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1. Metodoloji 

 

Gençlerin aktif katılımı Avrupa için önemli bir sorun. Avrupa ülkelerinin bugün, sosyal medya 

okuryazarlığı ve yerel medyada olumlu etkilere ulaşma şansı verecek topluluk medya becerileri ile 

güçlendirilmiş aktif gençlere ihtiyacı bulunmakta. Toplumsal medya hem yerel hem de Avrupa 

düzeyinde etki sahibi olmakta. Bu nedenle, Avrupa Birliği Üye Devletler ve komşu ülkeler bu 

konuda, topluma aktif katılım yoluyla gençlerin kapasitesini artırmak için işbirliği yapmaktadır. 

Medya okuryazarlığının artırılması, gençlerin kapasitesinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 

 

Toplumsal medya, gençlerin seslerini topluluktaki yerel medya eylemleriyle iletmek için 

kullanabileceği araçlar ve ağlar içermektedir. Avrupa Parlamentosu Toplumsal Medya’yı “Kar 

amacı gütmeyen ve bağımsız, sadece ulusal değil, aynı zamanda yerel güçten de öncelikli olarak 

kamu ve sivil toplumun çıkarlarına yönelik faaliyetlerde bulunan, her zaman sosyal değeri içeren ve 

kültürlerarası diyaloga katkıda bulunan açıkça tanımlanmış hedeflere hizmet eden ” bir değerler 

bütünü olarak tanımlamaktadır (Önerge no: 2008/2011 INI). 

 

Gençlerin medya eğitimlerine veya medya araçlarındaki uygulamalı destek faaliyetlerine sınırlı 

erişimi bulunmakta. Topluluk medya becerileri eğitimine erişim eksikliği gençleri etkiler ve 

mesajlarını halka veremezler. Bu konu, gençlerin amaçlarına ve bakış açılarına kamuoyu desteği 

kazanmak için aktif katılım süreçlerine katılımını sınırlamaktadır. Projenin fikri, gençlik topluluğu 

medya modelleri olarak eğitim yaklaşımlarını paylaşmak, yerel (belediyeler, mahalleler, 

dezavantajlı topluluklar vb.), ulusal ve Avrupa düzeylerinde iyi uygulamalar alışverişinde bulunmak 

ve gençlerin yerel topluluklara aktif üyeliğini şu şekilde bir süreçte güçlendirmektir:  

1. Sosyal medya okuryazarlığı ve topluluk medyası becerileri kazanın 

2. Kendi medyalarını kurmak için girişimcilik becerileri kazanma (yerel haber web sitesi, yerel 

topluluklar için bülten oluşturma, bloglar vb.) 

 

Proje, genç gönüllülerin topluluk medyalarını sivil topluma geliştirmeyi ve güvence altına almayı 

amaçlamaktadır. Proje, genç gönüllülerin toplumsal kalkınma transferi için toplum medyası 

yaklaşımları ve araçları tasarlayacak ve uygulayacaktır. 

 

Proje, genç gönüllülerin daha geniş kitlelere mesaj gönderebilmesi için topluluk medya becerileri 

eğitimine erişimi artırmayı amaçlamaktadır. 

 

Topluluk medya eğitim programı şunları içerir: 

1. Avrupa'daki topluluk medyası gönüllülük başvurularının son durumu hakkında literatür taraması 

2. Toplum medyası gönüllülüğüne aktif katılım konusunda gençlerin çevrimiçi anket analizi 

3. Gençlik pedagojik çerçevesi ve toplum medyası gönüllülük eğitimleri hakkında öğrenme çıktıları



 

4 

 

2. Literatür taraması – uygulamalar 

 

2.1 Literature taraması – Türkiye’den uygulamalar 

 

Uygulama 1 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe 

 Başlık: Network: Gençlik ve Katılım Projesi 

 Uygulama çeşidi: Eğitim ve çalıştay 

 İnisiyatif sahibinin adı: Istanbul Bilgi Üniversitesi 

 Hedeflenen gruplar: Gönüllüler, gençlik, STK temsilcileri 

 Uygulamanın özeti: “Ağ: Gençlik ve Katılım Projesi” nin amacı, gençlerin ve gençlerle 

birlikte çalışan sivil toplum kuruluşlarının kamuoyu tartışmalarına ve karar alma 

mekanizmalarına katılımını güçlendirmektir. Aynı zamanda gençlerin sosyal katılımının 

desteklenmesi hedeflenmiştir. 

Bu amaçlar için yürütülen faaliyetler arasında, genç vatandaşların katılımını güçlendirmek 

için farklı alanlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve tartışmaların geliştirilmesi ve paylaşımı yer 

almaktadır. Bu proje kapsamında iki yıl boyunca bir saha araştırması, dört akademik 

araştırma yapılmış, altı uluslararası çeviri kitabı taranmış ve gençlerin katılımı üzerine yeni 

tartışmalar açmak için üç çalıştay düzenlenmiştir. Proje boyunca gerçekleştirilen tüm 

faaliyetler proje sonunda düzenlenen uluslararası bir konferansta genç vatandaşlar, ilgili 

STK'lar ve karar vericiler ile paylaşıldı. 

 Uygulamanın etkisi: Network Projesi kapsamı Türkiye'de gençlerin sivil ve sosyal 

katılımları arasındaki ilişkinin politik ve ekonomik boyutları çerçevesinde incelenmiştir. 

Türkiye'de gençlerin karar alma mekanizmalarına aktif katılımı ve vatandaş olarak aktif rol 

almaları sağlanmaktadır. 

Gençlerin aktif katılımları için karar alma ve hizmet mekanizmalarına ve uygulamalarına 

erişimi incelendi. 

Önemli katılım mekanizmalarından biri olan gençlik ve STK'lar arasındaki ilişki incelenmiş, 

gençlik ve gönüllülük üzerine çalıştaylar düzenlenmiştir. 

Sosyal medyanın gençler arasında etkili katılım ve iletişim yolları olarak etkin kullanımı ve 

bu araçların karar almada gençlerin etkinliğini artırmak için nasıl kullanılabileceği üzerine 

çalıştaylar düzenlendi. 

 Website:  

http://www.sebeke.org.tr/ 

 Sosyal Medya linki:  

https://www.youtube.com/channel/UC3SpqYhpQgEiD0-DbkeDQUw 

 

 

 

http://www.sebeke.org.tr/
https://www.youtube.com/channel/UC3SpqYhpQgEiD0-DbkeDQUw
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Uygulama 2 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe/İngilizce 

 Başlık: Genç Gönüllüler 

 Uygulama çeşidi: Gönüllülük faaliyetleri, eğitimler 

 İnisiyatif sahibinin adı: Gençlik ve Spor Bakanlığı 

 Hedeflenen gruplar: Gönüllüler, gençler, gençlik çalışanları 

 Uygulamanın özeti: Genç Gönüllüler! "Kalbinizi verin" sloganı ile yola çıkanlar gönüllüler 

ve gençler için yeni buluşma yeridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin gönüllü olarak 

hizmet etmeleri için birçok gönüllü fırsat sunuyor.  

Herhangi bir genç bilgi, emek ve zamanı başkalarıyla paylaşmak isterse, sitede yayınlanan 

gönüllü reklamları takip edebilir. Sitedeki gönüllülük faaliyetleri eğitim, çevre, spor, kültür 

ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler, afet ve acil durum kategorileri ile ilgilidir. Kullanıcı, 

gönüllülük faaliyetlerini bulmak ve listelemek için arama yapabilir. 

 Uygulamanın etkisi: 

Proje, dünyanın farklı coğrafyalarında gençlik gönüllülük fırsatları ve ülkedeki gönüllü 

faaliyetler sunmayı amaçlamaktadır. 

Gönüllü olarak, gençler yoksul çocukların derslerine yardımcı olabilir, sokakları temiz 

tutabilir, hastaları ve yaşlıları ziyaret edebilir ve engelli insanların ve diğer yüzlerce gönüllü 

faaliyetin önündeki engelleri kaldırabilir. 

 Website:  

https://gencgonulluler.gov.tr/ 

 Sosyal Medya linkleri:  

https://gencgonulluler.gov.tr/Blog/ 

https://www.facebook.com/sendegonulver/ 

https://twitter.com/sendegonulver 

https://www.instagram.com/sendegonulver/ 

https://gencgonulluler.gov.tr/
https://gencgonulluler.gov.tr/Blog/
https://www.facebook.com/sendegonulver/
https://twitter.com/sendegonulver
https://www.instagram.com/sendegonulver/
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Uygulama 3 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe/ İngilizce 

 Başlık: Açık Radyo 

 Uygulama çeşidi: Toplum Radyosu  

 İnisiyatif sahibinin adı: Açık Radyo 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler 

 Uygulamanın özeti: Açık Radyo, özgür ve bağımsız bir radyo istasyonu, yaşamın her 

kesiminden yaklaşık yüz kişinin ortak bir çabasının meyvesidir. 

Yapısı, çalışma yöntemleri ve yayınları açısından demokratiktir. Temel insan haklarının ve 

temel özgürlüklerin evrensel olarak korunmasını teşvik etmeye çalışır. 

Hem ulusal hem de küresel düzeyde tüm hak organizasyonları, STK'lar ve temel kuruluşlar 

için bir platform ve "takas odası" olarak hizmet etmeye çalışır. 

Kültürel konulara büyük önem verir ve çok kültürlü, kültürler arası, çok etnik gruptan 

oluşan konularda geniş çapta yayın yapmaya çalışır. 

“Görüntünün arkasındaki görüntüyü” yakalamayı, yani hayatı olduğu gibi yakalamayı 

hedefler. 

Hava dalgalarını, müzik, haber ve kişiliğin eşsiz bir kombinasyonu olan bir sesle doldurmayı 

amaçlamaktadır.. 

Evrenin tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açıktır. 

 Uygulamanın etkisi: 

Open Radio’nun 25 yıllık yayını sırasında, yaklaşık 1250 kişiye rekor sayıda 1140 orijinal 

program üretildi ve yayınlandı.  

25 yıllık varlığı boyunca Açık Radyo, 1140'tan fazla programda katkıda bulunan, hayatın 

her kesiminden ve zengin çeşitli mesleklerden gelen 1250 kişinin (aynı zamanda 1140 

programda katkısı bulunan iş sahibi olmayan bireyler de dahil) yeteneklerini ve çabalarını 

ağırladı. 

Şu anda 212 programcı, her hafta 145'ten fazla farklı programla katkıda bulunuyor. 

 “Konuk konuşmacılar” ile birlikte her hafta 300'den fazla insanın radyonun mütevazı 

stüdyolarını ve koridorlarını “işgal ettiği” ve hepsinin genel “kargaşaya” katkıda bulunduğu 

kolayca söylenebilir. 

 Website:  

http://acikradyo.com.tr/ 

 Sosyal Medya linkleri:  

https://www.facebook.com/acikradyo  

https://twitter.com/acikradyo 

https://www.instagram.com/acikradyo/ 

https://www.youtube.com/user/AcikRadyo949 

http://acikradyo.com.tr/
https://www.facebook.com/acikradyo
https://twitter.com/acikradyo
https://www.instagram.com/acikradyo/
https://www.youtube.com/user/AcikRadyo949
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Uygulama 4 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe/İngilizce 

 Başlık: Genç toplumsal medya içerik üreticileri için Sosyal Girişimcilik 

 Uygulama çeşidi: Eğitim   

 İnisiyatif sahibinin adı: Ege Üniversitesi 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler ve gençlik çalışanları 

 Uygulamanın özeti: Proje, sosyal girişimcilik eğitiminin yaşam boyu bir öğrenme süreci 

olduğu felsefesine dayanmaktadır; bu girişimcilik, özellikle sosyal girişimcilik dezavantajlı 

alanlara odaklandığından, zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. 

Avrupa'nın medya okuryazar ve yetenekli ve yerel topluluklarında olumlu etki yaratacak 

kaliteli medya içeriği geliştiren aktif genç vatandaşlara ihtiyacı vardır. Gençler tarafından 

oluşturulan ve yönetilen Topluluk Medyası, Avrupa çapında aktif vatandaşlık ve sosyal 

sermaye geliştirmeye yardımcı olabilecek bir alandır. 

Bu bir Erasmus + Projesi idi ve ortaklar gençlik medya kapasitesini kullanarak sosyal 

girişimcilik alanında yeni beceriler geliştirdi. 

 Uygulamanın etkisi: 

Proje aşağıdaki alanlarda yerel toplulukların genç üyeleri için yeni eğitim modülleri 

geliştirdi: 

- Toplumsal Medya teknik becerileri 

- Girişimcilik becerileri 

- Topluluk, üyeler ve hedef grupların işbirlikçi katılımının yönetimi. 

 Website:  

https://www.communitymediamakers.eu/ 

 Sosyal Medya linkleri:  

https://www.facebook.com/groups/242336029543219/ 

https://twitter.com/seymmproject 

https://www.instagram.com/seymmproject/ 

https://www.youtube.com/channel/UCe2Rk6l_SkbMDx5uZx-nabg 

https://www.communitymediamakers.eu/
https://www.facebook.com/groups/242336029543219/
https://twitter.com/seymmproject
https://www.instagram.com/seymmproject/
https://www.youtube.com/channel/UCe2Rk6l_SkbMDx5uZx-nabg
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Uygulama 5 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe /İngilizce 

 Başlık: C@rma 

 Uygulama çeşidi: Gönüllülük faaliyetleri, projeler 

 İnisiyatif sahibinin adı: C@rma 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler ve gençlik çalışanları 

 Uygulamanın özeti: 

C@rma, sivil toplum kuruluşları için ücretsiz hizmetler geliştirmek için gönüllülere ve 

kurumsal fonlara dayanan, kâr amacı gütmeyen bir Türk sosyal girişimidir. C @ rma, 

profesyonellerin uzmanlıklarını Türk Sivil Örgütlerini nitel olarak desteklemek için birlikte 

kullanmalarına ilham vererek ve harekete geçirerek özel sektör ve sivil toplum arasındaki 

diyalogu geliştirir. (profesyonel bono gönüllüğü). 

 Uygulamanın etkisi: 

C @ rma Ekibi STK'larla tartışmak ve ihtiyaçlarını belirlemek için  zaman harcamaktadır. 

Onları desteklemenin ve gönüllüleri harekete geçirmenin üç yolu vardır: 

1. Platform: tüm kısa vadeli teknik projeler platformda listelenir. Bir logo tasarlamak, 

çeviri yapmak, hukuki danışmanlık vermek gibi bir Pro Bono gönüllüsü tarafından 

kolayca yapılabilecek tüm küçük projeleri bir araya getirir. Profil oluşturan her 

profesyonel kendi becerilerini listelemiştir. İstek yetenekleriyle eşleşirse, e-posta 

yoluyla otomatik olarak bilgilendirilir. 

Beyin fırtınası oturumları: Sivil toplum kuruluşlarının soruları var, uzmanlarla 

tartışmak istediği bir sorun, şöyle bir şey olabilir: “Basın bültenleri gönderdim ve 

asla yayınlamıyorlar”. “Bir yardım hattı kurmak istiyorum, nasıl başlarım, ne kadar 

zor?”, “Kuruluşum büyüyor ve bazı İK araçlarına ve yazılımlarına ihtiyacım var, 

hangisini seçmeliyim?”, Maraton koşusu ile para toplamak istiyorum, koşucuları 

nerede bulabilirim? 

2. Kurumsal proje: Sorun şu ki, sivil kuruluş çalışma şekillerini geliştirmekle çok 

ilgilenmekle birlikte, çoğu zaman yeni bir web sitesinde, yıllık bir raporda, doğru bir 

pazarlamada / bağış kampanyası, yasal yapıyı gözden geçirme vb. için yeterli zaman 

bulamamaktadırlar. Gönüllülerin onlara işleri nasıl yapabileceklerinin söylenmesi 

yeterli değildir, bunun gerçekleşmesi için onları düzenli olarak desteklemeniz 

gerekir. Bu nedenle, genellikle aynı şirketten, yönetimi tarafından desteklenen 8-10 

kişi, 4 ay boyunca kuruma yardımcı olmak için zamanlarının 2-3 saatini atayacaktır. 

Bu harika bir yoldur çünkü organizasyon ihtiyaç duyduklarını alır ve gönüllü için 

STK'nın ne olduğunu, zorluklarını ve motivasyonlarını gerçekten anlayabilirler. 

 Website:  

https://4carma.com/en 

 Sosyal Medya linki:  

https://4carma.com/en/carma_blog 

 

https://4carma.com/en
https://4carma.com/en/carma_blog
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Uygulama 6 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe/ İngilizce 

 Başlık: Gönüllü Kamu Hizmetinden Türetilmiş Yaygın ve Gayri Resmi Gençlik 

Öğreniminin Tanınması ve Validasyonu için Avrupa Sistemi 

 Uygulama çeşidi: Eğitim 

 İnisiyatif sahibinin adı: Yildirim Beyazit Üniversitesi 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler ve gençlik çalışanları 

 Uygulamanın özeti: 

"Euravon" bir Erasmus + Projesi idi ve gençlik gönüllüleri tarafından kendi deneyimleri 

sırasında, yaygın veya gayri resmi gençlik öğrenimi yoluyla edinilen beceri ve yeterlilikleri 

tanıyan, değerlendiren ve belgeleyen çevrimiçi sistemi (psiko-tutumsal, performansa dayalı, 

duygusal zeka, algı vb. testlerin yeniliği yoluyla) geliştirmeyi ve teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır. 

 Uygulamanın etkisi: 

Çevrimiçi eğitimler, genç gönüllüler tarafından kilit ve çapraz yetkinliklerin kazanılmasını 

destekledi ve gönüllülük ile gençlik eğitimi arasında bir köprü oluşturmuştur (yeterlilikler 

beyannamesi sistemi ile). 

Çevrimiçi eğitim platformu, genç ülkelerde gönüllüler için, açık bir yasal çerçevenin ve 

gönüllü ülkeler için ortak kuralların ve gönüllülerin açık kurallarının oluşturulmasını 

desteklemek amacıyla aşağıdaki konularla geliştirilmiştir: 

1. Öğrenmeyi öğrenmek 

2. İletişim 

3. Sosyal, sivil, kişilerarası yeterlikler ve yaratıcılık 

4. Yabancı dilde iletişim 

5. Dijital yeterlik 

 Website: 

 http://euravon.ybu.edu.tr/ 

 Sosyal Medya linki:  

https://www.facebook.com/Euravon-project-837588346309577/  

 

http://euravon.ybu.edu.tr/
https://www.facebook.com/Euravon-project-837588346309577/
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Uygulama 7 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe 

 Başlık: Gönüllü Yönetimi 

 Uygulama çeşidi: Eğitim ve projeler 

 İnisiyatif sahibinin adı: Gönüllü Hareketi  

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler ve gençlik çalışanları 

 Uygulamanın özeti: 

Gönüllü Hareketi çeşitli yaşlardaki insanlar için sosyal ve gönüllü fırsatlar sunmaktadır. 

Kuruluşun faaliyetleri genellikle 15-30 yaş arası gençleri (liselerden genç çalışan 

yetişkinlere kadar) içerir. Gönüllü Hareketi'nin koordinasyonu ve işbirliği ile yürütülen 

faaliyetler, çocuklardan yetişkinlere ve yaşlılara kadar olan insanları içerir. 

 Uygulamanın etkisi: 

Gönüllü Hareketi farklı unsurlara odaklanmaktadır; 

1) Gönüllülük: herkes için gönüllülük fırsatları vermek, organizasyon içinde ve dışında 

farklı gönüllü programlar düzenlemek. 

2) Hareketlilik fırsatları: Erasmus + / Avrupa Dayanışma Kolordusu programı üzerinde 

çalışan gençlere hareketlilik fırsatları sunmak ve farklı hareketlilik programları oluşturmak. 

3) Eğitim ve çalıştaylar: organizasyon kapasitesini artırmak ve vatandaşların aktif katılımını 

güçlendirmek, eğitim modülleri oluşturmak ve eğitim ve çalıştaylar düzenlemek. 

4) Yardım Projeleri: sosyal girişimcilik, aktif katılım, Avrupa vatandaşlığı, karar alma 

sürecinde yer alma, çeşitli projeler yürütme konusunda farklı yaş gruplarından gençleri ve 

yerel insanları güçlendirmek. 

5) Yardım Koşusu: Gönüllü Hareketi, kuruluştaki finansal konular ve finans yönetimi ile 

ilgili şeffaflığını ve güvenilirliğini kanıtlamak için bazı platformların ve derneklerin bir 

parçası oldu. İlgili platformlara üye olduktan sonra, gönüllülerimiz veya STK'mız dışındaki 

bazı gönüllü koşucular beyan edilen projelerimiz için yardım, farkındalık ve para toplamak 

amacıyla yardım çalışmalarına / maratonlara katılmaktalar. 

6) Burs: Gençleri birçok yönden desteklediğimiz için, geçen yıl dezavantajlı üniversite 

öğrencilerinin mali desteğini de ekledik. Gençleri üniversite eğitimleri sırasında 

desteklemek için bağış kampanyaları yürütüyor ve yardım çalışmalarına katılıyoruz. 

Bağışlar ve kendi organizasyon bütçemiz sayesinde, dezavantajlı üniversite öğrencilerine 

çalışmaları sırasında aylık burs verilmektedir. 

 Website:  

http://www.gonulluhareketi.org/ 

 Sosyal Medya linkleri:  

https://www.facebook.com/GonulluHareketi 

https://twitter.com/GonulluHareket 

https://www.instagram.com/GonulluHareketi/ 

https://www.youtube.com/user/GonulluHareketi 

  

http://www.gonulluhareketi.org/
https://www.facebook.com/GonulluHareketi
https://twitter.com/GonulluHareket
https://www.instagram.com/GonulluHareketi/
https://www.youtube.com/user/GonulluHareketi
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Uygulama 8 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe/ İngilizce/ Almanca/ Yunanca 

 Başlık: Medyayı Öğrenimi 

 Uygulama çeşidi: Eğitim ve projeler 

 İnisiyatif sahibinin adı: Youth Art Eğitim ve Araştırma Derneği 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler ve gençlik çalışanları 

 Uygulamanın tanımı: 

“Medya Okuryazarlığı Yoluyla Dijital İçerme İçin Yaşam Boyu Öğrenme” (Medya 

Öğrenimi) Sivil Toplum Diyalog Programı Eğitim Hibeleri kapsamında Türkiye 

Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen uzun vadeli bir projedir. 4 dilde bir 

Multimedya Öğrenme Platformu oluşturarak; uluslararası konferanslar, medya eğitimleri, 

yerel atölyeler düzenleyerek; Sivil Toplum Diyaloğu, Medya Okuryazarlığı, Dijital Dahil 

Etme ve Hayatboyu Öğrenme temalı videolar, broşürler ve bültenler yayınlayarak imkanı 

kısıtlı bireylerin ve özellikle gençlerin medya okuryazarlıklarının geliştirilmesini, böylelikle 

gençlerin istihdam edilme ve hareketlilik fırsatlarının arttırılmasını, genel itibariyle 

toplumun farklı kesimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan, Şubat 2016 – 

Mayıs 2017 tarihleri arasında 15 ay boyunca gerçekleşecek uzun soluklu bir projedir. 

 Uygulamanın özeti: 

Proje kapsamında uluslararası eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar düzenlendi.  

- Sivil Toplum Diyaloğu 

- Medya okur Yazarlığı 

- Dijital İçerme 

- Hayatboyu Öğrenme 

Amaç, düzenlenen çalıştaylar, eğitim kursları ve konferans temasıyla toplumun farklı 

bölümlerini bir araya getirmek ve bilgi aktarımı sağlamaktır. 

Videolar, podcast'ler ve bloglar özellikle çok dinamik ve etkileşimli bir şekilde bilgi tüketen 

gençlere hitap ediyor. Platformun nihai amacı, projenin öğrenme çıktılarını yaymaktır. 

 Website:  

http://learningmedia.eu/ 

 Sosyal Medya linkleri:  

https://www.facebook.com/LearningMediaEU 

https://twitter.com/LearningMediaEU 

https://vimeo.com/learningmediaeu   

 

http://learningmedia.eu/
https://www.facebook.com/LearningMediaEU
https://twitter.com/LearningMediaEU
https://vimeo.com/learningmediaeu
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Uygulama 9 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe 

 Başlık: Gençlik Bilgilendirmesinde Toplumsal Medya 

 Uygulama çeşidi: Eğitim, seminer 

 İnisiyatif sahibinin adı: Youth Art Eğitim ve Araştırma Derneği 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler ve gençlik çalışanları 

 Uygulamanın özeti: 

Erasmus + KA3 projesidir.  

Türkiye'nin 7 bölgesinde ve 1 Zirve'de eğitim ve seminerler düzenlendi. Projenin hedefleri 

aşağıdaki gibidir: 

- AB Gençlik Stratejisi Belgesi aracılığıyla gençleri halka açık anketler aracılığıyla 

bilgilendirmek, 

- Erasmus + Programını tanıtan yaratıcı videolarla gençlere yeni fırsatlar sunmak, 

- Gençlik politikalarında yeni politikalar geliştirmek ve önerilerde bulunmak. 

 Uygulamanın etkisi: 

Proje kapsamında gerçekleştirilen bölgesel eğitimlerden sonra Erasmus + Programı ve 

Eurodesk hakkında bilgi sahibi olan gençler, proje boyunca ele alınan farklı konular 

hakkında proje fikirleri geliştirmiş ve bunları gerçekleştirmek için girişimlerde 

bulunmuşlardır. Projemiz yeni projelerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ayrıca, 

imkanları kısıtlı gençlerin Avrupa Fırsatlarının farkına varmalarına ve yurtdışında 

hareketliliğe katılmalarına yardımcı olunmuştur. 

Projeye 31 farklı ilden toplam 170 katılımcı katıldı. Yaklaşık 20 video, 1000'den fazla 

fotoğraf, 250'den fazla sosyal medya paylaşımı yapılmış ve yaklaşık 2000000 kişiye 

ulaşılmıştır. Tüm proje çıktıları paylaşılmaya ve web üzerinde yayılmaya devam ediyor. 

Amaç, düzenlenen çalıştaylar, eğitim kursları ve konferans temasıyla toplumun farklı 

bölümlerini bir araya getirmek ve bilgi aktarımı sağlamaktır. 

 Website:  

http://youthart.org.tr/proje/ka3-genclik-bilgilendirmesi 

 Sosyal Medya linki:  

https://youtu.be/rEfWgg6Ki5Q  

 

 

http://youthart.org.tr/proje/ka3-genclik-bilgilendirmesi
https://youtu.be/rEfWgg6Ki5Q
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Uygulama 10 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe/ İngilizce 

 Başlık: Mor Çati Kadın Sığınma Evi Kurumu 

 Uygulama çeşidi: Eğitim, seminer 

 İnisiyatif sahibinin adı: Mor Çati Kadın Sığınma Evi Kurumu 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler ve gençlik çalışanları 

 Uygulamanın özeti: 

Şiddete maruz kalan kadınlar için yasal ve pratik destek sağlayan bir vakıf olarak kurulan 

Purple Roof, çevrimiçi bilgi paylaşmaya ve stratejileri tartışmaya devam ediyor. Ayrıca 

şiddete maruz kalan kadınlara yol gösterebilecek yöntemler ve kanallar ve böyle bir 

durumda ne yapılacağı, kadınlara uygulayabilecekleri yasal mekanizmalar anlatılmakta. 

"Mor Çatıdan danışmanlık almak isteyen kadınlar ilk olarak telefonda konuşuluyor. 

Kadınlar Mor Çatı'nın telefon numarasına Yönlendirme Yardımı servisi hattından kolayca 

ulaşabilir ve zaman zaman polis merkezi, kaymakamlık vb. tarafından Mor Çatı'ya 

yönlendirilirler. Broşürler ve basın yoluyla Mor Çatı adresine ulaşan kadınlar, telefon 

etmeden istasyona gelebilir, yüz yüze görüşmeden sonra seçenekler birlikte değerlendirilir. 

barınağa yönlendirilmeli ve işbirliği merkezinden psikolojik, sosyal ve yasal destek almaya 

devam etmelidir. "   

 Uygulamanın etkisi: 

Mor Çatı, geniş gönüllü ağı ile erkeklerin şiddeti ile mücadelesini sürdürüyor. Mor Çatı 

gönüllüsü olabilmek için bir atölyeye katılmak gerekiyor. Bu atölye çalışmalarında erkek 

şiddeti konusunda farkındalığı artırıyor, Türkiye'de bu mücadelenin tarihi hakkında bilgi 

paylaşıyor ve yasal düzenlemeleri güncelliyoruz. Ayrıca dayanışma merkezinde ve sığınma 

evinde yürütülen feminist yöntemler hakkında konuşuyoruz. Gönüllü çalıştayına katılmak 

sadece Mor Çatı'ya destek vermekle kalmaz, aynı zamanda gönüllülerin kendimizin kendi 

kendilerine yansımasına da katkıda bulunur. 

İnternet sitesi, öncelikle işbirliği merkezi, barınma evi brifingleri ve danışmanlık hattı 

dizinleri hakkında görsel ve yazılı materyalleri içeren ve kadınlara yönelik şiddetin 

kamuoyunu bilgilendirmek için tartışıldığı bir içeriğe sahiptir. 

 Website:  

https://www.morcati.org.tr/tr/ 

 Sosyal Medya linkleri:  

https://www.facebook.com/MorCatiVakfi/ 

https://twitter.com/morcativakfi 

https://www.instagram.com/morcati_vakfi/ 

 

https://www.morcati.org.tr/tr/
https://www.facebook.com/MorCatiVakfi/
https://twitter.com/morcativakfi
https://www.instagram.com/morcati_vakfi/
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Uygulama 11 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Türkiye 

 Dil: Türkçe/ İngilizce 

 Başlık: Rüyalar Akademisi 

 Uygulama çeşidi: Eğitim ve kamp 

 İnisiyatif sahibinin adı: Alternatif Yaşam Derneği (AYDER)  

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler ve gençlik çalışanları 

 Uygulamanın özeti: 

Sosyal ve fiziksel olarak dezavantajlı gençlerin ihtiyaçları, sosyal yaşama entegrasyonları 

konusunda farkındalığı artırmak ve dezavantajlı gruplar arasında ve hükümetler, yerel 

yönetimler ve özel sektör ile ortaklıkların geliştirilmesi amacıyla Alternatif Yaşam Derneği 

kuruldu; 

Düşler Akademisi (DA), AYDER tarafından UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı), Kalkınma Bakanlığı ve Vodafone Türkiye Vakfı ile herkes için engelsiz bir 

yaşam öngören bir sosyal sorumluluk projesidir. 

Projenin temel amacı, engelli ve sosyal olarak dezavantajlı gençlerin rekreasyon faaliyetleri 

yoluyla engelsiz bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Bireylerin sanat etkinliklerine ücretsiz 

olarak katılabilmeleri sağlanır. 

 Uygulamanın etkisi: 

Düşler Akademisi, gönüllülük deneyiminin iyileştirilmesini, farkındalığını arttırmak ve daha 

fazla genci sosyal farkındalık projelerine katılmaya teşvik etmek için gönüllülüğü tüm 

projelerde katma değer olarak vurgulamaktadır. Akademi, Türkiye'de gönüllülük kavramını 

güçlendirmek için gönüllülerin desteğinden de yararlanmaktadır. Alternatif Yaşam 

Derneği'nin tüm projeleri gönüllülük üzerine inşa edilmiştir ve dernek gönüllüleri sosyal 

sorumlulukta gelecekteki sosyal girişimciler olarak görmektedir.  

Sonuç olarak, Düşler Akademisi projesi katılımcılarını, eğitmenlerini / eğitmenlerini ve 

proje ekibini, her biri eşit haklara ve koşullara sahip olan değişim aktörleri olarak görür ve 

geleneksel bir gönüllü proje ekibi ilişkisi yerine bir aile ortamını teşvik etmeye çalışır. 

4000'den fazla öğrenci ücretsiz rekreasyon ve sanat etkinliklerine katılıp, onları profesyonel 

yaşama hazırlıyor ve iletişim becerileri, kişisel koçluk ve diğer kişisel gelişim kursları 

sunuyor. Profesyonel sanatlarda kariyer olanakları çalıştaylarımıza katılan gençlere açık 

durumdadır. 

- Müzik grubu “Sosyal Katılım Grubu” ünlü sanatçılarla birlikte Babylon'da (konserler 

için önemli bir mekan) sahne alıyor ve para kazanıyor. 

- Dreams Kitchen, birkaç büyük özel kuruma catering hizmeti sunuyor. 

- Düşler Girişimi çeşitli aşamalarda / yerlerde oyun oynar. 

- D-Film video, video klip ve çekimler yapar ve bunlarda işletmelere hizmet sunar. 

- Bu hizmetlerden kazanılan gelirler, Akademi'de çalışan özürlü personelin maaşlarını 

ve sosyal sigortalarını finanse etmek için kullanılır. 
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- Mayıs 2016'da engelli kişileri özel sektör ve yerel kurumların İK temsilcileriyle 

buluşturan “Kariyer Geçidi” etkinliğine katıldık. Engelli gruplar CV hazırlama, 

kendilerini ifade etme ve sorunsuz iletişim konularında eğitim aldı. 

- Düşler Akademisi, New York'ta düzenlenen “Engellilik ve Kalkınma” BM 

Toplantısında “İnovasyon Engelleri Kaldırır” etkinliği kapsamında uluslararası 

arenaya pilot proje olarak tanıtıldı. 

- DA, 23 ülkeden 150 proje arasında AB Komisyonu tarafından “Bu Sosyal Avrupa 

İnovasyon Yarışması” nda ilk 10 projeden biri seçildi. 

- “Herkes İçin Tasarım Vakfı” “En İyi Uygulama” ödülünü kazandık; Ödülü veren 

vakıf ise Barselona merkezli ve evrensel tasarımların uygulanmasındaki başarıları 

tanıyan bir vakıftır. 

 Website:  

http://www.ayder.org.tr/dusler-akademisi/ 

 Sosyal Medya linkleri:  

https://facebook.com/DuslerAkademy 

https://twitter.com/DuslerAkademisi 

https://instagram.com/duslerakademisi_istanbul 

https://www.youtube.com/user/DuslerAkademisi 

 

 

 

http://www.ayder.org.tr/dusler-akademisi/
https://facebook.com/DuslerAkademy
https://twitter.com/DuslerAkademisi
https://instagram.com/duslerakademisi_istanbul
https://www.youtube.com/user/DuslerAkademisi


 

16 

 

2.2 Literatür taraması – Bulgaristan’dan uygulamalar 

 

Uygulama 1 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaristan 

 Dil: Bulgarca/ İngilizce 

 Başlık: Vizyon İlerisi - STK'lar ve sosyal girişimler için medya ve tanıtım becerileri 

 Uygulama çeşidi: Eğitim 

 İnisiyatif sahibinin adı: Smokinya Derneği 

 Hedeflenen gruplar: Gönüllüler, gençler, STK liderleri 

 Uygulamanın özeti: 

Vizyon İleri, STK'lar ve sosyal girişimler için medya ve tanıtım becerileri üzerine bir eğitim 

kursudur. 8 günlük program boyunca katılımcılar medya okuryazarlığı hakkında bilgi sahibi 

oldular, tüm aşamalarda (yapım öncesi, yapım sonrası prodüksiyon) film yapımında pratik 

beceriler kazandılar, çevrimiçi videoları tanıtmanın ve yaymanın yollarını keşfettiler; Medya 

Okuryazarlığını hedef gruplarıyla birlikte çalışarak kendi yöntemlerine uyarladılar, Filibe 

merkezli sosyal girişimler ve kar amacı gütmeyen girişimler için bir tanıtım videosu 

hazırladılar. 

 Uygulamanın etkisi: 

Bu eğitim programı, katılımcıların yaparak ve yaptıklarını düşünerek öğrendikleri 

Deneyimsel Öğrenme yaklaşımına dayanmaktadır. İçerikte eğitimin içeriğini oluşturan 

LEGO tuğlaları olarak birbirine eklenen çeşitli yöntemler ve çalışma biçimleri içeren 

tamamen dinamik bir program oluşturmaktadır. 

 Website: 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-

calendar/download/salto%5Ctrainingcalendar%5Cmodel%5CDownload-

7320/smokinya_vision-ahead-training-course-in-bulgaria_003.pdf 

 Sosyal Medya linki: 

https://www.facebook.com/smokinyafoundation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/download/salto%5Ctrainingcalendar%5Cmodel%5CDownload-7320/smokinya_vision-ahead-training-course-in-bulgaria_003.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/download/salto%5Ctrainingcalendar%5Cmodel%5CDownload-7320/smokinya_vision-ahead-training-course-in-bulgaria_003.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/download/salto%5Ctrainingcalendar%5Cmodel%5CDownload-7320/smokinya_vision-ahead-training-course-in-bulgaria_003.pdf
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
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Uygulama 2 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaria  

 Dil: Bulgarca 

 Başlık: Dijital Medya için Medya Planlama 

 Uygulama çeşidi: Eğitim 

 İnisiyatif sahibinin adı: ABC Design and Communication Ltd. Sofya 

 Hedeflenen gruplar: Social medya içerik üreticileri, gençlik liderleri 

 Uygulamanın özeti: 

Eğitim, bütçe fonlarının verimli bir şekilde tahsisini de içeren, aynı zamanda seçilen 

medyaya profesyonel ve doğru tavsiyelerin sunulmasını da içeren İnternet için kaliteli 

medya planlaması sağlamaktadır. Eğitim, belirli hedef gruplara ve hedeflere göre bir 

medyanın, formların ve formatların geliştirilmesini içermektedir. Her vaka için özel 

ihtiyaçlarına en uygun kişiselleştirilmiş bir reklam stratejisi geliştirirler. 

 Uygulamanın etkisi: Her eğitimin bitiminden sonra, gelecekteki medya planlarında ve 

çevrimiçi kampanyalarda daha da iyi sonuçlar elde etmek için sonuçları yakından izler ve 

topluluk ve sosyal medya kampanyalarını analiz ederler. 

 Website: 

 https://abcbg.com/internet-advertising/mediaplan/ 

 Sosyal Medya linkleri: 

https://www.facebook.com/Web.Design.Bulgaria  

https://www.slideshare.net/abcbgcom  

https://www.youtube.com/user/TheABCdesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abcbg.com/internet-advertising/mediaplan/
https://www.facebook.com/Web.Design.Bulgaria
https://www.slideshare.net/abcbgcom
https://www.youtube.com/user/TheABCdesign
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Uygulama 3 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaristan 

 Dil: Bulgarca 

 Başlık: Topluluk inşa programı 

 Uygulama çeşidi: Eğitim 

 İnisiyatif sahibinin adı: Bulgaristan Kadınlar Fonu, Sofya 

 Hedeflenen gruplar: 16 yaş ve üstü ve kendilerini belirli bir yer, zaman, ilgi veya diğer 

özelliklerden dolayı insanları bir araya getiren aile çevresinden daha büyük toplulukların bir 

parçası olarak ilan eden (resmi üyelik veya önceki deneyime ihtiyaç duymayan) herkese 

katılım açıktır. Topluluk aynı değerleri paylaşır ve üyelerinin birbirine yakın ve aidiyet 

duygusu güçlü olması hedeflenir. 

 Uygulamanın özeti: Bulgaristan Kadınlar Fonu, topluluk liderlerini ve aktif vatandaşları 

topluluklarını birleştirme ve seferber etme çabalarında desteklemeyi, vatandaşların daha iyi 

bir kamu ortamı için işbirliğine yönelik girişimleri teşvik etmeyi, bir fırsat sunmayı 

amaçlayan yeni bir topluluk oluşturma programı başlatıyor ve bu vesile ile çeşitli topluluklar 

arasında iletişim ve değişim ve kadınların topluluk inşasına dahil edilmesini teşvik edilmesi 

sağlanmıştır.  

Programın temel amacı, devlet desteği tarafından ihmal edilen sosyal sorunların çözümlerini 

bulma sürecinde vatandaşlar arasında gayri resmi katılımı ve işbirliğini teşvik etmek ve 

desteklemektir. 

BKF’nin programı teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, 

topluluk oluşturma ve geliştirme üzerine bir seminerken, ikinci aşama, topluluklarının 

geliştirilmesi ile ilgili hayat fikirleri getirmek için seminer katılımcıları arasında burs 

dağılımını içerir. Programa uygun adaylar, yerel toplulukların, profesyonel toplulukların 

veya belirli ilgi alanlarına (ör. Ebeveynler, öğrenciler, engelli insanlar) dayanan 

toplulukların gayri resmi liderleridir. Programına başlamak için BKF, 23-26 Ocak 2020 

günlerinde yapılacak olan toplulukların inşası ve organizasyonuna yönelik iki günlük bir 

seminere katılım çağrısı yapıyor.  

 Uygulamanın etkisi: Toplulukların etkili bir şekilde nasıl yaratılacağı, geliştirileceği ve 

destekleneceği hakkında pratik ve teorik bilgi; diğer topluluk liderleriyle karşılaşmak ve 

fikir alışverişinde bulunmak ve yeni ortaklıklar kurmak için fırsatlar; seminerde kazanılan 

tema ve bilgileri geliştirmek ve uygulamak için proje finansmanı; topluluğunuzu ve 

projenizi tanıtma fırsatı sağlanmaktadır. 

 Website: 

https://bgfundforwomen.org/en/2019/11/18/bfw-starts-community-building-program/ 

 Sosyal Medya linkleri: 

https://www.facebook.com/bgfund.women  

https://twitter.com/fundforwomenbg 

https://www.youtube.com/channel/UC4OvbMmXrAbJ4_iOqKF0niQ 

 

 

https://bgfundforwomen.org/en/2019/11/18/bfw-starts-community-building-program/
https://www.facebook.com/bgfund.women
https://twitter.com/fundforwomenbg
https://www.youtube.com/channel/UC4OvbMmXrAbJ4_iOqKF0niQ
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Uygulama 4 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaristan 

 Dil: Bulgarca 

 Başlık: “Sosyal medya yoluyla yaygın gençlik girişimleri konusunda eğiticilerin eğitimi” 

kılavuz kitabı 

 Uygulama çeşidi: Kılavuz Kitap  

 İnisiyatif sahibinin adı: Gudevica Derneği 

 Hedeflenen gruplar: Gençler, işsizler, gönüllüler  

 Uygulamanın özeti: Kılavuz kitap, gençlerin işgücü piyasasında gerçekleşmelerini ve 

sosyal içerme ve sosyal medya yoluyla katılımlarını destekleme yetkinliklerini geliştirme 

alanındaki müdahaleler için kapsamlı bir modelin bir parçasıdır. Proje kapsamında 

geliştirilen ve test edilen ve bu el kitabının geliştirilmesine yol açan Müdahale Modelinin 

uygulanması (bkz. Proje materyalleri için Müdahale Modeli), sosyal medya alanındaki 

gençlik çalışmalarının kalitesini ve standartlarını gerçekten iyileştirmeye yardımcı olma ve 

böylece gençlerin karşılaştığı zorlukları karşılama potansiyeline sahiptir. 

 Uygulamanın etkisi: Gençlik çalışanlarının gençlere yeterli eğitim hizmetleri sunması için 

nitel eğitim süreci, eğitim sistemini gençlik çalışmaları ile ilişkilendirmenin anahtarıdır. 

Örgün eğitim ve yaygın öğrenim potansiyelini birleştirmek, tam teşekküllü gençlerin 

gelişmesine, tam potansiyellerinin keşfedilmesine ve geleceği düşünülerek adil bir toplum 

yaratılmasına yardımcı olabilir. 

 Website: 

https://www.gudevica.org/   

 Sosyal Medya linkleri: 

https://www.facebook.com/nc.future.now.2006/  

https://twitter.com/WeAreFutureNow 

 

 

https://www.gudevica.org/
https://www.facebook.com/nc.future.now.2006/
https://twitter.com/WeAreFutureNow
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Uygulama 5 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaristan 

 Dil: Bulgarca 

 Başlık:“Dijital ve Sosyal Medya” 

 Uygulama çeşidi: Eğitim programı geliştirme ve eğitim  

 İnisiyatif sahibinin adı: Ekonomi Üniversitesi, Varna 

 Hedeflenen gruplar: Öğrenciler ve gençlik 

 Uygulamanın özeti: Uzmanlık eğitiminin amacı, kuruluşun dış ve iç kitleleriyle iletişiminin 

sağlanması olduğu gibi, dijital ortamda pazarlama stratejileri, taktikleri, programları ve 

araçlarının yanı sıra planlama ve yönetim ile ilgili pozisyonları işgal ederken öğrencileri / 

gençleri hazırlamak ve işgücü piyasasında rekabetçi avantajlar sağlamaktır.  

Eğitimin uzmanlık alanında elde etmeyi amaçladığı temel bilgi, beceri ve yeterlilikler 

aşağıdaki yönlerde verilmektedir: Dijital pazarlama stratejileri, taktikleri ve araçları 

uygulamak; Kuruluşun izleyicileri ile iletişimini yönetmek; Bu ana dalını tamamlayan 

öğrenciler aşağıdaki organizasyon birimlerinde uzman ve / veya yönetici olabilirler: Halkla 

İlişkiler, Dijital Pazarlama, Online Reklamcılık, Sosyal Medya Pazarlaması, Dijital İletişim 

veya şu pozisyonlarda çalışmak: Metin Yazarlığı, Satış ve Reklam Organizatörü, Reklam 

Organizatörü , Fuar ve Fuar Sorumlusu, Sosyal Medya Yönetimi Uzmanı, Marka Müdürü, 

Hesap Müdürü, Müşteri İlişkileri Müdürü.  

 Uygulamanın etkisi: Eğitim sürecinin sonunda öğrenci / gençler aşağıdakileri başaracaktır: 

o Özerklik ve sorumluluk: 

 ekipler ve kaynaklar da dahil olmak üzere karmaşık mesleki faaliyetleri idari 

olarak yönetme yeteneğine sahiptir; 

 çeşitli etkileşimli ve tahmin edilmesi zor faktörlerin etkisi altında karmaşık 

durumlarda karar verme sorumluluğunu üstlenir; 

 yönetim faaliyetinde yaratıcılık ve inisiyatif gösterir; 

 ekip etkinliğini artırmak için başkalarını eğitme ihtiyacını değerlendirir; 

o Öğrenme Yeterlikleri: 

 şimdiye kadar edindikleri bilgi ve becerileri değerlendirerek kendi 

yeterliliklerini tutarlı bir şekilde değerlendirmek ve mesleki yeterliliklerini 

genişletmek ve güncellemek gerektiğini planlamak; 

o İletişim ve sosyal yeterlilikler: 

 uzmanlara ve uzman olmayanlara açık, anlaşılır fikirler, problemler ve 

çözümler formüle eder ve sunar; 

 Nitel ve nicel tanım ve değerlendirmelere dayalı yöntemler kullanarak 

konulara ilişkin tutum ve anlayışı ifade eder; 

 geniş bir kişisel bakış açısı gösterir ve başkalarıyla anlayış ve dayanışma 

gösterir; 

 en yaygın Avrupa dillerinden bazılarında tam iletişim; 

o Profesyonel yeterlikler: 
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 belirli görevleri çözmek için pazarlama verilerini toplar, sınıflandırır, 

değerlendirir ve yorumlar; 

 edindiği bilgi ve becerileri yeni veya bilinmeyen koşullarda uygulayabilir; 

 daha geniş veya disiplinler arası bir bağlamda analiz yapabilme yeteneğini 

gösterir; 

 yeni stratejik yaklaşımlar kullanır; çalışma sürecinde ortaya çıkan sosyal ve 

etik sorunlar hakkında kendi görüşlerini oluşturur ve ifade eder. 

 Website: 

https://old.ue-varna.bg/Uploads/markconsult@ue-

varna.bg/Training_Documentation/23148_Digitalni_I_Socialni_Medii_Master_RMK.pdf 

 Sosyal Medya linki: -  

 

https://old.ue-varna.bg/Uploads/markconsult@ue-varna.bg/Training_Documentation/23148_Digitalni_I_Socialni_Medii_Master_RMK.pdf
https://old.ue-varna.bg/Uploads/markconsult@ue-varna.bg/Training_Documentation/23148_Digitalni_I_Socialni_Medii_Master_RMK.pdf
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Uygulama 6 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaristan 

 Dil: Bulgarca 

 Başlık:“ Gençlik topluluğu medya faaliyetlerinin ve etkinliklerinin yönetimi” 

 Uygulama çeşidi: Eğitim programı oluşturma ve eğitim 

 İnisiyatif sahibinin adı: Burgaz Özgür Üniversitesi 

 Hedeflenen gruplar: Öğrenciler ve gençlik 

 Uygulamanın özeti: Kurs, topluluk medya festivalleri ve etkinliklerinin yeni nesil 

yöneticilerinin ortaya çıkmasını teşvik etmek için kuşaklar arası bir mentorluk programı 

içinde geliştirilmiştir.  

Müfredat, yaşlı gönüllülerin potansiyelinden yararlanmayı ve bu kültürel girişimlerin 

Avrupa'daki girişimlerinin başarılı olmasını sağlamak için yerel kültür organizatörleri 

festivalleri ve etkinlikleri arasındaki beceri eksikliğini ele almayı amaçlamaktadır.  

Kurs 12 modülden oluşur ve modül 8, toplum medyası ve sosyal medya gelişimine 

adanmıştır.  

 Uygulamanın etkisi: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar becerilerini geliştirdiler 

ve festivaller veya etkinlikler için nasıl plan ve teklif geliştireceklerini; festivaller veya 

etkinlikler için yenilikçi ve çekici konseptlerin nasıl geliştirileceği; çalışma ve analizlerin 

nasıl yapılacağı; gönüllü ekiplerin ve topluluk medyasının nasıl yönetileceği ve yönetileceği; 

kabin sahipleri / kiracılar, katılımcılar ve tedarik zincirlerinin nasıl yönetileceği; iş yönetimi 

ve etkinlik programları için ayrıntılı etkinlik planlarının nasıl geliştirileceği; kalite ve risk 

yönetimi planlarının nasıl geliştirileceği ve festivaller ve etkinlikler için pazarlamada sosyal 

medya potansiyelinin nasıl kullanılacağı öğrendiler. 

 Website: 

https://culturalfestivals.eu 

 Sosyal Medya linki: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://culturalfestivals.eu/
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Uygulama 7 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaristan 

 Dil: Bulgarca 

 Başlık: "Sosyal Medyada Avrupa Gençlik Diyaloğu" Eğitim Kursu 

 Uygulama çeşidi: Eğitim Kursu 

 İnisiyatif sahibinin adı: Youth HUB Bulgaristan 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, gönüllüler, Öğrenciler 

 Uygulamanın özeti: Dersin temel amacı öğrenciler, gençler ve gönüllüler gibi gelecekteki 

iletişim uzmanlarıyla tanışmaktır. Derste sekiz ders, sekiz alıştırma ve bir final tartışması yer 

almaktadır. Derslerin her biri iki astronomik saatin ardından öğrencilerin öğrendiklerini 

uygulamaya koymalarını ve kendi çalışma portföylerini oluşturmalarını sağlayan iki saat 

sürmektedir.  

Eğitim, AB bilgisini artırmayı, Avrupa kurumları ve Birlik vatandaşları arasında çevrimiçi 

iletişim fırsatları sunmayı ve internetteki sosyal medyadaki dijital teknikler aracılığıyla 

gençlik kültürlerarası diyaloğun Avrupa ölçeğinde pratik uygulanmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

 

Eğitim içeriği: 

1. Anahtar AB kurumları. Vatandaşların Avrupa'sı. AB İletişimi - Temel Belgeler, 

Yönler, Görevler, Hedef Kitleler - 2 saat + 2 saat alıştırma 

2. AB Gençlik Stratejisi - doğa, hedefler, hedefler. AB gençlik politikaları ve 

programları. Gençlerin toplum içinde kültürlerarası diyalog yürütmedeki rolü - 2 saat 

+ 2 saat alıştırma 

3. AB eyleminin başarısı için anahtar önkoşul olarak diyalog - Toplulukta gençlik 

kültürlerarası diyalogun geliştirilmesi için programlar ve girişimler - 2 saat + 2 saat 

alıştırma 

4. Halkla ilişkiler uzmanları için özel bir hedef kitle olarak Genç Avrupalılar. AB 

konusundaki bilgileri. Oluşum sürecinde Avrupa kimliği - 2 saat + 2 saat egzersiz 

5. Avrupa gençlik diyalogunun dili - sorunlar ve başarılar. Avrupalı liderler gençlerle 

diyalog halinde. Komisyon üyelerinin blog analizi - 2 saat + 2 saat alıştırma 

6. AB cephaneliğinde yeni bir olgu ve yeni bir IP aracı olarak sosyal medya - 

kullanılmış ve kullanılmamış fırsatlar. Gençlik Halkla İlişkiler Kampanyaları - 

Sosyal Medyada AB İyi İletişim Uygulamalarının Analizi - 2 saat + 2 saat alıştırma 

7. Web sitelerinde, sosyal ağlarda, forumlarda ve daha fazlasında sosyal medyada 

Avrupa kurumları. Çevrimiçi gençlik topluluklarını etkilemek için iletişim teknikleri 

ve kanalları. Gençler ve Avrupa kurumları (Avrupa Parlamentosu, Avrupa 

Komisyonu ve Bölgeler Komitesi) arasında çevrimiçi iletişim için yeni bir dijital 

platform oluşturma olanakları ve faydaları - 2 saat + 2 saat alıştırma 

8. Çevrimiçi topluluklarda kriz iletişimi ve güven oluşturma - 2 saat + 2 saat alıştırma. 
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 Uygulamanın etkisi: Eğitimdeki tüm katılımcılar, Avrupa Parlamentosu'nun 

Bulgaristan'daki Bilgi Bürosundan katılım sertifikası alacak ve en önde gelenleri 

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret edebilecek. 

 Website: 

http://youthub.bg/2016/10/obuchitelniya-kurs-evropejski-mladezhki-dialog-v-sotsialnite-

medii/ 

 Sosyal Medya linki: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youthub.bg/2016/10/obuchitelniya-kurs-evropejski-mladezhki-dialog-v-sotsialnite-medii/
http://youthub.bg/2016/10/obuchitelniya-kurs-evropejski-mladezhki-dialog-v-sotsialnite-medii/
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Uygulama 8 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaristan 

 Dil: Bulgarca 

 Başlık: Yeni Medya Elçileri 

 Uygulama çeşidi: Eğitim Kursu 

 İnisiyatif sahibinin adı: GEYC (Avrupa Değişimi için Gençlik Grubu) Araştırma Merkezi 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik, öğrenciler ve gönüllüler 

 Uygulamanın özeti: Sosyal medya, multimedya, halkla ilişkiler ve iletişim becerileri 

eğitimi. Başvuru sahiplerinin mükemmel İngilizce dil becerileri, iyi bilgisayar okuryazarlığı, 

sosyal medya ve multimedya araçlarını kullanma deneyimi, inisiyatif, yaratıcılık ve 

sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir. 

 Uygulamanın etkisi: Eğitimi başarıyla geçen kişiler İngilizce iletişim kurma becerisi; 

günlük olarak e-posta / Facebook ile iletişim kurma yeteneği; sosyal medya ve multimedya 

araçlarını kullanma konusunda temel deneyim; inisiyatif alma duygusu, yaratıcılık, 

sorumluluk ve kendi kendini yönetme becerilerine sahip olacaklar. 

 Website: 

https://nasoki.bg/ngo-geyc/ 

 Sosyal Medya linki: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nasoki.bg/ngo-geyc/
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Uygulama 9 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaristan 

 Dil: Bulgarca/ İngilizce 

 Başlık:“ Sosyal medya ve içerik pazarlaması” 

 Uygulama çeşidi: Eğitim 

 İnisiyatif sahibinin adı: London School of Public Relations, Sofya Şubesi 

 Hedeflenen gruplar: Herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.  

 Uygulamanın özeti: Bu kurs, sosyal medya ve içerik pazarlamasında işletmeniz için bir 

strateji geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Hangi karışımın ihtiyaçlarınıza en 

uygun olduğunu bulmak ve en iyi uygulamaları öğrenmek için farklı sosyal medya 

platformlarını (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, bloglar vb.) keşfedeceğiz. 

İnsanların işletmeniz hakkında (kuruluşunuz ve markalarınız) çevrimiçi olarak neler 

söylediğini ve olumsuz yorumlara karşı çıkmanın yollarını nasıl öğreneceğinizi 

öğreneceksiniz. 

Platformlarda başarılı çevrimiçi pazarlama promosyonlarının örnek olay incelemelerini ve 

bunları kendi sosyal medya pazarlama stratejilerinizi geliştirmede nasıl kullanacağınızı 

araştıracağız. 

Ayrıca, çevrimiçi verilerin zenginliğini nasıl kullanacağınızı, kampanya sonuçlarınızı doğru 

bir şekilde nasıl ölçeceğinizi ve gelecekteki şirket stratejilerini nasıl etkileyeceğinizi 

göstereceğiz. 

Kurs 6 modülden oluşmaktadır: 

o Çevrimiçi itibar yönetimi: giriş 

o İçeriğin önemi 

o Sonuçların ölçümü 

o Başarılı kampanyaların örnek olay incelemeleri 

o Krizde çevrimiçi itibar yönetimi 

o Strateji Geliştirme 

 Uygulamanın etkisi: Delegeler ekipler halinde çalışacak ve sosyal medya varlığı için bir 

strateji geliştireceklerdir. Bu, ek gerçek dünyadaki vakalarla desteklenecektir. Katılımcılar, 

işletmeleri için bir sosyal medya pazarlama stratejisi geliştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi 

ve araçları kazanacaklardır. 

 Website:  

https://bit.ly/2uIliLF  

 Sosyal Medya linki: - 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2uIliLF
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Uygulama 10 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Bulgaria 

 Dil: Bulgarca 

 Başlık:“Kelimeler ve Taşlar”  

 Uygulama çeşidi: Proje, eğitim kursu 

 İnisiyatif sahibinin adı: ISES 

 Hedeflenen gruplar: 

o Genç blogcular, sosyal medya aktivistleri, 18-30 yaş arası moderatörler ve gençleri 

çevrimiçi olarak harekete geçirme kapasitesi kanıtlanmış kişiler. Bu hedef grubu 

belirledik çünkü gerçek durum göz önüne alındığında, olası ve ortaya çıkan bir 

sonuç, izleyicinin nefret dolu içeriğe alıştığı, başkalarının nefret dolu inançlarının 

yardımıyla önyargıların oluştuğu, kendi seçtiği bir grupta konuştuğu ve yeni fikirler 

oluşturduğu veya orijinalini desteklediği bir kısır döngü yaratılmasıdır. Ancak, 

erdemli bir döngü oluşturmak da mümkündür. Yeni medya alanları, nefret 

söyleminin olumsuz etkilerine karşı koymak için harekete geçebilir ve onlara bunu 

yapmak için araçlar vermek istiyoruz. 

o  14-25 yaş arası gençler. Onları hedef grup olarak belirledik çünkü gençler artık Web 

2.0 neslidir: İnternet'i kullananlar çoğunlukla çeşitli yönlerine aşinadır ve bundan 

tam olarak yararlanabilirler. Akranlarına hitap edecek sitenin türünü, akranlarını 

etkileyen sorunların türünü belirleme olasılıkları daha yüksektir ve nesillerinin 

temsilcileri tarafından sıkça karşılaşılan nefret söylemi veya nefret lekeleri hakkında 

konuşabilirler. Gençler gençlik konularında uzmandır. Bu bağlamda, "profesyonel" 

siber-yenilgi eğitimcileri veya uzmanlarından önceliklidirler. Ancak internet 

kullanımına aşina olmalarına rağmen, gençlerin ve genel nüfusun çok azı her gün 

kullandıkları tekniklerin arkasındaki teknolojinin tamamen farkındadırlar. 

 Uygulamanın özeti: Projenin temel amacı, bu tür insan hakları ihlallerini tanımak ve 

bunlara karşı koymak için gerekli yetkinlikleri kazanmak için genç sosyal medya stratejileri 

/ yöneticileri, blog yazarları, çevrimiçi aktivistler ve gençlerden oluşan bir ekip oluşturarak 

çevrimiçi nefret söyleminde ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmektir. Projenin felsefesinin 

merkezinde, çevrimiçi alanın kamusal bir alan olduğu fikri vardır - toplumun geri kalanında 

olduğu gibi insan hakları buna uygulanır. Bu hedef, nüfusun bileşimi ve çevrimiçi nefret 

söylemine karşı siyasi eylemin farklı olması nedeniyle birinci şahıs nefreti yaşayan ülkeler 

üzerinde bir etkisi olacaktır. Bunu başarmak, bu alanda uluslararası işbirliğini teşvik etmek 

ve sürekli iyi uygulama alışverişini teşvik etmek için bir Avrupa ağı oluşturulmasına katkıda 

bulunacaktır. 

Proje faaliyetleri şunları içerir: 
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o İtalya'daki eğitmenler için genç sosyal medya stratejileri, blogcular, çevrimiçi 

aktivistler ve gençler için bir eğitim kursu düzenlemek ve bunu her ortak ülkede 

çoğaltmak. 

o Yerel çevrimiçi etkinlikler ve çeşitli etkinlik ve girişimlerle bir Gençlik Medya 

Kampanyası düzenlemek. Üretilen materyaller, daha hoşgörülü bir İnternet için en 

iyi nefret söylemi ve İnternet kullanıcılarının en iyi davranışları hakkında raporlama 

ve oylamaya olanak tanıyan "KELİMELER VE TAŞLAR" nefret söylemi ödülü için 

temel oluşturacak.  

 Uygulamanın etkisi: Dünyanın dört bir yanından genç blogcular, sosyal medya aktivistleri, 

topluluk yöneticileri ve moderatörler, proje içinde verilen eğitimin yanı sıra çevrimiçi ve 

çevrimdışı kampanya faaliyetleri sırasında sağlanan bilgilerden yararlanabilir, ancak 

başlangıçta esas olarak siyasi durumları ve nüfus kompozisyonları nedeniyle (çevrimiçi) 

nefret söyleminden acı çeken ülkelerin temsilcilerini çekmek istiyoruz. 

 Website: https://bit.ly/3a5g4JU  

 Sosyal Medya linkleri:  

https://www.facebook.com/wordsarestones/ 

https://www.instagram.com/wordsarestones/ 

https://bit.ly/3a5g4JU
https://www.facebook.com/wordsarestones/
https://www.instagram.com/wordsarestones/
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2.3 Literatür taraması –Avusturya’dan uygulamalar 

 

Uygulama 1 

 

● Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke:  Macaristan  

● Dil: İngilizce 

● Başlık: Akıllı Pilot Eğitimi  

● Uygulama çeşidi: Pilot Eğitimi   

● İnisiyatif sahibinin adı:  SMART 

● Hedeflenen gruplar: Topluluk radyosu, görme engelli insanlar, öğrenme güçlüğü çeken 

insanlar ve göçmen kadınlar. 

● Uygulamanın özeti: Bu pilot eğitimin amacı, geliştirilmiş eğitimi değerlendirmek ve 

SMART'ın bugüne kadar geliştirdiği eğitim modüllerinin geliştirilmesinin sonraki 

adımlarında önemli geri bildirimler elde etmektir. SMART, topluluk radyosu için radyo 

eğitimleri oluşturma fırsatı sunar. Bu amaçla SMART, topluluk radyosunda ilgili tüm 

sektörler için eğitim birimleri topladı. Bu eğitim birimleri ayrıca eğitimin özel hedef 

gruplarının özel ihtiyaçlarına yöneliktir.  

● Uygulamanın etkisi: Sadece belirli gruplara yönelik beceri ve metodolojileri uyarlamakla 

kalmaz, aynı zamanda ders ve tasarım konusunda eğiticinin eğitimini kolaylaştırmak için 

materyalleri ve kaynakları uyarlayarak sunarak, farklı yaklaşımları birleştirmeye yardımcı 

olur ve Toplumsal Medya yönetimi ve gönüllülüğünü daha da kolaylaştırır ve ulaşılabilir bir 

konu kılar. Proje aynı zamanda bir topluluğun dezavantajlı üyelerinin aktif sosyal 

katılımcılar olmalarını sağlamak amacı da taşır.  

● Website:   

http://www.amarceurope.eu/smart-pilot-training-in-budapest/ 

https://smart.radiotraining.eu/ 

 Sosyal Medya linki: - 

 

 

http://www.amarceurope.eu/smart-pilot-training-in-budapest/
https://smart.radiotraining.eu/
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Uygulama 2 

 

● Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke:  İspanya 

● Dil: İspanyolca 

● Başlık: ReMC  Toplumsal Medya İşağı 

● Uygulama çeşidi: Eğitim 

● İnisiyatif sahibinin adı: Red de Medios Comunitarios  

● Hedeflenen gruplar: Tüm toplum 

● Uygulamanın özeti: ReMC, kurumsal ve yasal alanda vatandaşların iletişim hakkının ve 

İspanyol Devletinde özgür ve toplumsal medyanın var olma hakkının geliştirilmesi ve 

savunulması için çalışmış ve bu haklar sadece siyasi beyanlar yoluyla değil İspanya 

telekomünikasyon pazarını düzenleyen yönetmelikte ve mevzuatta da düzenlenmiştir.  

Bu eylem, ReMC'ye katılan ortak dernekler ve ayrıca kendilerini iletişim ihtiyaçlarını 

karşılamaya ve üyelerinin bilgi ve ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasını sağlamaya 

yönelik biri olarak tanımlayan ve bölgesel, etno dilbilimsel veya çıkarları olan belirli 

toplulukların sorumluluğunu taşıyan özel kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Katılımcılar organizasyon komisyonu, kadın komisyonu, ifade özgürlüğü ve mevzuat 

komisyonu gibi farklı komisyonlarda çalışırlar. ReMC ayrıca, özellikle radyoda iletişim 

kurma haklarını kullanmak isteyenler için ayrıntılı radyo eğitim kılavuzları veya topluluk 

medyasının ilgisini çekmektedir. 

● Uygulamanın etkisi: Toplumun demokratikleşmesi, özgür ifade ve fikirlerin, fikirlerin ve 

bilgilerin yayılmasıyla derinleşir. Her türlü insan ve gruba çeşitli yollarla ulaşılmaktadır. 

İletişim hakkını savunmak, özellikle üçüncü sektörün medyasıyla iletişim kurmanın yanı 

sıra gazetecilerin ve iletişim kullanıcılarının birlikleri ile ve toplumun Üçüncü Sektörünün 

üniversiteleri, araştırmacıları ve birimleriyle de ağ kurarak bunun için gerekli koşulların 

lehine olduğu anlamına da gelir. 

● Website: https://medioscomunitarios.net/ 

● Sosyal Medya linki:  

https://www.facebook.com/remcreddemedioscomunitarios/  https://twitter.com/ReMC_org  

 

 

 

 

 

https://medioscomunitarios.net/
https://www.facebook.com/remcreddemedioscomunitarios/
https://twitter.com/ReMC_org
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Uygulama 3 

 

● Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Slovenya 

● Dil:  İngilizce/ Slovence 

● Başlık: Öğrenci Radyosu (RŠ) 

● Uygulama çeşidi: Ticari olmayan alternatif radyo istasyonu 

● İnisiyatif sahibinin adı:  Lubliyana Üniversitesi Öğrenci Topluluğu 

● Hedeflenen gruplar: Üniversite Öğrencileri 

● Uygulamanın özeti:  1969'dan beri öğrencilerin sahibi olduğu ve radyo istasyonunu 

yönettiği bir kurum. Öğrenci Radyosu, Lubliyana Üniversitesi öğrenci topluluğu tarafından 

işletilen, kar amacı gütmeyen, kentsel bir topluluk radyo istasyonudur.   

Sivil toplum, devlet ve siyaset, kültür, müzik, beşeri bilimler, üniversite ve öğrenci 

organizasyonunun faaliyetleri ile ilgili olayları kapsar. Bunu yaparken, insan haklarını ve 

demokrasiyi teşvik eden baskın güç kaynaklar (politik, ideolojik, dini, mali) açısından ; 

özgür konuşma, hoşgörü ve dayanışma ilkeleri için konuşma; azınlıkların ve ötekileştirilmiş 

grupların hakkının desteklenmesi yoluyla kritik bir mesafe tutmaya çalışmıştır. 

● Uygulamanın etkisi:  Öğrenci Radyosu, eski Yugoslavya'nın Avrupa Birliği'ne katılan ilk 

ülkesinde ifade özgürlüğünün mükemmel bir örneğidir. Tek başına uzun ömürlülüğü, eşsiz 

konumunu garanti eder, güçlü bir şekilde bağımsız bir felsefeye sahip bir topluluk radyo 

istasyonunun zaman içinde kendi hayatta kalması için kültürel gereksinimi yaratabileceğini 

gösterir. 

● Website:  

https://radiostudent.si/ 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215097 

https://www.culture.si/en/Radio_%C5%A0tudent_(R%C5%A0) 

● Sosyal Medya linkleri:  

https://www.facebook.com/radiostudent89.3 

https://twitter.com/radiostudent 

https://vimeo.com/channels/radio 

https://radiostudent.si/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215097
https://www.culture.si/en/Radio_%C5%A0tudent_(R%C5%A0)
https://www.facebook.com/radiostudent89.3
https://twitter.com/radiostudent
https://vimeo.com/channels/radio
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Uygulama 4 

 

● Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: İspanya 

● Dil: İspanya  

● Başlık: İspanya'da Gençler ve Üçüncü Sektör Medyası 

● Uygulama çeşidi: Araştırma projesi 

● İnisiyatif sahibinin adı: Alejandro Barranquero  

● Hedeflenen gruplar: Gençlik, üniversite öğrencileri 

● Uygulamanın özeti: İspanya'daki gençler ve Üçüncü Sektör Medyası arasındaki ilişkiyi 

analiz eden bir araştırma projesidir, proje bu konuya üç merkezi hedefle yaklaşmıştır.   

İlk olarak katılımcılar bu tür bir medyanın, köken, coğrafi konum, kurumların tanıtımı gibi 

özelliklerini sistemleştiren ve kurumların operasyonlarını, yapısı, karar alma ve 

değerlendirme mekanizmalarını, kaynak yönetimlerini ve finans sistemini ve vatandaş 

kollektifleriyle olan ilişkilerin yapıları içeren haritalamasını yaparlar. 

İkinci bir amaç olarak, gençlerin vatandaş iletişimi projelerine katılımını incelediler, dernek 

ve profesyonelleşme derecesi, içerik tasarımında ve proje genel yönetiminde bu tür medya 

ile kamu, özel ve eğitim kurumları arasındaki ilişki ve gençliğin ima derecesi gibi diğer 

değişkenleri araştırırlar.  

Üçüncüsü, sektörde uygulanan resmi ve gayri resmi eğitim süreçleri analiz edilerek, 

medyaya girilirken edinilen oluşumlar ile gençlerin günlük işlerinden ve onların 

danışmanlardan veya yaşlılardan ders almasından elde edilen oluşumlar arasında ayrım 

yapılmıştır. Bu hedef, bugün var olan eğitim programlarının kalitesini de değerlendirmiştir.  

● Uygulamanın etkisi: Çalışma, Üçüncü Sektör Medyasına katılım için mevcut eğitim 

programlarının geliştirilmesi için bir dizi öneri ile sonuçlandırılmaktadır.  

● Website:  

https://jovenesytercersector.com/ 

● Sosyal Medya linki: - 

 

https://jovenesytercersector.com/
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Uygulama 5 

 

● Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Avusturya 

● Dil: Almanca 

● Başlık: COMMIT – İleri Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık için Toplumsal Medya  

● Uygulama çeşidi: Eğitim  

● İnisiyatif sahibinin adı: İleri Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık için Toplumsal Medya 

Enstitüsü 

● Hedeflenen gruplar: Yetişkinler ve tüm toplum 

● Uygulamanın özeti: COMMIT, Avusturya'da ticari olmayan yayıncılık, yetişkin eğitimi ve 

araştırması arasındaki arayüzde yer alan diğer eğitim kurumudur ve topluluk medyasında 

görev yapanlar, ekip üyeleri ve eğitmenler için ülke çapında seminerler ve çalıştaylar 

düzenlemekte ve düzenlemektedir. Etkinlikler diğer tüm ilgili taraflara da açıktır.  

COMMIT eğitim, organizasyon ve geliştirme konularında topluluk radyoları ve TV'leri 

desteği sunar. 

● Uygulamanın etkisi: COMMIT, ticari olmayan medya ve ilgili alanlar bağlamında eğitim 

ve öğretimi teşvik etmek ve toplumsal güçlenmeye ve kültürel çeşitliliğe katkı olarak toplum 

medyasının sosyal rolünün önemi hakkında farkındalık yaratmak için eğitm ve tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirmeyi sağlar. 

● Website:  

https://www.commit.at/nc/veranstaltungen/ 

● Sosyal Medya linki:  

https://twitter.com/commit_at 

 

 

 

https://www.commit.at/nc/veranstaltungen/
https://twitter.com/commit_at
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Uygulama 6 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Almanya  

 Dil: Almanca 

 Başlık: WTV – der offeneKanalausWettin 

 Uygulama çeşidi: Atölye Çalışması, pratik çalışma 

 İnisiyatif sahibinin adı: Der OffeneKanalWettin 

 Hedeflenen gruplar: Tüm toplum 

 Uygulamanın özeti: WTV, vatandaşlar tarafından vatandaşlar için yapılan ticari olmayan bir 

televizyon. İlgilenen her vatandaş, Wettin vatandaş televizyon istasyonundan ücretsiz olarak 

teknoloji ödünç alma, filmi açık kanalda veya özel olarak evde kesme ve gerekirse yayın 

yapabilmeleri için tavsiye alma olanağına sahiptir. İçerik gereksinimi ve sansür yok yoktur.  

 Uygulamanın etkisi: İki proje haftasında, 8. sınıf Höhnstedt ortaokulu nefret söylemi 

konusunu ele aldı. Proje, gençlik ve medya merkezi Das Nest eV tarafından yürütüldü ve 

Weltwelter Saalekreis ağı tarafından alınan bir önlemle finanse edildi. 

Öğrenciler, nefret söylemiyle ilgili konularla ilgilenen çeşitli film formatlarının uygulanması 

üzerinde çalıştılar. Bu şekilde toplam 10 kısa film oluşturuldu: iki uzman röportajında 

öğrenciler medya eğitmenleri Lorenz Schill ve Christian Klisan ile röportaj yaptılar, iki 

açıklayıcı videoda öğrenciler nefret dolu konuşma ve sahte haberler olaylarını iki filmde canlı 

bir şekilde açıkladılar. Okul çocukları Nefret Söylemi ve ayrımcılıkla ilgili kurgusal öykülerle 

ortaya çıktı ve bunu iki ankette uyguladılar, okul çocukları sınıf arkadaşlarını, öğretmenlerini ve 

yoldan geçenleri nefret söylemiyle ilgili konularda inceledi. Buna ek olarak, iki grup okul tüm 

proje hakkında bir yapım hazırladılar. 

Küçük gruplardaki çalışmalar da, öğrencilerle nefret söylemi konusundaki deneyimlerini 

yansıtmak ve onlara nefret söylemiyle başa çıkmanın uygun yollarını öğretmek için kullanıldı. 

Çevrimiçi dünyadaki davranışların, Almanya'daki farklı sosyal grupların nasıl algılandığı ve 

tedavi edildiği konusunda da ciddi sonuçları olabileceği açıklandı. Nefret söylemi sıklıkla siber 

zorbalıkla, yani sosyal ağlar aracılığıyla bireylere karşı ayrımcılıkla da ilişkilidir. 

Her bir proje haftasının filmleri Cuma günü derslerde sunuldu ve önümüzdeki haftalarda 

Saksonya-Anhalt'taki Açık Kanallarda yayınlanacak ve YouTube'da yayınlanacak. 

 Website: 

https://wordpress.wettintv.de/ 

 Sosyal Medya linki:  

https://www.youtube.com/channel/UCG2M4cz0Q46QoJXEI0sH7Dw  

 

https://wordpress.wettintv.de/
https://www.youtube.com/channel/UCG2M4cz0Q46QoJXEI0sH7Dw
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Uygulama 7 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Almanya  

 Dil: İngilizce 

 Başlık: Youth4Media 

 Uygulama çeşidi: Toplumsal Medya TV İstasyonu 

 İnisiyatif sahibinin adı: European Youth4Media Network e.V. 

 Hedeflenen gruplar: Gençlik 

 Uygulamanın özeti: Youth4Media gençlik, topluluk medyası ve sivil toplum katılımı 

alanındadır. Üye kuruluşlar aktif Avrupa toplulukları ağını, gençlik kurumlarını, topluluk 

radyo / TV istasyonlarını ve ayrıca kültür ve medya merkezlerini oluşturur, iletişim ve sivil 

katılım için yerlerdir. Avrupa ortak kurumlarının gençleri birlikte, gençlik medya 

çalışmalarının sınır ötesi ağlarını organize ediyor. Görsel-işitsel medya aracılığıyla politik 

ve kültürlerarası diyalogu teşvik ederler.  

 Uygulamanın etkisi: Faaliyetlerin başlıca alanları siyasal ve medya eğitimi, sivil toplum 

katılımı, yaşam boyu öğrenme, medya üretimi ve medya eğitim kursları (video, ses, çapraz 

medya gazeteciliği, eğitici yeterlikleri, proje yönetimi), uluslararası gençlik işbirliği, 

kültürlerarası diyalog, dahil etme, Avrupa vatandaşlığıdır. Y4M çevrimiçi bir açık erişim 

multimedya işletmektedir.  

Y4M Ağı Münster'deki (ALM) sivil medya merkezi Bennohaus'ta bulunuyor. Bir topluluk 

medya TV İstasyonu ve özellikle çocuklar, gençler ve yaşlılar için tüm vatandaşlara açık bir 

medya pedagojik tesisidir. 

 Website: 

http://y4m.sargssyan.com/ 

 Sosyal Medya linki:  

https://www.facebook.com/youth4media 

https://www.youtube.com/channel/UClugQOzPIhq5uR2dX2OFAGQ 

http://y4m.sargssyan.com/
https://www.facebook.com/youth4media
https://www.youtube.com/channel/UClugQOzPIhq5uR2dX2OFAGQ
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Uygulama 8 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Güney Kıbrıs Rum Kesimi 

 Dil: İngilizce 

 Başlık: CCMC – Güney Kıbrıs Toplumsal Medya Merkezi 

 Uygulama çeşidi: Kıbrıs'ta topluluk medyası kurmak ve yerel organizasyonları ve topluluk 

gruplarını, mesajlarını görsel-işitsel prodüksiyonlar ve eğitim yoluyla daha geniş bir kitleye 

iletme konusunda desteklemek. 

 İnisiyatif sahibinin adı: Güney Kıbrıs Toplumsal Medya Merkezi 

 Hedeflenen gruplar: Öğrenciler, kadınlar ve gençlik 

 Uygulamanın özeti: CCMC sağlık, çevre, insan hakları, kadın, gençlik, eğitim, kültür ve 

daha birçok alanda çalışmaktadır. CCMC, üyelerine medya eğitimleri, özel destek, ekipman 

kredisi, video ve ses üretimi ve çeşitli işlevleri için bir topluluk alanı sağlayarak güç veriyor.  

 Uygulamanın etkisi: CCMC, medyayla ilgili çok çeşitli konularda sivil toplum, medya 

profesyonelleri ve halk için eğitim atölyeleri sunmaktadır. Temel amaçlarından biri, sivil 

toplumun medya becerilerini geliştirecek ve bireyleri kendi medyalarını oluşturma ekipmanı 

ve yeteneği ile güçlendirecek eğitim oturumlarının sağlanmasıdır.  

CCMC, topluluk temelli medyanın faydalarını mümkün olduğunca geniş bir kitleye 

tanıtarak ve üyelerine kendi mesajlarının kontrolünde medya becerileri kazanma fırsatı 

vererek çeşitli, kapsayıcı, işbirlikçi, şeffaf ve eşitlikçi olmaya çalışır.  

Ayrıca, çokkültürlülük ve çeşitliliğe katkıda bulunan prodüksiyonların oluşturulması ve 

yayınlanması yoluyla kitle iletişim araçları ve sivil toplum arasındaki ilişkileri geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

 Website: 

www.cypruscommunitymedia.org  

 Sosyal Medya linki:  

https://www.facebook.com/ccmc.cyprus/ 

http://www.cypruscommunitymedia.org/
https://www.facebook.com/ccmc.cyprus/
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Uygulama 9 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Yunanistan  

 Dil: Yunanca 

 Başlık: Trakya Günlük Gazeteleri  

 Uygulama çeşidi: Gazete 

 İnisiyatif sahibinin adı: Makedonya Gazeteciler Birliği 

 Hedeflenen gruplar: Üniversite öğrencileri ve gazeteciler 

 Kurumun özeti: Yunanistan'daki 800'den fazla medya profesyonelini temsil eden en eski ve 

en büyük gazeteciler birliğidir. Çalışma haklarını korumak, ifade özgürlüğünü desteklemek 

ve yüksek gazetecilik standartlarını korumak için çeşitli kampanyalarına katılan Uluslararası 

Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun (EFJ) tam üyesidir. 

ESIEMTH, EFJ’in Yürütme Komitesinde hizmet vermektedir, EFJ’in İş Hakları Uzmanları 

Grubu eş başkanıdır ve aynı zamanda EFJ’in Yayın Uzmanları Grubunda temsil 

edilmektedir. Sendikacılık meselelerine ek olarak, ESIEMTH üyelerine yaşam boyu 

öğrenme fırsatları sunma konusunda aktiftir, gazeteciliğin yıldırım hızında önemli teknolojik 

değişimler geçirdiğini ve gazetecilerin değişimi kucaklaması ve değişen talep ve zorlukları 

karşılamak için yeni beceriler öğrenmesi gerektiğini kabul eder. 

 Uygulamanın etkisi: ESIEMTH, üyelerine ve yerel medya topluluğuna Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri (BİT) alanındaki hızla değişen manzaraya uyum sağlama fırsatı sunmak için 

düzenli olarak Yeni Medya üzerine bir dizi seminer, konferans ve çalıştay düzenlemektedir.  

Geçtiğimiz on yıl boyunca ESIEMTH, aşağıdaki EQUAL projeleri olan çok sayıda AB 

programının ortağı olarak hizmet vermiştir:  

1. Toplumsal Medya Ağı - önyargılar, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığın 

üstesinden gelmek için toplumsal olarak yalıtılmış gruplara karşı ayrımcılıkla 

mücadele etmeyi ve kamuoyunu etkilemeyi amaçlamıştır;  

2. ZEFXI, ESIEMTH'nin sosyal açıdan savunmasız grupların işgücü piyasasına 

erişimiyle ilgili verilerin kaydedilmesinden ve derlenmesinden sorumlu olduğu iş ve 

aile yaşamını uzlaştırmayı amaçlayan bir topluluk girişimidir.  

 Website:  

http://www.esiemth.gr/ 

 Sosyal Medya linki:  

https://twitter.com/esiemth 

 

http://www.esiemth.gr/
https://twitter.com/esiemth
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Uygulama 10 

 

 Uygulamanın / eğitimin uygulandığı ülke: Yunanistan 

 Dil: İngilizce/ Almanca/ Türkçe/ Yunanca 

 Başlık: İşte Bu!  

 Uygulama çeşidi: Eğitim ve atölye 

 İnisiyatif sahibinin adı: Militos Emerging Technologies & Services 

 Hedeflenen gruplar: Kırsal alanlarda ve izole alanlardaki kadınlar genç ve yaşlı insanlar 

 Kurumun özeti: Uzmanlığı özellikle iş geliştirme, iletişim, yaygınlaştırma, medya ilişkileri, 

etkinlik yönetimi ve bilgilendirme kampanyalarını içerir.  

‘İşte Bu’ projesi, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) kapsamında 

uluslararası uzman bir konsorsiyum tarafından geliştirilen ve 11 uzman aktörden oluşan ve 

Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa finanse edilen 36 aylık bir girişimdir. Gönüllülere 

dayanan yenilikçi yaklaşımlar ve iyi uygulamalar kullanarak, BİT becerilerini modern 

hayata katılabilmeleri için geliştirerek sosyal risk gruplarındaki insanlara fayda sağlamayı 

amaçlayan “İşte Bu” projesi, gençlerin, kadınların ve yaşlı grupların kendi gelişimlerine 

odaklanmalarını hedefler. 

Nihai hedef, gönüllü grupların BİT araçlarına ve materyallerine erişim, kullanım ve fayda 

konusunda yardımcı olmalarını sağlamaktı. 

 Uygulamanın etkisi: “İşte Bu” gönüllü ağı, becerilerini yükseltmek ve informel öğrenme 

yöntemleri (yani gönüllüler aracılığıyla mentorluk yapmak) yoluyla anahtar dijital 

yeterlilikler kazanmak isteyen Avrupa vatandaşlarına, becerilerinin kalitesini artırmak, 

modern zorlukları karşılamak için yardımcı olur ve kendileri ve yakın çevresi için yaşam 

kalitesini yükselterek, yaşam ve istihdam edilebilirlik sunar. 

Proje, gönüllülerin kullanımı ile ilgili kilit yenilikçi yaklaşımları ve iyi uygulamaları ve 

uygulanan yöntem, mekanizma, materyal ve araçları tanımlamıştır. Gönüllüler ve risk 

gruplarının mevcut BİT materyallerine erişimi ve bunları kullanmasını, mevcut BİT 

materyallerine erişimini kolaylaştırma ve bunları daha hızlı, basitleştirilmiş ve dostane bir 

şekilde desteklemek için kullanılan tüm belirlenmiş iyi uygulamalar proje kapsamında 

işlenir. Katılımcılar yeni edindikleri BİT becerilerini günceller ve geliştirirler. 

 Website: 

 http://www.militos.org/ 

 Sosyal Medya linkleri:  

https://www.facebook.com/militos.official/ 

https://www.flickr.com/photos/militos 

https://www.youtube.com/user/MilitosTeam/ 

http://www.militos.org/
https://www.facebook.com/militos.official/
https://www.flickr.com/photos/militos
https://www.youtube.com/user/MilitosTeam/
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3. Çevrimiçi anket analizi 

 

“Toplumsal Medya Gönüllülüğü” projesi konsorsiyumu Türkiye, Bulgaristan ve Avusturya'daki 

gençlerden veri toplamak için anket hazırladı. Bu, toplum medyası gönüllüleri için bir eğitim 

programı geliştirmeyi amaçlayan projenin araştırma aşamasının bir parçasıdır. Anket, gençlerin 

gönüllü olarak eğitim ihtiyaçlarını anlamak ve konuyla ilgili daha fazla eğitim için herhangi bir 

potansiyel ihtiyaç belirlemek için yapıldı.  

 

3.1 Veri Toplama 

 

Nicel araştırma yaklaşımını benimseyen çalışmanın verilerinin toplanmasında anket yöntemi 

uygulanmıştır. Hazırlanan anket formu, özellikle gençlerin de dahil olduğu gençlerin bilgi ve 

tutumlarını ölçen 16 örtük ve açık sorudan oluşuyordu:  

- Kişisel bilgiler 

- Gönüllülük seviyeleri 

- Topluluk medyası kullanımı  

- Eğitim modüllerinin içeriğine yönelik öneriler. 

 

3.2 Veri Analizi 

 

Türkiye, Bulgaristan ve Avusturya'dan gençlerden tam olarak cevaplanan 408 anket kontrol edilmiş 

ve istatistiksel analiz kullanılarak araştırma verilerinin analizi yapılmıştır. Araştırma verileri kesin 

istatistikler ve karşılaştırmalı analizlerle yorumlanmış, tablolar ve grafikler kullanılarak 

özetlenmiştir. 

Türkiye, Bulgaristan ve Avusturya örneklemlerinde yer alan katılımcıların demografik özellikleri 

incelendiğinde, çalışmada belirlenen tüm demografik varyantlara ilişkin örneklerin temsiline 

ulaşıldığı söylenebilir. Bu bağlamda, örneklemin cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi ve mevcut mesleği 

ile ilgili ülkeler tarafından karşılaştırmalı bulgular aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.  

Mevcut araştırma örneklem grubu 205'i Türk (% 50), 101'i Bulgar (% 25) ve 102'si Avusturyalı (% 

25) olmak üzere 408 katılımcıdan oluşmaktadır. 

Yaş, cinsiyet ve eğitim durumu değişkenleri ile değerlendirildiğinde, katılımcılar yaş grupları 18-29 

(% 69) arasında değişen, çoğunlukla erkek (% 58) ve lisans veya daha yüksek dereceli eğitim 

durumlarına sahip ( % 58) olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Mevcut mesleklerle değerlendirildiğinde katılımcıların çoğu öğrenci (% 52) veya çalışandır. (% 28).   

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 84) herhangi bir kuruluştan bağımsız olarak bir kuruluş altında 

veya sadece kişisel olarak / arkadaşlarıyla gönüllü olmuştur.  
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Çoğunlukla çevre, sosyal hizmetler, gençlik çalışmaları, toplum medyası, gençlik kulüpleri, eğitim 

ve hayırseverlik ile ilgili gönüllü faaliyetler üzerinde çalışmışlardır. Bu gönüllü katılımcılar, 

gönüllülük faaliyetleri sırasında toplumu daha iyi hale getirmek için genellikle topluluk medyasını 

(% 65) kullanmaktadırlar. 

  

Kullanılan bu gönüllülerin toplumsal medya araçları türleri çoğunlukla bir radyo / TV / YouTube 

kanalı / Facebook grubunda (% 33) bir kampanya oluşturmak / yönetmek / katılmak veya gazete ya 

da çevrimiçi haber portalı için yayınlar / yazılar oluşturmaktır (% 24).  

Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 95) gönüllülük faaliyetleri için topluluk medyası kullanımının 

önemli olduğunu düşünmektedir. 
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Katılımcıların sadece birazı gönüllülük (% 12) sırasında toplumsal medya faaliyetlerine hiç 

katılmamıştır ve diğer gönüllüler sosyal medya (% 31), internet (% 25), yazılı basın (% 12), açık 

hava medyası (% 11) veya gönüllülükleri sırasında toplumsal medya faaliyetleri olarak yayın 

medyasını (% 9) kullanmıştır.  

 

Hayır kurumu veya yardım toplumu (bağımsız çalışmalar veya bir STK altında) için “toplumsal 

medya aracılığıyla” gönüllü olarak deneyimleme yoluyla değerlendirildiğinde, katılımcıların çoğu 

bir aydan fazla deneyime sahiptir (% 71). Bu gönüllülerin% 21'i 1 ila 3 yıl arasında deneyime 

sahiptir ve% 34'ü topluluk medyası aracılığıyla 3 yıldan fazla gönüllü çalışmaktadır.  

Programla ilgili talep edilen ve ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesi için sorulan soruda, 

katılımcıların topluluk medyasını kullanarak gönüllülükte etkili olabilmeleri için ihtiyaç duydukları 

en önemli beş beceri: dijital iletişim becerileri, sosyal medya kampanyalarının yönetimi, yaratıcılık , 

motivasyon ve dijital tasarım becerileri olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Katılımcıların çoğu (% 75) gönüllü çalışmalarına başlamadan önce herhangi bir topluluk medya 

eğitimine katılmamıştır. Gönüllülük çalışmalarına başlamadan önce bir topluluk medya eğitimine 

katılan gönüllüler (% 25), çoğunlukla çevrimiçi materyallere (% 45) dayalı kendi kendine çalışmaya 

kaydolmaktadır. 

 

Çok sayıda katılımcı toplum medyası gönüllülüğü (% 80) konusunda uzmanlaşmış bir eğitime 

katılmakla ilgilenmektedir ve konferans, gösteri ve sunum yerine formatlar yerine pratik örnek (% 

22), egzersiz (% 21), video (% 16) veya vaka ( 13%) eğitimleri tercih etmişlerdir. 
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3.3 Sonuç 

 

- 18 ila 29 yaşları arasındaki gençler için toplumsal medya gönüllü eğitim programı 

geliştirilebilir.  

- Pedagojik çerçeve ve öğrenme çıktıları lisans veya eşdeğeri düzey için hazırlanmalıdır.  

- Eğitim programı çevrimiçi öğrenme platformunda geliştirilebilir, çünkü katılımcılar 

çoğunlukla üniversite öğrencileri veya çalışanları olacaktır.  

- Gönüllülüğün temeli hakkında ayrıntılı bilgi vermek gerekli değildir çünkü katılımcıların 

çoğu bir kuruluş altında veya daha önce bağımsız olarak gönüllülük yapmıştır.  

- En çok tercih edilen gençlik gönüllülük alanları:  

o Çevre (ağaç dikme, çöp toplama vb.),  

o Sosyal Hizmetler (dezavantajlı kişilere yardım, topluma hizmet vb.),  

o Gençlik Çalışmaları (serbest zaman aktiviteleri, eğitime ek organizasyonlar vb.),  

o Toplumsal Medya (Online kampanyalara katılım, bir ortak sebebe binaen blog açma 

vb.),  

o Gençlik Kulüpleri (e.g. Üniversite veya topluluk kulüplerine katılım vb.)  

o Eğitim ( dezavantajlı topluluklar üyelerine özel ders verme vb.). 

- Katılımcıların sırasıyla aşağıdaki alanlarda bilgi ve becerilerini artırmak için öğrenme 

hedefleri ve eğitim içeriği geliştirilebilir:  

o Sosyal medyada bir kampanya oluşturma / yönetme / katılma (twitter, Facebook 

grupları, YouTube, Vimeo, Pinterest vb. Gibi sosyal medya için katkıda bulunma, 

düzenleme veya içerik oluşturma)  

o Haber, gazete veya çevrimiçi haber portalı için yayınlar / katkıda bulunmak (web 

siteleri, çevrimiçi haber portalları için içerik eklemek, düzenlemek veya içerik 

oluşturmak  

o Sosyal bir amaç için bir vlog veya blog açma 

o Gazete, dergi, dergiler, reklam panoları, tabelalar, farkındalığın artırılması için dış 

mekan duyuruları için katkıda bulunma, düzenleme veya yayınlama vb. 

o TV / radyo gibi yayın ortamları (radyo veya TV için katkıda bulunma, düzenleme 

veya yayın yapma)  
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- Katılımcıların dijital iletişim becerilerini, sosyal medya kampanyalarının yönetimini, 

yaratıcılığını, motivasyonunu ve dijital tasarım becerilerini artırmak için eğitim içeriğini 

geliştirmek daha iyidir. 

- Katılımcılar daha önce çevrimiçi materyallere dayalı kendi kendine çalışmayı kullandılar, 

böylece çevrimiçi öğrenme platformlarını kaydedip takip edebileceklerdir. 

- Eğitim materyalleri ders, gösteri ve sunum yerine pratik örnekler, alıştırmalar, videolar veya 

vaka formatları olarak hazırlanabilir. 

- Proje ortakları tarafından üç eğitim birimi geliştirilmelidir ve proje başvuru formunda 

yazılan eğitim birimlerine aşağıdaki konuların eklenmesi iyi olacaktır.  

o Ekran ve medya teknikleri 

 Ekran ortamı için araçlar ve yazılımlar (bilgisayar ve mobil cihazlar için) 

 Görsel tasarım ve üretim 

 Sosyal medyada kampanya oluşturma ve yönetme 

 Gazete veya çevrimiçi haber portalı için haberler, yayınlar hazırlama 

 Sosyal bir amaç için bir vlog veya blog oluşturma 

o Toplumsal medya yönetimi 

 İletişim teknikleri 

 Topluluk medyasına giriş 

 Dijital toplumsal medya yönetimi 

 Basılı toplumsal medya yönetimi 

 Görsel-işitsel toplumsal medya yönetimi 

o Gençlik gönüllülüğünü yönetmek  

 Gönüllülüğün değerleri 

 Gönüllülerin motivasyonu 

 Gönüllü topluluklar oluşturma 

 Gönüllülük programı planlama ve gönüllü iş tanımlarının geliştirilmesi 
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4. Pedagojik çerçeve ve öğrenme çıktıları 

4.1 Eğitim planının bileşenleri 

Toplumsal medyanın ve diğer bilgi sağlayıcıların yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerini anlama ve 

kullanma süreci ile ilgilidir. 

Eğitimcilere ve gençlere / öğrencilere çeşitli medya ve teknolojilerin nasıl çalıştığı, nasıl 

kullanılabileceği, bilgiyi nasıl düzenledikleri ve anlam yarattıkları ve sundukları bilgileri nasıl 

değerlendirecekleri konusunda bilinçli ve eleştirel bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmakla 

ilgilidir. 

Aynı zamanda medya, bilgi ve teknolojinin etik kullanımının yanı sıra demokratik ve kültürlerarası 

diyaloğa katılımı da içerir. 

Topluluk medya eğitimi hem içerik alanı hem de öğretme ve öğrenme biçimidir; sadece teknik 

becerilerin edinilmesi değil, aynı zamanda eleştirel bir çerçeve ve yaklaşımların geliştirilmesi ile 

ilgilidir. 

•  kavramsal ve organizasyonel bir çerçeve 

•  bilgi üretimi ve kullanımı 

•  medya metinleri ve bilgi kaynağı 

•  medya izleyicileri 

•  demokratik söylem ve sosyal katılım 

•  müfredat adaptasyonu yaklaşımları ve sınıf için pedagojik yaklaşımlar (metinsel analiz, 

bağlamsal analiz, örnek olay, çeviri, simülasyon ve üretim). 

 

4.2  Pedagojik yaklaşım 

 

Gençleri / öğrencileri vatandaşlar ve tüketiciler olarak rollerine hazırlamak ve demokratik 

söylemlere etkin katılım için bir fırsat olarak görmek üzere eğitim verecek tüm eğitimciler için 

gerekli bir tavsiyedir. . 

Gençlerin / öğrencilerin deneyimleri, çıktıları ve yorumu eğitimci tarafından kontrol edilen bir 

süreçten ziyade eleştirel bir analiz, üretim ve diyalog sürecine katılan bir deneyim olmalıdır.  

Öğrencilerin bulundukları yere gelmeleri için eğitimcilerin ve gençlerin / öğrencilerin 

yeterliliklerinin geliştirilmesinde de önemlidir. 

 



 

47 

 

Gençlerin / öğrencilerin medya ve bilgi teknolojilerini anlama ve kullanımıyla ilgili bilgi edinme, 

her sınıf için en uygun pedagojik yaklaşımın belirlenmesine yardımcı olacak önemli bir başlangıç 

noktasıdır. 

Modüllerin her birinde, eğitim materyali uygun yapı içermelidir, böylece öğrenme adım adım 

uygulanır, gençler / öğrenciler öğrenme sürecinin her aşamasında gerekli beceri ve bilgileri 

edindikçe etkinlikler zorlaşır. . 

Her modül, eğitimcilerin ve öğrencilerin her bir modülde kullanılan becerileri belirleyip yansıttığı 

meta-biliş için fırsatlar da içermelidir, böylece etkili stratejiler kasıtlı olarak diğer durumlara 

uygulanabilir. 

Her modülde, öğreniciyi analiz ve üretime dahil eden strateji ve faaliyetlerin de geliştirileceği 

varsayılmaktadır. 

Müfredat geliştiricileri: 

 

•  Eğitim, destek ve danışmanlık hizmeti için hazır olmalı 

•  Toplumsal medya eğitimlerini ve girişimlerini uygulayan eğitimcilerin ağına yönelik 

müfredatı teşvik edebilmeli 

•  Müfredat modüllerini (daha önce anketle yapılmıştır) uygulamadan önce gençlerin / 

öğrencilerin ihtiyaçlarını analiz edebilmeli 

•  Çevrimiçi kaynakları kolaylaştırabilmeli 

•  Topluluk üyeleri (aile, öğretmenler, gençler, öğrenciler, diğer paydaşlar) arasındaki 

işbirliğini teşvik edebilmeli, 

•  Geliştirilen en iyi uygulamaları ve yeni eğilimleri belirlemek için araştırma yapabilmeli. 

Eğitimciler: 

• Resmi olmayan müfredatta medya ve bilgi okuryazarlığının nasıl kullanılabileceğini 

anlamalı. 

•  Medya ve diğer bilgi sağlayıcılara atfedilen işlevler ışığında medya metinlerini ve bilgi 

kaynaklarını eleştirel bir şekilde değerlendirebilmeli. 

•  Gençlğe / öğrencilere toplumsal medya ve bilgi okuryazarlığını öğretmek için gerekli 

pedagojik becerileri edinmeli. 

•  Medya ve bilgi-okuryazarlık öğrenmelerini desteklemenin ilk adımı olarak öğrencilerin 

medya ile etkileşimleri ve medyaya yanıt vermeleri hakkında bilgi edinebilmeli. 
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•  Öğrenciler için anlamlı olan öğrenme deneyimleri ortaya koyma ve bunları vatandaş olarak 

rollerine hazırlama adına merkezi kavramları, araştırma araçları ve disiplin yapılarınını anlamalı 

(Wilson, Grizzle ve diğerleri, 2011: 29). 

  

4.3 Müfredatın temel öğeleri 

Modül 1: Gençlik gönüllülüğünü yönetme 

 

 Gönüllülük değerleri 

 Gönüllülerin motivasyonu  

 Gönüllü topluluklar oluşturma  

 Gönüllülük programı planlama & gönüllü iş tanımlarının geliştirilmesi  

 

Modül 2: Ekran & medya teknikleri 

 

 Ekran medyası için araçlar ve yazılımlar (bilgisayar ve mobil cihazlar için) 

 Görsel tasarım ve üretim  

 Sosyal medyada bir kampanya oluşturma ve yönetme  

 Gazete veya çevrimiçi haber portalı için haberler, yayınlar hazırlama  

 Sosyal bir amaç için bir vlog veya blog kullanma  

 

Modül 3: Toplumsal medyanın yönetimi 

 

 İletişim teknikleri 

 Toplumsal medyaya giriş 

 Dijital toplumsal medya yönetimi 

 Basılı toplumsal medya yönetimi  

 Görsel-işitsel toplumsal medya yönetimi 
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4.4 Bağlamsal analiz 

 

Stratejimiz, belirli bir medya veya bilgi metninin bağlamını incelemeye dayanmaktadır. Örneğin, 

gençlik / öğrenci bir web sitesinin bağlamını ve bu sitede mevcut olan tek bir haber hikayesinin 

metnini inceleyebilir; veya bir toplumsal kampanyanın bağlamını ve tek bir reklam yoluyla iletilen 

bilgileri inceleyebilir. 

 

Bağlamı incelemek için, mesajı alan kitlenin yanı sıra mesajı üretmekle sorumlu kişilerin de dikkate 

alınması gerekir. Anlam yaratmada bağlamın önemini inceler: gençler / öğrenciler bir görüntü veya 

bilgi parçası bağlamından çıkarıldığında anlamın nasıl değiştiğini araştırırlar. 

 

Gençlik / öğrenci faaliyetleri, bir metni kimin ürettiği, dağıtımı yapılan inisiyatif veya projeyle, 

çeşitli üretim rolleriyle birlikte belirli bir metnin pazarlanması ve dağıtımı gibi konuları içerebilir. 

 

Hem gençlik / öğrenci çalışması hedef kitlenin araştırılması ve tanımlanmasını hem de kitlelerin 

belirli içeriği nasıl ve neden kabul ettiğini veya reddettiğini araştırmayı kapsar.  

 

4.5 Değerlendirme 

 

Gençler / öğrenciler, tek tek ya da takımlar halinde, özgün bir medya ya da bilgi metni üretiminde 

çalışırlar. 

 

Ödevler başlangıçta küçük ölçekli ve yönetilebilir olmalıdır - yani bir PSA (kamu hizmeti 

duyurusu) veya bir bilgi broşürü. Onlardan bilgiyi tanımlamaları, erişmeleri ve sentezlemeleri, 

ardından bilgilerini ve mesajlarını en etkili şekilde iletebilecekleri ortamı seçmeleri istenecektir. 

 

Gençlerin / öğrencilerin karar alma süreçleri, amaçlarını ve kitlelerini yansıtmalarına ve yalnızca 

metinsel analizde oldukça soyut kalabilen grupların, bireylerin veya olayların temsiline yardımcı 

olacaktır. 
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Bu, eğitimcilerin çeşitli öğretim / değerlendirme stratejileri sağladıkları, gençleri / öğrencileri uygun 

düzeyde sorguladıkları ve öğrencilerin ihtiyaçlarını (bireysel, ortak, büyük ve küçük grup çalışması) 

karşılamak için çeşitli öğrenci gruplarını kullandıkları anlamına gelir. 

 

Değerlendirme şunlar olabilir: 

- Teşhis 

- Biçimlendirici 

- Düzey belirleyici.  

 

Basitçe ifade etmek gerekirse, teşhis değerlendirmesi veya öğrenme değerlendirmesi, eğitimcilere 

öğretim başlamadan önce gençlerin / öğrencilerin becerileri ve bilgileri hakkında bilgi verir.  

 

Bu değerlendirmeye dayanarak eğitimciler müfredatı uyarlayacaklar ve eğitim planlarını 

geliştireceklerdir. 

 

Öğrenme değerlendirmesi olarak da adlandırılan biçimlendirici değerlendirme (eğitim öğrencileri 

içeriyorsa), süreç devam ederken öğrencilere ve öğretmenlere öğrenme hakkında bilgi verir.  

 

Öğrenciler ve öğretmenler, gerekirse öğrenme ve öğretme stratejilerini değiştirmek veya ayarlamak 

için sağlanan geri bildirimleri uygulayabilirler. 

 

4.6 Eğitimciler için öneriler 

 

Kurumlar müfredatı adapte etmeye ve uygulamaya başladıklarından, eğitim, destek ve danışma için 

hazır olmaları gerekir. 

 

IO4 kapsamında üretilen video materyalleri gibi ilgili teknolojiler ve ek malzemeler de dahil olmak 

üzere, resmi olmayan, ticari olmayan kullanım için ilgili ve telif hakkı alınmış kaynaklara erişmeleri 

gerekir. 
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Alandaki değişimleri ve gelişmeleri ele almak ve uygun pedagojik stratejilerle yanıt vermek için 

sürekli mesleki gelişim gerekli olacaktır. 

 

Eğitimciler ve gençler / öğrenciler için toplumsal medya ve bilgi okuryazarlığının, günlük 

yaşamlarımızda verdiğimiz kararların bilinçli olmas , değişimi etkilemesi ve bir dereceye kadar güç 

kullanımında gerekli olan bir yaşam becerisi olduğu açıktır. Belki de aktif vatandaşlık ve 

demokratik söylem, sosyal katılım ve güçlendirme alanlarında CM Gönüllülük projesi herkesin en 

önemli katkılarını yapabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


