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Farkında mısınız Gençler Var! 10-13 Ekim 

2013 Diyalog Semineri ve Değerlendirme 

Toplantısı: Gençlerle, çalışan kamu kurumları ile 

Gençlik çalışmaları alanında iş birliği geliştirmek, 

etkili gençlik çalışması uygulamalarını arttırmak ve 

hedeflenen diğer amaçlara ulaşabilmek amacıyla 

“Diyalog Semineri” ve Değerlendirme Toplantısı, 

Projenin 4.aşaması olarak Avrupa-Akdeniz Gençlik 

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapıldı. İlk üç 

toplantının katılımcıların ortak toplantısında iki 

stajyer öğrenci, iki de Avrupa Gönüllü Hizmetiyle 

ülkemize gelen gönüllülerimiz katılım gösterdi. 

Toplantı 10 Ekim akşam yemeğinden sonra tanışma 

toplantısıyla başladı, gençlerin birbirlerini 

tanımaları ve kaynaşmaları için çeşitli oyunlar 

oynandı. 11 Ekim Sabahı yapılan sunumlardan 

sonra atölye çalışmalarına geçildi. Dört gün süren 

toplantı boyunca, çeşitli kurumlar tarafından 

yürütülen gençlik projeleri ve tüm gençlik değişim 

programları hakkında bilgiler verildi. Sonrasında 

ise atölye çalışmalarına devam edildi. Program 

aralarında ise gençler bir araya gelerek hem güzel 

vakit geçirme, hem de toplantıya ilişkin 

düşüncelerini paylaşma fırsatı buldular. Toplantıya 

katılan stajyer öğrenciler ise gençlik çalışmaları 

alanı hakkında bilgi sahibi olup, fikirlerini 

paylaşarak çalışmalara dahil olma konusunda ilk 

adımı atmışlardır. 

  



Proje Ekibi ile Eğitmenlerin Projeye ilişkin 

Değerlendirme Toplantısı: Dört gün boyunca, 

Proje ekibi ve eğitmenlerin aktif katılım sağladığı 

atölyelerde; Sosyal sorumluluk, gönüllülük, 

girişimcilik, istihdam, dahil etme gibi güncel ve 

önemli konu başlıkları ile çalışmalar yapılmıştır. 

Çeşitli gruplara ayrılan proje ekibi, Türkiye’de 

belirlenen konulardaki çalışmaları ve bilinç 

seviyesini arttırabilmek amacıyla beyin fırtınası 

gerçekleştirmişlerdir. Deklarasyon’un nasıl 

çıkarılacağı hakkında da bilgi sahibi olan gençler, 

oy birliği ile deklarasyonu çıkardıktan sonra 

fikirlerini bir an önce hayata geçirmek adına görev 

paylaşımında bulundular. 
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Gençler için Gençlik Çalışmaları Kitabı 

Hazırlığı (Türkçe ve İngilizce Hazırlığı):  
Hedef grupların ihtiyacına yönelik planlanmış ve 

yaygın eğitim metotlarıyla geliştirilmiş, güçlü ve 

etkin gençlik çalışmalarına ilişkin yöntemler 

uygulayan sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu 

işbirliği sorunların çözümüne katkı sağlamak 

amacıyla gerçekleştirilen “Gençler Var!” projesinin 

son toplantısı olan “Diyalog Semineri”nden sonra 

projenin diğer üç aşamasıyla birlikte ortaya çıkan 

tüm çalışmaların, fikirlerin tek bir yerde 

toplanabilmesi ve erişimin kolay olabilmesi için 

“Söz uçar, yazı kalır” düşüncesiyle Gençler için 

Gençlik Çalışmaları Kitabı Hazırlığına başladık. 

Dört toplantı sonunda, projenin içeriği, 

gerçekleştirilen metotlar ve hedeflerin 

gerçekleşebilmesi için ortaya çıkan fikirlerin yer 

alacağı bu kitap gençler için kolaylaştırıcı bir 

materyal olacak şekilde tasarlanmıştır. Projenin 

dışında da Gençler için yararlı olabilecek 

çalışmaları ve bilgileri içinde bulunduran bu kitabın 

Türkçesi ve İngilizcesi mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


