GENÇ OFİS ÜCRETSİZ ÖĞRENME PROGRAMI ÇAĞRISI
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan, Gençlik
Programları-Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar
kapsamında gerçekleştirilecek olan “GENÇLER VAR!!! ( Gençlik Sorunlarına Gençlik
Çalışması ile Çözüm Üretme ve Kurumlar Arası Diyalog Oluşturma Projesi )”
aracılığıyla, gençlerin gençlik çalışması konusundan deneyim kazanmaları için Türkiye
genelinden seçilecek olan 6 genç, merkezimizde 4 haftalık süre ile öğrenme programına
ücretsiz olarak alınacaktır.
Öğrenme Programına Seçilecek Olan Gençlerin Görev ve Sorumlulukları:
 Gençlik politikaları, merkezde gerçekleştirilen eğitimler ve projeler konusunda
merkezin yaptığı çalışmaları gözlemlemek
 Merkezimin hedef kitlesini ve çalışmalarını göz önünde bulundurarak, yeni eğitim
kursları ve program öneri hazırlamak
 Merkezin çeşitli gençlik ağlarına dahi olmasını ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliğini sağlamak
 Farkında mısınız Gençler Var! Proje Finali’nde (10-13 Ekim 2013) “Diyalog
Semineri” teknik ve organizasyon hizmetinde görev ve sorumluluk üstlenmek
 Projenin görünürlüğüne, yaygınlaştırılmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak

 Proje çıktılarının( E-bülten, Proje Kitabı, Sosyal Medya Kampanyası, Proje Forumu)
hazırlanmasına katkı sağlamak

Öğrenme Programının Kazanımları












Katılımcılar Örgün öğrenim ile yaygın öğrenim metotlarını bir arada kullanabilme
AB Eğitim ve Gençlik Programları hakkında detaylı bilgi
Proje döngüsü, yürütme, yönetme ve sürdürülebilirlik sürecine ilişkin deneyim
Bir AB Gençlik Projesinde görev ve sorumluluk alarak deneyim elde etme
Üniversitelerin gençlik ofislerinin işleyişine ve çalışmalarına ilişkin deneyim
Alanda çalışan bağımsız eğitmenler ve gençlik çalışanları ile tanışabilme ve ortaklık
kurabilme imkanı
Katılımcı Belgesi
Üniversitemizin gençlik çalışmalarına ilişkin görev yapan birimlerine destek hizmeti
300 Avro öğrenme programına destek hibesi
100 Avro Gidiş-dönüş ulaşım masraflarına destek hibesi
Proje kapsamında hazırlanan hediye paketi (proje çantası-bardağı-defteri-kalemi)

Finansal Koşullar:
1) Seçilen katılımcıların gidiş-dönüş yolculuk masraflarının karşılanması (100 Avro’ya
kadar)
2) Konaklama, yemek, temel ihtiyaçlara destek masrafı ( 300 Avro) ( Konaklama yerinin
ayarlanması katılıcıların kendi sorumluluğundadır.)
3) Ücretsiz İnternet, telefon, trama, fotokopi, fax ve diğer ofis malzemelerinin kullanımı
4) Proje finali tarihleri arasında ücretsiz yemek, konaklama, ulaşım biletleri-gidiş dönüş
imkanı.

Pratik düzenlemeler:
 Öğrenme programının uygulama yeri Akdeniz Üniversitesi Kampüsü ( Antalya) ve
Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi ( Adrasan/Antalya) ‘dır.
 Katılımcılar resmi tatil günlerinde izinlidir.
 Öğrenme Programı 1-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 Öğrenme hafta içi her gün 09:30-16:30 arasında gerçekleştirilecektir.
 Seçilen katılımcıların proje finali tarihlerinde (10-13 Ekim 2013) uygun olduğunu
taahhüt etmelidir. Proje finalinde mücbir sebep olmadıkça görev almayan katılımcı
programı tamamlamış sayılmayacaktır.
 Öğrenme programını başarıyla tamamlayan katılımcılara katılımcı belgesi verilecektir.
Öğrenme Programı (1-30 Ağustos 2013)
1.Hafta
Merkezin kuruluşu, yönetimi, işleyişi, uygulamalarını öğrenme
2.Hafta
Merkezde gerçekleştirilmesi hedeflenen yeni programlar ve eğitimler
geliştirme ve kamu kurumları/STK/ diğer gençlik ofisleri ile işbirliği
sağlama çalışmaları
3.Hafta
Proje çıktılarının( E-bülten, Proje Kitabı, Sosyal Medya Kampanyası, Proje
Forumu) hazırlanmasına katkı sağlama
4.Hafta
Farkında mısınız Gençler Var! Proje Finali’nde (10-13 Ekim 2013)
“Diyalog Semineri” teknik ve organizasyon hazırlıkları
Proje finalinde Farkında mısınız Gençler Var! Proje Finali’nde (10-13 Ekim 2013)
görevlendirilme “Diyalog Semineri” teknik ve organizasyon hizmetinde görev ve
sorumluluk üstlenerek AB Gençlik projesinde deneyim elde etme
İletişim
euromed@akdeniz.edu.tr

