
                                                                                 

 

Proje Adı: Hayal Et İlham Al 

Proje No: 2017-2-TR01-KA105-047072 

SÜRE: 61 gün kısa dönem AGH 

YER- ZAMAN:      2018 Mayıs- Haziran Makedonya 

                               2018 Haziran-Temmuz Portekiz 

Katılımcı Sayısı: Her bir ülke- faaliyet için 2şer toplamda 4 kişi  

Proje Ortakları:  Kırklareli  İl Milli Eğitim Müdürlüğü-  Gönderen kuruluş( Türkiye) 

                             ''Center for Education and Development”- Ev sahibi(Makedonya) 

                              ''Associação Intercultural Amigos da Mobilidade'' – Ev sahibi  ( Portekiz) 

Katılımcı Seçim Süreci: 

1- Duyurunun Yapılması 

2- Başvuruların alınması. 

3- Seçilecek kişi sayısının 2 katı kadar adayın mülakata çağrılması 

4- Aşağıdaki kriterlere göre mülakatın yapılması 

-18-30 yaş aralığında olmak. 

- Alkol, sigara ve zararlı maddeleri kullanmamak. 

- Doğa ve çevre ile i lgil i konulara ve aktivitelere i lgisi olmak 

- Başka kültürleri öğrenmeye ve onlarla i letişim kurmaya açık olmak  

- Temel  düzeyde iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

- İşbirliği ve takım çalışmasına yatkın olmak. 

- Proje web sayfası yönetecek, makaleler yazıp tecrübelerini paylaşacak, fotoğraflar ve videolar yükleyebilecek 

bilgisayar becerilerine sahip olmak 

-Aktif, meraklı, açık fikirl i olmak 

- Sosyal yönden gelişmiş iyi i letişim becerilerine sahip olmak 

-sorumluluk sahibi olmak 

- Projeyi sağlıklı bir şekilde sonuna kadar tamamlayacak motivasyona sahip olmak 

- Ülkemizi ve kurumumuzu yurtdışında en iyi şekilde temsil edebilecek değerlere ve becerilere sahip olmak  

 

 



                                                                                 

 

Proje Faaliyetleri 

Gönüllüleri ağırlayacak kuruluşlardan biri olan ''Center for Education and Development- CED''un  bulunduğu 

Tearce/Makedonya’nın ve ''Associação Intercultural Amigos da Mobilidade''in bulunduğu Barcelos/Portekiz'in  

uluslararası konukları, çalışanları ve yerel topluluk arasındaki sürdürülebilirlik konularında bil inci arttırmaktır. 

Bunu, Tearce ve  Barcelos'un sürdürülebi lirlik politikasını devam ettirerek ve günlük faaliyetlerinde 

sürdürülebilirlik bilincini artırmak için yeni yolla r oluşturulacaktır. 

Gönüllüler Tearce ve Barcelos'ta  farklı yaş gruplarına yönelik (gençler ve yaşlılar) sosyal dahil etme, öğrenme 

becerilerinin gelişimi ve boş zaman aktiviteleri konularında görev alacak. Projenin dış ortam etkinlikleri ev sahibi 

kurumların bulunduğu yerdeki birkaç kurum ile ortak yürütülecek. Gönüllüler bu faaliyetlerin hazırlık, uygulama 

ve değerlendirme çalışmalarında görev alacaktır. Örnek faaliyetler; sanat sergisi, fuarlar, kermes, sportif ve 

kültürel faaliyetler, doğa ve çevreyi koruma gibi kampanyalar vb. faaliyetlerdir. Ayrıca idari işlerle i lgili yardımda 

bulunmak: poster hazırlamak, broşür tasarımı, sosyal farkındalığın artırılması, potansiyel sponsorluk arayışı, 

yabancı ülkelerle i letişim, Tearce ve Barcelos okullarında doğa ve çevrenin korunması, ekoloji, sağlıklı yaşam, 

boş zamanları değerlendirme, kültür alışverişi, eğitim, gönüllülük, AGH  gibi  konularda bilgilendirme 

yapacaklardır. 

- Ofiste lojistik destek (Malzemelerin sıralanması, bunları CED'den ve 'Associação Intercultural Amigos da 

Mobilidade'dan aktivite yerine ve geri ofise taşınması vb.) 

- Proje web sayfasının yönetimi (ofis personeline sosyal medya yardımı, projenin web sayfasını organize etme, 

makale oluşturma ve yayınlama, güncelleme, FB fan sayfanın düzenlenmesi vb)  

- Gençlerin gönüllü faaliyetlerini ve Avrupa Gönüllü Hareketini tanıtmak ve farklı kanalları kullanarak bu 

faaliyetleri yaygınlaştırmak, proje için fotoğraf ve video materyalleri, broşürler, logolar, afişler üretmek  

- Devam eden faaliyetlerde personele yardım etmek 

Proje görevleri: 

- Ev sahibi kuruluşların koordinatörlerine yardım etmek 

- Projemizi, Erasmus + programını sunma ve hem ev sahibi kuruluşta hem de eğitim kurumlarında AGH 

programına gençlerin katıl ımı için geçerli  fırsatların teşvik edilmesi için oturumlar organizasyon etmek  

- Bu proje i le i lgili faaliyetler yapmak (video, tartışma, gençlerle konuşma oturumları, gençler arasında 

gönüllülüğün farkındalığını artırmak için eğitim atölyeleri ve farklı kanalları kullanarak yaygınlaştırma, konuya 

dayalı tartışmalar, yardım organizasyonları, fotoğraf çekimleri, fi lm- projeksiyon gösterimleri vb.) 

- Çocuklar ve gençler için eğitim ve kültür atölye çalışmaları organize etmek  

- Kırsal kesimdeki i lk, orta ve l iseleri ziyaret etmek ve öğrenciler için eğitim atölyeleri yapmak  



                                                                                 

 

- Sağlıklı bir yaşam düzeninin geliştiri lmesi  için girişimler/outdoor/sportif faaliyetl er düzenlenmesi ve açık 

alanda herhangi bir spor veya hareket yapmanın öneminin vurgulanması  

- Yerel gençlerin belirl i dijital yeterliklerini geliştirmek için IT oturumları organize etmek (PC'nin temel kullanımı, 

internetin etkin kullanımı, iş başvuruları için gerekli  belgeler oluşturmak için özel programların kullanılması, 

kişisel ve mesleki gelişim için yararlı haberler ve geçerli  fırsatları içeren platformlar ve gruplar i le i lgili bilgi 

kazandırılması vb.) 

- Çevresel sorunların farkındalığını artırmak için açık hava etkinlikleri düzenlenmesi  

 

Faaliyet Takvimi 

1) 1. grup Makedonya’ya gidecek gönüllülerimizin seçiminin yapılması  

2)  Proje sosyal medya hesaplarının açılması 

3) 1. grup Makedonya’ya gidecek gönüllüler i le ayrıl ış öncesi eğitimi – AGH hakkında pratik yaşam 

bilgileri, faaliyetlerin gerçekleşeceği ev sahibi kuruluş, ülke, yaşam ve kültürleri hakkında bilgiler 

verilecek, gönüllülerin hakları ve proje süresince kurumlar arası koordinasyonun nasıl sağlanacağı tüm 

ortaklarca anlatılacaktır 

4)   Makedonya’ya 1. grup gönüllü gönderilmesi – Ev sahibi kuruluşta varış sonrası eğitimi  

5)   Gönüllülerimize anket çalışması yapılması, AGH faaliyetleri i le öz değerlendirmelerinin Kırklareli İl  

Mill i  Eğitime sunulması – ön görüşme, beyin fırtınası, fikir alışverişi ve anket i le tüm ortaklarda ara 

değerlendirme 

6)  1. grup AGH ‘ye katılan gönüllülerimizin Kırklareli'nde ziyaretler gerçekleştirerek tecrübelerini 

paylaşmaları 

7)   Portekiz için 2. grup gönüllüler i le ayrıl ış öncesi eğitim – AGH hakkında pratik yaşam bilgileri, 

faaliyetlerin gerçekleşeceği ev sahibi kuruluş, ülke, yaşam ve kültürleri hakkında bilgiler verilecek, 

gönüllülerin hakları ve proje süresince kurumlar arası koordinasyonun nasıl sağlanacağı  tüm ortaklarca 

anlatılacaktır 

 

8)   Portekiz’e 2. grup gönüllü gönderilmesi  - Ev sahibi kuruluşta varış sonrası eğitim 

 

9)   Gönüllülerimize anket çalışması yapılması, AGH  faaliyetleri i le öz değerlendirmelerinin gönderen 

kuruluşlara sunulması - ön görüşme, beyin fırtınası, fikir alışverişi ve anket i le tüm ortaklarda ara 

değerlendirme 

 

10)    AGH ‘ye katılan tüm gönüllülerimizin Kırklareli’nde toplantı / ziyaretler gerçekleştirerek tecrübelerini  

paylaşmaları  

 

11) Diğer Yaygınlaştırma faaliyetleri  


