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ERASMUS+ PROGRAMI GENÇLIK
ÇALISANLARINA YÖNELIK
HAREKETLILIK PROJELERI
Erasmus+ Programı, çeşitli alt eylemler ile Avrupa 
Birliği’nin gençlerin yurtdışında projeler aracılığıyla 
sosyal sorumluluk ve kültürlerarası öğrenme bilinci 
temelinde şekillenmiş faaliyetlere katılmalarını 
sağlayan bir destek mekanizmasıdır.

Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği kapsamında yer alan gençlik 
çalışanlarına yönelik hareketlilik projeleri gençlik 
çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin 
eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve 
aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli 
kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını 
sağlayacak faaliyetlerin değişimini destekler.

Erasmus+ dahilinde gençlere yönelik proje ve 
programları Türkiye’de yürütmekten sorumlu ana 
kuruluş, Ankara’da bulunan Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığıdır (Ulusal 
Ajans). 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiği 
özverili çalışmalarıyla programlardan birçok genç 
yararlanabilmiştir.

AB Gençlik Programı, üniversitemizde AB Merkezi 
tarafından yürütülmektedir. Yaşar Üniversitesi, 2005 
yılından beri koordinatör ve ortak kuruluş olarak 
Gençlik programı projelerinde aktif rol oynamaktadır.

Erasmus+ Gençlik Programı ile ilişkili 
ayrınıtlı bilgi için; http://genclik.yasar.edu.tr/

“CREATE, ACT AND MANAGE 
(CREACT-MENT)”
ERASMUS+ ANA EYLEM 1
BIREYLERIN ÖGRENME
HAREKETLILIGI- EGITIM KURSU
Erasmus+ Gençlik Programı Ana Eylem 1 projeleri 
kapsamında düzenlenen eğitim kursu “Create, Act, 
Manage (CreACT-Ment)”; Türkiye, İtalya, İspanya, 
Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Yunanistan, 
Slovakya ve Hırvatistan’dan 26 gençlik çalışanını 
bir araya getirmiştir. Proje 24 Şubat-3 Mart 2017 
tarihleri arasında İzmir’de Yaşar Üniversitesi 
koordinatörlüğünde, Yaşar Üniversitesi AB Merkezi 
gençlik çalışanları tarafından düzenlenmiştir.
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Projenin ana hedefleri; kültürlerarası diyalog 
çerçevesi altında yaratıcılık ve proje yönetimi 
konularında farkındalık yaratmak; gençlik 
çalışanlarının yaratıcı uluslararası projeler 
oluşturmaları için gerekli bilgi, yetkinlik ve 
davranışlar kazanmalarına destek olmaktır.

Proje, gençleri kendi organizasyonlarına ve 
projelerine yönelik strateji geliştirmeleri için 
güçlendirmeyi hedeflemiştir. Katılımcıların ufkunu 
açmak için, katılımcılar arasında yenilikçi örnekler 
ve iyi uygulamalar paylaşılmıştır. Eğitim kursunun 
tüm oturumlarında yaygın eğitim metotları 
kullanılmıştır.

Koordinatör KuruluS:
YaSar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi, 2001 yılında vakıf üniversitesi 
olarak kurulmuştur. Öğrencilerine birçok farklı 
alan ve disiplinde eğitim olanağı sunan Yaşar 
Üniversitesi, öğrencilerin eğitim alanları dışında 
sosyal sorumluluk, proje tasarım ve yönetim 
bilincini kazanmalarına da büyük önem vermekte, 
bu amaçla da Avrupa Birliği Merkezi desteği ile 
Erasmus+ programı dahilinde gençlik hareketliliği 
projeleri üretmekte ve uygulamaktadır. Yaşar 
Üniversitesi 2005 yılından beri Avrupa Birliği 
hibe destekli eğitim ve araştırma projelerine 
başarıyla katılmış, bu projelerde yerel, ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla ortaklıklar ve verimli 
çıktılar yaratmıştır. Araştırma ve işbirliği boyutunun 
yanında bu projeler kapsamında Yaşar Üniversitesi 
öğrencileri ve öğretim elemanları Avrupa’daki 
üniversite öğrencileri ile ortak çalışmalar 

yürütmekte ve yurtdışında gençlik ve araştırma 
projelerine katılma imkanını da bulmaktadırlar. 

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi projeleri 
ile ilgili detaylı bilgi  http://euc.yasar.edu.tr. 
sayfasında yer almaktadır. Yaşar Üniversitesi, 
gençlik değişimleri, gençlik çalışanlarına yönelik 
eğitim ve ağ kurma faaliyetleri ile farklı ülkeler ve 
organizasyonlarla ortaklıklar kurmuş ve kurmaya 
devam etmektedir.

 

Proje ORTAKLARI
• Vicolocorto (İtalya)

• Udruga Za Pomoc Mladima 
“Help” - Split (Hırvatistan)

• Inceptus (Litvanya)

• Associazione Di Promozione 
Sociale Joint (İtalya)

• United Societies of Balkans (Yunanistan)

• A.D.E.L. - Association For Development,  
Education and Labour (Slovakya)

• Asociacija Apkabink Europa (Litvanya)

• Asociacion Building Bridges (İspanya)

• Activar (Portekiz)

• Evropske Centrum Mladeze Breclav 
(Çek Cumhuriyeti)
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Proje Faaliyetleri:

BIRINCI GÜN
Projenin ilk gününde 
katılımcıların 
havaalanından 
alınıp, projenin 
gerçekleşeceği 
Karaca Otel’e 
yerleşmelerinin ardından tanışma oyunları ve 
eğitmenler tarafından yapılan açılış konuşmaları ile 
proje süreci başlamıştır. 

IKINCI GÜN
Projenin ikinci gününe başlarken oynanan 
tanışma ve isim oyunları ile katılımcılar birbirlerini 
daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. 
Sonrasında program ve organizasyon tanıtımı 
ile eğitim kursunun genel hedefleri açıklanmış, 
genel program tanıtımı yapılmış, eğitmenler 
kendini tanıtmıştır. Aynı zamanda, katılımcılardan 
beklenti ve endişeleri alınmıştır. Bu bağlamda, 
katılımcılardan kendi beklentileri doğrultusunda 

bir haftalık eğitim 
süresince kendi 
kişisel beklenti ve 
öğrenme haritalarını 
oluşturmaları 
ve grup olarak 
bu beklentilere 
ulaşmada ortak 
kararları içeren 

kuralların belirlenmesi istenmiştir. Böylelikle gruplar 
oluşturulup, takım çalışması yapılmıştır. 

Ardından “Yaratıcılığı Keşfet, Yaratıcılık ve 
Yaratıcılık Teknikleri” konuları üzerine aktif bir 
tartışma ortamı yaratılıp; sanat, tarih ve bilim 
dallarından olmak üzere yaratıcı ve sıra dışı 
örnekler paylaşılmıştır. “Enine Boyuna Düşünme” 
adı altında katılımcıları yaratıcı düşünmeye teşvik 
eden simülasyon uygulanmıştır. Proje kapsamında, 
projenin sonunda tüm katılımcılara verilecek olan 
Youthpass sertifikalarının, amaçları, hedefleri, ana 
yetkinlikleri içeren ve bu yetkinliklerin katılımcıların 
proje boyunca devam edecek öğrenme sürecinde 
nasıl yansıtacaklarına dair bilgilendirme yapılmıştır. 

Günün sonunda, günlük değerlendirme ve öğrenme 
gruplarıyla birlikte, eğitmenler eşliğinde günlük 
değerlendirme alınmış olup, katılımcıların gruplar 
halinde gün içerisinde öğrendiklerini paylaşmaları 
istenmiştir.

ÜÇÜNCÜ GÜN
Projenin üçüncü 
gününde eğitim 
salonunda, 
farklı yaygın 
eğitim metotları 
kullanılarak 
uluslararası 
düzeyde bir projenin öğeleri ve proje döngüsünün 
ana basamakları katılımcılara anlatılmıştır. 
Sonrasında, kültürlerarası diyalogun gençlik 
projelerinde önemi vurgulanmış, iyi bir takımın 
özellikleri üzerine tartışma ortamı yaratılarak, 
interaktif metotlar uygulanmıştır. 



9

Projenin ikinci gününde oluşturulan gruplarla 
birlikte, “Grup Yönetimi” adı altında önyargı-cesaret 
oyunları ile takım arkadaşlarına olan güven 
konuları işlenmiştir. Sonrasında katılımcılar kendi 
düzenledikleri iyi proje örneklerini paylaşmışlardır. 
Üçüncü günün sonunda, günlük değerlendirme 
grupları yapılmıştır.  

DÖRDÜNCÜ GÜN
Projenin dördüncü 
gününde eğitim 
salonunda, 
“Yaratıcı Strateji 
Geliştirme” 
çalıştayında 
yaratıcı ve 
yenilikçi 
stratejinin önemi 
vurgulanmış, 
gençlik çalışmalarında strateji oluşturma 
anlatılmış, kazan-kazan stratejisi yaygın öğrenme 
metotları ile uygulanmıştır. Sonrasında, “Sınırların 
Ötesinde Düşünme” isimli çalıştay dahilinde 
uluslararası seviyede takım olma bilincini öğrenen 
katılımcıların yaratıcılık üzerine egzersizler ile 
daha yenilikçi fikirler üretmeleri sağlanmıştır. 
“Kıt Kaynakların Yaratıcı Kullanımı-I” adı altında 
uluslararası bir proje uygulanmasında kaynakların 
yaratıcı kullanımı üzerine katılımcıların aktif 
katılımıyla olay çözümlemesi ve sunumu yapılmıştır. 
“Kendi Projeni Yarat I” çalışmasıyla birlikte, 
katılımcıların eğitim sürecinde öğrendiklerinin 
ışığında kendi belirledikleri temalar altında bir 
proje oluşturarak bu program için farklı metotlar 

geliştirmeleri istenmiştir. Projenin dördüncü 
gününün sonunda günlük değerlendirme 
yapılmıştır.   

BESINCI GÜN
Projenin beşinci 
gününde, Gençlik 
çalışmalarında 
deneyimli bir Sivil 
Toplum Kuruluşu olan 
Kızılay İzmir Şubesi’nin 
çalışanları katılımcılarla deneyimlerini paylaşmak 
üzere davet edilmiştir. Bu kapsamda, proje 
koordinatörü ve kurum gönüllüleri katılımcılar 
ile kurumlarının yerel ve uluslararası projelerini 
paylaşmışlardır. Sonrasında şehir merkezinde 
katılımcılara çeşitli görevler verilerek şehrin kültürel 
yerlerini keşfetmeleri ve yerel halkla iletişime 
geçmeleri sağlanmıştır. Akşam yemeğinin ardından 
kültürlerarası gece gerçekleştirilmiş, bu sayede 
katılımcılar kendi ülkelerinin yemeklerini, danslarını 
ve kültürlerini tanıtma fırsatı bulmuştur.

ALTINCI GÜN
Projenin altıncı 
gününde eğitim 
salonunda, “Zaman 
Yönetimi” konusunda 
metotların 
uygulanması ve 
projelerde zaman 
yönetimi ile ilişkili bir 
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çalıştay düzenlenmiştir. “Kriz Yönetimi ve Yaratıcı 
Çözümler” adlı çalışmada uluslararası projelerde 
ortaya çıkabilecek potansiyel krizler ele alınmış ve 
bunlara bulunabilecek yaratıcı çözümler interaktif 
metotlarla tartışılmıştır. “Gençlik Politikaları İçin 
Yenilikçi Çözümler “çalıştayı ile katılımcılar Avrupa 
düzeyinde gençlik politikaları konularında beyin 
fırtınası yapmışlar ve bu bağlamda yenilikçi fikirler 
üzerine grup çalışmalarında yer almışlardır. “Kendi 
Projeni Yarat II” çalışmasıyla birlikte, katılımcılar 
projenin dördüncü gününde başladıkları projelerini 
şekillendirmeye bu oturumda devam etmişlerdir. 
Projenin altıncı gününün sonunda günlük 
değerlendirme yapılmıştır.  

YEDINCI GÜN
Projenin yedinci 
gününde eğitim 
salonunda, 
“Görünürlük ve 
Çarpan Etkisi” adlı 
çalışmayla birlikte 
SALTO-GENÇLİK 
Katılım Kaynak 
Merkezi’nin “Dalgalar Yaratmak” 
isimli kaynağından yararlanılarak yaygın 
öğrenme metotları ile projelerde görünürlük ve 
çarpan etkisi konuları işlenmiştir. Sonrasında, 
katılımcıların projenin dördüncü ve altıncı 
günlerinde tasarladıkları projelerin sunumlarını 
eğitim süresince öğrendikleri metotları kullanarak 
hazırlamışlardır. Ardından, katılımcıların, yerel 
paydaşların ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile 

“Create, Act, Manage 
Eğitim Kursu Kapanışı 
ve Gençler İçin AB 
Fırsatları Çalıştayı” 
Yaşar Üniversitesi’nde 
düzenlenmiştir. Çalıştay 
kapsamında AB Gençlik 
politikalarına değinilmiş, 
Erasmus+ Gençlik 

Programı’nın gençlere sunduğu fırsatlar tanıtılmış 
ve projemiz görsel metaryallerle anlatılmıştır. 
Bu çalıştayın ardından, katılımcılar hazırladıkları 
projeleri Yaşar Üniversitesi’nin AB Proje yönetimi 
konusunda deneyimli akademisyenlerine 
sunmuşlardır. Katılımcılara, değerli akademisyenler 
tarafından proje çıktıları ile ilişkili geri dönümler 
verilmiştir.

 Projenin yedinci gününün sonunda, katılımcılara 
Youthpass Sertifikaları tören eşliğinde takdim 
edilmiştir. Akşam yemeğinin ardından Türk 
kültürünün, yemeklerinin, yöresel danslarının 
tanıtıldığı Türk Gecesi gerçekleştirilmiştir

SEKIZINCI GÜN
Projenin sekizinci ve 
son gününde, proje 
ile ilgili hem sözlü 
hem de yazılı genel 
bir değerlendirme ve 
kapanış yapılmıştır. 

Impressions 
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KatILIMCILARIMIZIN YORUMLARI

Bu sekiz günlük 
süreçte, sahile yakın, 
harika personeli 
olan çok güzel bir 
otelde konakladık. 
Projemiz isim 
oyunları ile başladı. 
Proje süresince 
yaratıcılığımızı 
kullanmamızı sağlayan 
birçok etkinlik ve atölye çalışması gerçekleştirdik. 
Bunlar arasında benim için en zoru ve eğlencelisi 
ise istediğimiz herhangi bir konuda yaratıcılığımızı 
kullanarak kolaj yaratmamız gereken çalışmaydı. 
Ayrıca proje boyunca biz katılımcılar olarak da bir 
çok oyun ürettik ve bu oyunlar aramızdaki bağlantıyı 
güçlendirmemize yardımcı oldu.

Projenin çıktılarından biri olarak, takım halinde 
çalışarak günlük hayatta uygulamak isteyebileceğimiz 
bir proje yaratmamız gerekiyordu. Grup çalışması 
kolay değildi ancak projemizi kısa süre içinde başarılı 
bir şekilde tamamlayarak, projenin yedinci gününde 
sunumumuzu yaptık. İşte bu Erasmus+ Gençlik 
Projelerinin en güzel yanlarından biri; sürekli yeni 
bir şeyler deneyimleme şansı bulabiliyorsunuz. Bu 
sekiz gün boyunca bir daha göreceğime kesinlikle 
emin olduğum muhteşem insanlarla tanıştım. Bu 
deneyimi herkese tavsiye ediyorum, çünkü hayatınızı 
değiştirecek!

                        Zuzana Nerudová, Çek Cumhuriyeti

Benim için sekiz gün süren bu eğitim sürprizlerle 
doluydu. Tamamen yeni şeyler öğrenmenin yanında 
farklı etnik ve kültürel köklere sahip bir sürü insanla 
tanıştım. Koordinatör kuruluş Yaşar Üniversitesi ve 
eğitmenler alanlarında çok deneyimli ve bilgiliydi. 
Ayrıca bizim için oldukça akıcı bir çalışma programı 
hazırlamalarının yanında, program içerisinde 
sürprizlere yer vermeyi de unutmamışlardı. 

Proje döngüsü yönetimi hakkında bilgi edinmek ve 
Erasmus+ programının sunduğu fırsatları daha iyi bir 
şekilde anlayabilmek projenin en güzel yanlarındandı. 
Ancak farklı kültürleri ve bakış açılarını öğrenmenin de çok 
zenginleştirici bir deneyim olduğunu da eklemek isterim.

Proje süresince çoğunlukla takım içinde çalışmış 
olsak da birey olarak kendimizi ifade edebilme 
şansı da bulduk. Kendi adıma konuşacak olursam; 
proje süresince başta çok kültürlü bir ortamda nasıl 
davranılması ve ortak amaca ulaşmak için nasıl 
hareket edilmesi gerektiği olmak üzere birçok şey 
öğrendim. 

Son olarak şunu belirtmek isterim ki, bu hafta 
şimdiye kadar 
içinde bulunduğum 
en yoğun eğitim 
etkinliklerinden 
biriydi ve proje 
süresince uzun 
süre yanımda 
taşıyacağım birçok 
deneyim edindim.

Javed Iqbal, Litvanya
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Hayatı boyunca bir 
şekilde Erasmus+ 
Programının 
bir parçasını 
deneyimlemiş 
kişiler büyük 
çoğunlukla 
bu bağlantıyı 
sürdürmeyi tercih 
eder. 

Eğitim kursumuz kendi açımdan ve zannediyorum ki 
diğer birçok katılımcı açısından aklımızdaki fikirleri 
ilk defa ciddi olarak ele aldığımız bir deneyim oldu. 
Çoğumuzun bu alanda profesyonel bir deneyimi yoktu. 
Bir proje oluşturma sürecinde hayal etme kısmının 
yanında gereklilikleri belirleme ve kriz yönetimini 
simülasyonlarla deneyimledik. Eğitmenlerin geri 
dönüşleri sayesinde çözümlerimizde neleri gözden 
kaçırdığımızı, eksik yönlerimizi fark ettik. Proje 
faaliyetlerinin sonunda bir yapboz gibi parça parça 
ele aldığımız fikrimiz somutlaşmıştı. Tabi ki Erasmus+ 
projesinin bir diğer getirisi olarak uluslararası bir 
ortamda birbirimizden yeni bilgiler öğrendik, kültürler 
tanıdık. Bunları sadece anlatarak değil bu bir hafta 
içinde beraber müziklerimizi çalarak, yemeklerimizi 
tadarak, grup çalışmaları yaparak yaşama fırsatımız 
oldu. Dolayısıyla bu kısa zamanda birçok şey 
paylaştığımız arkadaşlarımız oldu.

       

      Feride Sencer, Türkiye

Sekiz gün süren bu eğitimde farklı ülkelerden 
inanılmaz insanlarla tanıştık ve hep birlikte 
yaratıcılığımızı keşfetmeye çalıştık. Proje birçok ilgi 
çekici eğitimle doluydu. Bu eğitimler ile kültürlerarası 
öğrenmeyi bir grup içerisinde uygulayabilmeyi 
öğrendik. Ayrıca bu süreçte gençlik politikaları 
için yaratıcı fikirler bulmaya çalıştık, birbirimizi ve 
kültürlerarası farklılıkları keşfetme fırsatı bulduk ve 
proje döngüsü yönetimini öğrendik.

Proje süresince aldığım eğitimlerin ilerideki işim için 
de çok faydalı olacağına inanıyorum çünkü; zaman 
yönetimi ve yaratıcı çözümler üzerinde çalışma 
fırsatım oldu. Bununla birlikte sadece temel bazı 
fikirler üzerinden, kısa zamanda nasıl iyi projeler 
üretebileceğimi öğrendim.

Programımızın parçası olarak bir Sivil Toplum 
Kuruluşundan gelerek gençlik çalışanları alanında 
bizimle deneyimlerini paylaştıkları bir etkinlik 
gerçekleştirdik. Bize neler yaptıklarını ve gönüllü 
olmanın ne kadar güzel bir deneyim olduğunu 
anlattılar. Ayrıca bizim enerjimizi ve motivasyonumuzu 
arttırdılar. Bu sayede bir çok sosyal iletişim becerisi 
kazandığımızı söyleyebilirim.

İzmir’de geçirdiğimiz bu 
süre yalnızca öğrenmek ve 
projeler üretmekten ibaret 
değildi. Bunun yanında boş 
zamanlarımızda Türk kültürünün 
tadını çıkardık ve birbirimizi 
yakından tanıma fırsatı bulduk. 
Sonunda kendi Erasmus ailemizi yaratmış olduk.

                               Agniezska Vargova, Slovakya
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“Bu proje Erasmus+ 
Programı kapsamında 
Avrupa Komisyonu 
tarafından 
desteklenmektedir. 
Ancak burada yer alan 
görüşlerden Avrupa 
Komisyonu ve Türkiye 
Ulusal Ajansı sorumlu 
tutulamaz.”



YASar ÜNIVERSITESI
AB MERKEZI

euc@yasar.edu.tr 
https://www.facebook.com/yasareuc/ 

https://twitter.com/YasarUniEUC 

http://creactment.yasar.edu.tr/ 
0232 570 74 55


