INNO4IMPACT
Yaygın Eğitime Dayalı Gençlik Çalışmalarında Yenilikçi Yöntemler ve Araçlarla Sosyal Etkinliğin
Artırılması

2. Bülten
Inno4Impact projesinin ilk kısa süreli personel eğitimi Avusturya'da tamamlandı
24-30 Ekim 2021 tarihleri arasında Inno4Impact projesinin ilk kısa dönemli personel eğitimi Türkiye, Avusturya, İspanya ve
İtalya'dan gençlik çalışanları ve gençlerin katılımıyla Innsbruck'ta (Avusturya) gerçekleştirildi.

Eğitimin ilk günü
Katılımcılar kültürlerini tanıtma ve birbirlerini tanıma fırsatı buldular. Inno4Impact projesi hakkında bilgi aldılar. Innsbruck
Üniversitesi'nin ana binasını ziyaret ederek Eğitim Fakültesi dekanı tarafından üniversite hakkında bilgi verildi. Sabah seansının
ardından katılımcılar tarafından tamamlanması gereken görevlerle şehri keşfetmelerini sağlayan “Hazine Avı” oyununu oynadılar.

İlk gün videosu:
https://fb.watch/99S-QFVFiZ/

İkinci günü
Katılımcılar, eğitimin ilk gününde “Hazine Avı” oyunuyla ilgili deneyimlerini paylaştılar. Ayrıca, gençlik çalışmasının tanımı, arka planı,
ülkelerindeki gençlik çalışmasının nitelikleri hakkında bir sunum yapmak için gruplar halinde çalıştılar. Katılımcılar tarafından
sunumlar yapılırken, eğitmen proje ülkeleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri vurguladı ve katılımcılara gençlik çalışması alanına
yeni yaklaşımlar tanıttı.

İkinci gün videosu:
https://fb.watch/99TsTpWuKM/

Eğitimin üçüncü günü
İspanyol ortak Caminos, 2021'de EPALE tarafından iyi uygulama olarak seçilen toplumsal cinsiyet klişeleri üzerine bir proje tanıtıldı.
Öte yandan katılımcılar, lego parçalarıyla yapılan uygulamalı çalışmalarla ekip çalışması ve ekip üyeleri arasındaki iletişimin ne kadar
önemli olduğunu deneyimleme şansı elde ettiler.

Üçüncü gün videosu:
https://fb.watch/99UK2T9gJo/

Eğitimin dördüncü günü
Dördüncü günde katılımcılar: yaygın, yaygın ve örgün öğrenme şansı elde ettiler. Katılımcılar, ülkelerindeki yaygın ve yaygın
öğrenme ortamlarını üzerine konuşma şansı elde ettiler.
Katılımcılar, gençlik çalışanlarının yeterlilikleri hakkında bilgilendirildi ve etkili gençlik çalışması faaliyetleri sağlamak isteyen gençlik
çalışanları için gerekli olan yeterliliklerin, davranışların, tutumların ve becerilerin ne olması gerektiği üzerinde çalıştılar.

Dördüncü gün videosu:
https://fb.watch/99Wz54cU5R/

Eğitimin son günü
Katılımcılar, gençlere yönelik sağlanan danışmanlık konusu üzerinde çalıştılar. Gençlere danışmanlık sağlayan aktörler ve
kurumlardan bahsettiler. Gençler için “İdeal Danışmanlık Merkezi’nin nasıl olması gerektiğini ortaya koymak için grup çalışması
yürüttüler.
Eğitimin son oturumunda, gençler Youthpass hakkında ve Youthpass için yenilenen temel yeterlilikler bilgilendirildiler. Son olarak,
tüm katılımcılar tüm eğitim haftasını değerlendirdiler.

Beşinci gün videosu:
https://fb.watch/99WBFxrzmU/

Avusturya'daki eğitimle ilgili katılımcıların geri bildirimlerini duymak istiyorsanız,
bu bağlantılara göz atabilirsiniz:

Buraya tıklayın!

Proje Konsorsiyum
Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği - Türkiye
www.mozaik.org.tr

Asociación Caminos - İspanya
www.asoccaminos.org

Türkiye Cumhuriyeti Mersin Valiligi - Türkiye
www.mersin.gov.tr

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” - İtalya
www.danilodolci.org

BUPNET Bildung und Projekt Netzwerk Gmbh - Almanya
www.bupnet.eu

Universitaet Innsbruck - Avusturya
www.uibk.ac.at/iezw

Bizi takip ediniz!
inno4impact.eu

facebook.com/Inno4Impact

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimi için verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan
içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.
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