Gönüllü Gençlik

Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi
Toplumsal Medya Gönüllülüğüne
Gençlerin Dâhil Edilmesi

2019-1-TR01-KA205-066443

Pandemi sürecinde internet kullanımı tırmanışa geçen gençliğin
imdadına “Toplumsal Medya Gönüllüğü” ile
Gönüllü Gençlik Proje’si yetişti.
Yapılan araştırmalar; pandemi sürecinde gençlerin eskiye oranla zamanlarının daha fazlasını
bilgisayar başında ve internette geçirdiklerini ortaya koymaktadır. Sosyal izolasyonun da
hayatımıza girmesi ile bu süre daha da artmıştır.
Evde medya tüketimi anlamında yapılan uluslararası araştırmalar bireylerin %45’inin mesajlaşma
servislerinde, %44’ünün sosyal medyada daha uzun zaman harcadığını ortaya koymaktadır.
Ayrıca Covid-19 Pandemi sürecinde Z kuşağının %62 ‘lik oran ile Y kuşağına (%45) ve X kuşağına
(%40) kıyasla evde mesajlaşma hizmetlerine daha fazla zaman harcadığı görülmektedir. Kuşkusuz
bu oran internet kullanımında da paralellik göstermektedir.
Bununla birlikte pandemi sürecinde özellikle çevrimiçi oyun gibi dijital eğlence tüketiminin de artışı
incelendiğinde; çevrimiçi oyun etkinliğinde ve oyun ile ilgili internet trafiğinde yaklaşık %70’lik artış
gözlenmektedir.
Bilim ve İnsan Vakfı tarafından yürütülen, Bulgaristan ve Avusturya’nın da katılımyla
gerçekleştirilen; Avrupa Komisyonu ve Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ projesi “Toplumsal
Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi” kapsamında; Covid-19 salgını sürecinde gençlerin
internet kullanımlarındaki artışı yakından gözlemlediklerini vurgulayan Bilim ve İnsan Vakfı
Projeler Grubu Başkanı Zeynel Abidin Tokuoğlu “Projemizin araştırma, ürün ve çıktılarının
hazırlıkları sırasında Covid-19 salgınının tüm dünyada hayatları büyük ölçüde etkileyecek bir hal
alması üzerine, özellikle de yeni nomalle sosyal izolasyonun hat safhada uygulanması, bu süreçte
gençlerimizin zamanlarının eskiye oranla çok daha fazlasını internette geçirdikleri gerçeğini de göz
önünde bulundurarak, projemizin bu anlamda da nasıl yararlar sağlayabileceği üzerinde çalışmalar
yaptık.” dedi.
Sözlerine “Araştırmalar Covid-19 salgını sürecinde katılımcıların %46.8’inin internet bağımlılığının
arttığını ortaya koymuştur. Şiddetli internet bağımlılığı prevalansı pandemi öncesine göre %3.5’ten
%4.3’e çıkarak %23 arttığını göstermektedir. Covid-19 salgını ve sosyal izolasyon ağırlıklı olarak
ergenleri ve genç yetişkinleri etkilemiştir.” şeklinde devam eden Tokuoğlu; Gönüllü Gençlik adını
verdikleri projede gençlerin Toplumsal Medya ile ilgili olarak Sosyal Medya’dan Televizyon
Yayıncılığına, gazete sayfalarından billboardlara kadar ulaşan geniş bir mecrada;
. Ekran ve Medya Teknikleri
. Toplumsal Medya Yönetimi
. Gönüllü Gençlik Faaliyetlerinin Yönetimi
konularında ücretsiz uzaktan eğitim kurslarına katılabilecekleri ve her birinin sonunda alacakları
sertifikalarla başarılarını taçlandırabilecekleri bir Uzaktan Eğitim Platformu hazırladık.” dedi.
Gönüllü Gençlik Uzaktan Eğitim Sistemi için https://elearning.gonullugenclik.com/
Aynı zamanda tüm dünyadaki gençlerin gönüllülük projelerine katkı sağlayıcı olması amacıyla tüm
eğitimleri Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak 3 dilde gençlerin ilgisini çekecek videolar haline
getirip YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC8y9yXAzaFBz68sXervrzcg) üzerinden
paylaşıma açtıklarını belirten Tokuoğlu “Gençlerimiz Projemizin mobil uygulamasını da indirip
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özellikle sosyal izolasyon sürecindeki zamanlarını daha da verimli olarak kullanmak daha önemlisi
ülkemizin ve dünyamızın yarınları için Eğitim’den Doğa’ya bir çok gönüllülük faaliyetlerine katılıp
bunları sosyal ve online mecralarda başarı ile yayınlamanın ip uçlarını öğrenerek genç
arkadaşlarına örnek olabilirler” dedi.
CM Volunteers VAEV Austria – Toplumsal Medya Gönüllülüğü Mobil Uygulaması
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonullugenclik.cmvolunteers
Sözlerini gençlere bir müjde ile bitirmek istediğini belirten Bilim ve İnsan Vakfı Projeler Grubu
Başkanı Zeynel Abidin Tokuoğlu “Proje hareketliliğinin bir tanesi de Avusturya – Viyana’da
yapılacak. Şayet Covid-19 emaresi kalmaz ve sınırların açılarak Erasmus+ projelerinin
hareketliliklerinin tekrar yapılabileceği durum oluşursa, sertifikalarını tam not üzerinden alan
gençlerimizden bir kısmını Avusturya hareketliliğimize davet edeceğiz.” dedi.

Gençlerimiz için ilgili linkler;
Gönüllü Gençlik Uzaktan Eğitim Platformu
https://elearning.gonullugenclik.com/

Gönüllü Gençlik YouTube Video Kanalı (Austria Volunteers – VAEV)
https://www.youtube.com/channel/UC8y9yXAzaFBz68sXervrzcg

Gönüllü Gençlik Mobil Uygulaması
CM Volunteers VAEV Austria – Toplumsal Medya Gönüllülüğü
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonullugenclik.cmvolunteers
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