilecek bazı kullanımı kolay yöntemlere odaklanacağız.
Sunum çeşitli değerlendirme yöntemleri içerir ve nasıl çalıştıklarını açıklar.
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Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler (burada 
F2F eğitiminin uygulanmasını 
desteklemek için eğitmenlere 

önerilerde bulunmanız gerekir.)

Eğitmen birkaç örnek göstermeli ve grubun bazı değerlendirme yöntemler-
ini denemesine izin vermelidir.

Gerekli olabilecek materyaller 
( sunum tahtası, kalem, kurşun 

kalem, karton, sandalye vb.)
M2.9.5 değerlendirme yöntemleri

Zaman 1 saat

Yorumlar 
Gençlik çalışanı, LEVEL5’İ gençlerle de kullanmak istiyorsa uygun değerlend-
irme yöntemleri seçmelidir. Referas sistemlerini sadece öz değerlendirme 
veya akran değerlendirmesi için kullanmak iyi bir fikir değildir..

Başlık Dokümantasyon
(F2F’de veya çevrimiçi olarak kullanılabilir.))

Öğrenme sonucu/ hedefler

LEVEL5 metodolojisi içindeki derecelendirmeler için değerlendirme so-
nuçlarını kullanın.
Değerlendirmeleri kanıtlamak ve sonuçlarını belgelemek için sağlanan 
şablonları kullanın

Modül  Alt-modül Modül 2 Alt modül 9

Katılımcı sayısı -

Öğrenme sonucu/ hedefler  

Akıl yürütme ve derecelendirme, LEVEL5 prosedürünün son adımıdır. 
Derecelendirme ve değerlendirmenin sonuçlarını özetler ve her boyuttaki 
yetkinlik düeyini belirleyerek öğrencinin gelişim sürecini açıklar.
Sunum, değerlendirme sonuçlarının nasıl derecelendirileceği ve belgelene-
ceği konusunda rehberlik eder, böylece yeterlilk gelişmelerine ilişkin anlamlı 
kanıtlar sunar.
LEVEL5 ile yetkinlik gelişmeleri LEVEL5 yazlımı tarafından oluşturulan bir 
sertifikada görselleştirilebilir. Burada bu tür sertifikaları oluşturmak için 
ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgileri toplayan çevrimdışı bir şablon sağlıyoruz. 
Lütfen sizin veya öğrencilerinizin yeterlilik gelişimlerini belgelemek için 
kullanın. 
Sertifikaları almak için şablonu level5@bupnet.de adresine gönderiniz ve 
bir hafta içinde  şablonu almış olacaksınız. 

Zaman 3 saat

mailto:level5@bupnet.de


72

Modül 3: Dezavantajlı gruplarla çalışma

Giriş

Modül 3, dezavantajlı geçmiş, çeşitlilik, kültürlerarası öğrenme ve kültürel yeterliliği içeren 
belirli operasyonel bağlamlara odaklanmıştır. Ana fikir, okuyuculara / gençlik çalışanlarına, 
faaliyet göstermenin daha zor olduğu ve sonuç olarak gençlik çalışmasının daha fazla talep 
edildiği ve eyleminin gerçekten önemli olabileceği sosyal bağlamlarda destek sağlamaktır.
 Modül 3 özellikle ayrımcılık ve ırkçılık gibi nedenlerle sosyal dışlanma riski altında olan gençlere 
atıfta bulunarak bu konuyu derinleştiriyor. Bu bağlamlarda, gençlik çalışmaları gençler için yeni 
fırsatlar yaratabilir ve alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi risklerin artmasını önleyebilir.
Modül 3, 7 alt modüle bölünmüştür. İlk kısım konuya daha teorik bir şekilde yaklaşmaktadır: 
İlk alt modül, dezavantajlı geçmiş, çeşitlilik, kültürlerarası öğrenme ve kültürel yeterlilik 
tanımlarını açıklamaktadır. İkinci ve üçüncü alt modüller, küreselleşen dünyamızdaki çeşitlilik 
kavramını bağlamsallaştırır. Ardından, aşağıdaki üç alt modül, okuyucuya her türlü istismarı 
önlemek ve dezavantajlı gençleri korumak için psikolojik ve profesyonel destek alanında bilgi 
ve beceri sağlamaktadır. Son olarak, yedinci alt modül, öğretici ve eğlenceli bir metodoloji ile 
gençlerle atölye çalışmalarının nasıl gerçekleştirileceğini açıklamaktadır. Modül 3’ün hedefleri 
aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki tanımlar hakkında bilgi edinmek: dezavantajlı geçmiş, çeşitlilik, kültürlerarası 
öğrenme, kültürel yeterlilik;
• Dezavantajlı gençlere psiko-sosyal destek sağlamak için gerekli becerileri kazanmak;
• Gençlik çalışmasının uyarlama metodolojisi hakkında bilgi edinmek;
• Ekmek pişirme atölyelerini yürütmek için gerekli becerileri kazanmak.
Modül 3’ün beklenen öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:
• Aşağıdaki tanımlarla ilgili bilgi artışı: dezavantajlı geçmiş, çeşitlilik, kültürlerarası öğrenme, kültürel 

yeterlilik;
• Dezavantajlı gençlere psiko-sosyal destek sağlamak için gerekli becerilerin geliştirilmesi;
• Gençlik çalışmaları metodolojisini uyarlama becerisi kazanılması;
• Ekmek pişirme atölyeleri yürütmek için gerekli becerileri geliştirilmesi.

Anahtar kelimeler
gençlik; iş; dezavantaj; çeşitlilik; atölye; sosyal içerme; kültürlerarası yeterlilikler

Alt modüllere genel bakış
3.1 Anahtar kavramlar: dezavantajlı geçmiş, çeşitlilik, kültürlerarası öğrenme, kültürel yeterlilik 
3.2 Sosyal içerme ve topluluk oluşturma: Bütünleştirici Çeşitlilik Kavramı
3.3 Değişen ve küreselleşmiş bir toplumda çeşitliliği yönetmek
3.4 Dezavantajlı gençlere psiko-sosyal destek sağlanması
3.5 Kötüye kullanımın önlenmesi ve dezavantajlı gençlerin korunması
3.6 Dezavantajlı gençler için gençlik çalışmalarını uyarlamak3.7 Ekmekk pişirme atölyeleri
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Alt modül 3.1: Anahtar kavramlar: dezavantajlı geçmiş, 
çeşitlilik, kültürlerarası öğrenme, kültürel yeterlilik

Giriş

Modül 3 için ortam oluşturmak için dezavantajlı gruplarla çalışmak bazı teorik girdilere ihtiyaç 
vardır. Bu ünite, dezavantajlı geçmiş, benlik ve diğerleri algısı, kültür, çeşitlilik, kültürlerarasılık 
ve kültürlerarası yeterlilikler gibi anahtar kavramları tanıtır.

Öğrenme çıktısı

Bu alt modülü inceledikten sonra katılımcılar, aşağıdaki temel kavramların tanımlarını ve 
uygunluğunu bileceklerdir:

•… Gençlik çalışmalarında dezavantajlı geçmişler ve bunların nasıl daha az fırsata yol açtığı

•… Kendilik ve diğerleri algısı- çoklu kimlik kavramına ve etkileşim halindeyken nasıl birlikte 
inşa edildiğine giriş.

•… Kültür- terimi nasıl anlarız ve profesyonel tanımların kilit noktaları nelerdir?

•… Çeşitlilik ve Çeşitlilik Yönetimi

•… Kültürlerarasılık ve kültürlerarası yeterlilik aracılığıyla kültürlerarası ilişkilerle nasıl başa 
çıkılacağı.
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İçerik:

Ünite 1, Modül 3 için temel teorik bilgileri sağlayan bir PowerPoint sunumundan oluşur.

Teori girdisi, kültür terimini algılayışımızı yansıtmak için iki pratik faaliyetle desteklenir.

Öğrenme materyali

• Sunum: http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-1-1-key-concepts-tr.pdf
• Bildiri: http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-1-2-handout-culture-tr.pdf 

Başlık Dezavantajlı geçmişlerle çalışmak için temel kavramlar

Öğrenme sonucu/ hedefler

Bu alt modülü inceledikten sonra katılımcılar, aşağıdaki temel kavramların 
tanımlarını ve uygunluğunu bileceklerdir:
… Gençlik çalışmalarında dezavantajlı geçmişler ve bunların nasıl daha az 
fırsata yol açtığı
… Benlik ve diğerleri algısı- çoklu kimlik kavramına ve etkileşim halindeyken 
nasıl birlikte inşa edildiklerine giriş
… kültür – terimi nasıl anlarız ve profesyonel tanımların kilit noktaları neler-
dir?
… Çeşitlilik ve çeşitlilik yönetimi 
… Ikültürlerarasılık ve kültürlerarası yeterlilik aracılığıyla kültürlerarası ilişkil-
erle nasıl başa çıkılacağı.

Modül, Alt modül Modül 3 Alt modül 1

Katılımcı sayısı Maksimum 25-30

Açıklama/ talimat 

Bçlüm 1 bir PowerPoint sunumuyla desteklenen bir teori girdisidir.

Sunum, kültür kavramına ilişkin algımızı yansıtmak için iki aktivite içerm-
ektedir.

Ek bilgi

Eğitmenleri bunları sunmadan önce temel kavramlara aşina olmalı ve 
katılımcılardan gelen ek soruları yanıtlayabilmek için gerekirse bazı ek 
araştırmalar yapmalıdır.
Ilk etkinlik için katılımcıların analiz ettiği bir YouTube videosu gösterilmelidir. 
1,30 dakikalık videoyu sunabilmek için internet bağlantınız ve hoparlörlerin-
izin olduğundan emin olun.
Video ingilizcedir bu nedenle katılımcılarınızın İngilizceyi anladığından emin 
olun veya önceden kendi ulusal dilinizde benzer bir videoyu araştırın.  

Gerekli olabilecek materyaller Ppt sunumu için projector
Aktiviteler için: internet, hoparlörler, kalem ve kağıt

Zaman 1 saat- 1.5 saat

Yorumlar 

http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-1-1-key-concepts-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-1-2-handout-culture-tr.pdf
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Alt modül 3.2: Sosyal içerme ve topluluk oluşturma: 
Bütünleştirici Çeşitlilik Kavramı

Giriş

Küreselleşen ve giderek çeşitlenen toplumlarda gençlik çalışmaları alanında zorlukların ve 
fırsatların  daha iyi anlaşılabilmesı için bu küreselleşmiş bağlamı dikkate almak yararlıdır.

Bu alt modül, çeşitli çevremizle başa çıkmanın anahtarı olan ve gençlik çalışanlarının 
gençlik kulüplerinde veya faaliyetlerinde kapsayıcı bir kültür oluşturmalarına yardımcı olan 
Bütünleştirici Çeşitlilik Kavramı fikrini tanıtmaktadır.

Öğrenme çıktısı

Bu alt modülü inceledikten sonra katılımcılar:

•… küreselleşmiş, çeşitlilik içeren bir toplumdan kaynaklanan zorlukları ve fırsatları bilmek.

•… “kapsayıcılık” ve “çeşitlilik” kavramlarını bilmek ve bunlar arasında ayrım yapabilmek

•… bir gençlik kulübünde veya etkinliklerde farklı bir kültür yaratabilmek.

•… çeşitliliği artırmak için gençlerle yapabilecekleri 5 aktivite bilmek.

İçerik:

Alt modül, küreselleşme, kapsayıcılık, çeşitlilik ve kapsayıcı çeşitlilik kavramı üzerine kısa bir 
teori girdisi ile açılır. Bir PowerPoint sunumunda teslim edilir.

İkinci bölüm, gençlik çalışanları için gençlik kulüplerinde veya faaliyetlerinde çeşitliliği nasıl 
teşvik edeceklerine dair 3 pratik ipucundan oluşmaktadır.
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Alt modül, gençlik çalışanlarının bir gruptaki çeşitliliği artırmak için gençlerle yapabilecekleri 
5 faaliyetin ayrıntılı bir tanımıyla kapanır. Bir F2F eğitiminde bu faaliyetler, katılan gençlik 
çalışanları ile denenebilir.

Öğrenme materyali

• Sunum: M3_U2_A1_Social içerme ve topluluk oluşturma: Bütünleştirici Çeşitlilik Kavramı.ppt 
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-1-integrative-diversity-concept-tr.pdf  

• Pratik ipuçları: M3_U2_A2_ Gençlik çalışanlarının farklı bir culture_handout.pdf 
biçimlendirmesine yönelik pratik ipuçları 
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-2-practical-tips-handout-tr.pdf  

• Bildiri: M3_U2_A3_ Diversity Activities_handout.pdfSub-Module 3.3: Küreselleşmiş Bir Toplumda 
Çeşitliliği Yönetmek 
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-3-diversity-activities_handout-tr.pdf 
 

Başlık Sosyallik içerme ve topluluk oluşturma: Bütünleştirici Çeşitlilik Kavramı

Öğrenme sonucu/ hedefler

Bu alt modülü inceledikten sonra katılımcılar:
… küreselleşmiş, çeşitlilik içeren bir toplumdan kaynaklanan zorlukları ve 
fırsatları bilin.
… ‘’kapsayıcılık’’ ve ‘’çeşitlilik’’ kavramlarını bilmek ve aralarında ayrım 
yapabilmek

Modül, Alt modül Modül 3 Alt-modül 2

Katılımcı sayısı Maksimum 25-30

Açıklama/ talimat 
Alt modül, küreselleşme, kapsayıcılık, çeşitlilik ve kapsayıcı çeşitlilik kavramı 
üzerine kısa bir teori girdisi (PowePoint sunumu) ile açılır. Bir PowePoint 
sunumunda teslim edilir.

Ek bilgi Eğitmenler, sunmadan önce teoriye aşina olmalı ve katılımcılardan gelen ek 
soruları cevaplayabilmek için gerekirse bazı ek  araştırmalar yapmalıdır. 

Gerekli olabilecek materyaller Ppt sunumu için projektör

Zaman 20-30 dk

Yorumlar 

Başlık  Gençlik çalışanlarının farklı bir kültürü şekillendirmeleri için Pratik ipuçları

Öğrenme sonucu/ hedefler Bu alt modülü inceledikten sonra katılımcılar:
… bir gençlik kulubünde veya etkinliklerde farklı bir kültür yaratabilmek 

Modül, Alt-modül Modül 3 Alt-modüle 2 Aktivite 2

Katılımcı sayısı Maksimum 25-30

Açıklama/ talimat  

Ikinci bölüm gençlik çalışanları için gençlik kulüplerinde veya faaliyetlerinde 
çeşitliliği nasıl teşvik edeceklerine dair 3 pratik ipucundan oluşmaktadır.
Eğitmenler 3 ipucunu sunmalı, çalışma notunu nasıl uygulayıp dağıtabilece-
klerini katılımcılarla tartışmalıdır.

Ek bilgi 
Gerekli olabilecek materyaller  Her katılımcı için basılı bildiri 

Zaman 10 dk

Yorumlar 

http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-1-integrative-diversity-concept-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-2-practical-tips-handout-tr.pdf


77

Başlık Çeşitlilik faaliyetleri 

Öğrenme sonucu/ hedefler Bu alt modülü inceledikten sonra katılımcılar:
Çeşitliliğ artırmak için gençlerle yapabilecekleri 5 aktiviteyi bilin.

Modül, Alt-modül Modül 3 Alt-modüle 2 Aktivite 3

Katılımcı sayısı Maksmum 25-30

Açıklama/ talimat  
Alt modül, gençlik çalışanlarının bir gruptaki çeşitliliği artırmak için gençlerle 
yapabilecekleri 5 etkinliğin ayrıntılı tanımlarını içeren bir bildiri ile kapanır.
Bir f2f eğitiminde bu faaliyetler, katılan gençlik çalışanları ile denenebilir.

Ek bilgi

Eğitmenler, katılımcıların bazı aktiviteleri denemelerini ve hangilerini 
seçmelerini isteyip istemediklerine önceden karar vermelidir. Faaliyetler ve 
ihtiyaç duyulan malzemeler vb. Belgede açıklanmıştır.
Alternatif:
Katılımcılar etkinlikleri okuyabilir ve grup olarak hangisini denemek istedik-
lerine kendileri karar verebilirler.

Gerekli olabilecek materyaller  Her katılımcı için basılı bildiri
Seçilen aktivite için gerekli materyal (çalışma notuna bakın)

Zaman Seçilen aktiviteye bağlı olarak değişebilir.

Alt Modül 3.3: Küreselleşmiş Bir Toplumda Çeşitliliğin 
Ele Alınması
Giriş
Sosyal ve bireysel çeşitlilik, sosyal normalliğin bir parçasıdır ve her açıdan gençlik çalışmasıyla 
ilgilidir. Sosyal yaşam ve bireysellik, çeşitlilik olmadan düşünülemez. Bu nedenle katılımcılar, 
küreselleşmiş bir toplumda çeşitliliğin ne anlama geldiğine dair fikir ve anlayış kazanmalıdır.
Burada soru, çeşitliliğin nasıl görünür kılınabileceği, şekillendirilebileceği ve gençlik çalışmasında 
önemli bir kaynak olarak kullanılabileceği sorusu ortaya çıkar. Bir yönü, gençlik çalışmaları için 
gerekli olan yeni çeşitlilik biçimleri yaratan göç veya hareketliliktir.
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Hedefler
Hedef-1: Çeşitlilik hakkındaki fikirleri ve bakış açılarını bilmek ve anlamak
Hedef-2: Somut gençlik çalışmaları için çeşitliliğin önemi ve önlemlerin geliştirilmesi konusunda 
farkındalığı artırmak
Hedef-3: yeni çeşitlilik biçimleri ve bunların gençlik çalışmaları ile ilgisi üzerine düşünmek
Hedef-4: Çeşitlilik ve potansiyelleri ile karakterize edilen durumları ve yaşam planlarını analiz 
etmek

Öğrenme çıktısı
Katılımcılar şunları yapabilir:
• pratik çalışmada çeşitlilik perspektifinin önemini değerlendirmek
• farklı çeşitlilik biçimlerini görünür kılmak ve onları tanımak,
• çeşitli durumlarla başa çıkmak ve ondan kavramlar geliştirmek.

İçerik:
Bu modül ünitesinin içerik ve hedeflerine genel bir bakıştan sonra, “Küreselleşmiş Toplumda 
Çeşitliliğin Ele Alınması” sunumu, çeşitlilik hakkında ilk fikirleri verecek ve günlük yaşamdaki 
önemi hakkında içgörü sağlayacaktır. Buradaki fikir, çeşitliliğin sosyal yaşamın ve bireyselliğin 
temeli olduğudur. 

Sunumda aşağıdaki noktalar tanıtılacak ve tartışılacaktır:
1) Çeşitlilik hareketleri
2) Çeşitlilik yerleri olarak şehirler
3) Hareketlilik ve ulusötesi sosyal sermaye
4) Göçmen sonrası çeşitlilik
5) Gençlik çalışması için vizyonlar

Bireyselliğimizdeki çeşitliliğin gizli unsurlarını görünür kılmak için, “Çeşitliliğimin Boyutları” 
sloganı altında bir grup etkinliği gerçekleştirilecektir. Katılımcılar görüş alışverişinde bulunma, 
deneyimleri paylaşma, bağlantıları ve ilginç zıtlıkları keşfetme fırsatına sahip olacaklardır.

Öğrenme materyali
• Sunum: Küreselleşmiş Toplumda Çeşitliliği Ele Alma (PPT-Dosyası) Arredondo Modeli Üzerine 

Notlar (“Çeşitliliğimin Boyutları” Etkinliği için - doc-File) 
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-3-1-presentation-tr.pdf  
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-3-2-notes-diversity-tr.pdf 

Başlık Sunum “Küreselleşmiş Toplumda Çeşitliliğin Ele Alınması”

Öğrenme sonucu/ hedefler

Çeşitlilik hakkında fikir ve bakış açıları
Somut gençlik çalışmaları ve önlemlerin geliştirilmesi için çeşitliliğin önemi.
yeni çeşitlilik biçimleri ve bunların gençlik çalışmasıyla ilgisi üzerine 
düşünmek
çeşitlilik ile karakterize edilen durumları ve yaşam planlarını tanıyın

Modül, Alt-modül Modül 3 Alt-modüle 3

Katılımcı sayısı Yaklaşık 20

Açıklama/ talimat  

Katılımcıları karşıladıktan ve ders bölümlerinin içeriğini ve hedeflerini tanıtt-
ıktan sonra, power point sunumu (ekli PPT dosyası) kullanılarak tematik bir 
giriş yapılır.
 

http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-3-1-presentation-tr.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-3-2-notes-diversity-tr.pdf
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Ek bilgi

Gerekli olabilecek materyaller  Sandalyeler, masalar, PPT-file, Projektör

Zaman 1 saat

Yorumlar

Başlık Faaliyet: “Çeşitliliğimin Boyutları”

Öğrenme sonucu/ hedefler

Katılımcılar
kendi çeşitlilik unsurlarının önemini değerlendirmek
farklı çeşitlilik biçimlerini görünür kılmak ve onları tanımak,
gençlik çalışmalarında çeşitliliğe değer vermek için yeni ilhamlar alın

Modül, Alt-modül Modül 3 Alt-modüle 3

Katılımcı sayısı Yaklaşık 20 (aktivite sırasında 5’ten 4’lük küçük gruplara bölün)

Açıklama/ talimat  

1. Aşama (15 dakika)
Eğitmen, A, B, C “Çeşitliliğin Boyutları” nı (5-10 dakika) tanıtır. Kendi 
deneyimlerinize atıfta bulunun (A boyutları, genellikle en görünür / tanın-
an boyutlardır ve ayrımcılığa maruz kalma olasılığımızın en yüksek olduğu 
yönlerimizdir. Çoğu ülkede bu “korunan özellikler” ayrımcılıkla mücadele 
mevzuatı kapsamındadır.) 1992’de Arredondo tarafından tanımlanan “sabit” 
yönleri tartışın: O zamandan beri değişiklikler gördük mü?
2. Aşama (15 dakika)
A, B ve C yazı tahtası kağıtları “istasyonlar” olarak farklı duvarlara yerleştiril-
ir. Katılımcılardan A, B ve C’deki çeşitlilik boyutlarını düşünmelerini isteyin. 
Daha sonra herkesin kendi çeşitliliğini tanımlayan ve istedikleri post-it not-
larına kelime, cümle, resim yazması için 10-15 dakika ayırın. grupla paylaşın.
(Her istasyon için en az 4 veya 5 bulmaya çalışın.) Bittiğinde, her bir post-it’i 
uygun kağıtlı sunum kağıdına / istasyona yapıştırırlar. (Katılımcılar isteme-
dikçe yapışkan notların bir isim belirtmesine gerek yoktur.)

3. Aşama (15 dakika)
4 veya 5 kişilik gruplar halinde, o gruptaki çeşitliliği keşfetmek ve kendi 
katkılarınızı sunmak için her istasyonu ziyaret edin.
Aşama 4 (15 dakika)
Etkinliği neyin görünür kıldığı / açığa çıkardığı, nelerden keyif aldığınız veya 
neyden rahatsız olduğunuz hakkında tüm gruptan geri bildirim. Hangi yeni 
perspektifler buldunuz? Bu modeli kullanırken gördüğünüz kendi deneyimi-
nizle veya başkalarının katkılarıyla ilgili sizi en çok ilgilendiren veya şaşırtan 
yönler nelerdi?
Arredondo modelini bugün nasıl değiştirir veya eklersiniz?

Gerekli olabilecek malzemeler 
(örneğin sunum tahtası, kalem, 
kurşun kalem, karton, sandalye 

vb.).

Ekli metin: “Çeşitliliğin Boyutlarıyla İlgili Notlar”
3 ayrı yazı tahtası kağıdında özetlenmiş A, B ve C boyutlarına sahip yazı 
tahtası
Yazı tahtası kalemleri
Farklı renkli post-it not paketleri
Mavi tac (veya çizim pimleri)
Sandalyeler, masalar ...

Zaman Yaklaşık bir saat

Yorumlar
Arredondo Modeli hakkında daha fazla ayrıntı: https://psychology.
iresearchnet.com/counseling-psychology/history-of-counseling/patri-
cia-arredondo/

https://psychology.iresearchnet.com/counseling-psychology/history-of-counseling/patricia-arredondo/
https://psychology.iresearchnet.com/counseling-psychology/history-of-counseling/patricia-arredondo/
https://psychology.iresearchnet.com/counseling-psychology/history-of-counseling/patricia-arredondo/
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Alt modül 3.4: Dezavantajlı gençlere psiko-sosyal 
destek sağlanması

Giriş
Sosyal dışlanma ve sosyal içerme, bireyin sürecini ifade eden dinamik kavramlardır, fırsat 
eksikliği ise bireyin içinde bulunduğu bir durumdur. Sosyal içerme, bireyin dezavantajlarını 
azaltarak veya ortadan kaldırarak toplumla bütünleşmesini ve sosyal hayata katılım sürecini 
ifade eder. Özetle, sosyal içerme, dezavantajlı bireylerin sosyal yaşamdaki fırsatlara erişimini 
sağlamaktır.
Sosyal içerme, bireyi merkeze yerleştirir ve sosyal dışlanmaya maruz kalan bireyin yaşamının 
iyileştirilmesine vurgu yapar. Bu nedenle yapılacak çalışmaların dezavantajlı gençlik gruplarına 
doğrudan dokunması ve somut çıktılar üretmesi beklenmektedir. Sosyal içermeye yönelik 
gençlik çalışmasında, yapı hem ekip hem de sınırlı imkanlarla grup için zorluklar yaşamaktadır. 
Bu nedenle karşılıklı tanıma ve anlayış süreci büyük önem taşımaktadır. İmkanları kısıtlı bir 
grupla yapılacak çalışmalarda gençlerin kendilerini rahatlıkla ifade edebilmesi gerekmektedir. 
Yapılan işin akran grupları ile kaynaştırılması (dezavantajlı değil), karşılıklı hoşgörü ve farkındalığı 
artıracak şekilde tasarlanmış alanlar tasarlanmalıdır.
Bir gençlik çalışanı olarak, sosyal içerme bağlamında yaklaşım ve tutumların söylem duyarlılığı 
kadar kapsayıcı olması önemli bir gerekliliktir. Birçok gençlik çalışmasında; dezavantajlı gençler, 
son derece hassas yaşıtlarının ve gençlik çalışanlarının kendilerini daha dışlanmış hissettirdiklerini 
paylaşıyorlar. Gençlik çalışmasında sosyal içerme, bireyi “koşulsuz kabullenme” yaklaşımıyla 
yönlendirmeli ve dezavantajlı gencin sınırlamayı hissetmemesi için gerekli koşulları, çalışma 
ortamını ve yaklaşımı geliştirmelidir.
Daha az fırsata sahip gençler, aşağıdaki özet listede belirtilen koşullardan ve engellerden bir 
veya daha fazlasıyla karşı karşıya kalan ve akranlarından daha az fırsata sahip olanlardır. Bazen 
bu özel durumlar veya engeller gençleri örgün ve yaygın eğitimden, uluslararası hareketlilikten 
ve katılımdan, aktif vatandaşlıktan, sorumluluktan ve toplumun tüm katmanlarına dahil 
olmaktan mahrum eder.
Gençlik çalışmasında Sosyal İçerme, daha az fırsata sahip gençlerin sosyal içerilmesi yoluyla 
aktif vatandaşlığı ve istihdamı artırmak için önemli bir araç olmayı amaçlamaktadır.

https://www.freepik.com/free-photo/team-competing-tug-war_3222427.
htm#page=3&query=team&position=24
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Hedefler
Hedef-1: Gençlik çalışmalarına sosyal içerme yaklaşımını aktarmak
Hedef-2: Gençlerin sahip oldukları önyargılar konusunda farkındalığını artırmak
Hedef-3: Sosyal içerme ilkesine yönelik yetkinlikleri geliştirmek

Beklenen öğrenme Çıktısı
• Gençlik çalışanları, dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalarında planlama ve uygulama ekipmanı 

kazanıyor.
• Gençlik çalışanları sosyal içermeye yönelik teorik yaklaşımları benimsiyor

Alt modül içeriği
Topluluğun gençlerin katılımından gerçekten yararlanabilmesi için, tüm gençlere katılım 
haklarını gerçekleştirmeleri için araçlar ve fırsatlar verilmelidir. Diğer gençler kadar temel 
haklara sahip oldukları için değil, daha az fırsata sahip gençlerin katılımlarını ve katkılarını 
hissetmeleri çok önemlidir. Ancak bu sadece dışlanmayı önlemenin veya çeşitliliğin zenginliğini 
fark etmenin içsel etik değeri meselesi değildir. Daha az fırsata sahip gençlerin katılımı, 
demokrasilerimizin ve toplumlarımızın altında yatan sağlığın barometresidir. En savunmasız 
ve ötekileştirilmiş gençlerin sesleri duyulmalıdır, çünkü yarın için daha iyi bir toplum inşa etme 
çabasında katkıları, bakış açıları ve bilgileri paha biçilemez ve benzersizdir.
Gençlik çalışmaları, dışlanma ile karşı karşıya kalan gençlere ulaşmada ve onları bir araya 
getirmede önemli bir rol oynar. Gençlerin topluma sosyal olarak dahil edilmesine katkıda 
bulunabilecek birçok faktör olduğu doğrudur, böyle bir içerme aracı sadece gençlerin 
yetenekleri ve yetkileri için değil, aynı zamanda gençlik çalışmaları ve gençlik kuruluşlarının 
gençlere ulaşması için de temel olabilir. en az fırsatlar.

Gençlik çalışanları ve gençlik örgütleri, en az fırsata sahip gençlere ulaşamazlar ve faaliyetlerine 
dahil edemezlerse, bu faaliyetlerin sağladığı yaygın eğitim deneyimlerinden başka nerede 
yararlanabilirler? En dışlanmış gençler, toplumlarımızda onlara açık olan gençlik çalışmalarına 
diğer gençlere ve yetişkinlere başka nasıl katılabilir? Ve en savunmasız gençler, kendilerine her 
zaman en iyi hizmeti vermeyen resmi yapılar dışında, özgüvenlerini ve güvenlerini geliştirmek 
için cesaret ve desteği nerede bulacaklar? Böylesine geniş kapsamlı bir katılım olmadan, en izole 
genç insanlar nerede 3. BAĞLANTI (gerçek hayatla bağlantı kurabilecekleri uyum): Her şeyden 
önce, gençler aktiviteye bağlı hissetmelidir. Etkinlik, gençlerin yaşadığı dünyaya uyarlanmalı ve 
uyumlu olmalıdır. İşinizde bu üç C‘yi ele almayı başardığınızda ve dengede kaldığınızda, başarılı 
bir gençlik çalışmasına doğru ilk adımı atarsınız.

Daha az fırsata sahip gençlerin etkin katılımını sağladığınız gençlik çalışmasındaki bir diğer 
ilke, gençleri ilk andan itibaren dahil etmektir. Bir gençlik çalışanı olarak yaklaşımınız gençlere 
yönelik bir etkinlik değildir; daha ziyade gençlerle, hatta gençler için daha iyi bir çalışma 
olmalıdır. Birlikte çalıştığınız gençler size neyi sevip neyi sevmediklerini söyler; arkadaşlarının, 
ailelerinin ve çevrelerindeki insanların neden böyle bir çalışmaya katılmalarını istemediklerini 
sizinle paylaşacaklar. Bu nedenle etkinliğin gençlik etrafında dönmesi ve onlara aidiyet ve 
sorumluluk duygusu vermesi çok önemlidir. Gençlik çalışmalarının planlanması, uygulanması 
ve değerlendirilmesinde eşit ve aktif katılım sağlanmalıdır.

Bir gençlik çalışanı olarak, çalışmadan önce işinizi kolaylaştıracak bir kontrol listesi hazırladık:
• Hedef kitlenizi, ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını, kültürel geçmişlerini, gelecek vizyonlarını, ailelerini 

ve sosyal çevrelerini tanıyın.
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Etkinliğinizi hedef gruba göre iletmek ve uyarlamak için farklı yollar ve farklı ortamlar kullanın 
(ağızdan ağıza; okullarda, toplum merkezlerinde, süpermarketlerde, sokaklarda; posterlerle, 
yerel araçlarla ve medya araçlarıyla).
• Geçmişte benzer faaliyetlerinize kimlerin aktif olarak katıldığına (yaş grubu, cinsiyet, kültür veya 

karma) bir göz atın ve neden aktif olarak katılmayanların (arkadaşlar, aile, vb.) Analiz edin.
• Tüm pratik engellerin üstesinden gelin (uygun zamanlama, mali engelleri azaltma, buluşma yerine 

erişilebilirlik, vb.).
• Etkinliğin hedef gruba hitap ettiğinden emin olun (veya en kötü durumda çekici görünmesini 

sağlayın). Birkaç küçük fırsata (ücretsiz içki, spor salonuna ücretsiz erişim, şapka veya tişört) 
katılmak cazip gelebilir.

• Kültürel, yaş, cinsiyet veya dini konuları dikkate alarak gençlik çalışanlarını hedef kitleye ve faaliyet 
konusuna göre uyarlayın.

• Diğer paydaşların (ebeveynler, öğretmenler, mahalle) olaydan haberdar olduğundan ve onaylayıp 
desteklediğinden emin olun.

• Etkinliği gruba ve etkinliğin temasına uygun bir biçim veya yöntemle sunun (akran eğitimi, video, 
araştırma, tartışma, vb.).

• Faaliyetin yeterince zor (meydan okuma) olduğundan, ancak başarılmasının çok zor olmadığından 
emin olun.

• Aktiviteyi gençlerin becerilerine göre uyarlayın.
• Aktiviteyi gençlerin günlük hayata adaptasyonuna bağlayın.
• Tüm faaliyetin geliştirilmesi ve uygulanmasına gençleri dahil edin.

Öğrenme materyali
SALTO, Avrupa Gençlik Çalışması ve eğitimi için araçlar (www.salto-youth.net)
T-Kit No: 8 Sosyal İçerme, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu
Gençlik Çalışması ve yaygın öğrenim, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu

Başlık TUVAL/CANVAS

Öğrenme sonucu / hedefler Gençlik çalışmalarında sosyal içerme yaklaşımını benimsemek
Gençlik çalışmalarında önyargılarla ilgili farkındalık yaratmak

Modül, Alt modül Modül 3 Alt modül 4

Katılımcı sayısı 30-36 katılımcı

Açıklama / Talimat (Faaliyetlerin 
uygulanmasını adım adım 

açıklayın, faaliyetler sırasında 
kullanılacak broşürler veya 

ekleri belirtin)

Uygulama, gençlerin farklı fikir ve yaklaşımları paylaşmaları ve toplumdaki 
yetişkinler tarafından gençlerin nasıl görüldüğüne dair tartışmaya katkıda 
bulunmaları için etkili bir uygulamadır.
Moderatör uygulama hakkında bilgi verir. Hedef kitle, toplam katılımcı 
sayısına göre 6‘lı gruplara ayrılır. Her grup, grup üyelerinin birbirlerini 
görebilmesi için bir daire şeklinde oturacak şekilde konumlandırılmıştır. Her 
gruba bir karton kağıt ve renkli tahta kalemi dağıtılır.
Her gruptan bir kişi kağıt kalemini alır; Onlardan ‚tipik bir genç kadının veya 
genç bir erkeğin kafasını kaşımalarını‘ istediğinizi veya uyuşturucu kullanımı 
gibi belirli konular üzerinde çalışıyorsanız, şunları yapabileceğinizi açıklayın. 
Gruplardaki 1. kişiler çizimi tamamladıktan sonra, diğer grup üyelerinden 
kağıdı katlamalarını, böylece çizimi görmemelerini ve bir sonraki doğru 
kişiye iletmelerini isteyin. Kağıdı bir sonraki grup üyesine vermelerini ve 
başını, vücudunu, kollarını, bacaklarını ve ayaklarını tamamlayana kadar 
resmi tamamlamalarını sağlayın. Gruplarda resimler tamamlandıktan sonra, 
resmi grupla ve diğer ekiplerle paylaşmalarını isteyin.
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Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler (burada 
F2F eğitiminin uygulanmasını 
desteklemek için eğitmenlere 

önerilerde bulunmanız gerekir.)

Uygulama sonrasında ekibe süreçle ilgili sorular sorulmalı, sosyal içerme ve 
aktif katılım süreci kişisel ve ekip olarak değerlendirilmelidir. Hedef kitleye 
yöneltilecek sorular:
1-İnsanlar tipik bir genç, uyuşturucu bağımlısı vs. gibi benzer fikirleriniz var 
mı?
2-Farklar nelerdir?
3-Resimleri çizerken sahip olduğunuz bilgileri nasıl edindiğinizi 
düşünüyorsunuz? Onlar ne kadar doğrudur?
Sorulardan sonra, klişeler ve bunların insanların fikir ve düşüncelerini nasıl 
etkilediği hakkında bir tartışma başlatın. Medyada gördüğümüz görüntü-
lerden ve kendi deneyimlerimizden basmakalıpların nasıl içselleştirildiğini 
tartışın.

Gerekli olabilecek malzemeler 
(örneğin sunum tahtası, kalem, 
kurşun kalem, karton, sandalye 

vb.)

Karton kağıt
Tahta kalemi

Zaman Uygulama 30 dk, giriş 30 dk.

Yorumlar

- Uygulama sırasında zamanlamaya dikkat edilmelidir.
- Uygulama sırasında tüm hedef kitlenin çizilen bölümleri 
görmemesi gerektiği unutulmamalıdır.
- Moderatör, uygulama sonrasında çizimler hakkında yargılayıcı 
açıklamalarda bulunmamalıdır.
- Moderatör, uygulama sonrasında soruları hazırlarken hedef 
kitle profilini belirlemelidir.

Alt modül 3.5: Kötüye Kullanımın Önlenmesi ve 
Dezavantajlı Gençlerin Korunması

Giriş
Tüm gençlerin şiddet, sömürü ve istismardan korunma hakkı vardır. Yine de, her yaştan, dinden 
ve kültürden tüm sosyo-ekonomik geçmişlere sahip dünya çapında milyonlarcası her gün 
şiddet, sömürü ve istismara maruz kalıyor. Milyonlarca kişi daha risk altında, özellikle kırsal 
kesimdeki gençler gibi imkanları kısıtlı gençler.
Şiddet, sömürü ve istismarın gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını kısa ve uzun vadede 
etkileyebileceğine, öğrenme ve sosyalleşme becerilerini zayıflattığına ve daha sonraki 
yaşamlarında olumsuz sonuçlarla yetişkinliğe geçişlerini etkilediğine dair önemli kanıtlar vardır.
Öyleyse soru şu ki, onları gençlik çalışanları gibi zararlardan nasıl koruyabiliriz? Bu modül, 
istismarın ne olduğunu ve öncelikle ailede nasıl başladığını ve sonra işçiler muhtaç bu gençlere 
yardım edebilir ve onları gençlik çalışmaları ile ellerinden geldiğince koruyabilir.

Hedefler
Hedef-1: İstismarın ne olduğunu ve gençler için ne kadar zararlı olduğunu anlamak
Hedef-2: Gençlik çalışanları olarak gençlere nasıl yardımcı olunur ve zararlı davranışlardan nasıl 
korunulur
Hedef-3: Bir gençlik çalışanının nasıl davranması gerektiğini anlamak

Beklenen Öğrenme Çıktısı
Beklendiği gibi, öğrenme çıktıları, öğrenicilerin istismar bilinci, istismarın tanımlanması, 
İstismar için Risk Faktörlerinin neler olduğu, Gençliğin korunması, gençlik örgütlerinde korunma 
konusunda farkındalık oluşturma ve Değerler hakkında bilgi sahibi olacağı öngörülmektedir.
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Alt modül içeriği
Şiddet, sömürü ve taciz, genellikle ebeveynler, diğer aile üyeleri, iş arkadaşları veya işverenler 
ve diğer akranlar dahil olmak üzere gencin tanıdığı biri tarafından uygulanır. Şiddet, sömürü ve 
istismar eylemlerinin yalnızca küçük bir kısmı rapor edilir ve soruşturulur ve çok az fail sorumlu 
tutulur.

Evlerde, ailelerde, okullarda -genç tek giderse- işyerlerinde ve topluluklarda çatışma sonucu 
da dahil olmak üzere tüm bağlamlarda her türlü istismar meydana gelebilir. Güvenlik açığı aynı 
zamanda yaşla da ilişkilidir; genç insanlar belirli şiddet türlerine karşı daha büyük risk altındadır 
ve yaşlandıkça riskler farklılık gösterir.

İstismar, genç bir kişiden daha güçlü bir konumda olan birinin davranışı, bu gücü kötüye 
kullandığında ve o gence zarar verdiğinde ortaya çıkar. Kötüye kullanım genel olarak üç gruba 
ayrılır:
• Duygusal İstismar
• Fiziksel İstismar
• Cinsel İstismar

Duygusal istismar, gencin duygusal gelişimi üzerinde ciddi ve kalıcı olumsuz etkilere neden 
olacak şekilde bir gencin sürekli duygusal kötü muamelesidir.
Fiziksel istismar, gence yönelik kasıtlı veya ihmalkar davranışlardan kaynaklanan kaza dışı 
herhangi bir yaralanma veya yaralanmadır.
Cinsel istismar, bir gencin başka bir kişi tarafından kendi zevki, cinsel uyarılma veya başkalarının 
memnuniyeti için kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. Dolaylı istismar, gençlerin fotoğraflarının 
çekildiği, iradeleri olmadan videoya alındığı veya pornografik amaçlarla filme alındığı veya 
onları bir ‘iyilik’ için böyle şeyler yapmaya zorladığı durumlarda meydana gelir.
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İstismarın Sonuçları
Fiziksel yaralanmaların yanı sıra istismar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi başka 
sonuçlarla ilişkilidir:
• alkol ve uyuşturucu kullanımı
• Suçlu, şiddet içeren ve diğer risk alma davranışları
• yeme ve uyku bozuklukları
• zayıf sosyal beceriler
• zayıf ilişkiler
• üreme sağlığı sorunları
• travma sonrası stres bozukluğu
• depresyon ve anksiyete
• intihar davranışı ve kendine zarar verme.
Bu sorunların çoğu, sırayla, birkaç büyük yetişkin hastalık ve hastalık biçiminin olasılığını artırır.

Kötüye Kullanımın Risk Faktörleri Nelerdir?
İstismar - fiziksel, cinsel veya duygular yoluyla - kısmen gencin savunmasızlığına bağlıdır. 
Gençler fiziksel istismara uğrama riski altındayken, en yüksek cinsel istismar oranları ergenliğe 
veya ergenliğe ulaşmış gençler arasında görülmektedir.

Bir gencin istismara karşı savunmasızlığını artıran diğer faktörler şunlardır:
• hanehalkı aşırı kalabalık
• ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak gelir eksikliği
• evde başka şiddet içeren ilişkilerin varlığı.
• işsizlik nedeniyle maddi olarak aileye bağımlı olmak
• yetersiz eğitim (özellikle gençlerin okulu bitirmek yerine genç yaşta çalışmaya zorlandığı kırsal 

alanlarda)
Araştırmalar ayrıca, yoksulluk oranlarının yüksek olduğu ve gençleri koruduğu gösterilen sosyal 
ağların ve mahalle destek sistemlerinin daha az olduğu topluluklarda bir gencin istismarının 
daha olası olduğunu göstermektedir.

Kötüye kullanımı önlemek için ne yapılabilir?
Kötüye kullanımı önlemeye yönelik yaklaşımlar şunlara odaklanır:
• Tacize tanık olmuş veya tecrübe etmiş gençlere yönelik terapi ve diğer hizmetler
• Faillere yönelik tedavi programları, özellikle gençleri cinsel olarak istismar eden bu kişiler
• İstismar vakalarının belirlenmesine yardımcı olmak için tutuklama ve kovuşturma politikaları (vaka 

gerçekten zararlıysa), gençleri koruma hizmetleri ve zorunlu ve gönüllü raporlama sistemleri gibi 
yasal çözümler.

Gençliği Korumak Koruma, gençlik çalışmalarında önemi giderek artan bir konudur. Muhtelif 
istismar biçimlerine karşı muhtaç gençleri koruma konusunu ele alır. Bu birimde, hem 
gençlik çalışanları hem de muhtaç gençler için gençlik çalışmalarında korumanın esasları 
vurgulanacaktır.

Koruma şu anlama gelir:
• gençleri istismardan korumak ve onlara güvenli bir ortam sağlamak
• gençlerin sağlığına veya gelişimine (eğitimsel, duygusal, sosyal, vb.) Zarar vermeyi önlemek
• tüm gençlerin en iyi sonuçları elde etmesini sağlamak için harekete geçmek,
• Onları sosyal açıdan daha ilgili kılmak ve neler yapabilecekleri ve güçlü yanları konusunda özgüven 

sahibi olmaları
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Gençlik örgütlerinde koruma konusunda farkındalık yaratmak
Gençlerle çalışırken davranış kuralları
Bazı Avrupa ülkelerinde gençlik çalışmaları örgütleri, gençlerin güvenliğini garanti altına almak 
için gençlik çalışanları için bir kılavuz olarak çok özel davranış kodları geliştirir. Böyle bir davranış 
kuralları, bir organizasyonda koruma önlemi konusunda farkındalık oluşturmak için çok yararlı 
bir araç olabilir. Bununla birlikte, Avrupa‘daki tüm gençlik çalışma örgütleri için geçerli olan tek 
bir evrensel davranış kodu oluşturmak çok zordur.
Bu bölüm için, İrlanda davranış kuralları olarak sunulmuştur. Bu kod çok ayrıntılı olduğundan, bu 
tür bir davranış koduna hangi öğelerin dahil edilebileceği konusunda iyi bir genel bakış sağlar. 
Aşağıda bulunan fikirler, kişinin çalıştığı belirli bir durumda hangi davranışın uygun (içinde) 
olarak tanımlandığı üzerine bir tartışma için başlangıç noktası olarak kolayca kullanılabilir.
Bunun amacı, gençlerin güvenliğini sağlamak, gençlik çalışanlarının çalışma uygulamalarını 
geliştirmek ve ebeveynlerin (gerekirse) ve gençlerin kendilerine en iyi uygulama taahhüdü 
olduğu konusunda güvence vermektir.

Kod genç merkezlidir ve aşağıdakilerin önemini vurgular:
• Gençleri dinlemek
• Onlara birey olarak değer vermek ve saygı duymak
• Başarılarının yanı sıra çabalarını da takdir edin
• Onları karar alma sürecine dahil etmek. (Uygun olduğu durumlarda)
• Onları cesaretlendirmek ve değerli olduklarını ve kendilerini geliştirmek için ne yaptıklarını 

görmelerini sağlamak önemlidir

Genel Davranış
Gençleri sert bir şekilde cezalandırmak hiçbir koşulda caiz değildir.
Gençlerin sözlü tacizi veya gençlerin yanında cinsel içerikli şakalar söylemek asla kabul edilemez. 
Bir gençle cinsel konular hakkında konuşmak gerekirse çok dikkatli olunmalıdır.
Her bireyin farklı olduğunu ve farklı bir geçmişe sahip olduğunu anlamak ve bu gerçeğe göre 
hareket etmek.
Tüm gençlere eşit saygı gösterilmelidir.
Gençlik çalışanları, gencin yaşam bilgisi, cinselliği, cinsiyeti veya eğitim düzeyi ile ilgili zorbalık 
veya taciz olarak yorumlanabilecek sözlü, psikolojik veya fiziksel hiçbir davranışta bulunmamalı 
veya hoş görmemelidir.
Gençler kullandığını söylese de finansman yetersizliği nedeniyle satın alamasa bile gençlik 
çalışanları hiçbir koşulda gençlere alkol, tütün veya uyuşturucu vermemeli / paylaşmamalıdır.
Gençlik çalışanı, gençlerle çalışırken onları kullanmaya teşvik etmemek için alkol, tütün veya 
uyuşturucu kullanmamalıdır.
Gençlerle çalışırken sadece uygun dil, materyal veya medya ürünleri (kamera, telefon, internet 
ve video gibi bir kaydın yapılacağını veya iradelerini almalarını sağladıktan sonra) ve faaliyetler 
kullanılmalıdır. Cinsel içerikli veya pornografik materyal asla kabul edilemez.

Gizliliğe Saygı
• Gençlerin mahremiyet hakkına her zaman saygı gösterilmelidir.
• Fotoğraf çekilmesini gerektiren bir etkinlik / atölye olup olmadığı sorulmadan asla gençlerin 

fotoğrafları çekilmemelidir.
• Bir kişi resme dahil olmak istemiyorsa, kararına saygı duyulmalıdır.
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Özel İhtiyaç veya Engelli Gençler
• Özel ihtiyaçları veya engelleri olan gençler, daha iyi bir anlayış ve rahatlık için daha fazla duyarlılığa 

ve açık iletişime ihtiyaç duyabilir.
• Özel ihtiyaçları olan bir genç için kişisel nitelikteki görevleri yerine getirmenin gerekli olduğu 

durumlarda, bu tam anlayışla dikkatlice yapılmalıdır.
• Ve görevler, onlara zorlandıklarını veya üstesinden gelemeyeceklerini düşündükleri bazı görevleri 

hissettirmemek için son derece takdir yetkisi ile üstlenilmelidir.
• Gençlik çalışanlarının, durumları veya güvensizlikleri nedeniyle belirli bir göreve veya faaliyete 

dahil olmak istemiyorlarsa seçimlerine saygı duymaları gerekir.
• Savunmasız / Dezavantajlı GençlerÇalışanlar, savunmasız gençlerin diğer gençlere göre zorbalığa 

veya başka türden istismara maruz kalma olasılığının daha yüksek olabileceğinin ve ayrıca fiziksel 
ve duygusal sınırlar konusunda daha az net olabileceğinin farkında olmalıdır.

• Kaygılarını ifade etmekte güçlük çekebilecekleri gerçeğinin kabul edilmesi ve söylediklerinin 
öneminin küçümsenmemesi için savunmasız gençlerin dikkatle dinlenmesi özellikle önemlidir.

Kırsal alanlarda daha az fırsata sahip gençler
Kırsal alanlardaki gençler, hem kırsal politikanın formülasyonu ve geliştirilmesine ilişkin kararlar 
hem de gençlik politikasıyla ilgili karar alma süreçleri ile kendilerini çoğu zaman marjinalleştirilmiş 
bulmuşlardır. Bununla birlikte, kırsal kesimdeki gençler çağdaş toplumda meydana gelen 
geçişlerden diğer gençlere göre bazı gerçeklerden daha derinden etkilenmektedir.
Kırsal alanlardaki gençlerin karşılaştığı bir dizi ciddi sorun: göreceli olarak yüksek işsizlik, 
marjinalleşme, uygun kaynakların eksikliği, kasaba ve şehirlerde mevcut olandan daha düşük 
bir eğitim düzeyi, yoksul çevre, mali açıdan ailelerine bağımlı olma. Ve bu gerçeklerden bazıları 
istismara yol açıyor. Aşağıda, her türlü istismarla ilgili belirli alanlar bulunmaktadır:
• Madde bağımlılığı - Sıklıkla şehir içi bir sorun olarak algılansa da, madde kötüye kullanımı uzun 

zamandır kırsal alanlarda yaygındır. Kırsal alanlardaki gençlerin alkol ve tütün kullanım oranları 
daha yüksekken, her büyüklükteki kasabada reçeteli uyuşturucu kullanımı artmıştır. Ne yazık 
ki, önleme, tedavi ve iyileştirme için sınırlı kaynaklar nedeniyle, kırsal topluluklarda madde 
bağımlılığıyla mücadele etmek özellikle zor olabilir.

Kırsal alanlarda madde bağımlılığına katkıda bulunan faktörler şunları içerir:
• Düşük eğitim kazanımı
• Yoksulluk
• İşsizlik
• Yüksek riskli davranışlar
• İzolasyon

Madde bağımlılığı, kötü akademik performans, daha kötü sağlık durumu, beyin yapısındaki 
değişiklikler ve aşırı doz ve intihar nedeniyle artan ölüm riski gibi artan yasadışı faaliyetlerin 
yanı sıra fiziksel ve sosyal sağlık sonuçlarına neden olabilir.
Gençlik çalışanları olarak nereden başlamalı? Gençlerde alkol istismarı için müdahale 
programları geliştirmek mantıklı ve önemli bir başlangıç   noktasıdır. Alkol kullanımı, açık ara 
en yaygın suistimal edilen maddedir, genellikle yasadışı uyuşturucu kullanımıyla birlikte ortaya 
çıkar ve kötü okul performansı veya sosyal sorunlarla ilişkilendirilir.
Kırsal kesimde yaşayan gençlere ve genç yetişkinlere madde bağımlılığını önleme ve 
erken müdahaleyi desteklemek için kırsal toplulukların altyapısını geliştirmek için neler 
yapılabileceğini düşünmek önemlidir. Bunu yapmanın bir yolu, en iyi uygulamaları ve model 
önleme programlarını kırsal alanlara uyarlamaktır. Bu tür uygulamaların ve programların 
tanımlanmasında ilerleme kaydedilmiş olsa da, bunların nasıl uygulanacağı ve çeşitli kırsal 
topluluklarda çalıştırılacağı anlaşılmalıdır.
• Küçük yaşlarda evlilik aile içi istismara yol açar - Aile içi istismarın doğası ve örüntüleri, kentsel 

alanların aksine kırsal alanlardaki gençler için farklıdır. Kırsal alanlardaki gençlerin bir tacizi 
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bildirmeye veya bu konuda harekete geçmeye daha az istekli olmaları bir faktördür. Aile içi şiddet 
Kırsal alanlarda, göreceli uzaklıkları veya kırsal alanlarla ilgili diğer faktörler nedeniyle yapması 
gereken basit bir varsayımın ötesinde, yetişkinlere göre gençlere zarar verme riski daha yüksektir.

Kırsal alanlarda, güçlü dini inançlar ve katı aile kuralları, gençleri, özellikle kadınları, kendi 
iradeleri olmadan genç yaşta evlenmeye zorlayabilir. Bu, ileri eğitimlerinin engellenmesi ve 
akıllarındaki kariyer planları nedeniyle gençler için gerçekten sorunlu olabilir. Bu iradelerin 
engellenmesi nedeniyle mutsuz bir evlilik gerçekleşebilir ve hatta aile içi şiddete neden olabilir. 
En kötü yanı, gençlerin kendilerine karşı bu eylemleri bildirememesi ve toplumlarındaki katı 
kurallar nedeniyle sessiz kalmak zorunda olmalarıdır.

Şikayette bulunan bir gence yanıt vermek
Uygun davranışa ilişkin genel kurallar önemli olsa da, yeterli değildir. Her kuruluş, gençler 
bir gençlik çalışanına tacizde bulunursa, gençlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda önceden 
düşünmelidir. Gençlik çalışanları, genç bir kişinin hikayesi karşısında duygusal olarak bunalıma 
girme riskiyle karşı karşıya kaldıklarından, nasıl yanıt verileceğine dair yönergeler faydalı 
olabilir. Metnin önceki bölümünde olduğu gibi, aşağıda listelenen fikirler, doğru davranış 
hakkında kapsamlı ve zorunlu bir liste oluşturmamaktadır. Yine de hangi tepkilerin uygun 
olduğu tartışmasını tetiklemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, gençlik çalışanları tarafından hangi 
görevlerin yerine getirileceği ve (gerekirse) gençlik koruma kurumları / terapistleri tarafından 
neyle ilgilenilmesi gerektiği sorusu, her kuruluşta etraflıca tartışılmalıdır.

Yapılması gerekenler
• Sakince dinleyin ve ciddiye alın.
• Merhametli, sakin ve güven verici empatik bir dinleme tarzı benimseyin.
• Önemli olduklarını ve aynı zamanda toplumun bir parçası olduklarını anlamalarını sağlayın.
• Yardım etmek için elinizden geleni yapacağınızı bilmelerini sağlayın.
• Onlara herhangi bir tacizden sorumlu olmadıklarını söyleyin.
• Desteklemek için orada olduğunuzu bilmelerini sağlayın.
• Genç kişi çeşitli ailevi / dini nedenlerden dolayı yapamıyorsa istismarı bildirin.

Yapılmaması gerekenler
• Endişelerini göz ardı etmeyin.
• Sizinle paylaşılanları kontrol etmenin ötesinde soru sormayın. Özgürce verilmiş olanın ötesinde 

detay araştırması olmamalıdır.
• Özellikle gizlilikle ilgili olarak tutulamayacak sözler vermeyin, ancak aranan şeyi dikkatlice not 

edin.
• Ancak, iddialar başka herhangi bir şekilde içerse bile, iddianın ayrıntılarını kimseye açıklamayın.
• Gençlere bu bilginin başkalarıyla paylaşılması gerektiğini ve tartışmanın sonunda onlara bundan 

sonra ne yapmayı planladığınızı ve bu bilginin kimlerle paylaşılacağını açıklayın. Onların yanında 
olduğunuzu görmelerine izin verin ve yardım etmeye çalışın.

Değerler
Emniyet
Güvenlik, yalnızca gençlik çalışmalarında değil, genel olarak toplumda da son on yılda önemli 
bir önem kazanan değerlerden biridir. Pek çok insan, özellikle kırsal alanlarda gençlere 
yönelik risk faktörlerinin giderek arttığını ve bu nedenle daha az fırsata sahip gençleri koruma 
çabalarının da aynı oranda artması gerektiğini iddia etmektedir. Öyleyse, çok önemli iki değer 
arasında bir denge olmalıdır: gençlere gerekli desteği sağlamak ve onlara kendilerini sosyal ve 
duygusal olarak geliştirmeleri için yeterli özgürlüğü vermek. Bir gencin yaşadığı yerin güvenliği, 
bir gencin zihinsel ve fiziksel sağlığı, çevrelerindeki yaşam olayları gibi pek çok (kültürlerarası) 
faktörün dengenin bu iki değerin hangi tarafına yöneleceğini etkilediği açıktır.
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Gizlilik
“Güvenlik” in yanı sıra “mahremiyet”, Avrupa gençlik çalışmasında bir başka sıcak konudur. Bu 
değeri güçlü bir şekilde destekleyen gençlik çalışanları, gençlerle özel görüşmeler yapabilirler. 
Gençlik çalışanları, mahremiyeti gençlerin bire bir görüşmelerde özel konular hakkında 
konuşmalarına karşı saygılı olarak görüyorlar.

Sorumluluk
Gençlik çalışmasında güçlü bir şekilde vurgulanan bir başka değer de ‘sorumluluk’tur. Gençlik 
çalışanlarına birlikte çalıştıkları gençlere karşı sorumluluk verilir: bu gençlere güvenli ve uygun 
bir şekilde güzel bir zaman sunulmalıdır. Gençlere özen göstererek, gençlik çalışanları bağımsız 
ve olgun yetişkinler olma şansı yakalarlar. Bu şekilde, gençlik çalışanları, muhtaç gençlere 
yardım ve destek vermek için bakış açılarını genişletebilir ve kendi değer ve inançlarının daha 
fazla farkına varabilir.

Öğrenme materyali
• https://www.unicef.org/protection/57929_57972.htmlSub-module 3.6: Tailoring Youth work 
• http://newman.nd.edu/university-church/young person-protection-policy/3/
• https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/young 

personabusefacts.pdf
• https://pcaky.org/sites/default/files/inline-files/PCAK%20CAPM%20Tip%20Sheet%20-%20Ideas%20

for%20Events%20%26%20Activities.pdf
• https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-884/Dignity-DB-Youthnet-

Low.pdf
• https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-young person-protection
• https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/safeguarding-scenarios-and-answers-for-

education/#examplescenarios
• https://www.ruralhealthinfo.org/topics/substance-abuse
• https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1748-0361.2008.00162.x
• https://www.northyorkshire-pfcc.gov.uk/content/uploads/2019/07/Domestic-Abuse-in-Rural-Areas-

National-Rural-Crime-Network.pdf

http://newman.nd.edu/university-church/child-protection-policy/3/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/childabusefacts.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/childabusefacts.pdf
https://pcaky.org/sites/default/files/inline-files/PCAK%20CAPM%20Tip%20Sheet%20-%20Ideas%20for%20Events%20%26%20Activities.pdf
https://pcaky.org/sites/default/files/inline-files/PCAK%20CAPM%20Tip%20Sheet%20-%20Ideas%20for%20Events%20%26%20Activities.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-884/Dignity-DB-Youthnet-Low.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-884/Dignity-DB-Youthnet-Low.pdf
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection
https://www.ruralhealthinfo.org/topics/substance-abuse
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1748-0361.2008.00162.x
https://www.northyorkshire-pfcc.gov.uk/content/uploads/2019/07/Domestic-Abuse-in-Rural-Areas-National-Rural-Crime-Network.pdf
https://www.northyorkshire-pfcc.gov.uk/content/uploads/2019/07/Domestic-Abuse-in-Rural-Areas-National-Rural-Crime-Network.pdf
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Başlık Bir Koruma Senaryosu: Nasıl tepki verirsiniz?

Amaç
Katılımcılara olası bir istismara maruz kalan bir gence nasıl yaklaşacakları 
konusunda yardımcı olacak ve ihtiyacı olan gençleri başarıyla korumaları için 
onlara rehberlik edecektir.

Modül, Birim Modül 4 Ünite 2

Açıklama / Talimat

Faaliyetteki katılımcılara A5 kağıtlarında yazılan aşağıdaki senaryoyu dağıtın
Senaryo
A’isha, 19 yaşında
A’isha, eğitimi için kırsal bir bölgeden büyük bir şehre gelen gençlik mer-
kezindeki eğitimin meraklı ve konuşkan bir üyesi olarak bilinir. Ancak son 
zamanlarda, davranışında tam bir değişiklik fark ettiniz. Son birkaç haftadır, 
Ayşe çok daha sessiz ve içine kapanık, sanki size ya da akranlarına açmad-
ığı şeylerle zihni bunalmış gibi. Ayrıca, çok sıcak bir yaz olmasına ve birkaç 
hafta önce yaz için normal kıyafetler giymesine rağmen, son zamanlarda 
sürekli olarak bileklerini gizleyen uygun olmayan, kalın giysiler giydiğini 
ve gerçekten yorgun göründüğünü fark ettiniz. Bir gün, aralardan birinde 
bir şeylerin yanlış olup olmadığını sormak için doğru zamanı buldunuz, 
çünkü size güvendiği için ailesinin gerçekten güçlü kültürel inançlara sahip 
olduğunu ve eğitimini durdurup memleketine geri dönmesini istediğini 
söyledi. çok az tanıdığı bir adamla evlenir ve bu şehirde olduğunu söyler, 
onu memleketlerine götürmek ve evlenmek için ısrar eder ve sonra odadan 
ayrılır. Öyle bile olsa bu cevap sizi tatmin etmedi ve bundan daha fazlası 
olduğundan eminsiniz.
Koruma sorunu mu?
Bu, koruyucu bir konu olma potansiyeline sahiptir.
Burada, A’isha’nin zarar görme riski altında olduğuna dair hiçbir kanıtınız 
yok, taciz hakkında yorum yapabileceğiniz tek şey gizlenmiş bilekleri ve 
mutsuz, hareketsiz davranışları. Bununla birlikte, bir gençlik çalışanı olarak, 
onu eğitimlerden ve atölyelerden iyi tanıyorsunuz. A’isha’nın kişiliğindeki 
büyük değişikliğin sözlü veya fiziksel tacizin bir sonucu olabileceğinden 
şüpheleniyorsunuz. Bu, Ayşe‘nin son zamanlarda mutsuz görünmesi ve 
yaz için uygun kıyafetler giymeden birkaç hafta önce sıcak havalarda kışlık 
olarak kabul edilen kıyafetlerle öne çıkmasıyla birleşiyor.
Katılımcılara okumaları ve düşünmeleri için biraz zaman verin.
Onları odak noktasına yönlendirmek için, kağıtlı sunum tahtasına aşağıdaki 
gibi yararlı yorumlar yazılabilir;
Eğitim imkanları ailesi tarafından ihmal edilmeye çalışıldığı ve A’isha’ ‘nin 
oldukça umutsuz görünüyor.
-Zaman bittiğinde bir tartışma başlatın ve katılımcılara şu soruları sorun;
O genç kıza nasıl yaklaşılması gereknmektedir?
- Fikirlerini yazı tahtası üzerine, çizelgeyi ortada ‚yapılması ve yapılmaması 
gerekenler‘ şeklinde iki sütuna bölerek kısaca yazın. (Daha iyi anlamak için, 
yapılacaklar yazmak için mavi işaretleyici ve yapılmaması gerekenler yazmak 
için kırmızı işaretleyici kullanın.)
-Ardından onlara sorun;
Gerçek bir taciz sorunu ise, ona nasıl yardımcı olunması gerekir?
Önce kiminle iletişime geçmeliler?
Ailesi bu isteksizliğe neden oluyorsa, onlarla iletişime geçmek akıllıca olur 
mu?
Ve yetkilileri ne zaman bilgilendirmeleri gerekir?
-Bu tartışmadan sonra onlara başka soruları olup olmadığını sorun.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler -

Gerekli olabilecek malzemeler Flipchart, mavi / kırmızı işaretleyiciler, senaryonun A5 kağıtlara kopyaları
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Zaman

Yaklaşık 20 dk
Okuma, düşünme ve fikir toplama zamanı: 2 dk
Tartışma süresi: 15 dakika
Soruları cevaplama: 3 dk

Yorumlar

Beklenen öğrenme çıktıları:
Katılımcılar genel bir bakış açısına sahip olacaklardır;
- Kötüye kullanım durumu nasıl tanımlanır,
- İhtiyaç sahibi gençlere nasıl yaklaşılacağı ve korumanın ne olduğu,
- Gençlik çalışanları olarak neler yapabilecekleri,
- Çok fazla karışmadan durumla nasıl başa çıkılır
- İlgili taraflar arasında daha fazla zarara neden olabilecek provokasyondan 
nasıl kaçınılır
- Önce nereye danışmalı
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Alt modül 3.6: Gençlik çalışmasının uyarlanması

Giriş
Gençlik çalışmasının rolü ve gençlerin karşılaştığı zorlukların ele alınmasına yaptığı özel katkı, 
özellikle eğitimden istihdama geçiş önemlidir. Burada gençlik çalışması, ‘gönüllü olarak yer 
aldıkları faaliyetlerle ilgili olarak gençlere yönelik, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini yaygın ve 
gayri resmi öğrenim yoluyla desteklemek için tasarlanmış eylemler’ olarak tanımlanmaktadır. 
Gençlik çalışmasının kalitesi burada büyük bir rol oynar ve hedefler ve sonuçlarla, aynı zamanda 
bu sonuçların gerçekleşmesi için oluşturulan ön koşullar ve iş süreçleri / yöntemleri ile ilgilidir. 
Buna paralel olarak, kalite geliştirmenin bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, hem nicel hem 
de nitel yönleri içermesi, sistematik bir şekilde sürekli olarak yürütülmesi ve politikadan 
uygulamaya bir bütün olarak gençlik çalışması bağlamını ele alması gerektiğini belirtmektedir. 
Bu modülde, gençlik çalışmalarında kalite kavramı yer alacaktır.

Amaç
Hedef-1: Gençlik çalışmalarında kalite kavramını anlamak

Beklenen Öğrenme Çıktısı
Beklenen öğrenme çıktıları olarak, öğrenicilerin bilgi toplama araçlarına ilişkin bilgilere sahip 
olacağı öngörülmektedir: istatistik toplama araçları (katılımcı sayısı, faaliyet türleri, maliyetler, 
vb.), İş süreçlerinin dokümantasyonu için araçlar, kendi kendine - değerlendirme, Akran 
değerlendirmesi için araçlar, dış değerlendirme araçları, gençlerin inceleme / anket araçları 
(geçmiş ve katılım, öğrenme vb. ile ilgili), personel incelemesi / anket araçları (çalışma koşulları, 
yeterlilik geliştirme ihtiyacı ile ilgili olarak) vb.), “dışarıdan” yapılandırılmış bilgi toplama araçları 
(araştırma, raporlar, yurttaş / uzman konseyleri.)
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Alt modül içeriği
Burada bir “kalite sistemi” şu şekilde anlaşılmaktadır: Gençlik çalışmalarını organize etmenin 
ve yürütmenin farklı yollarının istenen sonuçlara nasıl karşılık geldiği hakkında bilgi toplamak 
için tasarlanmış bir dizi araç, bu bilgiyi yönetmeye yönelik uygun araçlarla birlikte, kalitenin 
geliştirilmesi. Başka bir deyişle, bir kalite sistemi, gerçekliğin göstergelere nasıl karşılık geldiğini, 
sürekli iyileştirme yoluyla olası bir boşluğu azaltmak için gereken bilgiyi sağlayacak şekilde 
bulmanın bir yoludur.

Bu, bir kalite sisteminin amacının işi desteklemek ve iyileştirmek olduğu ve toplanan bilginin 
her şeyden önce yapıcı analiz ve yansıtma için bir temel olarak kullanılması gerektiği anlamına 
gelir. İlgili ve yapılandırılmış bilgiye dayalı analiz ve yansıtma, her türlü gelişme için gerekli 
zemini oluşturur ve onsuz gerçek bir ilerleme kaydedilemez. Tartışma ve eleştirel düşünme, iyi 
kaliteli bir sistemin temel işlevleridir.

Gençlik çalışmasının tüm yönleri, yani hedeflerin nasıl formüle edildiği, finansmanın nasıl 
sağlandığı, işin nasıl organize edildiği, desteğin nasıl sunulduğu vb. Nihai sonucu etkilediği 
için, bir kalite sistemi tüm bu yönleri hesaba katmalı ve bir bütün olarak gençlik çalışması 
bağlamı. Sadece nicel verileri toplamak veya sadece gençlik çalışanlarının performansına 
odaklanmak, güvenilir bir analiz için yeterli temel sağlamaz ve açık bir şekilde yanlış sonuçlara 
yol açma riski taşır - kalite sistemleri bütüncül bir bakış açısına sahip olmalıdır. Bu aynı zamanda 
kalite sistemlerinin, genellikle kalite çemberi olarak adlandırılan, bilgi toplama, yansıtma, 
değişim, bilgi toplama periyodik süreci olarak inşa edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu da, 
bir kalite sisteminin, değişimi sağlamak için ihtiyaç duyulan farklı hizmetleri sağlayabilen bir 
destek sistemine yakından bağlı olması gerektiği anlamına gelir; yani, yeterlilik geliştirme, 
yeni yöntemlerin geliştirilmesi, araştırma, organizasyonel destek, vb. Bir kalite çemberine 
sahip olmak, göstergelerle ilişkili olarak gençlik çalışmasının ön koşullarının, süreçlerinin 
ve sonuçlarının değerlendirilmesi için iyi tanımlanmış yöntemlerin kullanılması ve toplanan 
bilgilerin bir sürekli iyileştirmenin temeli. Gençlik çalışmasının geliştirilmesi için yeterli desteği 
sağlayan bir kalite sistemine sahip olmak, ihtiyaç duyulan desteğin gerçekten sağlanmaması 
ve her sistemin düzgün çalışması için motive edilmiş kişilere ihtiyaç duyması durumunda ters 
etki yaratır. Öte yandan, iyi işleyen bir kalite çemberi, işin tüm aşamalarda ve sürekli bilgi 
temelli, planlı, sonuç odaklı ve değerlendirilmiş olmasını ve değerlendirmenin sonucunun işi 
iyileştirmek için kullanılmasını sağlar. Bilgi temelde kaliteyi artırmak için toplanacak olsa da, 
bazı durumlarda kaliteyi ölçmek ve başarı derecesini izlemek için de kullanılabilir. Sonuç olarak, 
gençlik çalışmalarını geliştirebilen bir öğrenen organizasyon oluşturmak için kalite çemberleri 
gereklidir. Bu nihayetinde gençler için daha iyi sonuçlar doğuracak ve gençlik çalışmalarının 
güvenilirliğini artıracaktır.

Öğrenme materyali

Başlık Gençlik çalışanları için öz değerlendirme anketi

Amaç

Genel olarak gençlik çalışmalarının gelecekteki gelişimi için gençlerle 
çalışırken neler yapabileceklerini ve hangi alanlarda zorlandıklarını görmek 
için anket aracılığıyla gençlik çalışanlarından bir öz değerlendirme verisi 
toplamak.

Modül, Birim Ünite 1

Aktivite biçimi Anket
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Açıklama / Talimat

Gençlik çalışanlarına, gençlerle çalışma ve hayatlarıyla ilgili 
endişelerini anlama biçiminde neler yapabilecekleri ve neler 
yapabilecekleri hakkında web tabanlı öz değerlendirme anketi.
 Anketten verileri topladıktan sonra, gençlik kuruluşları veya 
STK’lar gençlik çalışanları ile gelecekteki gelişim için bir eylem 
planı hazırlayabilir.
Gençlik çalışanları aracılığıyla gençlik çalışmalarındaki genel öz 
değerlendirme ve ihtiyaçlarla doğrudan bağlantılı sorular. Tüm 
sorular, üç dereceli bir ölçekte, hiç de tamamen kabul ede-
meyeceğiniz ifadeler olarak sorulur.
Örneğin. “Tüm gençlere saygılı davranıyorum”, “Bir gruptaki 
çatışma durumlarını yönetebiliyorum”.
Anketin gücü:
Kullanımı kolaydır, çevrimiçi olarak yapılırsa personel için evrak 
işi yoktur.
Gençlerle çalışırken işin en önemli yönlerine odaklanır.
Kendi kendine analiz ve yansıtma için yapılandırılmış girdi 
sağlar.
Gençlik çalışanları, ne tür becerilere ve yeterliliklere sahip 
oldukları ve gençlerin hayatlarını daha iyi hale getirmek için 
kendilerini ve işlerini geliştirmek için nelere ihtiyaç duydukları 
konusunda güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistikler oluşturur.

İfadeler Hayır  Biraz Evet

Gençlerle kültürel veya çok kültürlü bir ortamda çalışırken farklılıkların, benzerliklerin, engellerin, zorlukların veya 
değerlerin farkındayım ve bunları kabul edebilirim. □ □ □

Kelimeleri, beden dilini ve sözlü olmayan iletişimi kültürel olarak uygun bir şekilde tanıyor ve yorumluyorum. □ □ □

Gençlerle kimlik, siyaset, toplum ve tarih arasındaki karmaşık bağlantıları keşfediyorum. □ □ □

Başkaları tarafından değerlendirilen işsizlik, sosyal dışlanma gibi hayatlarıyla ilgili endişelerini (özellikle daha az 
fırsata sahip olan gençler) anlıyorum. □ □  □

Gençleri yeni düşünme biçimleriyle motive etmek ve güçlendirmek konusunda iyiyim. □ □ □

Fikir ve deneyim farklılıklarına saygı duyuyorum. Sakin kalabilirim, işbirliği yapabilirim ve uzlaşabilirim. □ □ □

Pozitifim ve uyum sağlamaya istekliyim; Değişiklikler ve aksilikler ortaya çıktıkça karşılaşır ve hem övgü hem de 
eleştiriyi eşit olarak kabul ederim. □ □ □

Duyarlı, hoşgörülü, sabırlı, yardımsever ve destekçiyim. □ □ □

Uygulanabilir çözümlere ulaşmak için farklı görüş ve inançları anladığımı göstermek, müzakere etmek ve dengele-
mek için etkili bir şekilde iletişim kuruyorum. □ □ □

Bir değişime ihtiyaç duyulduğunu anlıyorum ve bununla başa çıkmak için kendi öğrenimimi geliştirebiliyorum. □ □ □

Gerekirse kendimi birlikte çalıştığım gençlerin yerine koyuyorum. □ □ □

Meraklı olmayı, deney yapmayı ve çevremizdeki dünyayı sorgulamayı modelliyorum ve gençleri güvenli ve saygılı 
bir ortamda bu tür bir keşif ve problem çözme yapmaya teşvik ediyorum. □ □ □

Gençlere saygılı ve açık davranıyorum ve farklı bakış açılarını barındırıyorum. □ □ □

Gençleri dünyaları hakkında eleştirel düşünmeye ve yenilikçi problem çözücüler olmaya teşvik ediyorum. □ □ □

Gençleri öğrenme ve geliştirme sürecinde eşit olarak görüyorum ve gençlerin yeni çözümler araştırmasına ve 
keşfetmesine yardımcı olmak için yaparak öğrenme yaklaşımını kullanmaktan zevk alıyorum. □ □ □

Ek dosyalar Yukarıdaki anket çevrimiçi yapılabilir (ör. Google formu)

Gereken zaman 5-10 dakika

Yorumlar

Öz değerlendirme anketi, işin kalitesi hakkında ortak bir anlayış oluşturmak 
için önemli bir araçtır. Kriterler, bir gençlik çalışma topluluğunun, çalışmanın 
amaçlarının gerçekleştirilmesini aynı bakış açısıyla yansıtmasına yardımcı 
olmaktadır.
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Alt modül 3.7: Ekmek pişirme atölyeleri

Giriş
Bu alt modüldeki metodoloji, „ENTEGRASYON İÇİN EKMEK“ projesinden uyarlanmıştır. Ayrıca 
ekmek pişirmeye dayalı pek çok uygulama farklı amaçlarla gerçekleştirilmekte ve hedef 
gruplarla benzer faaliyetler / konseptlerle gerçekleştirilen başka etkinlikler de bulunmaktadır. 
Bu uygulamaların bazılarında temel amaç, yerel topluluklarla ilişki kurmak ve bilgi paylaşımına, 
kültürel üretime yönelik fırsatlar yaratmaktır. Bu nedenle, ekmek pişirme metodolojisi, kendi 
kaderini tayin hakkındaki kültürel fikirleri birbirine bağlama şeklimize bir bağlantı olarak 
düşünülebilir ve aynı zamanda uzun vadede çeşitli çıkarlar geliştirebilir ve aynı zamanda gençlik 
çalışanları ve dezavantajlı gençler için bir buluşma yeri olarak işlev görür. arka plan.
 Dahası, uzun vadede, bu faaliyeti kültürlerarasılıkla başa çıkmada uzmanlaşmak, bu grupları ve 
toplulukları desteklemek ve aynı zamanda ekmek pişirme atölyeleri veya benzer konseptlere 
sahip atölyeler aracılığıyla sosyal içermelerini nasıl teşvik edeceklerini kullanmak için 
kullanabilirler. Metodolojiyi özellikle hedef grupları için uygulama ve gençlik alanında çalışan 
gençlik çalışanları ve diğer aktörlerin becerilerini geliştirme konusunda yetenekli olacaklar, 
bu yaklaşımın dezavantajlı grupları desteklemek ve güçlendirmek için nasıl kullanılabileceğine 
özel bir odaklanma olacak. sosyal içerme.

Hedefler
Hedef-1: Gençlerle (amatörce) bir ekmek pişirme atölyesi gerçekleştirmek.
Hedef-2: Dezavantajlı gençlerin ilgi alanlarını keşfetmek ve aralarındaki etkileşimi artırmak.

Beklenen Öğrenme Çıktısı
Katılımcılar şunları yapabilecektir:
• Bir ekmek pişirme atölyesi aracılığıyla hedef gruplarını nasıl destekleyecekleri konusunda bilgi 

alın.
• Gençlerle daha sıcak ilişkiler kurmanın / olumsuz duyguları (varsa) ortadan kaldırmanın ve 

eğlenceli ve öğretici bir ortam sağlamanın olası yollarını düşünün / oluşturun.

Alt modül içeriği
Modül, hem teorik girdilere hem de odak konulara karşılık gelen pratik ekmek pişirme 
yöntemlerine teğet olacaktır, örn. topluluk oluşturma, dahil etme, gençlerin yerel topluma 
sosyal katılımı hakkında gizli gündemleri ortaya çıkarma vb. Atölye, gençlerle ekmek pişirmenin 
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en az bir yöntemini deneyimlemek için pratik bir bölüm içerecek. Ancak bu modülün temel 
amacı, gençlere kapsamlı ve profesyonel bilgi vermemek için eğlenceli bir ortam yaratmaktır.

Başlık Ekmek pişirme atölyeleri

Amaç Eğitici ve eğlenceli bir metodoloji ile gençlerle atölye çalışmaları gerçekl-
eştirin

Modül, Birim Modül 3 Ünite Ekmek Pişirme Atölyeleri

Açıklama / Talimat

Nasıl ekmek yapılacağına ilişkin bir video https://www.youtube.com/
watch?v=R1iclVhiyMI&t=155s göstermeye başlamadan önce, katılımcılar 
videoyu izlerken nasıl ekmek yapılacağına dair bilgileri hatırlamak için not 
alabilirler. Katılımcılar, ekip çalışması becerilerini artıracak ekipler halinde 
çalışmak üzere gruplandırılır veya çiftler halinde çalışır.
Atölye çalışması yapmak ve gruplar arasında zorlu bir ortam yaratmak için 
farklı şekillerde ve farklı malzemelerle ekmeğin resmini dağıtın.  Gıda hijyeni 
ve güvenliğinin her zaman takip edildiğinden emin olun. 
Ürünlerini bitirdiklerinde, gruplardan diğer grupların ekmeklerini tatmalarını 
ve görünümlerini (resimdeki ve son kısımdaki ekmeğin şeklinin tutarlılığı) 
kontrol etmelerini isteyin, görünüşe göre her gruba puan (0’dan 10’a kadar) 
verin.
Son aşamada, bu çalıştayın süreci / sonuçları / amacı ile dahil etme / 
çeşitlilik / topluluk oluşturma konusu arasındaki ilişki hakkında sorular 
sorun.

Yüz yüze oturum için 
eğitmenlere ek bilgiler

Katılımcılara ekmeklerini pişirmek için etkin bir şekilde çalışabilecekleri bir 
mutfak ortamı sağlanması gerekmektedir.

Gerekli olabilecek malzemeler
Ekmek unu, tuz, hazır veya aktif kuru maya, bitkisel yağ, ılık su Çeşitli mal-
zemeler, örn. tohumlar, kuruyemişler, kuru meyveler, rendelenmiş peynir, 
doğranmış taze otlar

Zaman
Baştan sona ekmek pişirme işlemi 2 saatten fazla sürmektedir.
Tadım ve puan verme süreci - 30 dakika
Açık soru seansı - Grup sayısına ve dinamiğine göre 30-45 dakika.

Yorumlar -

https://www.youtube.com/watch?v=R1iclVhiyMI&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=R1iclVhiyMI&t=155s
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