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Projemiz hakkında aradığınız her şey

çok yakınınızda:

Proje sayfası

Uzaktan eğitim platformu

Proje sayfası: www.gonullugenclik.com
   

Uzaktan eğitim platformu: elearning.gonullugenclik.com 
   

Mobil uygulama: play.google.com     CM Volunteers
 

Videolar: www.youtube.com     Austria Volunteers

Animasyon videolar

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. 
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.



Neler yaptık?

Örnek çalışmaların tespiti ve ihtiyaç analizi 

Avrupa çapında toplumsal medya ve gönüllülük

projelerini ve örnek çalışmaları inceledik.

Gençlerin toplumsal medya ve gönüllülük üzerine

ihtiyaçlarını belirledik.

Araştırma faaliyetlerimiz

Ekran ve medya teknikleri

Toplumsal medya yönetimi

Gönüllü gençlik faaliyetlerinin yönetimi

Eğitim müfredatı 

Üç ana başlıkta eğitim müfredatı tasarladık.

1.

2.

3.

İçerik geliştirme faaliyetlerimiz

Toplumsal medya; gençleri yeteneklerini geliştirmeye,

topluma daha fazla uyum sağlamalarına, birçok farklı

alanda haklarını daha iyi alabilmeleri ve sosyal

hayatlarında daha faydalı etkinliklere katılabilmeleri

için potansiyellerini artırmaya teşvik eder.

Aksi takdirde, gençler toplumdan soyutlanma riskiyle

karşı karşıya kalacaktır.

Avrupa genelinde, sosyal medyanın aktif kullanımı ve

yerel topluluklar üzerinde olumlu etkilere ulaşma

imkânı sunacak "toplumsal medya becerilerine sahip

aktif gönüllü gençlere" ihtiyaç vardır.

Amacımız, gençlerin gönüllü olarak toplumsal medya

platformlarında aktif olarak yer alabilmesini

sağlamaktır.

Gönüllü olarak topluma değer katmak için en doğru

çağınızdasınız.

"Gönüllü Gençlik" bir Avrupa Birliği projesidir.

Gençliğin kendilerini de ilgilendiren birçok sosyal

olaya aktif katılımı Avrupa gençliği için önemli bir

zorluktur. 

Uzaktan eğitim platformu

Toplumsal medya ve gönüllü gençlik faaliyetleri üzerine

eğitim almak ve mevcut bilgi-beceri birikimini artırmak

isteyen gençler için ücretsiz online platformu yayına

açtık.

Videolar

Gençlerin ilgisini çekmek ve motivasyonlarını artırmak

için 6 farklı animasyon video tasarladık.

Mobil uygulama

Püf noktaları, kişisel değerlendirme sistemi ve videoları

içeren bir mobil uygulama geliştirdik.

Teknolojik tasarım faaliyetlerimiz

Gençlik ve gönüllülük bir arada!


