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Youth Ambassadors  

Of Non-formal Learning  

Kılavuzu 

Yaygın Ögrenimin nihai elçisi olmak için bir yeterlilikler, ipuçları ve püf 

noktaları…  
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Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. 

Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde 

kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 



            
  
 

3 
 

 

- “Youth Ambassadors of Non Formal Learning” Projesi (sayfa.4) 

 

- Erasmus + Gençlik Programı (sayfa.5) 

 

- YAMNFL Ortaklığı (sayfa.6) 

 

- Gençlik Elçileri için Kılavuz (sayfa.7) 

 

- Yaygın Eğitim Yoluyla Öğrenme: Nedir? (sayfa. 8) 

 

- Yaygın Eğitim Ne İçin Faydalıdır? (sayfa. 9) 

 

- Yaygın Eğitimin Tanınması Hakkında (sayfa. 11)  

 

- Yaygın Eğitimin Gençlik Elçisi Olmak: Ne Anlama Gelir? (sayfa. 13) 

 

- Gençlik Elçisinin Yetkinlikleri (sayfa. 14) 

 

- Harekete Geçmek İçin Fikirler– Gençleri nasıl çekeriz? (sayfa. 16) 

 

- Harekete Geçmek İçin Fikirler – Hikayenizi nasıl anlatırsınız? (sayfa 

18) 

 

- Sonuç (sayfa. 20) 

 

 

 

 



            
  
 

4 
 

“Youth Ambassadors of Non Formal Learning” Projesi 

“Youth Ambassadors of Non Formal Learning (Yaygın Eğitimin Gençlik Elçileri)” 

Projesi, AB program ülkelerinden ve Batı Balkan ülkelerinden 11 ortağı içeren bir 

kapasite geliştirme faaliyetidir. Proje, örgün eğitim çevresinin dışında, inovatif bir 

metodoloji ile kazanılan yetkinliklerin onaylanma ve  tanınma gücünü  ve  yaygın 

eğitime katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor. 

20 Aralık 2012’de Avrupa Birliği Bakanlar 

Konseyi, Yaygın Eğitimin tanınma ve 

onaylanma yollarını güçlendirmesine ve 

geliştirmesine yönelik üye devletleri teşvik 

eden tavsiye kararı (2012/C 398/01)  

yayınladı. Tavsiye kararının 

yayınlanmasından itibaren farklı üye 

devletlerde bu yolda çok adım atılmasına 

rağmen, Batı Balkanlar'ın komşu ülkeleri 

söz konusu olduğunda bu tür çalışmalar 

aynı yolu izlemedi. 

 

Projemiz ile bu alanda bugüne kadar yapılanları göz önünde bulundurarak, en iyi 

uygulamaları ve başarılı hikayeleri araştırmak ve Yaygın Öğrenmenin önemini 

pekiştirmek için sahaya çıkmaya hazırlanmak istiyoruz. 

Bu eylemlere gençlik STK'larını (NFL faaliyetlerini geliştirmekten sorumlu), kamu 

kurumlarını (özel politikalar tasarlamaktan sorumlu), özel işletme şirketlerini (NFL 

yeterliliklerinin işverenler tarafından bilgisini ve tanınmasını artırmayı amaçlayan) ve 

en önemlisi, genç insanları dahil etmek istiyoruz. 

Katılımcılar, yerel gerçekliklerine aktarmak adına var olan iyi uygulamaları öğrenmek, 

Yaygın Öğrenmenin tüm önemli özelliklerini ve pratik uygulamalarını bilmek, ilham 

verici başarı hikayeleri toplamak, özel araçlar ve yöntemler geliştirmek, ve 

doğrudan sahada çalışmak için eğitim almak üzere 2 yıllık bir yolcuğa çıktılar.  

Yapılandırılmış Diyalog'un 5. döngüsünde geliştirilen tavsiyelerin ardından, bu yolculuk 

onları yerel gerçekliklerine göre hareket eden ancak aynı zamanda farklı ülkelerde çalışan 

belirli bir gençlik elçileri ağının oluşturulması yoluyla ulusötesi olarak da sürdürülebilir 

sinerji ile çalışabilen “Yaygın Öğrenmenin Gençlik Elçileri” olmaya yönlendirir. 
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Erasmus + Gençlik Programı 

Erasmus+, vatandaşları kişisel ve mesleki gelişimlerinde destekleyen kilit alanlar olan 

eğitim, öğretim, gençlik ve spor için AB Programıdır. 

Yüksek kaliteli, kapsayıcı eğitim ve öğretimin yanı sıra yaygın ve yaygın öğrenme, 

nihayetinde gençleri ve her yaştan katılımcıyı, 

demokratik topluma anlamlı katılımları, 

kültürlerarası anlayış ve işgücü piyasasında 

başarılı geçişler için gereken nitelikler ve 

becerilerle donatır.  Program, Erasmus+ 

kapsamında bu projenin finanse edildiği 

Kapasite Geliştirme gibi merkezi Eylemlerin 

uygulanmasından sorumlu olan Eğitim, 

Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı 

(Yürütme Ajansı) aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından yönetilmektedir.  

Program, Becerilerin ve Niteliklerin Tanınması ve Doğrulanması, Açık Erişim 

yaklaşımıyla Proje Sonuçlarının çoğaltılması, Eylemlerinin Uluslararası Boyutu, Çok 

Dillilik, Kapsayıcılık ve Eşitlik, ve Katılımcıların Güvenliği ve Koruma,  gibi çeşitli 

önceliklere ayrılmıştır.  

Erasmus + programı, ana eylemler olarak, Bireylerin Hareketliliğini, Yenilik ve İyi 

Uygulamaların Değişimi için İşbirliğini ve Politika Reformu Desteğini destekler 

ve yalnızca AB'de değil, ayrıca komşu bölgelerinde ve dünyanın geri kalanında farklı 

ülkelerdeki çok sayıda kişi ve kuruluşa adanmıştır. 

Erasmus+ Gençlik bölümü, projemizin de ulaşmaya çalıştığı aşağıdaki hedefleri takip 

etmektedir: 

• özellikle artan öğrenim hareketliliği fırsatları ve gençlik alanı ile işgücü piyasası 

arasındaki güçlendirilmiş bağlantılar yoluyla, daha az fırsatlara sahip olanlar da dahil 

olmak üzere gençlerin temel yeterlilik ve becerilerinin seviyesini geliştirmek; 

• özellikle gençlik alanındaki kuruluşlar ve/veya diğer paydaşlar arasında geliştirilmiş 

işbirliği yoluyla gençlik çalışmasında kalite iyileştirmelerini teşvik etmek; 

• yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politika reformlarını tamamlamak; 

• özellikle Program ve Ortak Ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan paydaşlar 

arasında hareketliliğin ve işbirliğinin teşvik edilmesi yoluyla gençlik faaliyetlerinin 

uluslararası boyutunu ve gençlik çalışanlarının ve kuruluşlarının gençlere verdikleri 

destekteki kapasitelerini geliştirmek. 
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YAMNFL Ortaklığı 

 
“Yaygın Öğrenmenin Gençlik Elçileri” konsorsiyumu, AB'deki 11 farklı ülkede, katılım  

öncesi ülkelerde ve Batı Balkanlarda bulunan 11 ortak, gençlik çalışması, eğitim ve  

istihdam edilebilirlik alanlarında çalışan STK'lardan oluşmaktadır. 

 

 

 

Koordinatör: 

LDA Mostar – Bosna Hersek 

Ortaklar: 

• The Future Now Association  - Bulgaristan 

 

Youth 4 Society - Arnavutluk 

 

• Associazione TDM 2000 ODV – Italya 

 

• Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu - Türkiye 

 

• NGO Iuventa - Sırbistan 

 

• Asocijacija za demokratski prosperitet (ZID) - Karadağ 

 

• Center for Intercultural Dialogue – Kuzey Makedonya 

 

• Kosovo Center of Diplomacy – Kosova 

 

• United Society of Balkans - Yunanistan 

 

• Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Slovenya 

 

 

 

https://www.ldamostar.org/
https://www.tfn-bg.com/#/en/
https://www.tdm2000.org/
http://www.turkonfed.org/en/
http://www.zid.org.me/
http://www.cid.mk/
http://www.kcdkosova.com/
https://www.usbngo.gr/en
http://www.nevladnik.info/si/
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Gençlik Elçileri için Kılavuz 

 

Bu yayın, Yaygın Öğrenmenin Gençlik Elçileri rolünü üstlenmek ve yerine getirmek isteyen 

gençler için ipuçları, fikirler ve pratik araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kılavuz, projenin ana 

çıktılarından biridir, çünkü 

gençlerle doğrudan hareket 

etmeye hazırlanmanın yolunu 

temsil eder, onlara ilham verir ve 

Formel Olmayan Öğrenmeye 

dayalı faaliyetlere katılımlarında 

onlara rehberlik eder ve onlara 

gerçek etkileri, ve 

kazanabilecekleri yeterliliklerin 

sosyal ve resmi olarak tanınması 

da dahil olmak üzere bunlardan 

nasıl yararlanabilecekleri 

hakkında bilgi verir.  

Kılavuz, genç, motive olmuş bir 

kişiyi Yaygın Eğitim metodolojisini kullanarak akranlar arası eğitime yönelik özel etkinliklere 

liderlik etmeye hazır olmaya hazırlamak için çeşitli şekillerde faydalı olabilecek farklı 

bölümler içerir. 

Kılavuz aşağıdakileri içerir: 

• Yaygın Eğitim, anlamı ve kavramları hakkında ayrıntılar 

• NFL'nin farklı ülkelerde ve bağlamlarda tanınmasına ilişkin fikirler, örnekler ve 

güncellemeler 

• İyi bir Gençlik Elçisi olmak için gereken varlıklar, değerler ve yeterlilikler 

• Gençlerin nasıl çekileceğine ve faaliyetlerin hangi hedef gruplarına yönlendirileceğine 

dair fikirler 

• NFL ile ilgili kavramların aktarılması ve tanınması ve onaylanması için olası faaliyetler 

hakkında fikirler 

- Bu kılavuz, aşağıdakileri içeren “Yaygın Öğrenmenin Gençlik Elçileri” projesi 

kapsamında geliştirilen yayın paketinde yer alan bilgilerin tamamlayıcısı olarak kabul 

edilmelidir: 
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-“Avrupa Birliği, Batı Balkanlar ve Türkiye'de Yaygın Öğrenmenin Doğrulanması ve 

Tanınması Üzerine Bir Araştırma”, proje ortaklarının bulunduğu 11 ülkede bu konuyla 

ilgili durumu sunmak; 

- “Yaygın Eğitim İle İlgili İlham Veren Öykülerin Kataloğu” Eğitim faaliyetlerine katılarak 

kişisel ve profesyonel yaşamları ve kariyerleri için yeni yönler bulmayı başaran 

gençlerin 55 hikayesini bir araya getirilmesi; 

-“Yaygın Eğitimin Tanınması ve Onaylanmasından Çözümlenmesine”, farklı ülkelerde 

NFE için yeni politikaların uygulanmasına yönelik önerilerin derlemesi. 

 

Yaygın Eğitim Yoluyla Öğrenme: Nedir? 

Eğitim ve Öğrenim'in iki kavramı birbiriyle derinden bağlantılıdır: birincisi, farklı araçlar ve 

araçlar yoluyla bilgi, beceri ve değerlerin aktarılması sürecini temsil ederken, ikincisi, bir 

birey veya grup için bu tür yeterliliklerin kazanılmasını temsil eder. Bunu akılda tutarak, bir 

ayrım yapmamız gerekiyor: 

- Örgün eğitim, genellikle bir hükümet/kurum tarafından oluşturulan sistem 
aracılığıyla farklı bireylere ve gruplara öğrenme sağlamak için yapılandırılmış 
ve standartlaştırılmış bir sistemdir; 

- İnformal  öğrenme, bir kişinin kendi çevrelerindeki eğitimsel etkilerden ve 
kaynaklardan ve günlük deneyimlerden kendi bilgi, beceri ve değerlerini 
oluşturduğu bir süreçtir. 

Bunun yerine Yaygın Eğitim, formel eğitim müfredatı dışında bir dizi bilgi, beceri, 
yeterlilik ve tutumları geliştirmek için tasarlanmış planlı, yapılandırılmış programlara 
ve gençlere yönelik kişisel ve sosyal eğitim süreçlerine atıfta bulunur. 

Yaygın eğitim, örneğin 
birlikte projeler 
üstlenmek, oyun 
oynamak, tartışmak, 
kamp yapmak, müzik ve 
drama yapmak ve diğer 
dinamikleri üstlenmek 
için gençlik örgütleri, spor 
kulüpleri veya topluluk 
grupları gibi 
yapılandırılmış bir eğitim 
programı kapsamında 
yaratıcı eylemler 
gençlerin buluştuğu 
yerlerde olan şeydir. 
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Yaygın eğitimin önemli özellikleri: 

• isteğe dayalı 

• herkes tarafından erişilebilir (ideal olarak) 

• eğitim hedefleri olan organize bir süreç 

• katılımı içeren veya katılımla karakterize edilen 

• öğrenci merkezli (katılımcıların ihtiyaçları temelinde organize edilmiştir) 

• öğrenme yaşam becerileri ve aktif vatandaşlık hakkında 

• öğrenme ve ifade için güvenli bir alan garanti etmek 

• kolektif bir yaklaşımla hem bireysel hem de grup öğrenimini dahil etmeye dayalı 

• bütünsel ve süreç odaklı 

• deneyime ve eyleme dayalı 

• hiyerarşik olmayan 

• dinamik ve yaratıcı bir yaklaşımı teşvik etmek 

• öz değerlendirmeye dayalı 

Gençlik Elçilerinin bazı düşüncelerine ve konuyla ilgili materyallere buradan 

ulaşabilirsiniz: https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45  

 

 

Yaygın Eğitim Ne İçin Faydalıdır? 

Yaygın eğitim, tüm iyi eğitimin merkezinde olması gereken temel ilkeleri ifade eder: 

✓ Yeni beceriler veya bilgiler öğrenmek için güvenli bir alan sunar. 

✓ İlham ve motive ederek bireysel becerileri ve yaşam kalitesini artırır. 

✓  Kapsayıcı ve katılımı içeren yapısıyla yaratıcılığı ve katılımı teşvik eder. 

✓ Örgün eğitimin olağan rekabetinden kurtulmayı sağlar. 

✓  Öğrenicinin hayatı ve toplumun ihtiyaçları ile ilgilidir.  

https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45
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✓ Öğrenici hazır olduğunda tanıtılan yeni içerik ve deneyimlerle öğrenicinin 
gelişim düzeyine uygundur. Öğrenici merkezli ve hayat boyu odaklıdır. 

✓ Neyin öğretildiği ve nasıl öğretildiği konusunda ve farklı öğrenicilerin 
ihtiyaçlarına ve farklı öğrenme stillerine göre esnektir. 

 

Yaygın eğitim programları, toplumdaki bireylerin ve belirli grupların ihtiyaçlarına daha 
kolay yanıt verebildiklerinden, son derece yüksek kalitede olma potansiyeline sahiptir. 

Yaygın öğrenme ile kazanılan yeterlilikler yoluyla ulaşılabilecek başarılar: 

-Toplanan deneyimlerin çeşitliliği, NFL aracılığıyla edinilen olağan beceriler olan 
alışılmış beceriler olan alışılmışın dışında düşünme ve uyum sağlama kapasitesi 
ve potansiyel çalışanın dahil olduğu çeşitli eğitim faaliyetlerinin eklenmesi göz 
önünde bulundurularak farklı alanlarda ek istihdam edilebilirlik fırsatları yer alır. 

- Bir konuyla ilgili ek çalışmaları takip etmek için daha fazla motivasyon: 
genellikle NFL, belirli konularda daha fazla bilgi edinmemizi ve daha fazla bilgi 
edinmemizi sağlayan düşünceleri besler, daha fazla bilgi aramaya devam etme 
isteğini teşvik eder ve özel bilgi ve becerilerimizi artırmak için diğer metodolojileri 
kullanır  

- Hem istihdam hem de kendi iş veya organizasyonunuzu kurma, sosyal girişimler, 
kâr amaçlı veya kâr amacı gütmeyen faaliyetler açısından daha önce 
düşünmediğimiz kariyer seçenekleri 

-Benlik saygısı, kültürlerarası iletişim, uyum sağlama kapasitesi, empati, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir zihniyet, zaman yönetimi ve daha fazlası gibi yaşam ve kişisel 
gelişim için önemli olan becerilerin kazanılması. 
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Sonuç olarak, Yaygın Eğitim ve Yaygın  Öğrenme, informal deneyimlerimiz ve iyi 

yapılandırılmış bir Örgün Eğitim yolu ile tamamlayıcı bir şekilde kullanıldığında büyük 

bir varlığı temsil eder. 

 

Yaygın Eğitimin Tanınması Hakkında  

Gençlerin (yalnızca gençler değil) Örgün Olmayan Öğrenme faaliyetlerine katılımını 

engelleyen temel sorunlardan biri, ilerlemelerinin ve başarılarının tanınmasındaki zorluktur. 

Bazı insanlar için Yaygın Eğitime katılmanın kişisel ve profesyonel yaşamları için nasıl bir 

destek olabileceği hemen anlaşılırdır, ancak bazı insanlar ulaşılan hedeflerin öz 

değerlendirmeye dayalı olduğu bir metodolojinin kendi istihdam edilebilirliğini artırmak, 

belirli konularda bilgilerini güçlendirmek veya kendi kişisel memnuniyetini artırmakta nasıl 

kullanılabileceğini göremezler. 

Bu nedenle, uygun bir tanınma elde etmek için gelişmiş yeterliliklerine (hem teorik bilgi, 

pratik beceriler, hem de değerler ve tutumlar) ihtiyaçları vardır. 

2012 yılında, Avrupa Birliği Konseyi, tüm üye devletlere, Avrupa tanıma yönergelerine 

dayalı olarak yaygın ve informal öğrenmenin ulusal bir doğrulama sistemi kurmaları için bir 

tavsiye yayınladı. Ayrıca, üye ülkelerin eğitim, öğretim ve istihdam arasındaki karşılıklı 

ilişkileri geliştirmesi ve örgün, yaygın ve informal öğrenme arasında köprüler kurması 

gerektiğinin altını çizdi. Örgün olmayan ve yaygın öğrenmenin onaylanması ve tanınması 

açısından AB yönergeleri hakkında bilgi burada bulunabilir: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073.  

Bugün, yaşam boyu öğrenme politikaları ve uygulamaları birçok ülkede giderek daha 
fazla geliştirilmektedir ve becerilerin, bilgilerin ve/veya yeterliliklerin örgün eğitim 
bağlamlarının dışında da kazanılabileceği giderek daha açık hale gelmiştir. Bunun için, 
yaygın ve informal öğrenmede edinilen becerileri, bilgileri ve/veya yeterlilikleri, 
kullanılmayan insan sermayesinin potansiyel bir kaynağı olarak değerlendirmek ve bunlara 
uygun değeri vermenin yollarını bulmak için artan bir dürtü ve devam eden bir süreç  

vardır. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073
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Bu sürecin gerçekten çok 
resmileştirilmesine gerek yoktur: 
yaygın ve yaygın öğrenmenin 
tanınmasına yönelik bazı hafif 
yaklaşımlar, genellikle farklı ülkelerin 
sistemlerinde, örneğin öz 
değerlendirme ve/veya yeterlilik 
portföyleri gibi düşünülür. 

Yaygın ve informal öğrenmenin 

sonuçlarının tanınması, odağın 

öğrenmeden değerlendirmeye, 

girdilerden sonuçlara geçişi 

tetiklemiştir. Ayrıca, beceri, bilgi 

ve/veya yeterliliklerin 

değerlendirilmesinde bazı önemli 

ilerlemeler kaydedilmiştir. Kısacası, 

insanların öğrendikleri yılların sayısı, 

nerede ve ne zaman olduğu değil, ne 

bildikleri ya da yapabilecekleri önemlidir. Bunun, örgün öğrenmenin tanınması bağlamında 

da değerlendirme prosedürleri ve metodolojileri üzerinde yakında bir etkisi olması 

muhtemeldir. 

Bununla birlikte, tanınmanın sadece siyasi düzeyde olmadığını, yani Yaygın Eğitimin nasıl 

çalıştığını, öğrenme başarılarının nasıl doğrulandığını ve bu yeterliliklerin ne tür yollar 

açabileceğini tanımlayan net bir yasaya sahip olmanın altını çizmek de önemlidir. Aynı 

zamanda, insanların çoğunluğunun açık katma değerini anladığı, işverenlerin potansiyel 

yeni bir çalışanı değerlendirirken bunu dikkate aldığı ve akranlarının, "daha ciddi 

şeylerden" uzak harcanan zaman kaybı olarak düşünmek yerine, rolünü olumlu ve yararlı 

bir şekilde değerlendirdiği bir sosyal tanınma elde etmek anlamına gelir.  

Ayrıca, NFL'nin önemi yaşam boyu öğrenme bağlamıyla sınırlı değildir. “Şu andaki başarısı 
muhtemelen, işçilerin hareketliliğini artırarak emek piyasasının verimliliğini artırmanın bir 
yolu olarak sunulması gerçeğiyle de ilgilidir; becerilerin, bilgilerin ve yeterliliklerin 
görünürlüğü; göçmenler için fırsatlar vb.” (Werquin 2008, 143). 

Kurallar, süreçler, yasalar ve Yaygın Eğitimin tanınması ve onaylanması ve Yaygın ve 
Yaygın Öğrenim ortamlarında edinilen yeterlilikler ile ilgili mevcut durumun tam bir 
görünümü, Gençlik Elçileri'nin özel araştırmasının "Onaylama ve Tanınma Üzerine 
Araştırma Avrupa Birliği, Batı Balkanlar ve Türkiye'de Yaygın Eğitim" yayınında 
bulunabilir. 

Araştırmaya bu linkten ulaşılabilir:  

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf  

 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
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Yaygın Eğitimin Gençlik Elçisi Olmak: Ne Anlama 

Gelir? 

Yaygın Eğitimin Gençlik Elçileri, deneyimlerini diğer gençlere ve ilgili paydaşlara hakkını 

daha iyi vererek ve NFL deneyimlerini daha iyi kullanma konusunda ilham vermek için 

akranlar arası bir yaklaşım kullanabilen eğitimli gençlerdir (18-30 yaş). 

Nihai amaçları, NFL'nin sahadaki gerçek deneyimlerinden, başarılı hikayelerinden ve özel 

yöntemlerinden başlayarak, yerel gerçekliklerinde ve Avrupa'daki kendi alanlarında 

değişimin aracıları olarak yeterliliklerin geliştirilmesindeki rolünü teşvik etmektir. 

Gençlik Elçisi olmak şu anlama gelir: 

•  Gençlere  daha yakın olabilmek için 18-30 yaşları arasında olmak 

• Yerel ve/veya uluslararası düzeyde Yaygın Öğrenme faaliyetlerine katılma konusunda 

daha önce deneyim kazanmış olmak 

• Kendi kişisel hikayelerini ve NFL'nin hayatlarını, kariyerlerini ve fırsatlarını nasıl 

değiştirdiğini açıklamaya ve paylaşmaya hazır ve motive olmak 

• Faaliyetlerinde yer alan gençler için ilham verici bir rol modeli temsil etmeye istekli 

• Bu kılavuzun sonraki bölümünde açıklanan beceri ve yeterliliklere sahip olmak veya 

bunların gelişimi üzerinde çalışmaya hazır olmak 

• Yerel ve uluslararası düzeyde diğer Gençlik Elçileri ile ağ kurma 
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 Ayrıca, proje kapsamında 

NFL'nin Gençlik Elçisi olmaya 

hazırlanma süreci farklı 

adımlardan oluşuyordu: 

- Gereksinimleri ve motivasyonu 

kontrol eden seçim süreci 

- Kendi ikamet ettiğiniz ülkede 

uzman STK tarafından hazırlık 

- NFL, tanınması ve Gençlik 

Elçisi olmaya yönelik beceri ve 

yeterlilikler hakkında özel Eğitim 

Kursuna katılım 

- Yaygın Eğitimi kullanan başka bir gençlik STK'sında 3 haftalık yurtdışında İşbaşı Eğitimi 

- İşbaşı Eğitimleri ve farklı bulgularla bağlantılı iyi uygulamaların ve deneyimlerin 

paylaşılması için seminere katılım 

- Bu kılavuz, ilham verici hikayeler kataloğu, NFL doğrulamasının son durumu üzerine 

Araştırma ve politika oluşturma için İlham belgesi dahil olmak üzere projeyle ilgili mevcut 

yayınlara göz atmak 

- Yerel sanal ve fiziksel bilgi noktaları aracılığıyla yerel topluluktaki gençlere bilgi 

sağlanması 

- Gençlerin ve ilgili paydaşların katılımıyla 4 farklı toplulukta 4 yerel çalıştayın 

hazırlanması ve sunulması 

- Uluslararası bir gençlik değişiminde yerel gençler için grup lideri olarak çalışmak 

Gençlik Elçisinin Yetkinlikleri 

 

Ortak anlayış, mükemmel bir NFL Gençlik Elçisinin misyonunu mükemmel bir şekilde 

yerine getirmek için sahip olması ve ustalaşması gereken bilgi, beceri ve değerlerin 

çeşitliliğini elde etmenin imkansız olduğudur. Ayrıca, bir Gençlik Elçisi tarafından 

geliştirilmesi gereken kısa bir yeterlilik listesi üzerinde anlaşmak ve diğerlerini dışarıda 

bırakmak zordur. 

Bu nedenle, düzenlediğimiz farklı etkinlikler sırasında kendi Gençlik Elçilerimizin listelediği 

farklı olası yetkinliklerin altını çizmek yerine bir seçim yapmamaya karar verdik. 
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Listelenen yetkinlikleri bulabilirsiniz: 

✓ Zaman Yönetimi 

✓ Zekilik 

✓ Empati 

✓ İyi Kalp 

✓ Sürdürülebilirlik 

✓ Sağlıklı Yaşam Tarzı 

✓ Esneklik 

✓ Mizah 

✓ Güvenilirlik 

✓ Çoklu görev 

✓ Beceriklilik 

✓ İletişim 

✓ Dijital Beceriler 

✓ Medya Okuryazarlığı 

✓ Dürüstlük 

✓ Doğruluk 

✓ Sabır 

✓ Açık Fikirlilik 

✓ İnovasyon 

✓ Motivasyon 

✓ Özgüven 

✓ Sorumluluk 

✓ Liderlik 

✓ Stres Yönetimi 

✓ Ekip Yönetimi 

✓ Vizyon 

✓ Kapsayıcı Zihniyet 

✓ Yaratıcılık 

✓ Çatışma Çözümü 

✓ NFL hakkında bilgi (yönetmelikler, 

yasalar vb.) 

✓ Girişkenlik 

✓ Girişimcilik yetkinliği 

✓ Esin 

✓ Planlama 

✓ Pratik Zihniyet 

 

 

Bu becerilerin nasıl geliştirileceği veya oluşturulacağı konusunda biraz ilham almak için 

aşağıdaki web sitelerini kontrol edebilirsiniz: 
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https://www.elearning.tdm2000international.org/  

https://www.coursera.org/  

https://www.linkedin.com/learning/  

https://www.mindtools.com/ 

 

Harekete Geçmek İçin Fikirler– Gençleri nasıl çekeriz? 

Hazırlığımız boyunca uzun süren bir tartışma tam olarak şuydu: NFL'yi gençler için nasıl 

çekici hale getirebiliriz ve gençleri buna nasıl dahil edip Formel Olmayan Öğrenimin 

gücünü nasıl anlayabiliriz? 

 

Bazıları, bu aktiviteye dahil etmek ve potansiyelini kendi başlarına gerçekleştirmek için hiç 

çekici bulmayanlarla çalışmanın önemli olduğuna işaret etti. Öte yandan sorun devam 

ediyor, etkinliklerimize daha fazla kişinin katılması için bu ilk teması nasıl sağlayabiliriz? 

1) Yaygın eğitimde proje ve faaliyetlerin önemli yönlerine dikkat çekmek 
esastır: 
 

• Kişisel deneyim paylaşımı; 

• Yaparak öğrenmek; 

• Kişisel becerilerin geliştirilmesi; 

• Çok kültürlü ortamda çalışmak; 

• NFE'de çalışırken sahip olduğumuz güvenli alan; 

• Kabul etme/edilme duygusu; 

• Hoşgörü; 

• Kapsayıcı ortam; 

• Geride kimseyi bırakmamak; 

• Karşılıklı saygı ve anlayış; 

• Bireysel ihtiyaçlara ve öğrenme yollarına uyum sağlama; 

• Açık fikirli insanlar; 
• Yargılamadan kendiniz olma fırsatı. 

 

2) Projeler/yerel eylemler sırasında ilginç yöntemler ve faaliyetler kullanmak, 
ayrıca halihazırda oluşturulmuş ve yapılmış proje ve araçları takip etmek 

 

• Kapasite geliştirme projesi "Yeni-dinler arası dini araçların geliştirilmesi" 
sırasında oluşturulan dinler arası kutu oyunları gibi NFE aracılığıyla sunulan 
farklı konuları kapsayan masa oyunları yaratmak - http://inter-religious-
tools.com 

https://www.elearning.tdm2000international.org/
https://www.coursera.org/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.mindtools.com/
http://inter-religious-tools.com/
http://inter-religious-tools.com/
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• https://kahoot.it/ aracılığıyla yapılan quizler, https://www.mentimeter.com/ 
aracılığıyla sunulan anketler ve katılımcılarla dijital olarak etkileşim kurmanıza 
ve onların dijital yetkinliklerini geliştirmenize olanak tanıyan diğer çevrimiçi web 
siteleri ve platformlar. Birçok örnek burada bulunabilir http://y-o-l-o.org/tools/ 
   

• Gençleri dahil etmek ve katılımlarını sağlamak için farklı testler ve kişilik 
testleri. Örneğin, nasıl bir gönüllü olduğunuzu gösteren bir test, sonuç olarak 
onlara hangi projenin kendileri için olduğunu gösterir (Gençlik Değişimleri, 
Eğitim Kursları, Seminerler, İşbaşı eğitimi, Avrupa Dayanışma Programı) 
 

•  Online kampanyalar, projeden farklı web sitelerinin oluşturulması, Flashmob, 
sokak performansları, sokaklarda tiyatro, dans, spor, diğer yaratıcı, ilginç ve 
dinamik aktiviteler. 

 

3) Gençlerle ilgi çekici bir tanıtım ve iletişim sürdürmek 
 

• Sosyal medyada tanıtım (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat); 
• Metinler çok ilginç ve ilgi çekici olmadığı için farklı video ve fotoğraf malzemeleri 

oluşturmak, yalnızca iki cümleden uzun olmayan kısa açıklamalar kullanılabilir; 
• YouTube videoları, canlı yayın ve bilgilendirme oturumları; 
• Erasmus+ projeleri filmleri. Daha önce Erasmus + etkinliklerine ve projelerine 

katılmış kişilerin deneyimlerini anlattığı ve değişim veya eğitim kursları 
sırasında oluşturulan videoları sergilediği film geceleri. 

• NFE faaliyetlerini teşvik etmek için örgün eğitim yerlerinde bilgilendirme günleri; 
Okullardaki ve üniversitelerdeki öğrencilerle doğrudan iletişim yoluyla Yaygın 
Öğrenme etkinliklerinin tanıtımı için halka açık etkinlikler oluşturmak için 
gençlerle birlikte çalışın; 

https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/
http://y-o-l-o.org/tools/
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• Broşürlerin daha az kullanılması ve anahtar zincirleri, kitaplar, çantalar, 
şapkalar, bereler, yeniden kullanılabilir bardaklar vb. gibi daha faydalı 
promosyon malzemeleri ve araçları; 

• Daha önce Gençlik Değişimi, Eğitim Kursu, ESC veya yerel NFE etkinliklerini 
deneyimlemiş kişilerle birlikte yaşayan kütüphane; 

• Selanik Uluslararası Festivali (Helexpo), TIFF ( Selanik Uluslararası Film 
Festivali), EXIT (Novi Sad'daki Müzik Festivali), Kale - Kolpa Müzik Festivali 
(Slovenya Müzik Festivali), Uluslararası Yaz Haftası (Sardinian Kültürlerarası 
Film Festivali) gibi yerel girişimlere ve daha büyük festivallere katılmak 
Festivali), Pivofest Prilep (Kuzey Makedonya müzik festivali) ve diğer tüm 
müzik, spor veya kültür festivalleri. Ayrıca, bir spor etkinliği gerçekleşirken veya 
PRIDE geçit törenleri veya Eurovision Görüntüleme Partileri gibi diğer büyük 
etkinlikler sırasında, promosyon materyallerini paylaşmak için stadyumların 
yakınında tanıtım stantları oluşturmaya değer olabilir. 

 
 

Harekete Geçmek İçin Fikirler – Hikayenizi nasıl 

anlatırsınız? 

Hikaye anlatıcılığının ne olduğunu ve onunla nasıl etkili olunacağını daha iyi anlamak için 

öncelikle iletişimin ne olduğunu anlamak önemlidir. 

Merriam Webster sözlüğü tarafından ortak bir sembol, işaret veya davranış sistemi 

aracılığıyla bireyler veya gruplar arasında bilgi alışverişinin yapıldığı bir süreç olarak 

tanımlanır. En az iki kişiyi veya insan grubunu içerir ve sözlü, sözsüz ve/veya farklı 

araçlar ve vesileler kullanılarak gerçekleşebilir. 

İletişim yoluyla, bir 

gönderici, zihninde net 

olabilecek belirli bir mesajı, 

kodlamak için belirli bir 

kanalı kullanarak ve onu 

deşifre etmesi ve orijinal 

göndericiye bu mesajın 

nasıl alındığı hakkında geri 

bildirim göndermesi gerker. 

Farklı “gürültü” iletişim 

sürecini bozabilir ve iletişim 

kurmak için kullanılan 

araçların, kanalların ve 

yolların seçimi onu 

kolaylaştırabilir veya 
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kodlamayı ve kodunu çözmeyi daha karmaşık hale getirebilir. 

Sunum yapılırken dikkat edilmesi gereken 10 nokta: 

1) Kısa ve öz olun, anlamsız kavramlarla zaman kaybetmeyin 

2) İzleyicilerle bağlantı kurun  

3) İzleyiciyi sorular, alıştırmalar veya diğer yöntemlerle meşgul edin 

4) Grafikler, resimler, videolar ve diğer ilginç görsel içerikleri kullanın 

5) Seyirciyle yüzleşin ve orada bulunan herkese bakın 

6) Basit, anlaşılır, ancak iyi ve doğru bir dil kullanın 

7) Beden dilinize dikkat edin ve verimli kullanın 

8) Aklınızda net bir yapı olsun ve bunu konuşmanızda kullanın 

9) Sunumunuz için bir iz yazın ve önceden, muhtemelen başka biriyle deneyin ve geri 
bildirim isteyin 

10) Akışa bırakın ve doğaçlamaya hazır olun. 

Gençlik Elçileri, gençleri dahil etmek için Yaygın Eğitim çalıştayları düzenlemeye ve aynı 

zamanda ve en önemlisi, onlarla NFL ile ilgili kişisel hikayelerini ve bunun hayatlarını ve 

kariyerlerini nasıl etkilediğini paylaşmaya hazır olmalıdır. 
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Bu bağlamda, hikaye anlatıcılığı yaparak neyi amaçladığımızı netleştirmemiz gerekiyor. 

Hikâye anlatımı, 

bir kitleyi 

meşgul etmek 

için hikayeler 

anlatma 

sanatıdır. 

Hikaye 

anlatıcısı bir 

mesajı, bilgiyi ve 

bilgiyi eğlenceli 

bir şekilde 

aktarır. Edebi 

teknikler ve 

sözlü olmayan 

dil onun 

araçlarından 

bazılarıdır. 

Amerika Birleşik 

Devletleri'nden 

dijital hikaye anlatımında lider olan Joe Lambert, hikaye anlatımı için aşağıdaki 7 altın kuralı 

tanımlar: 

• Kişisel bir bakış açısı kullanın: birinci kişi ağzından konuşmak dinleyicilerin 

mesafesini azaltır 

• İlgi çekici içerikler önerin: şaşırtıcı bir yapı, düşünmeyi teşvik edin ve çok basit 

olmayan cevaplar verin 

• Duyguları canlandırın: Belleği düzeltmeye ve vermek istediğiniz mesajı aktarmaya 

yardımcı olur. 

• Ekonomi yapın: Birkaç kelime ile çok fazla içerik aktarabilirsiniz 

• Anlatım için yeterli bir ritim kullanın 

• Sesi iyi kullanın: ton ve hitabeti doğru ayarlamak anlatıma yardımcı olur 

• Yeterli bir fon müziği kullanın: sese göre, müzik anlatıyı kalıcı kılar. 

Sonuç 

Gençlik Elçisi olmak hiç de kolay bir iş değildir. 

Bu yolculuğa çıkmaya karar veren kişi, yolun zorluklarla dolu olduğunu, çok fazla hazırlık 

gerektiğini; yeterlilikleri beceri ve bilgi geliştirmeye ve en önemlisi diğer gençlere akranlar 

arası öğrenme yoluyla aktarmak için motivasyona, ihtiyaç duyduğunu unutmamalıdır.  
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Öte yandan, gençleri Yaygın Öğrenim faaliyetleri konusunda tutkulu hale getirmek, onları 

kesinlikle hayatlarını değiştirebilecek bir şeye dahil etmek ve inşa etmek için sağlam bir 

temel oluşturmak büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda  kariyerlerini oluşturmaları için 

büyük bir ödül. 

Aslında tüm bu projenin konseptinin yaratılmasının nedeni budur: Diğer gençleri bu 

kavramlara aşık etmek ve çoğumuzun hayatını temelden değiştiren bu kavramlar, bizi 

bugün olduğumuz kişiler ve profesyoneller haline getirdi. 

Başka bir deyişle, Gençlik Elçisi olarak sahip olunması gereken en önemli şey sadece bir 

tanedir: Tutku. 

Ne hakkında konuştuğunuz, hikayeniz hakkında, başkalarıyla neler paylaşabileceğiniz 

hakkında, verebileceğiniz ipuçları hakkında, Yaygın Eğitim hakkında ve bu tutkuyu başka 

birine yaymak, paylaşmak ve aktarmak hakkında tutkulu olun. 

Gerisi kendiliğinden gelecektir: tohumu ek ve büyümesini izle ve bu, alabileceğin en iyi 

tanınma olacaktır. 

 

 

 

Bu projenin ve özellikle bu kılavuzun geliştirilmesine katkıda bulunan herkese, tüm 

ortaklara, projenin farklı bölümlerindeki tüm katılımcılara, tüm Gençlik Elçilerine, 

etkinliklerimize katılan gençlere ve ilgili diğer paydaşlara teşekkür ederiz! Tekrar 

buluşmak dileğiyle… 



            
  
 

22 
 

 

“YOUTH AMBASSADORS OF NON FORMAL LEARNING” 

KA2 KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. 

Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde 

kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 

 


