SURVIVAL: Standing United in Rural Villages
23-31 Ağustos 2016 Pinhel, Portekiz

Proje Raporu

SURVIVAL Kapanış Yemeği, 30.08.2016

Proje Hakkında:
SURVIVAL: Standing United in Rural Villages with Innovation and Values is Erasmus+
Gençlik Programı Ana Eylem 1 kapsamında yürütülmüş olan bir gençlik değişimi projesidir.
Proje 7 ülkeden 37 gencin katılımıyla 23-31Ağustos 2016 tarihleri altında Pinhel, Portekiz’de
gerçekleşmiştir. Projenin temel konusu olarak gerçekleştirildiği bölge başta olmak üzere,
kırsal alanlarda kalkınmanın sağlanması ve bu bölgelerde yaşayan gençlere Erasmus+ başta
olmak üzere Avrupa Birliğince
sağlanan fırsatların tanıtılması seçilmiştir.
Kırsal yerleşim yerlerinde kalkınmasının sağlanamaması ya da çok yavaş ilerliyor olmasının
en temel nedenlerinden bir tanesi eğitim düzeyi ve iş imkanlarının yetersizliği nedeniyle
gençlerin büyük şehirlere göç ediyor olmasıdır. Proje kapsamında bu sorunun nasıl
çözülebileceği ve Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirilebilecek projeler ile
kırsal kalkınmanın nasıl desteklenebileceği soruları üzerinde durulmuş ve çözüm önerileri
üretilmeye çalışılmıştır.
Proje, temel amaçlarının yanında ayrıca gençlerin uluslararası ve Avrupa ortamına uyum
sağlamalarını desteklemeyi hedeflemiştir.

Projenin Hedefleri:
 Kültürel ve ırksal farklılıklar bakımından saygı ve anlayışın geliştirilmesi ve farklı
kültürden gençler arasında pozitif paylaşımın desteklenmesi.
 Katılımcıların başka bir dilde iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 Katılımcıların takım halinde çalışma ve sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 Kırsal kalkınma ve kırsal alanlarda girişimcilik konularında gençlerin bilgi ve
farkındalıklarının arttırılması

Koordinatör Kuruluş:
Associação Juvenil Falcões da Europa – EuroHawk, Portekiz

Proje Ortakları:
1. Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj, Croatia
2. Inceptus, Lithuania
3. Adefis Juventud Internacional, Spain
4. Asociatia Dezvoltarii Tinerilor Romani Eeropeni, Romania
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych, Poland
6. Yaşar Üniversitesi, Turkey

Proje Süresince Gerçekleştirilen Etkinlikler:
1.Gün:
Proje 23 Ağustos sabahı Pinhel Belediyesi ve koordinatör kuruluşun açılış konuşmalarının
aerdından, katılımcıların birbirlerini tanımalarını ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayan isim
ve buz kırıcı oyunları ile başladı. İlk oynanan isim oyunu ile her katılımcı kendi ve
oluşturulan çemberde kendisinden önce gelen kişinin ismini ve seçtiği kişisel hareketi
tekrarlayarak diğer katılımcıların ismini kısa bir sürede öğrenme fırsatı buldular. Ardından
oynanan buz kırıcı oyunlar ile bu bilgiler pekiştirildi ve katılımcılar birbirlerini daha yakından
tanıma imkanı buldular. İsim oyunları ve buz kırıcı oyunların ardından katılımcıların proje
hakkındaki korkuları ve beklentilerini ifade ettikleri “Tree of Expectations-Beklentiler Ağacı”
adlı etkinlik gerçekleştirildi.Ardından takım liderleri tarafından Erasmus+ Gençlik
Programının kapsamı, kültürlerarası öğrenme ve youthpass sertifikası ile ilgili soru-cevap
şeklinde sunumlar gerçekleştirildi.Öğle yemeğinin ardından şehir turu yapıldı ve bu tur
süresince gerçekleştirilen “City Quiz” adlı Pinhel’in tarihi ve gelenekleri ile ilgili bilgi
yarışması ile katılımcılar şehir hakkında daha fazla bilgi edinmiş oldular. Yorucu şehir
turunun ardından yapılan günlük değerlendirme ile projenin ilk gününe yönelik olumlu ve
olumsuz görüşler paylaşıldı.

2.Gün:
Projenin ikinci günü Hırvatistan ve Litvanya takımlarının liderliğinde gerçekleştirilen enerji
verici oyunlarla başladı. Ardından Pinhel İlkokulu’nun bahçesinde hazırlanmış olan havuzlu
parkurda “Games Without Frontiers” adlı olimpiyat oyunlarını ardıran oyunlar
gerçekleştirildi. Bu oyunda proje ekibi Pinhel Belediyesi’nin takımı ile farklı sportif alanlarda
yarıştı. Öğle yemeğinin ardından “Foto Safari” adlı oyunun tanıtımı yapıldı ve grup oyun
sırasında birlikte çalışmaküzere 6 kişilik takımlara ayrıldı. Ayrımın ardından takımlara Foto
Safari için biraraya getirmeleri gereken konular dağıtıldı. Günün geri kalanında katılımcılar
takımları ile çalışarak kendilerine verilen konularda tüm Şehri dolaşarak kendilerine verilen
konuları tasfir eden fotoğraflar çektiler. Tüm konulara ait fotoğraflar tamamlanmış olduğunda
takımlar bunları birarada bir kompozisyon haline getirerek ardından bu çalışmalarını diğer
takımlara sundular.

3.Gün:
Projenin üçüncü günü sabahında katılımcılar Pinhel’in kurtuluş gününü şehrin yerel haklı ile
birlikte kutlamak üzere şehir meydanında yerlerini aldılar. Kutlamaların ardından gençlere
Avrupalılık bilinci aşılamayı ve yerel halkı farklı kültürlerden gelen katılımcılarla
kaynaştırmayı amaçlayan “European Ctizenship Game” adlı oyun oynandı. Günün geri
kalanında katılımcılar tüm şehir çapında gerçekleşen kutlamalar kapsamında kurulacak olan
“Euro Tent”in hazırlanmasında rol aldılar.

4.Gün:
Projenin dördüncü günü Pinhel ile aynı bölgede yer alan Foz Coa nehrinde tekne gezisi ile
başladı. Geziye Foz Coa ve Pinhel Belediye başkanları da katılarak proje katılımcıları ile
kırsal bölgelerin temel sorunlarını paylaştılar ve bu sorunlara yol açan temel nedenler
hakkında katılımcılar ile istişare gerçekleştirdiler. Bu verimli gezinin ardından mağara
sanatının Avrupa’daki en eski örneklerinin yer aldığı açık hava müzesi gezildi.

5.Gün:
Türkiye ve Romanya takımları liderliğinde gerçekleştirilen hareketlendirici etkinlikler ile tüm
katılımcılar enerji topladıktan sonra projenin asıl konusu hakkında çalışılmaya başlandı. “
Shadowing Theather” adlı oyuniçin grup 5 takıma ayrıldıktan sonra her takıma diğerle
takımlardan gizli tutulmak üzere konular paylaştırıldı. Her takımdan kendilerine verilen konu
hakkında yedişer dakikalık tiyatro gösterileri hazırlamalarıistendi. Bu görevin en zor kısmı ise
herkesin oyundaki rollerini kendi dillerinde oynayacak olmalarıydı. Sergilenen her oyunun
ardından her oyuncuyu farklı bir milliyetten bir gölge taklit edecek şekilde oyunlar
tekrarlandı. Gölgeoyunların ardından her oyunun neyi anlatmayı hedeflediği hakkında beyin
fırtınası yapıldı ve diğer takımlar oyunlar ile ilgili görüşleriniaktardılar. Oyunlar
tamamlandıktan sonra tüm katılımcılar ile günün değerlendirilmesi yapıldı. Akşam yemeğinin
ardından Hırvatistan, Polonya ve Litvanya ‘dan gelen katılımcıların kendi ülkelerini,
kültürlerini, danslarını ve geleneksel yiyeceklerini tanıttıkları kültürel gece gerçekleştirildi.

6. Gün:
Proje hızla ilerlerken güne kırsal alanlarda işletmelerin nasıl kurulabileceğine yönelik
çalışmalarla başlandı ve kırsal alanlarda girişimcilik hakkında beyin fırtınası gerçekleştirildi.
Konu hakkında tüm katılımcılar fikirlerini ifade ettikten sonra Pinhel’de kurulmuş ve başarı
ile yürütülmekte olan işletme örneklerinden biri olan Pinhel Şarap Evi’ne gidildi. Akşam
yemeğinin ardından ise bu kez Romanya, İspanya ve Türkiye ‘den gelen katılımcıların kendi
ülkelerini, kültürlerini, danslarını ve geleneksel yiyeceklerini tanıttıkları kültürel gece
gerçekleştirildi.

7.Gün:
Güne kırsal alanlarda girişimcilik ve işletmeler ile ilgili atölye çalışması ile başlandı. Milli
gruplar karıştırılarak oluşturulan dört takım Pinhel’in kaynak ve ihtiyaçlarını analiz ederek
farklı girişimcilik fikirleri ürettiler. Üretilen bu fikirlerin projenin son gününde sunulması için
hazırlık yapıldı. Tüm takımlar kendi fikirlerini görserleştirmek üzere birer logo ve poster
hazırladılar. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra şehirdeki diğer başarılı işletme örnekleri olan
uçak parçası üzeten FLY Inc. ile kabuklu bademleri işleyerek satışa hazır hale getiren PABI
gezildi. Bu yorucu günün ardından ev sahibi olan Portekiz ekibinin organize ettiği kültürel
gece ile katılımcılar Portekiz kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldular.

8.Gün:
Projenin son gününde öncelikle tüm takımlar akşam yapılacak olan, üretmişoldukları
girişimcilik fikirlerinin final sunumları için hazırlıklarını tamamladılar. Ardından projenin
final değerlendirmesi gerçekleştirildi ve Youthpass sertifikası üzerinde çalışıldı. Final
sunumları ve projenin kapanış yemeği başlamadanönce katılımcılar çeşitli spor aktivitelerine
katılarak stres attılar. Günün sonunda ise Pinhel Belediye Başkanı ve yerel girişimcilerin
katılımı ile final sunumları ile kapanış yemeği gerçekleşti.

Katılımcılar:
Elif Nisan ÖZKÖK
Utku Can KARADENİZ
Alptuğ İNCE
Sena ZAİM
Asya Gizem SAYAR

