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ÖNSÖZ

Ülkelerin sağlıklı bir şekilde büyü-

Gençlerin 21. yüzyıl becerilerini

mesi ve kalkınması için gençliğin, çağın ih-

edinmeleri için gerçekleştirilmesi gerekli

tiyaçlarına cevap verebilir becerilere sahip

çalışmalar konusunda Ülkemizin 7 Bölge-

olmaları gereklidir. Son yıllarda Dünya ge-

sinden gelen gençler tarafından değerlen-

nelinde yaşanan gelişmeler toplumda birey-

dirme raporu oluşturulması sağlanmıştır.

lerin sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan

niteliklerinin de geliştirilmesi ihtiyacını be-

21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik Merkez-

raberinde getirmiştir. Gençliğin dünyada

lerine Genç Bir Bakış Zirvesi Programında

yaşanan gelişmelere uyum sağlamaları el-

Çalıştay Raporu gençler tarafından gençlik

zemdir. Günümüzde 21. yüzyıl becerileri

alanındaki karar vericilere sunulacaktır.

olarak tanımlanan bu becerilerin edinimi

Projenin hazırlanmasına emek veren

için Ülkemizdeki kurumlar aracılığıyla ço-

Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdür-

cuk ve gençlere yönelik çeşitli çalışmalar

lüğü ekibimize, değerli ortaklıkları ve des-

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar ışı-

teklerinden dolayı Ankara Valiliği ve An-

ğında İlimizde gençlik alanında hizmet ver-

kara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne teşek-

mekte olan Ankara Valiliği ve Ankara Sos-

kür ediyor, projenin başarılı bir şekilde ta-

yal Bilimler Üniversitesi ortaklığında oluş-

mamlanmasını diliyorum.

turulan Projemiz ile sanatsal, kültürel, sos-

Mustafa ÇELİK

yal, sportif alanlarda gençlere hizmet sunan

İl Müdürü

gençlik merkezlerimiz ve gençlik alanında
hizmet veren kurum ve kuruluşların gençlerin gözüyle değerlendirilmesi,
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PROJENİN AMACI VE ÖNEMİ
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı faaliyetlerini sürdürmekte olan 16 Gençlik
Merkezi Müdürlüğü’nde gençlerin sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda gelişimlerini
sağlamak için gençlerin ilgi, istek ve beklentileri doğrultusunda kurumumuz tarafından birçok
etkinlik, faaliyet ve proje gerçekleştirilmektedir. Gençlik Merkezi Müdürleri ile gerçekleştirilen
değerlendirme toplantılarında gençlerin geleceğe hazırlanması bakımından 21. yüzyıl becerilerinin genç yaş gruplarıyla çalışan gençlik merkezlerimizde ve diğer tüm kurumlarda faaliyet ve
çalışmalara dahil edilmesinin gerekliliği ile ilgili fikir birliği sağlanmıştır. 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasının gelecek açısından gerekliliği ve genç işsizliğini azaltma konusunda
önemi bilinmektedir. Bu sebeple;
Gençlik alanında faaliyet gösteren kurumlar ortaklığında gençlerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için gerekli çözüm önerilerinin gençler tarafından sunulması, gençlerin politika yapıcıları ve karar vericiler ile fikirlerini paylaşabilmeleri için Ankara Valiliği ve Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında projemiz hazırlanmıştır.
Projemiz kapsamında;
 Gençlik Merkezlerimizde 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılabileceği atölye, faaliyet ve çalışmaların neler olduğunu tanımlamak,
 Gençlerimizin ilgi alanlarına göre 21. yüzyıl becerileri edinimi kapsamında yeni atölyeler
belirlemek, mevcut atölyeleri geliştirmek ve daha kaliteli hizmet sunmak,
 Gençlik merkezlerimizin 21. yüzyıl becerileri ile ilgili alanlarda gençlerin ihtiyaçlarına cevap
verebilmesini sağlamak,
 Proje ile daha fazla gence ulaşarak gençlik merkezi faaliyetlerimiz hakkında daha fazla gencin bilgi sahibi olmasını sağlamak,
 Gençlerimizin geleceğinin şekilleneceği alanlarda söz sahibi olmalarını sağlamak,
 Gençlik alanında faaliyet gösteren ortak kurumlar ile bir araya gelerek gençlerimizin 21.
yüzyıl becerileri konusunda eğitim, faaliyet ve uygulamalardan en iyi şekilde yararlanmaları
ve kendilerini geliştirmeleri için Ankara'da gençlerin katılım sağlayacağı Çalıştay Programı
düzenlenerek, gençlerimizin konu ile ilgili fikir ve önerilerini sunmalarını sağlamak,
 Çalıştay esnasında gençlerin 21. yüzyıl becerileri konusundaki fikir ve önerilerinin çalıştay
raporu haline getirilerek yeni politikalar geliştirilmesi için bir rapor oluşturulmasını sağlamak,


Gençlerimizi politika yapıcılar ve karar vericiler ile bir araya getirerek kendilerini ifade etmelerini sağlamak amaçlarına yönelik olarak projemiz oluşturulmuştur.
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 Projemiz de Ankara İli ’ne farklı İllerden Üniversite okumak için gelmiş 18-25 yaş aralığında
Ülkemizin 7 bölgesinden gençlerimiz davet edilerek;


21. yüzyıl becerileri nelerdir?



Gençlerin bu becerileri edinmeleri neden önemlidir?



21. yüzyıl becerilerinin edinimi konusunda sorunlar, sorunlara yönelik çözüm önerileri,



21.yüzyıl becerilerinin gençlik merkezlerinde ve gençlik alanında hizmet veren kurumlarda edinimine yönelik sorunlar ve çözüm önerileri konuları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Belirlenen konular kapsamında gençler tarafından gençlik politikaları oluşturulmuştur.

Ülkemizin 7 bölgesinden gelen gençlerin 21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik
çalışmaları alanındaki istek ve beklentilerini yansıtan bu çalışmanın proje ortağımız Ankara
Valiliği tarafından Ankara İli genelindeki gençlik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara, proje ortağımız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından Ankara İlindeki Üniversitelere, İl Müdürlüğümüz tarafından Ankara İlindeki İlçe Müdürlüklerine, 110.000’i aşkın üyesi
bulunan Ankara Gençlik Merkezlerine ve Türkiye’nin 81 İlindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine dağıtılarak, gençlik alanında çalışan kurum, kuruluş, dernek vb. gruplar için gençlik
çalışmalarında 21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlerin politika önerilerinin kurumlara duyurulması sağlanacaktır.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN TANIMI VE KAPSAMI
19. ve 20. yüzyılda bireylerden okuryazarlık becerilerinin yeterli, kişiler arası iletişim
yeteneğinin gelişmiş, adaletli ve sözünü tutabilen özellikte olmaları beklenirken, 21. yüzyılda
bireylerden yenilikçi olmaları, problem çözebilme becerilerine sahip, eleştirel düşünme ve teknolojik becerileri gelişmiş kişiler olmaları beklenmektedir (Hamarat E;2019 akt. Çelik B.S., s.
1). World Economik Forum ise kişilerin gelecekte sahip olması gereken becerileri, analitik düşünme, yönetim, kişiler ve birimler arası koordinasyon, müzakere, karar alma, esneklik becerileri olarak tanımlamıştır (Gray,2016;akt. Cansoy R.). Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak toplumda sürekli bir yenilik ve değişim söz konusudur. Birçok alanda hızlı bir şekilde ortaya
çıkan yeniliklerin yerini her yeni gün bir başkası almakta yaşanan hızlı değişim güncel yaşamda
gerekli sorun çözme ihtiyacını karşılayamamaktadır. Son yıllarda yaşanan bu hızlı değişim ve
gelişim süreci sadece belirli bilimler yada belirli Ülkeler için geçerli değildir, aynı zamanda
Uluslararası alanda Ülkeleri ilgilendiren bir konu haline gelmiştir (Şengüleç, 2021, s. 1). Günümüzde yaşanan sürekli değişime bireylerin uyum sağlamada güçlük çekmemesi için bireyin
toplumsal alanda yeterliliklerinin farkında olması gereklidir. Birey sahip oldukları bu yeterlilikleri ile gelişim sürecine uyum sağlayabilecek ve toplumsal hayatta var oluşunu ortaya koyabilecektir (Anagün, Atalay, Kılıç, & Yaşar, s. 40).
Teknolojik gelişim ve değişimlerin çok hızlı bir şekilde yaşandığı küreselleşen dünyada
Ülkeler değişen ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikli insan kaynağını geliştirmek için araştırmalar gerçekleştirmekte ve bireylerin 21. yüzyıl becerileri edinimine önem verilmektedir. Ülkemizde de 21. yüzyıl becerilerinin edinimi ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar devam etmektedir.
14 Ocak 2016 Yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan müfredat ile 21. yüzyıl
becerileri konusunda çağın gereklilikleri kapsamında bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
21. yüzyıl becerileri kapsamında bireylerin sahip olmaları gereken beceriler ile ilgili Milli
Eğitim Bakanlığınca belirlenen yeterlilikler çerçevesinde bireylere matematik, yabancı dil, bilim ve teknoloji, kültürel farkındalıklar gibi beceriler kazandırılması amaçlanmıştır (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı,2017; Cansoy R.) Talim Terbiye Kurulu tarafından yayınlanan çalışmada öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri ve tutumlarla ilgili;
 Yabancı dillerde iletişim başlığında; toplumsal gelenekler ışığında dil çeşitliliği fark etme
ve saygı duyma,

viii

 Matematik yeterliliği başlığı ile ilgili terimleri kullanma, anlamlandırma, günlük hayatta uygulayabilme becerisi kazanma,
 Bilim ve teknoloji başlığı altında; doğaya ait temel prensiplerin bilinerek soru sorabilme,
sebep-sonuç ilişkisi kurabilme becerisinin gelişmesi,
 Dijital yeterlilik başlığı kapsamında bilgi çağı teknolojileri ve temel bilgisayar kullanabilmeyi kavrama, bilgilerini araştırma becerilerinde kullanma,
 Öğrenmeyi öğrenme başlığında; öz disiplin, kendini motive edebilme, problem çözme becerilerini kullanabilme,
 İnisiyatif alma ve girişimcilik algısı kapsamında gerekli durumlarda durum değerlendirmesi
yaparak risk alabilme, etik değerlerin benimsenmesi,
 Sosyal ve kamusal yeterlilikler kapsamında empati kurma, kültürel çeşitliliklere saygı
duyma becerileri kazanma ve
 Kültürel farkındalık ve ifadeler ile ilgili kültürel hayata katılım sağlama, ulusal ve uluslararası bağlamda kültürel kazanımlar elde etme, farkındalık kazanma becerileri gibi birçok beceriye

değinilmiştir.

(http://ttkblar/2017_07/18160003_basin_aciklamasiprogram.pdf,

2017)
Günümüzde X kuşağı yaşlılık süreci içerisine girmeye başlarken Y kuşağı orta yaş dönemindedir. Z kuşağı ise hem eğitim hem de çalışma hayatı kapsamında yakın zamanda büyük
bir sayıya ulaşacaktır. 15-20 yıl arası bir süreç içerisinde Y kuşağı ve X kuşağı çalışma yaşamı
içerisinde bir araya gelecek iki farklı kuşağın farklı çalışma alışkanlıkları, farklı değerler, kendilerine has özellikleri gibi sebeplere bağlı olarak kuşaklar arasında çeşitli çatışmalar meydana
gelebilecektir. Bu sebeple 21. yüzyıl becerileri ile ilgili bahsedilen ihtiyaçlara yönelik inceleme
ve çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Şengüleç, 2021). Çalışmamız ile belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda gençlerimizin 21. yüzyıl becerileri ile ilgili bilgileri, konu ile ilgili farkındalıkları
gençlik merkezlerinde ve gençlik alanında çalışan kurumlarda edinilmesi gerekli 21. yüzyıl becerilerine yönelik politika önerileri oluşturulacaktır.
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1. BÖLÜM
ÇALIŞTAY PROGRAMI ÖNCESİ HAZIRLIKLARIMIZ
Proje Açılış ve Değerlendirme Toplantılarımız

Ankara Valiliği Vali Yardımcısı Dr. Ayhan ÖZKAN riyasetinde Ankara Gençlik ve Spor İl
Müdürü Mustafa ÇELİK’in katılımları ile Ankara Valiliği Proje Uzmanları Zeynep TÜRKSOY,
Cansu TEKTEN, Canan MAZLUM Ankara Valiliği stajyer öğrencisi proje gezgini Mustafa ÇALIŞKAN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi SKS Şube Müdürü Mehmet Fatih ARSLAN, Psikolog Pınar CAN YILDIZ, Öğretim Görevlisi Muharrem KAPLAN, Öğretim Görevlisi Havanur AYTAŞ, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdürlüğü Şube
Müdürü Yusuf KILIÇ, Gençlik Lideri Ferda KAYGUSUZ, Büro Personeli Dilek AYDIN ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofisi Gençlik Lideri Sinan AKBABA'nın katılımları ile
proje açılış toplantısı gerçekleştirildi. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müdürü Mustafa
ÇELİK konuşmalarında 21. yüzyıl becerilerinin gençler açısından önemi, İl Müdürlüğümüze bağlı
Gençlik Merkezleri etkinlik ve faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti.
Proje toplantısı kapsamında ortakların desteği ile hazırlanan ve proje yazım aşamasında belirlenen
iş planı, görev çizelgesi değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş, projenin pandemi koşullarında en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için etkinlik planlaması yapılmıştır.

Değerlendirme Toplantılarımız
Ankara Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunda Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf
KILIÇ koordinesinde Ankara Valiliği Proje Uzmanı Zeynep
TÜRKSOY, Proje Uzmanı Cansu TEKTEN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muharrem KAPLAN, Öğretim
Görevlisi Havanur AYTAŞ’ın katılımları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje ortaklarının desteği ile gerçekleştirilecek
olan Proje tanıtım-duyuru faaliyetleri konusunda görüşüldü. Pandemi süreci sebebi ile Çalıştay programının 2021 Yılı Ekim veya
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Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi ve bu süreçte sosyal medya hesaplarından duyuru faaliyetlerine
devam edilmesi, hedef gruplara yönelik duyuruların sürdürülmesine karar verildi. Ortaklarla işbirliği
içerisinde ortaklarında kapasitelerinden yararlanarak Çalıştay ve Zirve Programı alanlarının belirlenmesi konusunda gerekli değerlendirmeler gerçekleştirildi.

21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik Merkezlerine Genç Bir Bakış Çalıştayı faaliyet programı
kapsamında Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Gökhan ÇALIŞKAN ve
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Hasan EŞİCİ’nin de katılımları ile Ankara
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Şube Müdürü Yusuf KILIÇ koordinesinde Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi SKS Şube Müdürü Mehmet Fatih ARSLAN, Psikolog Pınar Can YILDIZ,
Ankara Valiliği Proje Uzmanı Zeynep TÜRKSOY, Ankara Valiliği gönüllü genci proje gezgini
Mustafa ÇALIŞKAN, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Dilek AYDIN’ın katılımları ile Çalıştay Programı hazırlık faaliyetleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Online Toplantılarımız
Proje Ortaklarımız ile Online Toplantılarımız
İl Müdürlüğümüz koordinesinde proje ortaklarımızın katılımı ile 3
adet online toplantı düzenlenmiştir.
1. Online toplantıda Çalıştay katılımcısı gençler ile gerçekleştirilecek
online toplantılar öncesinde düzenlenen ilk online toplantıda kurum
tanıtımlarını gerçekleştirecek kişiler belirlendi.
2. Online toplantıda gençlerimize 21. yüzyıl becerilerinin önemi, Ülkemizdeki ve diğer Ülkelerde 21. yüzyıl becerilerinin bilinirlik durumu, bu beceriler kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinlikler
kapsamında bilgilendirme yapacak akademisyen personellerin belirlenmesi sağlandı.
3. Online toplantıda gençlerin 21. yüzyıl becerileri hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesi için online
atölye faaliyetleri ve faaliyetleri düzenleyecek kişiler belirlendi.
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Proje Destek Grubu ile Online Toplantılarımız

Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdürümüz Yusuf KILIÇ tarafından Ankara Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdürmekte olan Gençlik Merkezleri ve Gençlik
Merkezlerine bağlı Genç Ofislerde proje duyuru ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
için proje destek grubu ile toplantılar düzenlenmiştir.
Proje Katılımcısı Gençlerimiz ile Online Toplantılarımız
1. Online toplantımızda kurumumuzun ve ortak kurumlarımızın tanıtımı, gerçekleştirilen faaliyetler ve etkinliklerin, kurum yetkililerimiz tarafından anlatımları gerçekleştirilmiş ve
gençler kurum proje yetkili kişileri ile tanıştırılmıştır. Bu kapsamda gençlerin projeye başvurma nedenleri projeden beklentileri vb. konularda gençlerle karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
2. Online toplantıda 21. yüzyıl becerilerinin önemi, Ülkemizde ve diğer Ülkelerdeki bilinirlik
durumları, 21. yüzyıl becerileri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinlikler konularında gençlerin bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
3. Online toplantıda gençlerimizin 21. yüzyıl becerileri konusunda farkındalıkları geliştirilmiştir. Gençlerimizin akran grupları ile beraber konuyu araştırıp tartışması sağlanarak akran
öğrenmeleri pekiştirilmiştir. Gençlerimizin 21. yüzyıl becerileri kapsamında yaratıcılık, öz
yönetim, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi, medya teknolojileri, hak savunuculuğu, esneklik ve uyum konuları hakkında farkındalıkları geliştirilmiştir.

3

Proje Tanıtım Faaliyetlerimizden Görüntüler
Proje tanıtımlarımız Altındağ Gençlik Merkezi, Beypazarı Gençlik Merkezi, Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi, Çankaya Gençlik Merkezi, Çubuk Gençlik Merkezi, Gölbaşı Gençlik Merkezi, Kahramankazan Gençlik Merkezi, Keçiören Gençlik Merkezi, Mamak Gençlik
Merkezi, Pursaklar Gençlik Merkezi, Polatlı Gençlik Merkezi, Sincan Gençlik Merkezi, Şehit
Ümit Çoban Gençlik Merkezi, Şereflikoçhisar Gençlik Merkezi, Ufuktepe Gençlik Merkezi,
Yenimahalle Gençlik Merkezi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Genç Ofislerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ATO Devlet Tanıtımları Teşvik Günleri, Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi akademik dönem açılışında gerçekleştirilmiştir.
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2. BÖLÜM
ÇALIŞTAY ETKİNLİKLERİ
Proje Lansmanı

Proje kapsamında Türkiye’nin 7 Bölgesinden
40 genç 21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik Mer-

gençlik liderleri ve çalışanlara AB Proje Eğitimleri verildiğini ve bu kapsamda 100’lerce öğren-

kezlerine Genç Bir Bakış Çalıştayına davet
edildi. Gençler 26 Kasım 2021 Cuma Günü
Proje Ortağımız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne ait Fuat Sezgin Salonunda gerçekleştirilen Çalıştay Programında bir araya geldi-

cinin bilgilendirildiğini, öğrenciler üzerinde farkındalık oluşturulduğunu söyledi. Ayrıca gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik liderleri
ve gençlik çalışanlarının 21. yüzyıl becerilerinin
geliştirilmesi için alanında uzman akademisyen

ler. Program proje ortakları Ankara Valiliği ve
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin katılımı
ile başladı. Açılış konuşması İl Müdürlüğü
adına Proje faaliyetlerini koordine eden Ankara

personeller tarafından kurumca teknik destek
eğitimi alındığını ve 21. yüzyıl becerilerinin
hem gençler hem de çalışan bireyler açısından
çağın gereklerine uyum sağlamak ve cevap ve-

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Yusuf KILIÇ tarafından gerçekleştirildi. KILIÇ, öncelikli olarak
Kurumumuzda gençlik hizmetleri alanında gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sportif, sanatsal

rebilmek için çok önemli beceriler olduğundan
herkesin bu beceriler ile ilgili öz değerlendirme
yapmasını ve becerilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Projenin hazırlanma gerekçesi, amacı, proje

faaliyet ve etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti. Pandemi süreci içerisinde Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Gençlik Faaliyetleri Birimince gençlerin proje

kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet ve etkinlikler, beklenen sonuçlar kapsamında hazırlanacak sonuç raporunun gençlik
alanında çalışan kurumlar açısından önemli bir

yazım becerilerini geliştirmek Erasmus+ fırsatlarından yararlanmalarını sağlamak için Ankara
Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu destekleriyle
hem gençlik merkezi üyesi gençlere hem de

kaynak olacağını bu kapsamda oluşturulacak raporda emeği geçecek olan tüm katılımcılara teşekkür ettiğini söyledi.
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Tanışma ve Beklentiler

Tanışma etkinlikleri kapsamında Ankara Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Zeynep TÜRKSOY ve Ankara Valiliği stajyer öğrencisi proje gezgini Mustafa ÇALIŞKAN tarafından gençlerle tanışma oyunları oynandı. Gençlerin hayata dair amaçları, hayattan
beklentileri ve korkuları konusunda postitlere notlar almaları istenerek grupça gençlerin kendi
amaç, beklenti ve korkuları konusunda konuşmaları, oynanan tanışma oyunları ile gençlerin
birbirleri ile iletişimde bulunmaları, tanışmaları ve sosyalleşmeleri sağlandı.

Erasmus+ Fırsatları, Youthpass, Europass, CV Hazırlama ve Bilgilendirme Politika Reformu Yapılandırılmış Diyalog Hakkında Gençlerin Bilgilendirilmesi
Ankara Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Zeynep TÜRKSOY tarafından;

• Socrates Programı
• Hayat Boyu Öğrenme Programı
• Erasmus+ Programı, Youthpass, Europass, CV Hazırlama ve Bilgilendirme-Politika Reformu Yapılandırılmış Diyalog,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programın ana odak noktaları,
Proje konu öncelikleri,
Programa hangi Ülkelerin dahil olabilecekleri,
Bireylerin öğrenme hareketlilikleri,
Kurum ve kuruluşların işbirlikleri,
Politika gelişimi ve işbirliğine destek,
Projeler kapsamında desteklenen faaliyetler,
Avrupa Dayanışma Programı
Gönüllülük ve Dayanışma Projeleri konusunda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
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Afiş Tasarımı
Sizce projemizin afişi nasıl olmalıydı?
Çalıştay katılımcısı gençlerimiz hayallerindeki proje afişlerini tasarlayıp proje afişlerindeki görseller ve çizimlerinin anlamı konusunda sunumlarını gerçekleştirdiler.
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Branda Tasarımı
Sizce bu projenin brandası nasıl olmalıydı?
Proje katılımcısı gençlerimiz el birliği ile Projemizin Brandasını tasarladılar.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN TANIMLANMASI VE ÇAĞIMIZ
AÇISINDAN ÖNEMİ
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•
•
•
•
•
•
•

21. yüzyıl becerileri hangileridir? sorusuna katılımcı gençlerimizin verdikleri cevaplar;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öğrenme becerileri,
Yaratıcılık,
Eleştirel düşünme,
Güçlü iletişim,
Problem çözme odaklı olma,
Yeniliklere açık olma,

Sosyal etki, sosyal katılım,
Esneklik,
Farklılık,
Duygularını etkin yönetebilme,
Öz yeterlilik,
Uyum sağlama becerisi,
Yaratıcı fikirlerini somut ve yararlı fikirlere
çevirebilme,

•

Medya okuryazarlığı,
Bilgi okuryazarlığı,

İşbirliğine dayalı çalışmalarda aktif olma
ve sorumluluğu ortak paylaşabilme,

•

Kültürel okuryazarlık,

Farklı grup ve takımlarda etkili çalışmalar
ortaya koyabilme,

Vatandaşlık okuryazarlığı,

•

Uyum sağlama kabiliyeti,

Bir işin zamanında ve en kaliteli şekilde
gerçekleştirilebilmesi için yüksek standart-

Sağlık okuryazarlığı,

lar-hedefler belirleyebilme ve hedeflere

Finansal okuryazarlık

ulaşmak konusunda kararlı olma,

•

ICT (BIT) okuryazarlığı,
Dijital okuryazarlık,

Bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme konusunda istekli olma,

•
•
•

Sosyal, kültürel, sanatsal beceriler,
Girişimci ve üretken olma,
Sorumluk bilincinde olma,

Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlama,
İletişim kabiliyetinin gelişmiş olması,
İnisiyatif alma becerilerinin gelişmiş olması,

Liderlik gücü,

•
•

Yazılı ve sözlü iletişim kabiliyeti,
Hayal gücünü etkin kullanma,

Kültürel farkındalıkların gelişmiş olması,
Var olma (imgesel dönüşüm)/imaj olarak
sıraladılar.

Merak ve ilgi duygusunun gelişmiş olması,
Yaratıcı fikirler üretebilme,

Katılımcı:1

Yeni ve özgün fikirler geliştirebilme, uygu-

21. yüzyıl becerileri çocuğun doğuştan itiba-

lamaya istekli olma,

ren kazanması gereken, kişiyi gelecekte okul

Adaptasyon,

yaşamı, iş ve meslek yaşamı dönemlerinde destekleyecek herkesin kazanması gereken beceri-

İnovatif düşünme,

lerdir.

İşbirliği odaklı olabilme,

12

Katılımcı:2

Katılımcı:5

Medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, tek-

21. yüzyıl becerileri edinimi öncelikli olarak

nolojik okuryazarlık gibi 21. yüzyıl becerileri

bireyin kendini tanıması, ilgi, ihtiyaç ve bek-

çağımızın en fazla ihtiyaç duyulan becerileri

lentileri doğrultusunda karar verebilmesi ve

olduğundan, gençlerin bu becerileri edinmeleri

toplumsal sorunları içselleştirebilmesi açısın-

çağımızın gereksinimlerini karşılamaları açı-

dan gereklidir. Bireyler böylece çağımızdaki

sından çok önemlidir.

toplumsal sorunlar konusunda sorumluluk du-

Katılımcı:3

yabilir ve çözümler geliştirebilirler.

21. yüzyıl becerilerini bireyler gerek formal

Katılımcı:6

gerekse informal ortamlarda edinebilseler de

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere

yaşam evresi içerisinde yerine getirmek zo-

bağlı olarak örneğin bilgisayarlar insanların

runda olduğu sorumlulukları vb. sebeplerle ki-

daha fazla zamanda yapabilecekleri işleri daha

şiler bu beceriler konusunda yeterince kazanım

kısa süre içerisinde gerçekleştirebilmektedir-

elde edememektedirler. Adı geçen beceriler

ler. Bu sebeple insan desteğine daha az ihtiyaç

konusunda kendilerini yeterince gerçekleştire-

duyulmaktadır. Gelecekte farklı meslekler or-

meyen bireyler gerek okul yaşamında, gerek iş

taya çıkacağından bireylerin 21. yüzyıl beceri-

ve meslek yaşamında gerekse toplum yaşa-

lerini edinmeleri ileriki hayatlarında kendile-

mında kendilerini doğru ifade etmekte zorluk

rini diğer rakiplerden ayıran en önemli özellik-

yaşamaktadırlar. Çağımız açısından kişinin

lerden olacak ve bireylerin çağın gereklilikle-

kendi yeterliliklerinin farkında olması ve po-

rine cevap verebilen kişiler olabilmelerini sağ-

tansiyeli dahilinde toplumsal hayata katkı sağ-

layacaktır.

laması gerekli olduğundan bu becerilerin doğru
şekilde edinilmemesi yada eksik edinilmesi çağımız açısından önemli bir sorunu ortaya çıkarmaktadır.
Katılımcı:4
Çağımızda yaşanan teknolojik gelişmeler kişilerin kendilerini birçok farklı alan ve beceriler
konusunda geliştirmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu sebeple çocuk ve gençlerin bu becerileri edinmeleri konusunda gençlik alanında
çalışan tüm kurumların gerekli koordinasyonu
sağlaması ve ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi, gençlerin 21. yüzyıl becerilerinin edinimi
ve çağın gerekliliklerine uygun bireyler olmaları için çok önemlidir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KAZANIMI KONUSUNDAKİ
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
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21. yüzyıl becerileri kazanımları ile ilgili olarak

 İnsanların kendi hakkındaki bilgi yetersizliği,

Çalıştay Programı katılımcısı gençlerimiz aşağı-

 Rekreatif aktivitelerin azlığı,

daki sorunları sıraladılar.

 Akran zorbalığı,

 Ailede başlayan baskının çocuk ve gencin ha-

 Sosyal medyanın zararlı faaliyetleri,

yatında özgüvensizliğe neden olması,

 Yanlış rol model alma veya rol model eksik-

 Gençlerin gençlik merkezlerinde gerçekleşti-

liği,

rilen sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerden

 Toplumdan dışlanma,

haberdar olamamasından dolayı yeterince

 Kaynak yetersizliği,

sosyalleşememeleri,

 Eğitim sistemindeki eksiklikler,

 Ders dışı aktivitelere, gencin çevresi tarafın-

 Sosyoekonomik yapı,

dan önem verilmemesi, gencin devamlı okul

 Okullarda atölye çalışmalarının az olması,

ve sınav odaklı bir yaşam tarzına sahip ol-

 Gözlem eksikliği,

ması,

 Kuşak çatışmaları,

 Gençlerin kendilerini geliştirmelerine yönelik

 Yeteneklerinin farkında olmama ve yetenek

teşvik azlığı veya gençlerin konu ile ilgili ye-

körelmesi,

terli bilgi sahibi olmamaları,

 Gençlik merkezleri hakkındaki bilgi eksikliği,

 Yabancı dil öğrenimine yeterli düzeyde önem

ulaşılamama sorunu,

verilmemesi veya imkan eksikliği nedeniyle

 Ders dışı aktivitelerin öğrencinin çevresin-

eğitim fırsatlarından yeterince faydalana-

deki kişi ve kurumlar tarafından desteklenme-

mama,

mesi,

 Eğitim sistemi uygulamalarında yaşanan ak-

 Uluslararası etkinlikler konusunda bilgi ve

saklıklar,

farkındalık eksikliği,

 Kitapların pahalı olması sebebi ile gençlerin

 Kitap okuma eksikliği,

yeterli kaynağa ulaşamaması,

 Toplumsal görüş ve baskılar,

 Gençlerin mahalle baskısına uğraması,

 Geçim kaygısı,

 Bireyselleşme,

 Bütçe yönetiminde yaşanan sorunlar,

 Toplumsal yalnızlaşma,

 Yeterli düzeyde yetenek keşfi ve yönlendir-

 Geleneğe bağlılık,

menin sağlanamaması,

 Yoğun çalışma temposu

 Problem çözme becerisi eksikliği,

 Ebeveynlerin fazla ilgisi,

 Toplumsal göçler (göçmenler),

 Psikolojik sorunlar,

 Kriz yönetimi, sorumluluk alma ve krizi son-

 Ayrımcılık ve baskı

landırma konusundaki bilgi ve beceri eksik-

 Doğal kaynakların tüketilmesi,

liği,

 Duyguların yalınlaşması,

 Ailelerin çocukluk döneminden itibaren ço-

 Salgınların artışı,

cuğu kendi istekleri doğrultusunda yönlendir-

 Gençlik merkezlerindeki sınıf mevcudunun

meleri,

kalabalıklığı,

 Bireylerin yetiştirilmesinde velilerin çocuk-

 Çocuk işçi olarak çalıştırılma,

lara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda
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 Eğitim eksikliği,

eğitim ve desteğe ihtiyaç duymaları,
 X,Y,Z kuşakları arasındaki farkların göz

 Zaman yönetimi eksikliği,

önünde bulundurulmaması,

 Zeka türlerine göre eğitim alınmaması,

 Kurumlarda gençler ile iletişim kuracak per-

 Eğitim sisteminin bireye yönelik uygulanma-

sonelin genç iletişimi ile ilgili yeterli bilgi sa-

ması, (örneğin kişilerin yetkinliklerine göre

hibi olmaması,

eğitim almaması)

 Gençlerin maddiyat yetersizliği sebebi ile

 Takım çalışmaları becerilerinin gelişmemiş

toplumdan uzaklaşmaları, kendilerini toplum-

olması,

dan soyutlamaları,

 Konfor alanından çıkamama/bireysel çıkar

 Siber zorbalık,

eksikliği,

 Gençlere 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları

 Yaratıcı düşünme becerilerinin yetersiz ol-

için yeterli kaynak sağlanamaması veya sağ-

ması,

lanma konusunda kaynak yönetiminin doğru

 İnisiyatif alamama,

yapılmaması,

 Vatandaşlık okuryazarlığı konusunda gençle-

 Gençlerde tembellik (kolay edinilen bilgi/ha-

rin bilinçli ve aktif olmamaları,

zıra ve hazırcılığa alışma,)

 Aidiyet eksikliği duyulması,

 Teknoloji bağımlılığı sebebi ile oluşan asos-

 Çevreye ve insanlara duyarlı olmama,

yal yaşam biçimi,

 Farklılıklara hoşgörülü olmama,

 Ülkemizde yaşayan coğrafik, kültürel, sosyal

 Sosyal dışlanma,

vb. bakımdan dezavantajlı gençlerin kaynak-

 Kişinin kendini tanımaması,

lara eşit ulaşamaması,

 Ulusal/Uluslararası tarih bilinci eksikliği,

 Statükoculuk,

 Çeşitli konularda bağımlılık,

 Özyönetim eksikliği,

 Ailelerin çocukları üzerinde cinsiyetçi yakla-

 Ciddiye alınmama,

şımı,

 Toplumun, ebeveynlerin hayallerine ve he-

 Yönetimdeki geleneksel düşünce engeli,

deflerine karşı alaycı ve inançsız davranması

 Gençlerin yönetimde azınlıkta kalması,

ile ebeveynde bir karamsarlık oluşması,

 Duyuru ve yönlendirmede eksiklik/iletişim-

 Çevre tarafından dalga geçileceğinin düşü-

sizlik,

nülmesi (travmalar) ve bunun sonucunda ço-

 Alt yapı ve teknolojik yetersizlik,

cuğun sosyal anlamda pasif kalması.

 Dogmatik kalıplardan kurtulamama,

 Kaynak yönetimi konusundaki bilgi eksikliği,

 Sosyal etkinliklerin azlığı,

 Gelecek baskısı, (iş sahibi olmak için başka

 Irk ve kültür çatışması,

bölümlere/alanlara istemeden de olsa zorlan-

 Sorumluluk yüklenme konusunda isteksizlik,

mak/yönlendirmek)

 Fırsat eşitliğinin sağlanamaması,

 Pasif aile, (çocuk için hiçbir şey yapmayan,

 Laboratuvar ve uygulamalı eğitim eksikliği,

çocuğunu önemsemeyen, çocuğunun birey ol-

 Ebeveynlerin 21. yüzyıl becerilerine sahip ol-

duğunu kabul etmeyen aile)

maması ve bu sebeple bu becerilerin kazandı-

 Baskıcı aile, (her şeye karışma)

rılması konusunda çocuk ve gençlere gerekli

 Beyin göçü,
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aktarımı sağlayamamaları,

yetersizliği,

 Bireyin bulunduğu çevre tarafından bu bece-

 Değişen topluma bireylerin ayak uydurama-

rilerin gereksiz, boş işler olarak görülmesi ge-

ması,
 Bireyin 21. yüzyıl yetkinliklerinden çok çev-

rekli önemin verilmemesi,
 Ekonomik düzeyi çokça aşağıda olan aileler

renin verdiği değerlere alışmaya çalışması,
 Bireyin teknoloji kullanmayı sosyal medya

için 21. yüzyıl becerilerinin arka plana atılmak zorunda kalması,

hesaplarından ibaret sanması, bilgilendirici

 Bireyin emek vermemesi, kolaycılık (özel-

sitelerden haberdar olamamak.

likle sosyal medya alışkanlığı, bağımlılık ne-

 Öğrencilerin, dezavantajlı grupların, engelli

deni ile bu becerilere emek ve zaman harca-

bireylerin, sosyal haklarını tam olarak kulla-

mama),

namamasıdır.

 Rehber eksikliği,
 İnsani değerlerin göz ardı edilmesi,
 Zoraki gelişim,
 Teknolojinin hızla gelişmesi,
 Erişilebilirlik,
 Yeniliğe kapalı toplum,
 Gelişim sürecinin olumsuzlukları,
 Gençlerin fikirlerinin değer görmemesi,
 Bireyin kendini tanımaması,
 Deneyimsizlik,
 İrade eksikliği,
 Her şeyle ilgilenip hiçbir şeyde başarılı olamama,
 İnsani hedeflerden uzaklaşma,
 Çocuk ve gençlerin gelişime zorlanmaları sebebi ile gelişimi bir tehdit olarak algılamaları,
 Bazı alanlarda gerçekleştirilen hızlı gelişmelerin eş zamanlı olarak birçok şeyin gözden
kaçırılmasına neden olması tehlikesi.
 Bireyin ihtiyaç ve isteklerini bilmemesi ya da
çevresinde bireyin istek ve ihtiyaçlarının bilinmemesi,
 Bireyin başarısını matematik, fen yaparak kanıtlayacağını sanması, (hayatın okuldan ibaret
olduğunun varsayılması)
 Bireyin 21. yüzyıl becerilerinin kazanımı için
nasıl ve nereden başlayacağı konusunda bilgi
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21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında be-

gençlerin keşfedilip oyun yaratma eğitimi ve-

lirlenen sorunlara yönelik çözüm önerileri sorul-

rilmesi)
 Ailenin bu konu karşısında daha bilinçli dav-

duğunda Çalıştay Programı katılımcısı gençlerimiz aşağıdaki çözüm önerilerini saydılar.

ranması gerekir. Yani irade tamamen çocuğun

 Öğretmenler yönetici eğitimleri almalıdır.

eline bırakılmamalıdır. Aynı şekilde tamamen

 Öğretmenlere 21. yüzyıla ait beceriler kazan-

ailenin kendi isteklerini de empoze etmemesi
gereklidir. Son olarak çocuğun hedeflerine

dırmak adına eğitimler verilmelidir.

destek olunmalı ve yadırgamadan onların ka-

 Mesleki geliştirme faaliyetlerine daha fazla

buklarının içinden çıkarılmaları gereklidir.

katılım sağlanmalıdır.

 Çocuğun bu durum karşısında toplumun dü-

 Çocuk ve gençlere zeka türlerine göre eğitim

şüncelerini tamamen görmezden gelip, sadece

verilmelidir.

asıl olanın kendini tanıması ve hedeflerinin

 Köylere gezici gençlik merkezleri ile gidilme-

olduğunun bilip kendi yolunda sağlam ve ka-

lidir.

rarlı adımlarla ilerlemesi gerektiği gibi ken-

 Dezavantajlı gençlere 21. yüzyıl becerileri

dini de motive etmesi gereklidir.

kapsamında atölye etkinlik vb. konularda

 Gençlere küçük yaşlardan itibaren psikolog

katkı sağlanmalıdır.

eşliğinde destek sağlanmalıdır.

 Beyin göçünün nedenleri araştırılıp çözüm

 Grup olarak çalışma ve uyum sağlama eğitim-

bulunmalı, beyin göçüne olan ihtiyaç azaltıl-

leri verilmelidir.

malıdır.

 Gençlerin hayatı daha anlamlı kılmasına yö-

 Gençlere yönelik zaman yönetimi eğitimleri

nelik eğitim ve seminerler verilmelidir,

geliştirilmelidir.

 Bilinçli tüketim kültürünün benimsenmesini

 Küçük yaşlarda her bireye enstrüman/spor

sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır,

eğitimi verilmeli, özgüven gelişimine katkı

 Bilgiye ve gelişmeye teşvik etme eğitiminin

sağlanmalıdır.
 Sportif etkinlik ve aktivitelerin arttırılması ve

verilmesi,
 Doğal çevreye verilen değerin arttırılmasına

çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır.

yönelik eğitimler verilmesi,

 Tarih kitaplarında sadece ulusal değil, ulusla-

 Gençlik Merkezlerindeki nüfusun azaltılması

rarası tarih bilincinin edinilmesi kapsamında

için, daha fazla Gençlik Merkezi açılması,

bilgiler verilmelidir.

 Eğitim sisteminin daha çok uygulayıcı ve de-

 Sinema, müze, tiyatro, kitap okuma oranları-

neyici yola yönelmesi,

nın artırılması için öğrencilere destek sunul-

 Bilgiye ve gelişmeye teşvik etme eğitiminin

malıdır.
 Sosyal ve kültürel faaliyet imkanlarının sağ-

verilmesi,
 Eğitim sisteminin daha çok uygulayıcı ve de-

lanması böylece kültürel okuryazarlık ala-

neyici yola yönelmesi,

nında da çözüm üretilmesi gereklidir.

 Gereksiz kaynak tüketimi hakkında gençlerin

 Gençlik Merkezlerinde aktif drama eğitimleri
gerçekleştirilmelidir.

bilgilendirilmesi,
 İnsan hakları konusunda gençlerin bilinçlen-

 Belli oyunlarda (dijital oyun) başarılı olan

dirilmesi,
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 Çocuklara küçük yaşlardan itibaren temel

bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması sağlanmalıdır.

haklar eğitiminin verilmesi,

 Ders gününün azaltılması ile gençlerin 21.

 Ailelere uzman kişilerce destek sağlanması,

yüzyıl becerilerinin edinmeleri kapsamında

 Sosyal medya okuryazarlığının yaygınlaştırıl-

teşvik sağlanabilir.

ması,

 21. yüzyıl becerileri kapsamında ailelerin bil-

 Teknolojik ürünlere gençlerin ulaşımı kapsa-

gilendirilmeleri sağlanmalıdır.

mında gerekli desteği sağlamak,

 Kitap teşviki yapılmalı ve kitap üzerindeki

 Ebeveyn olmadan önce ebeveyn eğitiminin

vergiler kaldırılmalıdır.

verilmesi,

 Gönüllülük adı altında fiziki işlerin yoğun ol-

 Uygulamalı eğitimlerin arttırılması ve destek-

ması gençlerin şevkini kırdığından farklı gö-

lenmesi,

nüllülük faaliyetleri geliştirilmelidir.

 Staj uygulamalarının arttırılması,

 Gençlerin tüm kurumlarda katıldıkları etkin-

 Vergi güçlerinin hafifletilmesi ve öğrenciler-

lik ve faaliyetlerden ek puan alarak ödüle dö-

den teknolojik alet vergisinin alınmaması,

nüştürülmesi sağlanmalıdır.

 İllerde sportif faaliyetlere yönelik tesislerin

 Eğitim sisteminde yetenek keşfi yapılarak bu

arttırılması,

doğrultuda eğitim faaliyetleri dizaynı gerçek-

 Kültürler arası etkileşimin arttırılması için et-

leştirilmelidir.

kinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi,

 Öğrenme kalitesinin arttırılması konusunda

 Çocukluktan itibaren 21. yüzyıl becerileri

değerlendirmeler gerçekleştirilmelidir.

kapsamında birey eğitiminin kazandırılması,
 21. yüzyıl becerileri kapsamında ailelere özel

 Aile ve çevre bilgilendirilmelidir.

bir eğitim verilerek mahalle baskısının önüne

 Bireyin istekleri önemsenmelidir.

geçilmesi sağlanmalıdır.

 Matematik ve fen bilimlerine verilen önemin
artması gereklidir.

 Okulda, evde, toplumda çocuğun kişiliği ve
kuralları henüz ilkokul çağına gelmeden ta-

 Teknoloji konusunda birey bilgilendirilmeli

mamlanıyor. Dolayısıyla çocuk henüz ilko-

ve bilgilendirici sitelere yönlendirilmelidir.

kula başlamadan eğitimine başlamalı bu yüz-

 Rehberin bireylere doğru metotlar ile ulaşabilmesini sağlanmalıdır.

den velilere çocuk gelişimi alanında temel seviyede ve 21. yüzyıl becerileri alanında eğitim

 İnsani değerlerin göz ardı edilmesi: Gelişim-

verilmelidir. Böylece bireyler, çocuk kendini

lerde bireyin psikolojik ve davranışsal tutum-

daha tanıma aşamasındayken bireyin istekleri

larında oluşabilecek etkilerin göz önünde bu-

doğrultusunda yönlendirme yapabilecek ve

lundurulması gereklidir.
 Teknolojinin hızlı gelişmesi: Beceri eğilimini

kendi açısından sağlıklı kararlar verilebile-

unutmadan bireyleri eğitip bilinçlendirerek

cektir.
 Alanında uzman kişiler yetiştirilip, çocukların

kademe kademe insanlara sunulabilmesi ge-

eğitiminin veliler tarafından verilebilmeleri

reklidir.
 Eğitim sistemi: Sadece belirli alanlara önem

için devlet kurumlarınca yönlendirilmesine
önem verilmesi gereklidir,

verip bireyin sosyal eğitimini göz ardı edilme-

 Ortaokul vs. eğitim kademelerinde tanıtım ve
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meli, çağa uygun eğitmen istihdamını sağlan-

dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
 Bireyin kendini tanımaması: Psikologların

malıdır.
 Eğitimcilerin eğitimi ve denetlenmesi. Öğ-

toplumla daha fazla buluşması her ailenin bir

renci anketi yapılarak değerlendirme sağlan-

psikoloğunun olması. Bireyin spor, sanat vb.

malıdır.

faaliyetlere yönlendirilmesi gereklidir.

 Aile baskısı ve pasif aile: Ebeveyn eğitimi

 Deneyimsizlik: Staj ve çalışma atölyeleri ile

için özel kurumların yaygınlaştırılması. Aile-

bireye deneyim kazandırılmalıdır.
 İrade Eksikliği: Bireye planlı programlı ça-

nin çocuğun sosyal hayatında olumlu aktiflik
göstermesi gereklidir.

lışma süreci becerisi kazandırılmalıdır.

 Yeniliğe kapalı toplum: Teknoloji ve iletişim

 Her şeyle ilgilenip hiçbir konudan uzaklaşma-

araçlarını kullanarak topluma sosyal mesajlar

mak: Bireyleri beceri ve ilgi alanına göre yön-

sunulmalıdır.

lendirmek, gereksiz bilgi ile ilgilenmemele-

 Gelişim sürecinin olumsuzlukları: Bireysel

rini sağlamak için bilgi okuyazarlığı alanında

farklılıkların göz önüne alınarak doğumundan

gelişmlerini desteklemek gereklidir.

ölümüne kadar bireyin iç ve dış davranışların-

 Aile büyükleri kendi kuşaklarında almış ol-

daki etkenlerin pedagojik olarak doğru yön-

dukları eğitimi diğer kuşakta doğan çocukla-

lendirilmesi gereklidir.

rına uygulamamalı, bireylerin kendi hür ira-

 Fikirlerin değer görmemesi: Yeni fikirlerin

deleri ile yaşamalarını sağlamalıdır.

eleştirilmesi yerine ödül ve değer ile katkıya
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Çalıştay katılımcısı gençler, gençlik alanında

KÜTÜPHANELER

hizmet veren kurumların sorunlarını sıraladılar.

 Kütüphanelerin kapasitelerinin yeterli düzeyde ihtiyacı karşılayamaması,

GENÇLİK MERKEZLERİ

 Bazı kütüphanelerde eserlerin eksik olması

 Bazı gençlik çalışanlarının yeterli düzeyde

veya kitapların ödünç olarak alınamaması,

donanıma sahip olamamaları ve aktif olma-

 Genel olarak 7/24 açık olmamaları,

maları,

 Taşrada kütüphanelerde çalışan personel sa-

 Öğrenci olmayan gençlerin gençlik merkez-

yısının az olması,

lerine erişememesi,

 Bazı personelin kişiler arası iletişim yetene-

 Gençlik merkezi faaliyetlerinin yeterince du-

ğinin zayıf olması,

yurulamaması,

 Kütüphane dışına çıkarılmak istenen kitaplar

 Bazı bölgelerdeki gençlik merkezlerinde ger-

için izin alınmasına izin verilmemesi,

çekleştirilen faaliyetlerin dijital çağı yakala-

 İzinlerin dijital ortama taşınmaması

yamaması,

 Ders çalışma alanları dışında, gençlerin yeme

 Gençlik Merkezlerinin dış cephelerinin cazi-

içme vs. ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için

bedar olmamaları ve gencin ilgisini yeterince

kantin vs. gibi.eklentilerin olmaması,

çekememeleri,

 Kütüphanelere ulaşım sorunu ve ücretsiz

 Genç ofislerdeki çay-kahve ortamlarının tüm

ringlerin olmaması,

gençlik merkezlerine yayılmaması,

 Kütüphane azlığı (köy ve kentlerde yeterli

 Gençlik merkezleri arasındaki iletişimin

kütüphane oluşturulmaması,

güçlü kurulamaması,

 İnternet ve PC imkanlarının kısıtlılığı,

 Üniversitelere gençlik merkezi tanıtımlarının

 Kütüphane görevlilerinin genç dostu ve dina-

yeterli düzeyde yapılamaması, (Gençlik

mik yapıda olmaları konusunda desteğe ihti-

Merkezlerini bilmeyen birçok Üniversite öğ-

yaç duyulması.

rencisi mevcuttur)
 İlkokul, ortaokul öğrencileri için gençlik

ÜNİVERSİTELER

merkezlerine geziler düzenlenmemesi,

 Üniversite kulüp ve topluluklarının maddi

 Gençlik alanında çalışan kurumlar ile ortak

olarak yeterince desteklenememesi,

çalışma sayısının azlığı,

 Araştırma Merkezlerinin içerik ve yönetme-

 21. yüzyıl becerilerini geliştirecek atölyele-

liklerinin gençlere yönelik yeniden düzen-

rin olmaması,

lenmeye dair ihtiyaç duyulması ve oryantas-

 Gençlik merkezleri aracılığıyla gençleri ıslah

yon programlarına eklenmemesi,

evlerinde kalan gençlerle kaynaştırma ve ıs-

 Yeni bir üniversite kurulurken öğrencilerin

lah evinde kalan gençleri topluma kazandır-

üniversiteden beklenti ve istekleri doğrultu-

mak için uygulanan faaliyet ve etkinliklerin

sunda taleplerinin alınmaması,

azlığı.

 Öğrenci topluluklarına yeterli bütçe desteği-

 Üniversitelerde genç ofis sayılarının yetersiz

nin sağlanamaması,

olması,
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 Üniversitelerde sosyal ve kültürel etkinlikler

BELEDİYELER



için ayrılan bütçenin yeterli olmaması,
 Mevlana Programına Vakıf Üniversitelerinin

Belediyelerin tahsis ettiği yurt sayılarının az
olması, öğrencilere yönelik sosyal alanların

dahil olmaması ve devlet üniversitelerinde de

yeterli olmaması,

programa ayrılan kontenjanların az olması ve



gerekli tanıtımların yapılmaması,

Ses kayıt stüdyoları vb. olanakların bulunmaması,

 Öğrencilere eğitim destek materyalleri kap-



samında yeterli destek sağlanmaması,

Belediyelerde gençlerin ilgi ve isteklerine yönelik faaliyet sayısının az olması.

 Stajların zorunlu tutulması,
 Bazı okullarda öğrenci işlerinin yeterince il-

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI

gili davranmaması,

•

 21. yüzyıl becerilerine yönelik Üniversiteler-

Ailelere uzman kişilerce temelden ebeveynlik
eğitimleri verilememesi,

deki kazanım eksikliği, buna yönelik gerekli

•

atölye ve araç gereçlerin yeterli düzeyde sağlanamaması.

Okul evde başlar şiarıyla çocukların kişiliklerinin oluştuğu okul öncesi döneminde ailelerce onların nasıl davranış geliştirmesi konu-

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ



sunda bilgilendirilmelerinin sağlanmaması,
 Aileler için mahallelerde aile hekimliğine

Eğitimcilerin çağın gerekleri konusunda gelişime ihtiyaç duyulması,




benzer pedagojik ve psikolojik desteklerde
bulunacak hizmet merkezlerinin olmaması,

Gençlere yönelik kursların yetersiz olması,

SEVGİ VE ISLAH EVLERİ

Halk Eğitim Merkezlerindeki bazı personelin

•

deneyim eksikliği.

problemlerinin çözümünde bazı personelin
21. yüzyıl becerileri alanında yetkinliğinin

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI






geliştirilmesi gerekliliği,

Kendi tanıtımlarını yeterince yapamamaları,

•

duğu gibi görevli kişilerinde kendi işlerinde

Faaliyet sayılarının az olması,

önemli özelliklere sahip olmaları gerekmektedir, bu sebeple gerekli desteğin ve hizmet

Faaliyetlerin ihtiyaç sahibi çocuk ve genç

içi eğitimin kurum tarafından sağlanmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.

konusunda planlama eksikliği.




Kurumların kendilerine özel ihtiyaçları ol-

Niteliklerini yeterince geliştirememeleri,

topluluklarının oldukları yerlerde yapılması



Sevgi ve ıslah evlerinde yaşayan çocukların

Tanıtım çalışmalarının yeterli düzeyde yapı-

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

lamaması,

•

STK’larda kalıplaşmış yapıların oluşması,

KYK Yurtlarında gençlerden oluşan yurt temsilcileri olmaması. (Liderlik ve sorumluluk)

•

Yönetim kurullarında gençlere öncelik verilmemesidir.

Modernizasyon ihtiyacı olan KYK yurtlarının
yenilenmemesi,
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•
•

Burs dağıtım sayısının arttırılmaya ihtiyaç du-

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

yulması,

 Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere
dahil olmaları kapsamında desteğin yeterli ol-

Uluslararası proje destekleri sayısının kısıtlı-

maması.

lığı,

•
•

Burs miktarının öğrencilerin 21. yüzyıl bece-

TÜBİTAK

rileri edinimi kapsamında kısıtlı kalması,

 TÜBİTAK Proje eğitimleri sayısının azlığı,

Büyük şehirlerdeki yurt eksikliği ve yurt fiyat-

 TÜBİTAK’ın proje ölçütlerinin gözden geçi-

larının fazlalığı,

•

rilmemesi,

Gençlerin Bakanlıklara ulaşma konusunda koİŞKUR

ordinasyonunun sağlanmaması,

•

 İŞKUR tarafından istenen belge yükünün

18-30 yaş aralığındaki gençlerin Bakanlık yö-

fazla olması, sistemden ulaşılabilir belgelerin

netiminde bir kadro oluşturmaması,

•

gereksiz teslim edilmesinin istenmesi.
İlçelerdeki bütçenin kısıtlı olması.
KOSGEB

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

•

 Yetersiz bütçe sebebiyle kısıtlı sayıda destek

Öğretim kadrolarındaki eğitimcilerin yaşları-

sunulması,

nın büyük olması,

•

 Proje kapsamında yardım ve yönlendirmede
eksiklikler yaşanması,

Müfredat içeriklerinin genişletilmeye ihtiyaç
duyulması ve disiplinler arası dönüşüm sağlanma ihtiyacı,

•

Öğretmenlerin bireysel farklılıkları dikkate
alarak eğitim vermemesi ve mesleki gelişim
faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmemesi,
okullarda uygulamalı ders sayılarının yetersizliği.

•

MEB ve GSB’nin ortak çalışma sayısının az
olması, öğretmenler tarafından gerçekleştirilen çocukların okul dışı faaliyetler konusundaki bilgilendirmelerin yeterince gence ulaşamaması,

•

Liselerde vatandaşlık bilincini ve bağlılığını
arttırmak için şehirlerin görsel bir şekilde tanıtımının yapılmaması,

•

Engelli bireylere üniversite gezileri düzenlenerek onlara farklı bir perspektif sunulamaması,
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN GENÇLİK ALANINDA
HİZMET VEREN KURUMLARDA EDİNİMİNE YÖNELİK
ALTERNATİF UYGULAMA ÖNERİLERİ
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Çalıştay katılımcısı gençler, gençlik alanında

 Gençlerdeki tembellik duygusunun sonlandı-

hizmet veren kurumlardaki sorunların çözümüne

rılması ve gençlerin bir şeyler yapmak için

yönelik önerilerini sıraladılar.

istekli hale getirilmesi için kurumlarda ger-

 Y ve Z kuşakları arasında uçurum ile ilgili

çekleştirilen uygulamaları genç bireylerin

kuşak farkının oluşmasının temel sebebi bek-

ilgi ve isteklerine göre belirlenerek gerçek-

lenti farklılıklarıdır. Yöneticilerin (karar alı-

leştirilen faaliyet ve uygulamaların gençlerin

cıların) her kuşağın farklı özelliklerinin,

ilgi ve ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlen-

olumlu veya olumsuz taraflarının olduğunu

mesi gereklidir.
 Gençlerin sorun ve ihtiyaçlarında kurum-

bilerek yaklaşması, motivasyonu yükselte-

larda muhatap olacak kişilerin bulundurul-

cektir.
 Yönetimde gençler azınlıkta kalmaktadır.

ması ve gençleri dinlemesi gereklidir.

Gençlik alanında hizmet veren kurumlarda

 Kurumlarda gençlere genç gibi hitap edebile-

genç yöneticilerin çoğunlukta olmaları ge-

cek, işini isteyerek ve anlayarak yapabilecek

reklidir.

kişilerin istihdamı gereklidir.

 Gençlik alanında hizmet veren kurumlarda

 Gençlik alanında çalışan kurum çalışanları

geleneksel düşünce anlayışının yerini mo-

ile rütbe ve otoriteye dayalı iletişim olma-

dern yönetim anlayışı almalıdır.

malı, saygı ve sevginin ön planda olduğu bir

 İlgili kurumlarca sosyal medya ve internetin

iletişim gereklidir.
 Çocuklar ve gençlerin okul eğitimi dışında

doğru kullanılması konusunda bilgilendirmelerin yapılması önemlidir.

kendilerini anlayıp tanıyabileceği psikolojik

 Z Kuşağının en büyük sorunu olan teknoloji

eğitimler almaları için gençlik alanında hiz-

bağımlılığının sonlandırılması için ilgili ku-

met veren kurumlarda uzman personel bu-

rumlar Z Kuşağı çocuklarını küçüklükten

lunması için çalışmalar gerçekleştirmelidir.
 Öğrenciler ve özellikle engelli bireylerin ye-

başlayarak teknolojiyi bilim üzerinden kullanabilmeleri konusunda eğitmelidirler.

tişkin ve tek başına bir birey olduğu kabul

 İlgili kurumlarda teknoloji bağımlılığı ile il-

edilip, kendi hayatlarını idare edebileceği

gili gençler için oluşturulan çalışmalar geniş-

sosyal haklar tanınması kapsamında gençlik

letilmelidir.

alanında hizmet veren kurumlarda çalışmalar

 Genci topluma kazandırmak, sosyal kültürel

gerçekleştirilmelidir.

faaliyetlerde gerçek dünyanın farkına varma-

 Gençlik alanında hizmet veren kurumlarda

sını, daha özgüvenli ve sosyal olmasını sağ-

gerçekleştirilen hizmet ve uygulamalar ile il-

lamak için gençlik alanında çalışan kurumlar

gili daha fazla duyuru/ tanıtım yapılarak

yurtdışı çalışmalardan faydalanmalıdır.

gençlerin bu imkanlardan daha fazla yarar-

 Bireyler arası eşitlik duygusunu geliştirmek,

lanmaları sağlanmalıdır.

kuşaklar arası ve ekonomik seviyeleri gözet-

 Gençlik alanında hizmet veren kurumlardaki

meden toplumu birleştirmek konusunda

sosyal, kültürel, sanatsal, sportif uygulamala-

gençlik alanında hizmet veren kurumlarda

rın daha fazla gence ulaşması sağlanarak

gerçekleştirilen uygulama ve hizmetlerin ge-

gençler arasında fırsat eşitliği oluşturulmalı-

liştirilmesi ve bütçe desteği gereklidir.

dır.
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 KOSGEB, Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret

ÜNİVERSİTELER
 Üniversite kulüp ve topluluklarının maddi

Meslek Liseleri, Üniversitelerin İşletme gibi
ilgili bölümleri pilot seçerek gençlerin proje

olarak desteklenmesi,
 SKS’de fon eksikliğinin giderilmesi gerekli-

sunması halinde sermaye ve girişim desteği
sağlamalıdır.

dir.

 Ticaret ve Sanayi odalarında genç ticaret

 Üniversite bütçelerinin artırılması gereklidir.

odalarının kurulması ve gençler için Hazine

 Araştırma Merkezlerinin içerik ve yönetme-

ve Maliye Bakanlığı gibi Bakanlıklardan

liklerinin gençlere yönelik yeniden düzen-

vergi gibi konularda esneklik sağlanması ge-

lenmesi ve oryantasyon programlarına eklen-

reklidir.

mesi sağlanmalıdır.

 Çocuk yaşta çalışma, gençlerin 21. yüzyıl be-

 Yeni bir üniversite kurulurken öğrencilere

cerilerini kazanamamasına sebep olması ne-

üniversitelerden istek ve beklentileri doğrul-

deniyle çocuk işçiliğini önleyici yeni uygula-

tusunda kararlarının sorulması gereklidir.

maların oluşturulması gereklidir.

 Eğitim sisteminin daha çok uygulayıcı ve deneye dayalı olması gereklidir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

 Gereksiz kaynak tüketimi hakkında gençler

 Stajyer avukatlara ücret verilmesi, sigorta gi-

bilgilendirilmelidir.

rişlerinin yapılması ve stajyer avukatların

 İnsan hakları konusunda gençler bilinçlendi-

mağdur edilmemesi konusunda staj yapılan

rilmelidir.

kurumlar ile gerekli düzenlemeler yapılmalı-

 Yaşam becerilerini kapsayan ders müfredat-

dır.

larının oluşturulması sağlanmalıdır.

 Gençlere, gençlik alanında çalışan kurum-

 Uygulamalı eğitim temel alınmalıdır.

larca grup çalışması ve uyum sağlama uygu-

 Öğrencilere eğitim destek materyalleri konu-

lamaları düzenlenmelidir.

sunda materyal desteği sağlanmalıdır.

 Gençlerde aidiyet duygusunun oluşturulması

 Engelli gençlere özel üniversite gezileri dü-

ve güçlenmesi için gerekli eğitim desteği

zenlenerek gençlerin üniversite eğitimi hak-

sağlanmalıdır.

kında bilgilendirilmeleri ve her gencin ilgi ve

 Toplumsal girişimcilik Araştırma Komis-

istekleri doğrultusunda seçim yapabilmesi

yonu oluşturulmalı ve gençlerin bu komis-

için gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.

yona katılımı teşvik edilmelidir.

 Öğrenci işlerinin gençleri ilgi ve istekleri

 Gençlerin hayatı daha anlamlı kılmasına yö-

doğrultusunda yönlendirilmeleri,

nelik Milli Eğitim, Yükseköğretim Kurulu ve

 Vakıf üniversitelerinin niteliklerinin iyileşti-

Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliği içeri-

rilmesi,

sinde çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

 21. yüzyıl becerilerine yönelik üniversiteler-

 Gençlik alanında hizmet veren kurumlarca

deki kazanım eksikliği, buna yönelik gerekli

bilinçli tüketim kültürünün benimsenmesini

atölye ve araç gereçlerin sağlanması,

sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması ge-

 Üniversitelerde eğitim kalitesinin artırılması,

reklidir.

 Uygulamalı derslerin yüz yüze verilmesi,
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 Laboratuvar derslerinde materyal eksikliği-

 Müfredat içerikleri genişletilmeli ve disiplin-

nin azaltılması gereklidir

ler arası dönüşüm sağlanmalıdır.

 Mevcut üniversitelerin kurumsal kapasitele-

 Öğretmenler bireysel farklılıkları dikkate ala-

rinin geliştirilmesi gereklidir.

rak eğitim vermeli ve mesleki gelişim faaliyetlerine daha fazla katılım sağlamalı ve okullarda uygulamalı dersler arttırılmalıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 Eğitimde öğretmen eksiği giderilerek daha

 Meslek liselerinde laboratuvar sayıları arttırıl-

fazla öğretmen alımı gerçekleştirilmelidir.

malıdır.

 Çağın gerekliliklerine uygun bilgi ve beceri-

 MEB, GSB ile ortak çalışmalı, çocuklar okul

lerin edinilmesi için eğitimcilerin niteliklerini

dışı GSB faaliyetleri hususunda öğretmenleri

geliştirici eğitim ve uygulamalar gerçekleşti-

tarafından bilgilendirilmelidir.
 Üniversite ve lise işbirliğinde vatandaşlık bi-

rilmelidir.
 Mevcut öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri

lincini ve bağlılığını arttırmak için çalışmalar

konusunda gerekli eğitim, uygulama ve atöl-

gerçekleştirilmelidir.
 Milli Eğitim kurumları okullarında spor sa-

yeler konusunda bilgilendirilmesi gereklidir.
 Nitelikli ve mesleğini tutkuyla yapacak genç

lonu eksikliğinin Gençlik ve Spor İl Müdür-

öğretmenlerin istihdam edilmesi sağlanmalı-

lükleri işbirliği sağlanarak telafi edilmesi ge-

dır.

reklidir.

 Eğitimde 21. yüzyıl becerileri kapsamında

 Pedagoji desteğinin çoğaltılması, mahremiyet

yeni atölye, etkinlik ve uygulamalar planlan-

eğitiminin kapsamlı olarak verilmesi gerekli-

ması gereklidir.

dir.

 Milli Eğitim kurumları aracılığıyla ailelerin

 Okullardaki pratik deneysel erişim imkanları-

gençlik merkezi konusunda bilinçlendirilme-

nın sağlanması,

leri, etkinliklerin ücretsiz olduğu duyurularak

 Çocuk ve gençlerin kendini tanıması ilgi ve

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler-

istekleri doğrultusunda seçimler yapabilmesi

den yararlanmaları ve bu konularda gençlerin

için muhakeme-karar verme becerilerinin ge-

kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.

liştirilmesi kapsamında rehber öğretmenler

 Sadece zenginlerin kültürel etkinliklere gittiği

tarafından desteklenmesi gereklidir.

algısı değişmeli kurumların kültürel etkinlik-

 Okullarda ve sosyal hayatta dil eğitiminin ka-

leri ortak koordinasyon halinde duyurulmalı

liteli ve pratik verilmesi için gerekli düzenle-

ve gençlerin faydalanması sağlanmalıdır.

melerin yapılması sağlanmalıdır.

 Okuldaki atölye çalışması eksikliği fark edil-

 Gençlere finansal okuryazarlık eğitiminin il-

meli çalışmalar için gerekli özenin verilmesi

kokuldan itibaren verilmesi gereklidir.
 Derslerin gençlerin ilgi ve isteklerine göre be-

gereklidir.
 Öğretim kadrolarındaki eğitimcilerin genç ol-

lirlenmeyip tüm öğrencilerin aynı ders yü-

ması tecrübeli eski öğretmenlerin müfredat

küne tabi tutulmasının önüne geçilmelidir.

oluşturma ve eğitim uzmanlığı konularında

 Psikanaliz ve gözlem yeteneğini geliştiren

görev almaları sağlanmalıdır.

eğitimlerin düzenlenmesi,
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 Zeka türlerine göre eğitim verilmesi,

becerileri kapsamında gençlere hitap etmesi

 Uluslararası tarih bilincini geliştirmek adına

için güncellemeler gerçekleştirilmelidir.
 Halk Eğitim Merkezlerinin fiziki mekanları-

dünya tarih derslerinin eğitim müfredatına ek-

nın gençlere yönelik tasarlanması gereklidir.

lenmesi gereklidir.
 Kamu ve özel sektörde aktif görev alan öğret-

Halk Eğitim Merkezleri, Gençlik ve Spor Ba-

menlere gençleri girişimciliğe yönlendirme

kanlığı ile daha fazla ortak çalışma gerçekleş-

eğitimlerinin verilmesi,

tirmelidir.
 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halk Eğitim

 Bilgiye ve gelişmeye teşvik etme eğitiminin

Merkezlerinin işbirliğinde gençler ve yaşlıla-

verilmesi gereklidir.

rın beraber gerçekleştirebileceği etkinlikler

 Öğretmenlerin genç girişimciliği hakkında

düzenlenmelidir.

bilgilendirilmeleri gereklidir.

 Verimliliğin arttırılması için kursiyer sayısı-

 Doğal çevreye verilen değerin arttırılmasına

nın azaltılarak eğitimlerin verimli geçmesi

yönelik eğitimler verilmelidir.

sağlanmalıdır.

 Okullarda anadili İngilizce olan uzman desteği ile pratik ve gramer eğitimlerinin veril-

BELEDİYELER

mesi gereklidir.
 Okullarda uygulamalı, alışveriş, mali gider

 Belediyelerin tahsis ettiği yurt sayıları arttırıl-

gibi derslerin verilmesi, çocuk ve gençlerde

malıdır, öğrencilere yönelik sosyal alanlar ge-

finansal okuryazarlığın geliştirilmesi gerekli-

liştirilmelidir.
 Belediyelerde gençler için ses kayıt stüdyo-

dir. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren temel

ları kurulmalıdır.

haklar eğitiminin verilmesi gereklidir.

 Gençlere özgü faaliyetlerin arttırılması gerek-

 Kültürel faaliyetlerin ücretsiz Milli Eğitim

lidir.

Bakanlığınca sağlanması ve herkese eşit olması gereklidir.
 Seçmeli derslerin arttırılması gereklidir.

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI

 Eğitim materyalleri eksikliklerinin gideril-

 Ailelere uzman kişilerce temelden ebeveynlik
eğitimleri verilmeli, okul evde başlar şiarıyla

mesi sağlanmalıdır.

çocukların kişiliklerinin oluştuğu okul öncesi

 Üniversite yönetiminin Üniversite bileşenle-

döneminde onların nasıl davranış geliştirmesi

rince belirlenmesi,

konusunda bilgiler verilmelidir.

 Mecburi eğitim materyallerinin ücretsiz veya

 Mahallelere aile hekimliğine benzer kurumlar

vergisiz karşılanması gereklidir.

kurulmalı, bu kurumlar ailelere pedagojik ve
HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

psikolojik desteklerde bulunularak gençlerin

 Halk Eğitimde eğitim veren personelin uz-

21. yüzyıl becerileri edinimi kapsamında ai-

manlaşması için gerekli eğitim ve desteğin

lelerce desteklenmeleri için gerekli destek

sağlanması gereklidir. Gençlerin ilgi ve istek-

sağlanmalıdır.
 Yılın belirli zamanlarında gençlere psikolojik

lerine yönelik yeni eğitim ve kursların açıl-

değerlendirmelerinin yapılması, test sonuçla-

ması sağlanmalıdır.

rına göre bireylere 21. yüzyıl becerilerinin

 Halk Eğitim müfredat içeriğinin 21. yüzyıl
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edimi kapsamında desteklenmesi ve yönlen-

gençlerin dil gelişimine, farklı kültürler konu-

dirmeler yapılması gereklidir.

sunda değerlendirme yapabilme becerilerinin
geliştirilmesine ve uluslararası kapsamda kültürel gelişimlerine katkı sağlanmalıdır.

SEVGİ VE ISLAH EVLERİ
 Sevgi ve ıslah evlerinde yaşayan çocukların

 Öğrencilerin yaşadıkları ekonomik problem-

21. yüzyıl becerilerinin edinimi ve problem-

lerin göz önünde bulundurularak gençlik ala-

lerinin çözümünde personelin yetkinliği

nında gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyet-

önem arz etmektedir. Kurumların kendilerine

lere dair bütçenin düzenlenmesi ve arttırıl-

özel ihtiyaçları olduğu gibi bu kişilerinde

ması gereklidir.

kendi işlerinde önemli kazanımlara sahip ol-

 Büyük şehirlerdeki yurt eksikliği ve yurt fi-

maları ve 21. yüzyıl becerileri edinimi kapsa-

yatlarının fazlalığının önüne geçilmesi, yurt-

mında yetkin personeller tarafından yönlen-

ların arttırılıp fiyatlarının düşürülmesi sağlan-

dirilmesi sağlanmalıdır.

malıdır.

 Islah evlerinde çalışacak personelin 21. yüz-

 Gençlerin Bakanlıklara kolay ulaşabilmeleri

yıl becerileri kapsamında bilgili kişilerden

için aktif temsilciler bulundurulmalıdır.

seçilmesi, sevgi evlerinde çalışacak persone-

 18-29 yaş aralığındaki gençlerden Bakanlık

lin ebeveynlik yapabilecek kişilerden seçil-

yönetiminde bir kadro oluşturulmalı, yönetici

mesi önem arz etmektedir.

kadroları gençlerden oluşmalıdır.
 İlin İlçelerdeki bütçeyi kesmemesi, ilçelere

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

özgü bütçenin arttırılması gereklidir.

 Yurtlarda gençlerden oluşan liderlik ve so-

 Düzenlenen kursların ileri düzeyde verilmesi

rumluluk yetenekleri gelişmiş yurt temsilci-

ve CV’ye eklenebilecek sertifika programla-

leri olmalı, gençlerin Üniversite yıllarından

rının düzenlenmesi gereklidir.

itibaren, liderlik, yöneticilik yapma ve muha-

 21. yüzyıl becerilerini geliştirecek atölyeler

keme kurabilme becerilerine katkı sağlanma-

konusunda çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

lıdır.

 Gençlik Merkezlerinde bulunan gençlerin fi-

 Modernizasyon ihtiyacı olan KYK yurtları

kir ve önerilerinin Bakanlıklar tarafından

yenilenmeli veya tadilattan geçirilmeli atıl

(GSB öncelikli) alınan kararlarda dahil edil-

alanlar 21. yüzyıl beceri atölye, uygulama ve

mesi için komisyon kurulması gereklidir.

etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanlar ola-

 Gençlik lideri sayısının arttırılması ve nitelik-

rak değerlendirilmelidir.

lerine göre derecelendirilmesi, dinamik kadro

 Gençlerin 21. yüzyıl becerileri kapsamında

oluşturulması gereklidir.

yeterli kaynak ve eğitimlerden yararlanabil-

 Gençlik ve Spor Bakanlığımız koordinesinde

mesi için bursların daha fazla genci kapsaya-

köyler için gezici 21. yüzyıl becerileri atölye-

cak şekilde dağıtılması gereklidir.

lerinin kurulması gereklidir.

 Gençlerin yurt dışı imkanlardan yararlanma-



ları için uluslararası geziler ve faaliyetlere ka-

Bilgi ve medya teknoloji alt yapısının geliştirilmesi,

tılabileceği etkinlik ve projeler üretilerek

 GSB Yurtlarındaki internet alt yapısının iyi-
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 Gençlik Merkezlerinde görevlendirilecek li-

leştirilmesi ve kotasının arttırılması gerekli-

derlerin belirlenmesi için mülakatların geliş-

dir.

tirilmesi, 21. yüzyıl becerileri alanında kenGENÇLİK MERKEZLERİ

dini geliştirmiş, liderlik kabiliyeti yüksek,

 Gençlik Merkezlerinin kendi içerisinde ileti-

teknolojik becerilere sahip iletişim yeteneği

şimleri güçlendirilmeli, güçlü koordinasyon

yüksek kişiler seçilmelidir.

sağlanmalıdır. Örneğin yeterli katılımın ol-

 Pozitif bilimleri destekleyen bilim kursları

madığı kurslar konusunda yakın merkezlere

bir bilir kişi danışmanlığınca tespit edilerek

yönlendirme yapılmalı, gençlerin tüm etkin-

yeni kursların gençlik merkezlerinde faali-

liklerden haberdar olmaları gereklidi. Eğitim

yete geçirilmesi gereklidir.

maliyetleri gençleri zorladığı için gençlerin

 Gençlik Merkezlerini tasarlıyorum adında

ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanma-

ödüllü tasarım yarışması düzenlenerek genç-

ları ve kendilerini geliştirmeleri için bu çok

lerin hayalindeki 21. yüzyıl atölyelerinin

önemli bir faktördür.

gençlik merkezlerinde kurulması sağlanmalı-

 Gençlik Merkezleri yapısının dijital çağa

dır.

ayak uydurabilmesi için gerekli düzenlemele-

 Gençlik Merkezleri koordinesinde ıslah, yaşlı

rin gerçekleştirilmesi gereklidir.

bakım, sevgi ve düşkünler evlerine MEB’in,

 Üniversitelerde gençlik merkezi tanıtımları

Belediyenin gerekli Bakanlıkların Kayma-

gerçekleştirilerek daha fazla gencin Gençlik

kamlıkların velilerin, işbirliği içerisinde orta-

Merkezi etkinlik ve faaliyetlerinden yararlan-

öğretim ve lise öğrencileri için geziler düzen-

maları sağlanmalı, daha fazla gencin sosyal,

lenmesi ve gençlerde empati duygusunun ge-

kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere dahil

liştirilmesi sağlanmalıdır.

olmaları sağlanarak beceri gelişimine katkıda

 Gençlik merkezleri aracılığıyla gençleri ıslah

bulunulmalıdır.

evlerinde kalan gençlerle kaynaştırarak ıslah

 Üniversitelerdeki genç ofis sayıları arttırıl-

evinde kalan gençlerinde 21. yüzyıl becerile-

malı 21. yüzyıl becerileri kapsamında çeşitli

rini edinmeleri kapsamında akranları ile bir-

etkinlik, proje ve faaliyetler gerçekleştirilme-

leştirmek ve topluma kazandırmak gerek-

lidir.

mektedir.



Gençlerin 21. yüzyıl becerilerini kazanma-

 Başta sosyal medya hesapları olmak üzere

ları açısından sosyal, sanatsal, kültürel ve

Gençlik Merkezlerinde gençlik çalışmaları-

sportif etkinliklere daha fazla dahil olması

nın aktifliğin arttırılması gereklidir. Tanıtım

gereklidir, daha fazla gencin gençlik merke-

ve medya birimlerinin yöneticilerinin gönüllü

zinden haberdar olmaları ve imkanlarından

gençlerin aktifliğine bilgi ve becerisine göre

yararlanabilmeleri için gençlik merkezi tanı-

seçilmesi sağlanmalıdır.

tımlarının medyada, toplu taşıma araçlarında,

 Her merkezin gelişen ve güzelleşen çalışma-

meydanlarda afişler aracılığıyla, TV’de kamu

larına dair yalnızca broşür ve afiş hazırlan-

spotlarıyla duyurulması ve gerçekleştirilen

maktansa, mobil uygulama ve platformlarda

çalışmalar ile ilgili yaygınlaştırma faaliyetle-

dijital ortama yönelmesi gereklidir.

rinin gerçekleştirilmesi gereklidir.
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 Gençlerin ulusal ve uluslararası kültürel etki-

kiye’de kütüphanelerin kitapların kaydedildiği tek mobil uygulama olmalıdır.

leşim adaptasyon, esneklik gibi beceriler ka-



zanması için organizasyonların arttırılması
ayrıca 18-24 yaş aralığındaki 9 milyon genç-

Kütüphanelere belli saatlerdeki ulaşım sorunu çözülmelidir.

ten Üniversite okuyan öğrenciler için gençlik



merkezlerine ulaşım kolaylığı sağlanması

Kütüphanelere gidiş-dönüşler için gençlere
ücretsiz ringler düzenlenmelidir.

kapsamında İller genelinde gerekli çalışmala-



rın yapılması gerekmektedir.

Kütüphane sayısı arttırılmalıdır. (köy ve
kentlerde kütüphaneler kurulmalıdır.)

 Ekonomik koşullar dahilinde gezici laboratu-



var gibi uygulamalı aktif gençlik atölyelerinin oluşturulması gereklidir.

Kütüphane görevlilerinin genç dostu ve dinamik olmaları için hizmet içi eğitimlerden ge-

 Genç bireylerin gençlik merkezi atölye etkin-

çirilmesi ve 21. yüzyıl becerileri konusundaki

lik ve faaliyet planlanmasında aktif rol oyna-

bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi gerek-

ması gereklidir.

lidir.

 Gençlik Merkezlerine ve kütüphanelere oto-



büs seferleri düzenlenmesi gereklidir.

kitap okuma ve çalışma salonlarından arındırılması gereklidir.

KÜTÜPHANELER





Kapasitelerinin artırılması ve daha fazla

sağlayabilmeleri için desteklenmeleri gerek-

Eserlerdeki eksikliklerin kapatılması, kay-

lidir.

nakların zenginleştirilmesi, kartlı sistem ile



kitapların ödünç alınabilmesi gereklidir.





Kütüphanelerin 7/24 açık olmaları gereklidir.

hizmetlerin arttırılmasına ihtiyaç duyulmak-

Taşrada çalışan personel sayısı arttırılmalıdır.

tadır.

Kütüphanelerde çalışacak personelin kişiler

ULUSAL AJANS
 Gençlik Merkezlerinde gençlerden proje

reklidir.

ekipleri oluşturulması ve Ulusal Ajans des-

Kitapları kütüphane dışına çıkarmak isteyen

teklerinden daha fazla gencin yararlanması,

kişiler için kitapların çıkarılmasına izin veril-

bu ekiplerin Ulusal Ajans Uzmanları tarafın-

melidir. İzinler dijital uygulamalara taşın-

dan bilgilendirilmesi gerekmektedir.

malı, süre sınırlaması getirilmelidir.



Kütüphanelerin teknolojik alt yapısının geliştirilmesi, kütüphanelerin hepsinde ücretsiz

arası iletişim yeteneğinin gelişmiş olması ge-

•

Kütüphane çalışanlarının niteliğinin artırılarak gençlere yönelik faydalı yönlendirmeler

gence hizmet sunabilmeleri gereklidir.



Kütüphanelerin çalışma salonundan ayrılıp,

 Taşradaki okullardan başlayarak liseler ve

Kütüphanelerde ders çalışma alanları dışında

üniversiteler gezilmeli Erasmus+ faaliyetleri

kantin vs. eklentiler oluşturularak gençlerin

hakkında gençler bilgilendirilmelidir.

uzun çalışma saatleri sonrası fizyolojik ihti-

 Erasmus hibe desteklerinin artırılması, genç-

yaçlarını karşılayabilmeleri gereklidir.Tür-

lerin Erasmus’a yurt dışı hareketliliklerine gidebilme şartlarının iyileştirilmesi gereklidir.

38

 Ülkemizde Ulusal Ajans destekli konferans

İŞKUR


ve çalıştaylarının artırılması için Erasmus+

Zorunlu staj olan Üniversitelerde İŞKUR

Projelerine daha fazla bütçe ayrılması gerek-

aracılığıyla staj masraflarının karşılanması

lidir.

gereklidir.


Öğrencinin kendi alanında tatil süreçlerinde

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

iş imkanı bulabilmesi için iş imkanlarının

 Öğrencilere sosyal ve kültürel faaliyetler için

sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.


etkinlik kartı verilmelidir.

İş başvurusunda gençlerin deneyim proble-

 Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi gençlerin

minin önüne geçilmesi için İŞKUR tarafın-

en yoğun faydalanabileceği biçimde dağıtıl-

dan deneyim atölyelerinin kurulması gerek-

malı, kültür gezileri sayıları arttırılmalı ve

lidir. (Gençlerin mesleki gelişimleri ile ala-

gençlere Türkiye tarihi dokusu içerisinde eği-

kalı projelerin (kurs, seminer, gibi)


timler verilmelidir. (Örn. Antik Yunandan
kalma tiyatroların içerisinde tiyatro eğitimi

rın oluşturulması, gençlere daha fazla bütçe

verilmelidir).

ayrılması gereklidir.

 Öğrenciler için müzelerin ücretsiz ziyaret



 Proje duyurularının daha fazla gence ulaştırıl-

olmalıdır.


ması, etkinlik ve faaliyetlerle ilgili medya organlarının daha aktif kullanılması,

zeyde dahil edilmeleri için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi gereklidir.

reklidir.

TÜBİTAK

Eğitim kurumlarında yeterli düzeyde denetlemeler gerçekleştirilmelidir.

Gençlere ve gençlik alanında hizmet veren kuKOSGEB

rumlara TÜBİTAK Proje eğitimi verilmelidir.



TÜBİTAK çocukları bilime teşvik etmek

Sunumlarda anlatılanların uygulanması konusunda zorluklar yaşanması halinde etkin

amacıyla MEB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı-

destek sağlanmalıdır.

nın İşbirliğiyle bilim gezileri düzenlemeli, çocuklar ilkokuldan itibaren bir roket üretimini
veya bir uçağın nasıl üretildiğini canlı olarak



Bütçe desteğinin arttırılması gereklidir.



Anketler aracılığıyla girişimcilerin sorunlarının tespit edilip çözülmesi gereklidir.

görmelidir.



Gençlik alanında hizmet veren kurumlarca
gençlerin kültürel faaliyetlere yeterli dü-

 Müze kartlarının niteliğinin arttırılması ge-



İŞKUR tarafından gençlerin girişebileceği
işler ile ilgili yeterli sermeye ve yönlendirme

edilmesi,



Yaşam ve kariyer konusunda tematik alanla-



Yazılan projeye verilecek puanların yanında

Proje onay zorluğunun çözülerek destek
odaklı davranılması sağlanmalıdır.

yazılan alanlarda gençlere istediği Üniversite-



nin bölümüne girebilme yazısı verilerek katı-

Onaylanmayan projelere farklı çözüm yollarının bulunarak proje desteği sağlanmalıdır.

lımcı ve proje veriminin artırılması gereklidir.
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Gençlere KOSGEB Destekleri kapsamında
yardım, yönlendirme sağlanması gereklidir.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI


Yönetim kurullarında gençlere öncelik verilmesi,



Bütçelerin gençliğin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi,



Geniş kitlelere ulaşılması için gençlik alanında çalışan kurumlar ile koordineli çalışmalar gerçekleştirilmesi,



Tanıtım çalışmalarının daha sık yapılması
gereklidir.

KLÜPLER


Spor kulüplerinin daha fazla kişiye, coğrafik,
fiziksel, kültürel, dezavantajlı ve engelli bireylere yönelik çalışmalar gerçekleştirmeleri
gereklidir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI


Her gencin orman konusunda bilinçlendirilmesi, gençlerin kendine ait, bakımından sorumlu bir ağacının olması ve o ağacın gelişiminden sorumlu tutulması gereklidir.
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POLİTİKA ÖNERİLERİ


bakanlıklar arasında işbirliğinin sağlanması
gereklidir.

21. yüzyıl becerileri kişilerin okul hayatı,
meslek hayatı, toplumsal hayatı gibi birçok
yaşam evresinde kişinin hayatını etkileyen
önemli beceriler olduğundan dolayı çocukluk
yaşından itibaren bu becerilerin edinimi çok
önemlidir. Ülkemizde gençlik alanında bir-



çok kurum tarafından çeşitli faaliyetler düzenlenmekte, gençler sosyal, kültürel, sportif,
sanatsal olmak üzere birçok yönden desteklenmektedir. Fakat her kurumun çalışma alanı
ve bölgesel olarak hizmet sunduğu alanlar

Bölge Kalkınma Ajansları ile koordine çalışmalar planlanmalı, Ajanslar tarafından mali
destek sağlanması kapsamında görüşmeler
gerçekleştirilmeli ve gençlik merkezlerinde
daha fazla sayıda teknoloji atölyeleri kurula-

farklı olduğundan toplumdaki tüm genç kesime ulaşılması oldukça zordur.


rak gençlerin kullanımına sunulmalıdır.


Proje kapsamında 21. yüzyıl becerilerinin
edinimi ile ilgili sorun ve çözüm önerileri,
gençlik alanında hizmet sunan kurumların 21.
yüzyıl becerileri edinimi konusundaki değerlendirilmeleri sağlanarak temel problemler ve
çözüm önerileri ortaya konmuştur.



8-29 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere hizmet sunan gençlik merkezlerinde üyelerin yaş
kademelerine göre bu beceriler ile ilgili eksikliklerinin Milli Eğitim Bakanlığının da işbirliğinde yetenek taraması yapılarak gençlerin mevcut durumu belirlenmeli, ihtiyaçları
tanımlanmalı, gençlerin ilgi ve istekleri doğrultusunda gençlik merkezlerinde atölye, et-

Belirlenen problemlere çözüm sunulması
kapsamında, Çalıştay Programında hazırla-

kinlik ve faaliyet planlamaları yapılarak yeni
atölye çalışmaları oluşturulmalıdır.

nan öneriler doğrultusunda çok büyük bir
genç topluluğuna hizmet sunmakta olan
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde
Gençlik Merkezleri odak alınarak gençlik ala-



nında hizmet sunan diğer kurumlar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek çalışmaların
gençlerin 21. yüzyıl becerileri ediniminde
faydalı olacağı düşünülmektedir.


Gençlik merkezlerinin çağın gereklerine uygun şekilde teknolojik ürünlerle donatılması
ve gençlerin teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığınca

Ülkemizde Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81
İlde yılda bir adetten fazla olmak üzere Milli
Eğitim Bakanlığının da desteği ile Gençbakış
21. Yüzyıl Becerileri Bilim-Atölye Şenlikleri düzenlenerek bu becerilere yönelik küçük
bilimsel, deneysel atölyelerle oluşturulan
programda gençlik personelleri tarafından ailelerin ve gençlerin konu hakkındaki farkın-

Ülkemizde gençlik alanında hizmet veren Ba-

dalıklarının geliştirilmesi sağlanmalıdır. Halkın katılımına açık olacak bu programlarda
çocuk ve gençlerin teknolojik alanda ürettikleri ürünleri sergilemeleri ve anlatmaları sağ-

kanlıklar gençler için kendi sorumluluk alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmektedirler. İlgili kurumlar arasında işbirliği protokolleri bulunsa da işbirliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen koordineli çalışmala-

lanırken, gençler üretmeye ve bir şeyler tasarlamaya sevk edilmeli ailelerin konu ile ilgili
farkındalıkları geliştirilmelidir.

rın yaygınlaştırılması ve daha büyük kesimlerin dahil ve haberdar olması önemlidir. Bu
kapsamda gençlik alanında faaliyet gösteren
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Bakanlığımızca 21. yüzyıl becerileri ile ilgili

yurtdışında gençlik çalışmaları kapsamında

almış bir gençlik personeli görevlendirilerek

gerçekleştirilen atölye, etkinlik, uygulama ve
projelerin incelenerek benzer uygulamaların
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik
merkezlerinde uygulanabilmesi için uzman-

gençlerin konu ile ilgili bilgi ve farkındalığı
geliştirilmelidir.


lar tarafından yeni atölye, etkinlik ve faaliyet
çalışmaları geliştirilmelidir.


Gençlik kamplarında uygulanan mevcut
programların yanında 21. yüzyıl yaşam becerileri uygulamaları geliştirilmelidir.



Gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik
liderleri/gençlik çalışanları konu ile ilgili hizmet içi eğitime tabi tutulmalı, bilgi ve yetkinlikleri geliştirilmeli, alan mezuniyeti bulunan
kişiler ise, gençlerin 21. yüzyıl becerileri kap-

küçük yaş grubuna hitap eden bilimsel ve deneysel etkinlikler oluşturularak bu konuda
daha fazla çocuğun ilgileri doğrultusunda etkinlik ve aktivitelere dahil olmaları sağlanmalıdır.

samındaki durumunu ölçme değerlendirme
konusunda görevlendirilmelidirler.




Lise genç ofisler ve üniversite genç ofisler
arasında iletişimler güçlendirilerek iki eğitim
grubu arasındaki 21. yüzyıl becerileri ve gönüllülük faaliyetleri kapsamında çalışmalar
gerçekleştirilmelidir.



Gençlik merkezleri üyeleri için yılın belirlenen dönemlerinde 21. yüzyıl becerileri ve
önemi ile ilgili panel vb. programlar düzenlenerek, gençlerin konu ile ilgili bilgi ve farkındalıkları arttırılmalıdır.



İŞKUR’un işbirliği ve destekleriyle hazırlanacak program dahilinde iş ve meslek danışmanları tarafından Gençlik Merkezlerinde,
gençlerin geleceğin meslekleri hakkında bil-

Gençlerin sosyal medya bağımlılıklarının
azaltılarak teknolojik bilgi ve becerilerin arttırılması yönünde değiştirilmesi için gençlik
merkezlerindeki gençlik çalışanlarının teknolojik bilgi, beceri ve nitelikleri geliştirilmeli-

gilendirilmeleri, üniversite öğrencileri için
mevcut ulusal veya uluslararası alanlarda iş
bulmaları konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması, gençlerin niteliklerinin geliştirilmesi için danışmanlar tarafından yönlendi-

dir.

rilmeleri gereklidir.


21. yüzyıl becerilerinin gençlik merkezlerinde edinimi kapsamında Yükseköğretim
Kurullarından destek alınarak mevcut atölyelerin geliştirilmesi, yeni atölyelerin kurulması
kapsamında destek alınmaldır.





Gençlik Merkezlerinde aktif görev yapan gönüllü gençlik liderlerine 21. yüzyıl becerileri
ile ilgili eğitim verilmeli, gönüllü gençlik liderlerinin konu ile ilgili kendilerini geliştirmeleri sağlanırken bir yandan da gençlik merkezindeki genç üyelere katkı sağlamaları desteklenmelidir.



Gençlik Merkezlerinde uzman personel desteği sağlanarak fen ve bilim ile ilgili özellikle

Gençler 21. yüzyıl becerileri edinimini engelleyen gerek gelişimsel süreçler gereksel çevresel sorunlar ve ailesel problemlere bağlı çeşitli sorunlar yaşayabilmektedirler. Gençlik
merkezlerinde gençlerin bağımlılık ve psikolojik sorunlarının tespit edilebilmesi bağlamında uzman personel çalıştırılması gençlerin problemleri ile ilgili ihtiyaç duyduklarında

Gençlik ve Spor Bakanlığının kulüp ve akademi faaliyetlerine 21. yüzyıl becerileri atölyeleri kulübü eklenmeli ve gençler için her
merkezde en azından 1 atölye ve atölye hak-

uzman personelden yardım, bilgi, destek ve
rehberlik alabilmeleri, gerektiğinde uzman

kında yetkilendirilmiş konu ile ilgili eğitim
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personellerin gençlik merkezi üyesi gencin

kere Ankara İlinde Gençbakış Fikir Kampı

ailesine yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapmaları daha fazla gencin bağımlılığa karşı
korunması ve 21. yüzyıl becerileri ediniminde desteklenmeleri bakımında önemli ve

düzenlenmelidir. Kamp kapsamında Ülkemizdeki gençlik merkezi üyesi gençlerden
oluşan her İlden 1 kişi olmak üzere 81 gencin
katılımı sağlanarak gençlik alanında 21. yüz-

gereklidir.

yıl becerilerinin kazanımı için Gençlik Merkezlerinde yapılabilecek ortak çalışmalar raporlanmalı, gençlerin desteği ile Gençlik ve
Spor Bakanlığına bağlı hizmet sunmakta olan
gençlik merkezleri koordinesinde gençlik ala-

Gençlik alanında hizmet veren kurumların
tüm gençlere hitap edebilmesi için engelli
genç dostu olarak tasarlanmaları, engelli çocuk ve gençlerinde gençlik alanında hizmet

nında hizmet veren kurumlarla birlikte bir koordinasyon içerisinde ülkemiz gençlerinin 21.
yüzyıl becerileri gelişmiş, nitelikli bireyler
olarak yetiştirilmesi için Ülke genelinde ça-

veren kurumların etkinlik, proje ve çalışmalarından yararlanabilmeleri ve 21. yüzyıl becerileri kazanımlarına gençlik merkezlerince
destek olunması ve gereklidir.


lışmalar gerçekleştirmelidirler.

Engelli bireylerin sosyalleşmeleri, gençlik
merkezi etkinlik ve aktivitelerine katılım sağlayabilmeleri için gençlik alanında çalışan
gençlik lideri ve gençlik çalışanlarının bir
kısmı özel eğitim bölümlerinden mezun olmalı, engelli gençler ile doğru iletişim kurabilmeli, onlara yönelik 21. yüzyıl atölye, etkinlik ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmeleri sağlanmalıdır.



Gençlik ve Spor Bakanlığımız koordinesinde
gençlik merkezlerimiz işbirliğiyle Gençbakış 21. Yüzyıl Becerileri Teknoloji Tasarım
Yarışması adı altında yarışma sınav sistemi
oluşturularak çocuk, genç ve ailelerin konu
ile ilgili farkındalığının geliştirilmesi sağlanarak başarılı gençlere maddi katkı verilmelidir.



Gençlik bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması
bakımından çok önemlidir. Bu sebeple gençlerin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap
verebilmesi için desteklenmesi, niteliklerinin
geliştirilmesi gereklidir. Gençlerin gençlik
merkezlerinde 21. yüzyıl becerilerini en yüksek düzeyde kazanmaları için Gençlik ve
Spor Bakanlığının koordinesinde gençlik
merkez üyesi gençlerin katılımıyla yılda bir
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3. BÖLÜM
ÇALIŞTAY PROGRAMI SONRASI ETKİNLİK VE AKTİVİTELERİMİZ
Elmadağ Kayak Merkezi Çalıştay
Programı Değerlendirme Toplantımız
Çalıştay Programı sonrası proje katılımcısı
gençlerimiz ile Elmadağ Kayak Merkezinde
değerlendirme toplantısı yapıldı. Şube Müdürümüz Yusuf KILIÇ koordinesinde Çalıştay
Programı hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildikten sonra Çalıştay katılımcısı gençlerimiz karın keyfini çıkardı.
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Zirve Programı Öncesi Ziyaretlerimiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Sn. Tarık KARKINÇAM Proje Katılımcısı Gençler ile Bir Araya Geldi.
Zirve faaliyetleri kapsamında gençlerin duygu
ve düşüncelerini dinleyen Sn. KARKINÇAM

26-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen
21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik Merkezle-

gençlerin istek ve beklentileri doğrultularında
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birçok kurumla ortak çalışmalar gerçekleştirildiğinden
gençlerin bu fırsatları değerlendirmelerinin kişisel gelişimlerini tamamlamaları bakımından

rine Genç Bir Bakış Çalıştayında gençlerin politika önerilerine dair sunumlarını dinleyen,
gençlerle karşılıklı istişare ve değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Daire Başkanı Tarık KARKIN-

çok önemli olduğundan, gençliğin gelişimi için
her gencin fikrini önemsediklerinden ve planlanan faaliyet ve programların bu doğrultuda belirlendiğinden bahsetti.

ÇAM Altındağ Gençlik Merkezi Müdürlüğüne
bağlı faaliyetlerini sürdürmekte olan Genç Konak Kitap Kahvede gençlerimizi ağırladı. Çalıştay Programı sonrası gerçekleştirilecek olan
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Gençlerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Enes
EFENDİOĞLU ile bir araya gelerek proje hakkında
görüştüler. Gençlerin konu ile ilgili fikir ve önerilerini dinleyen Sn. EFENDİOĞLU 21. yüzyıl becerileri edinimi kapsamında gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve atölyeler konusunda
gençler ile sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Sn.
Cemal SOFUOĞLU ile bir araya gelen gençlerimiz proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler konusunda Sn. SOFUOĞLU ile görüştüler.

Gençlerimiz proje ortağımız Ankara Valiliği -Ankara Vali Yardımcısı Ayhan ÖZKAN’ı ziyaret ederek Çalıştay Programı kapsamında oluşturdukları
rapordan ve zirve hazırlıklarından bahsettiler. Vali
Yardımcısı Ayhan ÖZKAN çağımızda 21. yüzyıl
becerileri ve önemi konusunda Çalıştay Programı
katılımcısı gençlerimiz ile sohbet ettiler.

46

Gençlerimiz proje ortağı Ankara Valiliği- Ankara
Vali Yardımcısı Turan YILMAZ ile Çalıştay Programı kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalardan
bahsettiler. Vali Yardımcısı Sn. Turan YILMAZ
21. yüzyıl becerileri, günümüz gençliğinin beklenti ve sorunları üzerine gençler ile sohbet etti.

Çalıştay katılımcısı gençler Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Tuncay ULUSAN’ı ziyaret ederek proje faaliyetleri
hakkında sohbet ettiler

Proje katılımcısı gençler proje ortağımız Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Rektörü Sn. Musa
Kazım ARICAN ile proje faaliyetleri ve 21. yüzyıl becerileri üzerine
sohbet ettiler. Rektör Sn. Musa
Kazım ARICAN gençlerimize 21.
yüzyıl becerileri kapsamında Üniversitede gerçekleştirilen proje etkinlik ve çalışmalardan bahsetti.
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Zirve faaliyeti öncesi Gençlik Merkezleri Daire Başkanı Sn. Tarık KARKINÇAM Gençlik ve Spor Bakanlığında gençlerimiz ile bir araya geldi. Proje kapsamında gençlerimiz ile sık sık bir araya gelen ve
istişarelerde bulunan Sn. KARKINÇAM gençlik alanında yeni atölye ve faaliyetler kapsamında yoğun
bir çalışma gerçekleştirildiğinden bahsetti. Zirve faaliyetleri öncesi gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili
gençler ile istişarede bulundu.

Çalıştay katılımcısı gençlerimiz Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü- İl Müdürü Sn. Mustafa Çelik’i
ziyaret ettiler.
Proje kapsamında gençlerden ilgi ve desteğini esirgemeyen Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl
Müdürü Sn. Mustafa ÇELİK projenin başlangıç aşamasından günümüze kadar gençlerin 21. yüzyıl becerileri kapsamında gençlik merkezlerinden beklentileri konusunda oluşturdukları raporlamalara dair
gençleri dinledi.
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Proje kapsamında gerekli koordineyi sağlayan Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Sn. Yusuf KILIÇ Çalıştay katılımcısı gençlerimiz ve yaygınlaştırma ekibi ile
Zirve faaliyeti öncesi sıklıkla bir araya gelerek faaliyet planlamaları gerçekleştirdiler.
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4. BÖLÜM
PROJE ANKET SONUÇLARI
EK 1: KATILIMCI BELİRLEME ANKETİ YANITLARI
1-DEMOGRAFİK BİLGİLER
KATILIMCI YAŞ BİLGİSİ
25; 1; 3%
24; 0; 0%
23; 3; 8%

18; 4; 10%

22; 7; 17%

19; 8; 20%

21; 8; 20%
20; 9; 22%
18

19

20

21

22

23

24

25

Grafik 1. Katılımcı yaş bilgisi.

1- Katılımcı Yaş Bilgisi
Proje katılımcısı gençlerin %10’u 18 yaşında, %20’si 19 yaşında, %22’si 20 yaşında, %20’si
21 yaşında, %17’si 22 yaşında, %8’i 23 yaşında %3’ü 25 yaşında bireylerden oluşmaktadır.

KATILIMCI CİNSİYET ORANLARI

Kız
50%

Erkek
50%

Grafik 2. Katılımcı cinsiyet durumu.

2- Katılımcı Cinsiyet Durumu
Proje katılımcısı gençlerin %50’si kız %50’si ise erkek bireylerden oluşmaktadır.
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BÖLGESEL DAĞILIM
İÇ ANADOLU; 6; EGE; 2; 5%
15%

AKDENİZ; 8; 20%

KARADENİZ; 5;
13%

MARMARA; 7;
17%

GÜNEYDOĞU
ANADOLU; 6;
15%

DOĞU
ANADOLU; 6;
15%

Grafik 3. Katılımcıların bölgesel dağılımı.
3-Katılımcıların Bölgesel Dağılımı
Proje katılımcısı gençlerin %20’si Akdeniz, %17’si Marmara, %15’i Doğu Anadolu, %15’i Güneydoğu Anadolu, %13’ü Karadeniz, %15’i İç Anadolu ve %5’i Ege Bölgesinden gelen bireylerden oluşmaktadır.

KATILIMCI ÜNİVERSİTE BİLGİSİ

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT…
TÜRK HAVA KURUMU…
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ…
ORTADOĞU TEKNİK…
ANKARA SOSYAL BİLİMLER…
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ…
0

2

4

6

8

10

12

Grafik 4. Katılımcıların üniversite bilgileri.

4-Katılımcıların Üniversite Bilgileri
Proje katılımcısı gençlerin %25’i Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, %22,5’i Ankara Üniversitesi, %22,5’i Hacettepe Üniversitesi, %12,5’i Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri %5’ Ortadoğu Teknik Üniversitesi, %2,5’i TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, %2,5’i
Atılım Üniversitesi, %2,5’i Türk Hava Kurumu Üniversitesi, %2,5’i Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi ve %2,5’i Ankara Medipol Üniversitesi öğrencisidir.
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ÜNİVERSİTE BÖLÜM BİLGİSİ

İşletme

Hukuk

Ebelik

Rekreasyon

Aile ve Tüketici Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Tarih

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Kamu Hukuku

Tarım Ekonomisi

Fizik Öğretmenliği

İlahiyat

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Teknolojisi

İktisat

Eczacılık

Psikoloji

Beslenme ve Diyetik

İslami İlimler Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Sınıf Öğretmenliği

Felsefe

Gazetecilik

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Temel Eğitim Bölümü

Grafik 5. Üniversite bölüm bilgisi.

5-Katılımcıların Üniversite Bölüm Bilgileri
Proje katılımcısı gençlerin %12,5’i İşletme, %10’u Hukuk, %8’i Ebelik, %5’i Rekreasyon, %5’i Aile ve Tüketici Bilimleri, %5’i Uluslararası İlişkiler, %2,5’i Tarih, %2,5’i
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, %2,5’i Kamu Hukuku,%2,5’i Tarım Ekonomisi,
%2,5’i Fizik Öğretmenliği, %2,5’i İlahiyat, %2,5’i Radyo ve Televizyon Programcılığı,
%2,5’i Bilgisayar Mühendisliği, %2,5’i Endüstri Mühendisliği, %2,5’i İnşaat Teknolojisi, %2,5’i İktisat, %2,5’i Eczacılık, %2,5’i Psikoloji, %2,5’i Beslenme ve Diyetik,
%2,5’i İslami İlimler Programı, %2,5’i ’ü Turizm ve Otel İşletmeciliği, %2,5’i Sınıf
Öğretmenliği, %2,5’i Felsefe, %2,5’i Gazetecilik, %2,5’i Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı, %2,5’i Egzersiz ve Spor Bilimleri, %2,5’i Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır.
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2-21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
21. YÜZYIL BECERİLERİ ALANINDA BİLGİ SAHİBİ
MİSİNİZ VEYA ARAŞTIRMA YAPTINIZ MI?
Hayır; 9; 23%

Evet; 31; 77%

Grafik 6. 21. Yüzyıl becerileri konusunda bilgi sahibi misiniz veya araştırma yaptınız mı? Daha önce
araştırma yaptınız mı?
6-21. Yüzyıl Becerileri Konusunda Bilgi Sahibi misiniz? Daha Önce Araştırma Yaptınız mı?
Proje katılımcısı gençlerin %77’si 21. yüzyıl becerileri konusunda araştırma yaptığını, %23’ü
ise 21. yüzyıl becerileri konusunda araştırma yapmadığını belirtmiştir.

GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNİN 21. YÜZYIL
BECERİLERİ EDİNİMİNDE ÖNEMLİ BİR ROLÜ
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORMUSUNUZ?
HAYIR
3%

EVET
97%

Grafik 7. Gençlik merkezi müdürlüklerinin 21. yüzyıl becerileri ediniminde önemli bir rolü olduğunu
düşünüyor musunuz?
7-Gençlik Merkezi Müdürlüklerinin 21. Yüzyıl Becerileri Ediniminde Önemli Bir Rolü
Olduğunu Düşünüyor musunuz?
Proje katılımcısı gençlerin % 97’si 21. Yüzyıl becerilerini ediniminde Gençlik Merkezlerinin
önemli bir rolü olduğunu belirtmiş, %3’ü ise adı geçen becerilerinin kazandırılması konusunda
Gençlik Merkezlerinin önemli bir rolü olmadığını düşündüğünü belirtmiştir.
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3-KATILIMCILARIN GENÇLİK MERKEZLERİ İLE İLGİLİ
BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ
KATILIMCI GENÇLERİN GENÇLİK MERKEZİ ÜYELİK
DURUMU
Hayır
0%

Evet
100%

Grafik 8. Gençlik Merkezi Üyesi misiniz?
8-Gençlik Merkezi Üyesi misiniz?
Katılımcı gençlerin %100’ü gençlik merkezi üyesi olduğunu belirtmiştir.
KATILIMCI GENÇLERİN ÜYE OLDUĞU GENÇLİK MERKEZLERİ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Grafik 9. Katılımcı Gençlerin Üye Olduğu Gençlik Merkezleri
9-Katılımcı Gençlerin Üye Olduğu Gençlik Merkezleri
Proje katılımcılarının %20’si Şehit Ümit Çoban Gençlik Merkezi, %10’u Altındağ Gençlik Merkezi, %7,5’i
Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi, %5’i Kahramanmaraş Gençlik Merkezi, %2,5’i Niğde Bor Şehit Ümit
ÇOBAN Gençlik Merkezi, 2,5’i Maltepe Gençlik Merkezi, %5’i Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar GM,
%5’i Cizre Gençlik Merkezi, %2,5’i Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi, %2,5’i Osmaniye Gençlik Merkezi, %2,5’i Malatya Gençlik Merkezi, %5’i Sincan Gençlik Merkezi, %2,5’i Keçiören Gençlik Merkezi,
%2,5’i Bolu Gençlik Merkezi, %2,5’i Yüreğir Gençlik Merkezi, %2,5’i Antalya Murat Paşa Gençlik Merkezi,
%2,5’i Malatya Fırat Gençlik Merkezi, %2,5’i Gölbaşı Gençlik Merkezi, %2,5’i Polatlı Gençlik Merkezi,
%2,5’i Turgutlu Gençlik Merkezi, %2,5’i Denizli Gençlik Merkezi, %2,5’i Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi üyesidir.
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GENÇLİK MERKEZİ ÇALIŞMALARINDAN HANGİ YOLLA
HABERDAR OLDUNUZ?
Diğer
Gençlik ve Spor Bakanlığı haber, duyuru ve
bilgilendirmeleri
Milli Eğitim haber, duyuru ve bilgilendirmeleri.
Ailem Aracılığıyla

Arkadaşlarım Aracılığıyla
Sosyal Medya Aracılığıyla
Sütun1

Gençlik Merkezi Çalışmalarından Hangi Yolla Haberdar Oldunuz?
0
5
10 15 20 25 30 35 40
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Grafik 10. Gençlik merkezi çalışmalarından hangi yolla haberdar oldunuz?

10-Gençlik Merkezi Çalışmalarından Hangi Yolla Haberdar Oldunuz?
Proje katılımcısı gençlerin % 15’i sosyal medya aracılığıyla, %32,5’i arkadaşları aracılığıyla,
%2,5’i ailesi aracılığıyla, % 42,5’i Gençlik ve Spor Bakanlığı haber, duyuru ve bilgilendirmeleri
yoluyla %7,5’i ise diğer yollar ile Gençlik Merkezi çalışmalarından haberdar olduklarını belirtmişlerdir.

GENÇLİK MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
HANGİ FAALİYETLERE KATILDINIZ?
Kültürel Gezi ve
Faaliyetler
12%

Diğer
15%

Sosyal Gezi ve
Faaliyetler
20%

Sportif Faaliyetler
5%

Gönüllülük
Faaliyetleri
48%

Grafik 11. Gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen hangi faaliyetlere katıldınız?
11-Gençlik Merkezlerinde Gerçekleştirilen Hangi Faaliyetlere Katıldınız?
Proje katılımcısı gençlerin %12’si kültürel gezi ve faaliyetlere, %20’si sosyal gezi ve faaliyetlere %5’i
sportif faaliyetlere, % 48’i gönüllülük faaliyetlerine, %15’i ise diğer faaliyetlere katılım sağladığını
belirtmiştir.
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GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİMİZİ HANGİ SIKLIKLA
ZİYARET EDİYORSUNUZ?
Uzun zamandır
ziyaret edemedim;
7; 18%

Haftada en az 1
kere; 11; 27%

Yılda 1 kere; 1; 3%
6 Ayda 1 kere; 3;
8%
3 Ayda 1 kere; 3;
7%
Ayda 2 veya daha
fazla; 2; 5%
Ayda 1 kere; 5;
12%

Haftada 2 veya
daha fazla; 8; 20%

Grafik 12. Gençlik merkezi müdürlüklerimizi hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?
12-Gençlik Merkezlerini Hangi Sıklıkla Ziyaret Ediyorsunuz?
Proje katılımcısı gençlerimizin %27’si haftada en az bir kere, %20’si haftada iki veya daha fazla, %
12’si ayda 1 kere, %5’i ayda 2 veya daha fazla, %7’si 3 ayda bir kere, %8’i 6 ayda 1 kere, %3’ü ayda
1 kere,%18’i uzun zamandır ziyaret edemediğini belirtmiştir.

GENÇLİK MERKEZLERİ 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ
KAPSAMINDA YETERLİ Mİ?

Evet
45%
Hayır
55%

Grafik 13. Gençlik merkezleri 21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında yeterli mi?
13-Gençlik Merkezleri 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Kapsamında Yeterli mi?
Proje katılımcısı gençlerimizden %45’i evet, %55’i hayır olarak soruyu cevaplandırmıştır.
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21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Konusunda Gençlik Merkezlerinden Beklentileriniz Nelerdir?
Katılımcı gençlerin Gençlik Merkezlerine yönelik beklentileri aşağıda sunulmuştur.
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EK 2: ÇALIŞTAY PROGRAMI ÖNCESİ 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİNE YÖNELİK TEMEL SORUNLARIN TANIMLANMASINA YÖNELİK KATILIMCI CEVAPLARI

GENÇLİK ALANINDA HİZMET VEREN KURUMLARIN 21.
YÜZYIL BECERİLERI EDİNİMİ KAPSAMINDA KOORDİNELİ
OLARAK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİREMEMESİ

2; 0

1; 3

10; 5

3; 4

9; 2

8; 3

4; 6
5; 0

6; 2

7; 1

Grafik 14. Gençlik alanında hizmet veren kurumların 21. yüzyıl becerileri edinimi kapsamında koordineli olarak çalışma gerçekleştirememesi.
14- Gençlik Alanında Hizmet Veren Kurumların 21. Yüzyıl Becerileri Edinimi Kapsamında Koordineli Olarak Çalışma Gerçekleştirememesi.
Gençlik alanında hizmet veren kurumların 21. yüzyıl becerileri edinimi kapsamında koordineli çalışma gerçekleştirememesi seçeneğine 5 kişi 10, 2 kişi 9, 3 kişi 8, 1 kişi 7, 2 kişi 6, 6 kişi 4, 4 kişi 3, 3 kişi 1 puan
vermiştir.

GENÇLİK ALANINDA HİZMET VEREN KURUMLARCA 21.
YÜZYIL BECERİLERİ EDİNİMİNİN YETERİNCE
DESTEKLENEMEMESİ
2; 3

1; 1

10; 2
9; 3

4; 3
8; 3
5; 2
7; 4

6; 4

Grafik 15. Gençlik alanında hizmet veren kurumlarca 21. yüzyıl becerileri ediniminin yeterince desteklenememesi.
15-Gençlik Alanında Hizmet Veren Kurumlarda 21. yüzyıl becerileri ediniminin yeterince
desteklenememesi.
Gençlik alanında hizmet veren kurumlarda 21. yüzyıl becerileri ediniminin yeterince desteklenememesi seçeneğine 2 kişi 10, 3 kişi 9, 3 kişi 8, 4 kişi 7, 4 kişi 6, 2 kişi 5, 3 kişi 4, 3 kişi 2, 1 kişi 1 puan
vermiştir.
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TOPLUMDAN UZAK YAŞAMA, ASOSYALLİK, YETERLİ
DÜZEYDE SOSYAL HAYATIN İÇİNDE OLAMAMA
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Grafik 16. Toplumdan uzak yaşama, asosyallik, yeterli düzeyde sosyal hayatın içinde olamama.

16-Toplumdan uzak yaşama, asosyallik, yeterli düzeyde sosyal hayatın içinde olamama
Toplumdan uzak yaşama, asosyallik, yeterli düzeyde sosyal hayatın içinde olamama seçeneğine,
1 kişi 10, 4 kişi 9, 3 kişi 8, 1 kişi 7, 2 kişi 6, 5 kişi 5, 1 kişi 4, 5 kişi 3, 5 kişi 2 puan vermiştir.

ÖZGÜVENSİZLİK
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Grafik 17. Özgüvensizlik.
17-Özgüvensizlik
Özgüvensizlik seçeneğine 4 kişi 9, 7 kişi 5, 2 kişi 4, 4 kişi 3, 6 kişi 2, 2 kişi 1 puan vermiştir.
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BİREYSEL ÖNCELİKLERİN FARKLI OLMASI
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Grafik 18. Bireysel önceliklerin farklı olması.
18-Bireysel Önceliklerin Farklı Olması
Bireysel önceliklerin farklı olması seçeneğine 2 kişi 7, 3 kişi 6, 4 kişi 5, 3 kişi 4, 3 kişi 3, 1 kişi 2,
2 kişi 1 puan vermiştir.

BİREYİN KENDİNİ YETERİNCE TANIMAMASI
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Grafik 19. Bireyin Kendini Yeterince Tanımaması
19-Bireyin Kendini Yeterince Tanımaması
Bireyin kendini yeterince tanımaması seçeneğine 5 kişi 10, 2 kişi 9, 2 kişi 8, 2 kişi 7, 5 kişi 6, 1 kişi
5, 3 kişi 4, 5 kişi 3, 3 kişi 2 puan vermiştir.
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GENÇLERDE İŞSİZLİK KAYGISI
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Grafik 20. Gençlerde işsizlik kaygısı
20-Gençlerde İşsizlik Kaygısı
Gençlerde işsizlik kaygısı seçeneğine 4 kişi 10, 1 kişi 9, 2 kişi 8, 2 kişi 7, 5 kişi 6, 1 kişi 5, 6 kişi 4, 3
kişi 2, 1 kişi 1 puan vermiştir.

ÇOCUK VE GENÇLERDE SINAV KAYGISI
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Grafik 21. Çocuk ve Gençlerde Sınav Kaygısı
21-Çocuk ve Gençlerde Sınav Kaygısı
Çocuk ve gençlerde sınav kaygısı seçeneğine 2 kişi 10, 1 kişi 9, 5 kişi 8, 6 kişi 7, 3 kişi 5, 5 kişi 3, 1 kişi
2, 4 kişi 1 puan vermiştir.
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EĞİTİM YAŞANTISINDA 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN
EDİNİMİ İÇİN YETERLİ ÖNEMİN VERİLMEMESİ
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Grafik 22. Eğitim yaşantısında 21. yüzyıl becerilerinin edinimi için yeterli önemin verilmemesi
22- Eğitim Yaşantısında 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi İçin Yeterli Önemin Verilmemesi.
Eğitim yaşantısında 21. yüzyıl becerilerinin edinimi için yeterli önemin verilmemesi seçeneğine 1 kişi 10,
4 kişi 9, 2 kişi 8, 5 kişi 7, 1 kişi 6, 1 kişi 3, 2 kişi 2, 8 kişi 1 puan vermiştir.

AİLENİN ÇOCUK VE GENÇ ÜZERİNDEKİ BASKISI
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Grafik 23. Ailenin Çocuk ve Genç Üzerindeki Baskısı
23- Ailenin Çocuk ve Genç Üzerindeki Baskısı
Ailenin çocuk ve genç üzerindeki baskısı 3 kişi 9, 2 kişi 6, 6 kişi 5, 1 kişi 4, 1 kişi 3, 8 kişi 2, 2 kişi 1
puan vermiştir.
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AİLENİN BİLGİSİZLİĞİ
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Grafik 24. Ailenin Bilgisizliği
24- Ailenin Bilgisizliği
Ailenin bilgisizliği seçeneğine 3 kişi 10, 2 kişi 8, 4 kişi 7, 6 kişi 6, 1 kişi 5, 4 kişi 4, 3 kişi 3, 5 kişi 1 puan
vermiştir.

EKONOMİK ZORLUKLAR
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Grafik 25. Ekonomik Zorluklar
25- Ekonomik Zorluklar
Ekonomik zorluklar seçeneğine 6 kişi 10, 8 kişi 9, 6 kişi 8, 3 kişi 7, 1 kişi 6, 4 kişi 5, 1 kişi 4, 2 kişi
3 puan vermiştir.
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YEREL, BÖLGESEL, COĞRAFİK, KÜLTÜREL,
SAĞLIK KOŞULLARI VB. DEZAVANTAJLILIKLAR
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Grafik 26. Yerel, bölgesel, coğrafik, kültürel, sağlık koşulları vb. dezavantajlılıklar.
26- Yerel, Bölgesel, Coğrafik, Kültürel, Sağlık Koşulları vb Dezavantajlılılar
Yerel, bölgesel, coğrafik, kültürel, sağlık koşulları vb. dezavantajlılıklar seçeneğine 3 kişi 10, 3 kişi 9,
5 kişi 8, 2 kişi 7, 2 kişi 6, 2 kişi 5, 1 kişi 4, 3 kişi 3, 3 kişi 2, 3 kişi 1 puan vermiştir.
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EK 3: ÇALIŞTAY PROGRAMI SONRASI 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİNE YÖNELİK TEMEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KATILIMCI CEVAPLARI
GENÇLİK MERKEZLERİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİNİ
GELİŞTIRMEYE YÖNELİK YENİ ATÖLYELER KURULMASI
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Grafik 27. Gençlik Merkezlerinde 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik yeni atölyeler
kurulması
27- Gençlik Merkezlerinde 21. Yüzyıl Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Yeni Atölyeler Kurulması
Gençlik Merkezlerinde 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik yeni atölyeler kurulması seçeneğine
2 kişi 10, 2 kişi 8, 2 kişi 7, 6 kişi 5, 2 kişi 4, 3 kişi 2, 3 kişi 1 puan vermiştir.

OKULLARDA REHBER ÖĞRETMENLERCE 21. YÜZYIL
BECERİLERİNİN EDİNİMİNİN ÖNEMİ KONUSUNDA ÇOCUK
VE GENÇLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
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Grafik 28. Okullarda rehber öğretmenlerce 21. yüzyıl becerilerinin ediniminin önemi konusunda çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesi.
28- Okullarda Rehber Öğretmenlerce 21. Yüzyıl Becerilerinin Ediniminin Önemi Konusunda Çocuk ve Gençlerin Bilinçlendirilmesi
Okullarda rehber öğretmenlerce 21. yüzyıl becerilerinin ediniminin önemi konusunda çocuk ve gençlerin
bilinçlendirilmesi seçeneğine 2 kişi 10, 3 kişi 9, 1 kişi 8, 2 kişi 5, 3 kişi 4, 4 kişi 3, 4 kişi 2, 1 kişi 1 puan
vermiştir.
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GENÇLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİ EDİNMELERİ
KAPSAMINDA İLGİLİ KURUMLARCA SOSYAL, KÜLTÜREL,
SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLERLE DESTEKLENMELERİ
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Grafik 29. Gençlerin 21. yüzyıl becerilerini edinmeleri kapsamında ilgili kurumlarca sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle desteklenmeleri
29- Gençlerin 21. Yüzyıl Becerilerini Edinmeleri Kapsamında İlgili Kurumlarca Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerle Desteklenmeleri
Gençlerin 21. yüzyıl becerilerini edinmeleri kapsamında ilgili kurumlarca sosyal, kültürel, sanatsal
ve sportif faaliyetlerle desteklenmeleri seçeneğine 1 kişi 9, 7 kişi 8, 3 kişi 7, 5 kişi 6, 2 kişi 5, 1 kişi
4, 5 kişi 3, 1 kişi 2, 4 kişi 1 puan vermiştir.

GENÇLİK ALANINDA HİZMET VEREN KİŞİLERİN 21. YÜZYIL
BECERİLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİ
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Grafik 30. Gençlerin 21. yüzyıl becerilerini edinmeleri kapsamında ilgili kurumlarca sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle desteklenmeleri.
30- Gençlik Alanında Hizmet Veren Kişilerin 21. Yüzyıl Becerileri Konusunda Bilgilendirilmesi
Gençlik alanında hizmet veren kişilerin 21. yüzyıl becerileri konusunda bilgilendirilmesi seçeneğine 2
kişi 10, 3 kişi 7, 2 kişi 6, 2 kişi 5, 2 kişi 4, 3 kişi 3, 1 kişi 2, 2 kişi 1 puan vermiştir.
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ÇOCUK VE GENÇLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ
KONUSUNDA EĞİTİMİN İLK YILLARINDAN İTİBAREN
BİLGİLENDİRİLMELERİNİ SAĞLAYACAK EĞİTİM,
FAALİYET VE UYGULAMALAR GELİŞTİRİLMESİ
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Grafik 31. Çocuk ve gençlerin 21. yüzyıl becerileri konusunda eğitimin ilk yıllarından itibaren bilgilendirilmelerini sağlayacak eğitim, faaliyet ve uygulamalar geliştirilmesi.

31- Çocuk ve Gençlerin 21. Yüzyıl Becerileri Konusunda Eğitimin İlk Yıllarından İtibaren Bilgilendirilmelerini Sağlayacak Eğitim, Faaliyet ve Uygulamalar Geliştirilmesi
Çocuk ve gençlerin 21. yüzyıl becerileri konusunda eğitimin ilk yıllarından itibaren bilgilendirilmelerini sağlayacak eğitim, faaliyet ve uygulamalar geliştirilmesi seçeneğine 3 kişi 9, 4 kişi 8, 1 kişi 7, 4
kişi 6, 3 kişi 5, 2 kişi 4, 1 kişi 3, 6 kişi 2, 1 kişi 1 puan vermiştir.

GENÇLERDE SINAV KAYGISINI AZALTMAYA YÖNELİK
UYGULAMALAR GELİŞTİRİLMESİ
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Grafik 32. Gençlerde sınav kaygısını azaltmaya yönelik uygulamalar geliştirilmesi.

32- Gençlerde Sınav Kaygısını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi
Gençlerde sınav kaygısını azaltmaya yönelik uygulamalar geliştirilmesi seçeneğine 4 kişi 9, 4 kişi
7, 3 kişi 6, 5 kişi 4, 1 kişi 3, 2 kişi 2, 1 kişi 1 puan vermiştir.
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ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEN İTİBAREN BİREYİN
KENDİNİ TANIMASI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNİ
BİLMESİ KAPSAMINDA DESTEKLENMESİ
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Grafik 33. Çocukluk döneminden itibaren bireyin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini
bilmesi kapsamında desteklenmesi.
33- Çocukluk Döneminden İtibaren Bireyin Kendini Tanıması, Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bilmesi
Kapsamında Desteklenmesi
Çocukluk döneminden itibaren bireyin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi kapsamında desteklenmesi seçeneğine 8 kişi 10, 2 kişi 9, 1 kişi 8, 2 kişi 7, 3 kişi 6, 1 kişi 5, 4 kişi 4, 4 kişi 3, 2 kişi 1 puan
vermiştir.

GENÇLİK ALANINDA HİZMET VEREN KURUMLARCA
GENÇLERİN YURTDIŞI İMKANLARINDAN
YARARLANABILMELERİ İÇİN KURUMLAR İŞBİRLİĞİ
İÇERİSİNDE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
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Grafik 34. Gençlik alanında hizmet veren kurumlarca gençlerin yurtdışı imkanlarından yararlanabilmeleri için kurumlar işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmesi.
34- Gençlik Alanında Hizmet Veren Kurumlarca Gençlerin Yurtdışı İmkanlarından Yararlanabilmeleri İçin Kurumlar İşbirliği İçerisinde Çalışmalar Gerçekleştirilmesi
Gençlik alanında hizmet veren kurumlarca gençlerin yurtdışı imkanlarından yararlanabilmeleri için kurumlar işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmesi seçeneğine 2 kişi 10, 3 kişi 9, 3 kişi 8, 5 kişi 7,
3 kişi 6, 7 kişi 5, 2 kişi 4, 2 kişi 3, 1 kişi 2, 2 kişi 1 puan vermiştir.
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BİREYLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ KAPSAMINDA
KENDİLERİNİ GELİŞTİREBİLMELERİ İÇİN SADECE
SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL, SPORTİF
AKTİVİTELERDE KULLANILABİLİR MADDİ DESTEK
VEYA DESTEK KARTI SAĞLANMASI
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Grafik 35. Bireylerin 21. yüzyıl becerileri kapsamında kendilerini geliştirebilmeleri için sadece sosyal, kültürel, sanatsal, sportif aktivitelerde kullanılabilir maddi destek veya destek kartı sağlanması.
35- Bireylerin 21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında Kendilerini Geliştirebilmeleri İçin Sadece Sosyal,
Kültürel, Sanatsal, Sportif Aktivitelerde Kullanılabilir Maddi Destek veya Destek Kartı Sağlanması.
Bireylerin 21. yüzyıl becerileri kapsamında kendilerini geliştirebilmeleri için sadece sosyal, kültüreli sanatsal, sportif aktivitelerde kullanılabilir maddi destek veya destek kartı sağlanması seçeneğine 1 kişi 10,
4 kişi 9, 3 kişi 8, 5 kişi 7, 7 kişi 6, 1 kişi 5, 5 kişi 4, 2 kişi 2 puan vermiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE HALK EĞİTİM
MERKEZLERİ YOLU İLE ÇOCUK VE GENÇLERİN 21.
YÜZYIL BECERİLERİ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ.
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Grafik 36. Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri yolu ile çocuk ve gençlerin 21 yüzyıl
becerileri konusunda bilinçlendirilmesi.
36- Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri Yolu ile Çocuk ve Gençlerin 21. Yüzyıl Becerileri Konusunda Bilinçlendirilmesi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri yolu ile çocuk ve gençlerin 21. yüzyıl becerileri konusunda bilinçlendirilmesi seçeneğine 1 kişi 10, 1 kişi 8, 1 kişi 7, 2 kişi 6, 3 kişi 5, 3 kişi 4, 3 kişi 3, 2 kişi
2, 7 kişi 1 puan seçeneğini vermiştir.

70

İLGİLİ KURUMLARCA AİLELERİN 21. YÜZYIL
BECERİLERİNİN ÖNEMİ İLE İLGİLİ
BİLİNÇLENDİRİLMESİ
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Grafik 37. İlgili kurumlarca ailelerin 21. yüzyıl becerilerinin önemi ile ilgili bilinçlendirilmesi.
36- İlgili Kurumlarca Ailelerin 21. Yüzyıl Becerilerinin Önemi ile İlgili Bilinçlendirilmesi
İlgili kurumlarca ailelerin 21. yüzyıl becerilerinin önemi ile ilgili bilinçlendirilmesi seçeneğine 5 kişi
10, 4 kişi 9, 4 kişi 8, 1 kişi 6, 1 kişi 5, 1 kişi 4, 3 kişi 3, 4 kişi 2, 1 kişi 1 puan vermiştir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE GENÇLİK ALANINDA
HİZMET VEREN KURUMLARIN ORTAK ÇALIŞMA
İÇERİSİNDE OLMALARI VE GENÇLERİN 21. YÜZYIL
BECERİLERİNİ EDİNMELERİ İÇİN ÇOK BOYUTLU
KOORDİNE BİR DESTEK SUNMALARI
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Grafik 38. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gençlik alanında hizmet veren kurumların ortak çalışma içerisinde olmaları ve gençlerin 21. Yüzyıl becerilerini edinmeleri için çok boyutlu koordine bir destek
sunmaları.
38- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Alanında Hizmet Veren Kurumların Ortak Çalışma
İçerisinde Olmaları ve Gençlerin 21. Yüzyıl Becerilerini Edinmeleri İçin Çok Boyutlu Koordine
Bir Destek Sunmaları
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gençlik alanında hizmet veren kurumların ortak çalışma içerisinde olmaları ve gençlerin 21. yüzyıl becerilerini edinemeleri için çok boyutlu koordine bir destek sunmaları
seçeneğine 9 kişi 10, 5 kişi 9, 5 kişi 8, 3 kişi 7, 2 kişi 5, 1 kişi 4, 2 kişi 3, 3 kişi 1 puan vermiştir.
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GENÇLİK MERKEZLERİNİN SAYISININ ARTTIRILMASI VE
DAHA FAZLA GENCİN GENÇLİK MERKEZLERİNİN
SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF SANATSAL
FAALİYETLERİNE DAHİL OLMALARI.
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Grafik 39. Gençlik Merkezlerinin sayısının arttırılması ve daha fazla gencin Gençlik Merkezlerinin
sosyal, kültürel, sportif sanatsal faaliyetlerine dahil olmaları.
39- Gençlik Merkezlerinin Sayısının Arttırılması ve Daha Fazla Gencin Gençlik Merkezlerinin
Sosyal, Kültürel, Sportif, Sanatsal Faaliyetlerine Dahil Olmaları
Gençlik Merkezlerinin sayısının arttırılması ve daha fazla gencin Gençlik Merkezlerinin sosyal, kültürel, sportif sanatsal faaliyetlerine dahil olmaları seçeneğine 10 kişi 1, 4 kişi 9, 3 kişi 8, 4 kişi 7, 3 kişi
6, 3 kişi 5, 2 kişi 4, 3 kişi 3, 2 kişi 4, 3 kişi 3, 5 kişi 2, 2 kişi 1 puan vermiştir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİ
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
EK 4: ÇALIŞTAY PROGRAMI ÖNCESİ 21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE İLGİLİ KATILIMCI
GENÇLERİN ÖZDEĞERLENDİRMELERİNE DAİR CEVAPLARI
21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİYİM
Hayır
5%

Evet
95%

Grafik 40. 21. yüzyıl becerileri ile ilgili bilgi sahibiyim
40- 21. Yüzyıl Becerileri İle İlgili Bilgi Sahibiyim
21. yüzyıl becerileri ile ilgili bilgi sahibiyim seçeneğine 40 Katılımcıdan %95’i katılımcı evet,
%5 katılımcı hayır cevabı vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİNİ SAYABİLİRİM
Kısmen
20%

Hayır
0%

Evet
80%

Grafik 41. 21. yüzyıl becerilerini sayabilirim

41- 21. Yüzyıl Becerilerini Sayabilirim
21. Yüzyıl becerilerini sayabilirim ifadesine 40 katılımcıdan %80 katılımcı evet, %20 katılımcı
kısmen cevabı vermiştir.

73

21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KİŞİ İÇİN FAYDALARI
KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİYİM
Kısmen
3%

Evet
97%

Grafik 42. 21. Yüzyıl Becerilerinin Kişi İçin Faydaları Konusunda Bilgi Sahibiyim.

42- 21. Yüzyıl Becerilerinin Kişi İçin Faydaları Konusunda Bilgi Sahibiyim.
21. Yüzyıl becerilerinin kişi için faydaları konusunda bilgi sahibiyim seçeneğine 40 katılımcıdan %97 katılımcı evet, %3 katılımcı kısmen cevabı vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİ EDİNİMİNİN ÖNEMİ HAKKINDA
BİLGİM VAR
Kısmen Hayır
0%
5%

Evet
95%

Grafik 43. 21. yüzyıl beceri ediniminin önemi hakkında bilgim var.
43- 21. Yüzyıl Becerileri Ediniminin Önemi Hakkında Bilgim Var.
21. Yüzyıl becerilerinin ediniminin önemi hakkında bilgim var seçeneğine 40 katılımcıdan %95 katılımcı evet,%5 katılımcı kısmen cevabı vermiştir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDAKİ
SORUNLAR İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİYİM
Kısmen
10%

Hayır
0%

Evet
90%

Grafik 44. 21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamındaki sorunlar ile ilgili bilgi sahibiyim.

44- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Kapsamındaki Sorunlar ile İlgili Bilgi Sahibiyim.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamındaki sorunlar ile ilgili bilgi sahibiyim seçeneğine
40 katılımcıdan %90’ı evet, %10’u kısmen cevabı vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDA
ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLİRİM.
Kısmen
17%

Hayır
3%

Evet
80%

Grafik 45. 21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında çözümler üretebilirim.

45- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Kapsamında Çözümler Üretebilirim.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında çözümler üretebilirim seçeneğine 40 katılımcıdan %
80’i evet, %17’si kısmen, %3’ü hayır cevabı vermiştir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDA GENÇLİK
MERKEZLERİNDEKİ UYGULAMALARI DEĞERLENDİREBİLİRİM.
Kısmen
20%

Hayır
3%

Evet
77%

Grafik 46. 21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik merkezlerindeki uygulamaları değerlendirebilirim.
46- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Kapsamında Gençlik Merkezlerindeki Uygulamaları Değerlendirebilirim.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik merkezlerindeki uygulamaları değerlendirebilirim seçeneğine 40 katılımcıdan %77’si evet, %20’si kısmen, %3’ü hayır cevabı vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDA GENÇLİK
MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ ÇALIŞMALAR
KONUSUNDA FİKİR ÜRETEBİLİRİM.
Kısmen
15%

Hayır
0%

Evet
85%

Grafik 47. 21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik merkezlerinde gerçekleştirilmesi gerekli çalışmalar konusunda fikir üretebilirim
47- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Kapsamında Gençlik Merkezlerinde Gerçekleştirilmesi
Gerekli Çalışmalar Konusunda Fikir Üretebilirim.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik merkezlerinde gerçekleştirilmesi gerekli çalışmalar konusunda fikir üretebilirim seçeneğine 40 katılımcıdan %85’i evet, %15’i kısmen cevabı
vermiştir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDA GENÇLİK
ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN KURUMLARI
DEĞERLENDİREBİLİRİM.
Hayır
3%

Kısmen
20%

Evet
77%

Grafik 48. 21. Yüzyıl becerilerilerinin edinimi kapsamında gençlik alanında faaliyet gösteren kurumları değerlendirebilirim.
48- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Kapsamında Gençlik Alanında Faaliyet Gösteren Kurumları Değerlendirebilirim.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik alanında faaliyet gösteren kurumları değerlendirebilirm seçeneğine 40 katılımcıdan %77’si evet, %20’si kısmen, %3’ü hayır cevabını vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KONUSUNDA ÜLKEMİZDE
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK POLİTİKA ÖNERİLERİ
OLUŞTURABİLİRİM

Kısmen
17%

Hayır
3%

Evet
80%

Grafik 49. 21. Yüzyıl becerilerinin edinimi konusunda ülkemizde gerçekleştirilebilecek politika önerileri oluşturabilirim.

49- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Konusunda Ülkemizde Gerçekleştirilebilecek Politika
Önerileri Oluşturabilirim.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi konusunda ülkemizde gerçekleştirilebilecek politika önerileri
oluşturabilirim seçeneğine 40 katılımcıdan %80’i evet, % 17’si kısmen, % 3’ü hayır cevabı vermiştir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİ
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
EK 5: ÇALIŞTAY PROGRAMI SONRASI 21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE İLGİLİ KATILIMCI
GENÇLERİN ÖZDEĞERLENDİRMELERİNE DAİR CEVAPLARI

21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER EDİNDİM.
Hayır
0%

Kısmen
3%

Evet
97%

Grafik 50. 21. yüzyıl becerileri ile ilgili yeni bilgiler edindim.
50- 21. Yüzyıl Becerileri İle İlgili Yeni Bilgiler Edindim
21. yüzyıl becerileri ile ilgili yeni bilgiler edindim seçeneğine 40 katılımcıdan %97’si evet, % 3’ü
kısmen cevabı vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİNİ AYRINTILI OLARAK SAYABİLİRİM.
Hayır
2%

Kısmen
28%

Evet
70%

Grafik 51. 21. Yüzyıl becerilerini ayrıntılı olarak sayabilirim.
51- 21. Yüzyıl Becerilerini Ayrıntılı Olarak Sayabilirim
21. yüzyıl becerilerini ayrıntılı olarak sayabilirim seçeneğine 40 katılımcıdan %70’i evet, % 28’i
kısmen ve %2’si hayır cevabını vermiştir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KİŞİ İÇİN FAYDALARI KONUSUNDA
AYRINTILI BİLGİ SAHİBİYİM.
Hayır
0%
Kısmen
36%

Evet
64%

Grafik 52. 21. yüzyıl becerilerinin kişi için faydaları konusunda ayrıntılı bilgi sahibiyim.
52- 21. Yüzyıl Becerilerinin Kişi İçin Faydaları Konusunda Ayrıntılı Bilgi Sahibiyim
21. yüzyıl becerilerinin kişi için faydaları konusunda ayrıntılı bilgi sahibiyim seçeneğine 40 katılımcıdan %64 evet, % 36 kısmen cevabını vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİ EDİNİMİNİN ÖNEMİ HAKKINDA YENİ
BİLGİLER EDİNDİM.
Kısmen Hayır
0%
3%

Evet
97%

Grafik 53. 21. yüzyıl becerileri ediniminin önemi hakkında yeni bilgiler edindim.
53- 21. Yüzyıl Becerileri Ediniminin Önemi Hakkında Yeni Bilgiler Edindim.
21. yüzyıl becerileri ediniminin önemi hakkında yeni bilgiler edindim seçeneğine 40 katılımcıdan
% 97’si evet, % 3’ü hayır cevabı vermiştir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDAKİ SORUNLAR
HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ SAHİBİYİM.
Kısmen
3%

Hayır
0%

Evet
97%

Grafik 54. 21. yüzyıl becerileri edinimi kapsamındaki sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibiyim.

54- 21. Yüzyıl Becerileri Edinimi Kapsamındaki Sorunlar Hakkında Ayrıntılı Bilgi Sahibiyim
21. yüzyıl becerileri edinimi kapsamındaki sorunlar hakkında ayrıntılı bigi sahibiyim seçeneğine
40 katılımcıdan %97’si evet, % 3’ü kısmen cevabı vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDA AYRINTILI
ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLİRİM.

Kısmen
20%

Hayır
0%

Evet
80%

Grafik 55. 21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında ayrıntılı çözümler üretebilirim.
55- 21. Yüzyıl Becerileri Edinimi Kapsamında Ayrıntılı Çözümler Üretebilirim.
21. yüzyıl becerileri edinimi kapsamında ayrıntılı çözümler üretebilirim seçeneğine 40 katılımcıdan %80’i evet, %20’si kısmen cevabı vermiştir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDA GENÇLİK
MERKEZLERİNDEKİ UYGULAMALARI AYRINTILI OLARAK
DEĞERLENDİREBİLİRİM.

Kısmen
18%

Hayır
0%

Evet
82%

Evet

Kısmen

Hayır

Grafik 56. 21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik merkezlerindeki uygulamaları
ayrıntılı olarak değerlendirebilirim.
56- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Kapsamında Gençlik Merkezlerindeki Uygulamaları Ayrıntılı Olarak Değerlendirebilirim.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik merkezlerindeki uygulamaları ayrıntılı olarak
değerlendirebilirim seçeneğine 40 katılımcıdan % 82’si evet, % 18’ i kısmen cevabını vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDA GENÇLİK
MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ ÇALIŞMALAR
KONUSUNDA AYRINTILI FİKİR ÜRETEBİLİRİM.
Kısmen
18%

Hayır
0%

Evet
82%

Grafik 57. 21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik merkezlerinde gerçekleştirilmesi
gerekli çalışmalar konusunda ayrıntılı fikir üretebilirim.

57- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Kapsamında Gençlik Merkezlerinde Gerçekleştirilmesi
Gerekli Çalışmalar Konusunda Ayrıntılı Fikir Üretebilirim.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik merkezlerindeki uygulamaları ayrıntılı olarak
değerlendirebilirim seçeneğine 40 katılımcıdan % 82’si evet, % 18’ i kısmen cevabını vermiştir.
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21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİ KAPSAMINDA GENÇLİK
ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN KURUMLARDAKİ
UYGULAMALAR HAKKINDA AYRINTILI DEĞERLENDİRME
YAPABİLİRİM.
Hayır
0%
Kısmen
33%

Evet
67%

Grafik 58. 21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik alanında faaliyet gösteren kurumlardaki uygulamalar hakkında ayrıntılı değerlendirme yapabilirim.
58- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Kapsamında Gençlik Alanında Faaliyet Gösteren Kurumlardaki Uygulamalar Hakkında Ayrıntılı Değerlendirme Yapabilirim.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik alanında faaliyet gösteren kurumlardaki uygulamalar hakkında ayrıntılı değerlendirme yapabilirim seçeneğine 40 katılımcıdan %67’si evet, %33’ü
kısmen cevabı vermiştir.

21. YÜZYIL BECERİLERİ EDİNİMİ KONUSUNDA ÜLKEMİZDE
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK POLİTİKA ÖNERİLERİ OLUŞTURMA
KONUSUNDA ÇALIŞTAY PROGRAMI İLE BİLGİ VE
FARKINDALIKLARIM GELİŞTİ.
Kısmen Hayır
0%
5%

Evet
95%

Grafik 59. 21. Yüzyıl becerilerinin edinimi konusunda Ülkemizde gerçekleştirilebilecek politika
önerileri oluşturma konusunda Çalıştay Programı ile Bilgi ve Farkındalıklarım gelişti.
59- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Konusunda Ülkemizde Gerçekleştirilebilecek Politika Önerileri Oluşturma Konusunda Çalıştay Programı ile Bilgi ve Farkındalıklarım Gelişti.
21. yüzyıl becerilerinin edinimi konusunda Ülkemizde gerçekleştirilebilecek politika önerileri oluşturma
konusunda Çalıştay Programı ile bilgi ve farkındalıklarım gelişti seçeneğine katılımcıların %95’i evet,
% 5’i kısmen cevabı vermiştir.
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EK 6: ÖN TEST-SON TEST TABLOSU
Ön Test
21. Yüzyıl becerileri ile ilgili bilgi sahibiyim.
Yüzde
95

Evet

39

97

Kısmen

2

5

Kısmen

1

3

Hayır

0

0

Hayır

0

0

Toplam

40

100

Toplam

40

100

Son Test
21. Yüzyıl becerilerini ayrıntılı olarak sayabilirim.
Yüzde

Katılımcı

Yüzde

32

80

Evet

25

62,5

Kısmen

8

20

Kısmen

14

35

Hayır

0

0

Hayır

1

2,5

Toplam

40

100

Toplam

40

100

Ön Test
21. Yüzyıl becerilerinin kişi için faydaları konusunda
bilgi sahibiyim.
Katılımcı

Soru:2

Evet

Son Test
21. Yüzyıl becerilerinin kişi için faydaları konusunda
ayrıntılı bilgi sahibiyim.

Yüzde

Katılımcı

Yüzde

Evet

39

97

Evet

25

64

Kısmen

1

3

Kısmen

14

36

Hayır

0

0

Hayır

0

0

Toplam

40

100

Toplam

39

100

Ön Test
21. Yüzyıl becerileri ediniminin önemi hakkında bilgim var.
Katılımcı

Soru:3

Soru:2

Soru:1

38

Katılımcı

Soru:3

Yüzde

Evet

Ön Test
21. Yüzyıl becerilerini sayabilirim.

Soru:4

Katılımcı

Son Test
21. Yüzyıl becerileri ediniminin önemi hakkında yeni
bilgiler edindim.

Yüzde

Katılımcı

Yüzde

Evet

38

95

Evet

39

97

Kısmen

2

5

Kısmen

1

3

Hayır

0

0

Hayır

0

0

Toplam

40

100

Toplam

40

100

Soru:4

Soru:1

Katılımcı

Son Test
21. Yüzyıl becerileri ile ilgili yeni bilgiler edindim.
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Ön Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamındaki sorunlar
ile ilgili bilgi sahibiyim.
Yüzde

Katılımcı

36

90

Evet

39

97

Kısmen

4

10

Kısmen

1

3

Hayır

0

0

Hayır

0

0

Toplam

40

100

Toplam

40

100

Ön Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında çözümler
üretebilirim.
Yüzde

Katılımcı

Yüzde

Evet

32

80

Evet

32

80

Kısmen

7

17

Kısmen

8

20

Hayır

1

3

Hayır

0

0

Toplam

40

100

Toplam

40

100

Ön Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında Gençlik
Merkezlerindeki uygulamaları değerlendirebilirim.
Katılımcı

Yüzde

Son Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında Gençlik
Merkezlerindeki uygulamaları ayrıntılı olarak değerlendirebilirim.
Katılımcı
Yüzde

Evet

31

77

Evet

33

83

Kısmen

8

20

Kısmen

7

18

Hayır

1

3

Hayır

0

0

Toplam

40

100

Toplam

40

100

Soru:7

Soru:7

Son Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında ayrıntılı
çözümler üretebilirim.

Soru:6

Soru:6

Katılımcı

Ön Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında Gençlik
Merkezlerinde gerçekleştirilmesi gerekli çalışmalar konusunda fikir üretebilirim.
Katılımcı

Son Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında Gençlik
Merkezlerinde gerçekleştirilmesi gerekli çalışmalar
konusunda ayrıntılı fikir üretebilirim.

Yüzde

Katılımcı

Yüzde

Evet

34

85

Evet

33

82

Kısmen

6

15

Kısmen

7

18

Hayır

0

0

Hayır

0

0

Toplam

40

100

Toplam

40

100

Soru:8

Soru:8

Yüzde

Evet

Soru:5

Soru:5

Katılımcı

Son Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamındaki sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibiyim.
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Ön Test
21. Yüzyıl becerileri edinimi kapsamın gençlik alanında
faaliyet gösteren kurumları değerlendirebilirim.
Yüzde

Evet

31

77

Kısmen

8

20

Hayır

1

3

Toplam

40

100

Katılımcı

Soru:9

Soru:9

Katılımcı

Ön Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi konusunda Ülkemizde
gerçekleştirilebilecek politika önerileri oluşturabilirim.
Yüzde

Yüzde

Evet

27

67

Kısmen

13

33

Hayır

0

0

Toplam

40

100

Son Test
21. Yüzyıl becerileri edinimi konusunda Ülkemizde
gerçekleştirilebilecek politika önerileri oluşturma
konusunda Çalıştay Programı ile bilgi ve farkındalıklarım gelişti.

Evet

32

80

Kısmen

7

17

Evet

37

95

Hayır

1

3

Kısmen

2

5

Toplam

40

100

Hayır

0

0

Toplam

39

100

Katılımcı

Soru:10

Soru:10

Katılımcı

Son Test
21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik
alanında faaliyet gösteren kurumlardaki uygulamalar
hakkında ayrıntılı değerlendirme yapabilirim.

85

Yüzde

EK 7: KATILIMCI BELİRLEME ANKETİ SORULARI
Projemiz Ankara Valiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında hazırlanmış ve
KA347 Politika Reformuna Destek Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu
Proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. (Projeye Katılım Sağlayacak Olan Katılımcı Adaylarının Gençlik Merkezi Müdürlükleri
üyesi olması gereklidir.)
1. DEMOGRAFİK BİLGİLER
1- Adı Soyadı
…………………..
2- Yaş
……………………
3-Cinsiyet
o Kız
o Erkek

4- Telefon/e-mail
………………………………………………………………………………………………...
5- Üniversite/Fakülte/Bölüm/Sınıf Bilgisi
………………………………………………………………………………………………...
6-Aylık Hane Geliriniz?
………………………………………………………………………………………………...
7- Engel Durumunuz?
o Hayır
o Evet
8- Dezavantajlılık Durumunuz
o Sosyal ve ekonomik açıdan zorluk içerisindeyim
o Eğitimsel ve kültürel açıdan zorluklar içerisindeyim
o Coğrafik anlamda zorluk yaşıyorum
o Sağlık sorunlarım var
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o Yok
9- Ankara İline Üniversite eğitimi almak için hangi İlden geldiniz?
…………………………………………………………………………………………………..
2. 21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
1- 21. Yüzyıl Becerileri ile ilgili daha önce araştırma yaptınız mı?
o Evet
o Hayır
2- Gençlik Merkezi Müdürlüklerinin 21. Yüzyıl Becerileri ediniminde önemli bir rolü olduğunu düşünüyor musunuz?
o Evet
o Hayır
3- 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimi Konusunda Gençlik Merkezlerinden Beklentileriniz
Nelerdir?
……………………………
4-21. Yüzyıl Becerilerinin edinimi için hangi çalışmalar yapılabilir.
5- Gençlik Merkezlerinde yapılan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin 21. Yüzyıl Becerileri edinimine katkı sağladığını düşünüyor musunuz?
o Evet
o Hayır
6- Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen hangi atölye ve etkinliklerin 21. Yüzyıl becerileri edinimini daha fazla desteklediğini düşünüyorsunuz?
o Sosyal Faaliyet, Etkinlik ve Projeler
o Kültürel Faaliyet, Etkinlik ve Projeler
o Sanatsal Faaliyet, Etkinlik ve Projeler
o Sportif Faaliyet, Etkinlik ve Projeler
3. GENÇLİK MERKEZİ ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
1- Gençlik Merkezi Üyesi misiniz?
o Evet
o Hayır
2- Üye olduğunuz Gençlik Merkezi Müdürlüğü?
………………………………………………………………………………………………..
3- Gençlik Merkezi Çalışmalarından Hangi Yolla Haberdar Oldunuz?
o Sosyal Medya aracılığıyla.
o Arkadaşlarım aracılığıyla.
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o Ailem aracılığıyla.
o Milli Eğitim haber, duyuru ve bilgilendirmeleri
o Gençlik ve Spor Bakanlığı haber, duyuru ve bilgilendirmeleri
o Diğer
4- Gençlik Merkezlerinde Gerçekleştirilen Hangi Faaliyetlere Katıldınız?
o Kültürel Gezi ve Faaliyetler
o Sosyal Gezi ve Faaliyetler
o Sportif Faaliyetler
o Gönüllülük Faaliyetleri
o Diğer
5- Gençlik Merkezi Müdürlüklerini Hangi Sıklıkla Ziyaret Ediyorsunuz?
o Haftada en az 1 kere
o Haftada 2 veya daha fazla
o Ayda 1 kere
o Ayda 2 veya daha fazla
o 3 Ayda 1 kere
o 6 Ayda 1 kere
o Yılda 1 kere
o Uzun zamandır ziyaret edemedim.
6- Gençlik Merkezini (Genellikle Ziyaret Edemiyorsanız) Ziyaret Edememe Sebepleriniz Nelerdir?
…………………………………………………………………………………..
7- Gençlik Merkezlerinde Gerçekleştirilen Faaliyet ve Etkinliklerden Haberdar Olabiliyor
Musunuz?
Evet bilgilendiriliyorum
Hayır bilgilendirilmiyorum
Gençlik Merkezi faaliyetlerinin hangi konularda yenilenmesi gençler açısından daha faydalı
hizmet sunulmasına katkı sağlar.
…………………………………………………………………………………………
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21. YÜZYIL PENCERESİNDEN
GENÇLİK MERKEZLERİNE GENÇ BİR BAKIŞ PROJESİ
EK 8: ÇALIŞTAY PROGRAMI ÖNCESİ 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİNE YÖNELİK
TEMEL SORUNLAR
Değerli katılımcı
Bu çalışma Çalıştay Programı öncesi 21. Yüzyıl becerileri edinimi konusundaki sorunları öz
değerlendirmeleriniz ışığında TEMEL SORUNLAR Tablosundan seçerek önem derecesine
göre işaretlemeniz için hazırlanmıştır. (Etki puanı en yüksek 10, etki puanı en düşük 1)
PROBLEMİN TANIMI

Etki Puanı(1-10)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

TEMEL SORUNLAR
1-Yerel, bölgesel, coğrafik, kültürel, sağlık koşulları vb. dezavantajlılıklar
2- Ekonomik zorluklar
3-Ailenin bilgisizliği
4-Ailenin çocuk ve genç üzerindeki baskısı
5-Eğitim yaşantısında 21. Yüzyıl becerilerin edinimi için yeterli önemin verilmemesi
6-Çocuk ve gençlerde sınav kaygısı
7-Gençlerde işsizlik kaygısı
8-Bireyin kendini yeterince tanımaması

9-Bireysel önceliklerin farklı olması
10-Özgüvensizlik
11-Toplumdan uzak yaşama, asosyallik, yeterli
düzeyde sosyal hayatın içinde olamama
12-Gençlik alanında hizmet veren kurumlarca
21. Yüzyıl becerileri ediniminin yeterince desteklenememesi.
13-Gençlik alanında hizmet veren kurumların
21. Yüzyıl becerileri edinimi kapsamında koordineli olarak çalışma gerçekleştirememesi.
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21. YÜZYIL PENCERESİNDEN
GENÇLİK MERKEZLERİNE GENÇ BİR BAKIŞ PROJESİ
EK 9: ÇALIŞTAY PROGRAMI SONRASI 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN EDİNİMİNE YÖNELİK
TEMEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Değerli katılımcı
Bu çalışma Çalıştay Programı sonrası 21. Yüzyıl becerileri edinimi konusundaki temel çözüm önerilerini öz
değerlendirmeniz ile TEMEL ÇÖZÜMLER Tablosundan seçerek önem derecesine göre belirlemeniz için
hazırlanmıştır. (Etki puanı en yüksek 10, etki puanı en düşük 1)
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Etki Puanı(1-10)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TEMEL ÇÖZÜMLER

1-Gençlik Merkezlerinin sayısının arttırılması ve daha
fazla gencin Gençlik Merkezlerinin sosyal, kültürel,
sportif sanatsal faaliyetlerine dahil olmaları
2-Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gençlik alanında hizmet
veren kurumların ortak çalışma içerisinde olmaları ve
gençlerin 21. Yüzyıl becerilerini edinmeleri için çok boyutlu koordine bir destek sunmaları
3-İlgili kurumlarca ailelerin 21. Yüzyıl becerilerininin
önemi ile ilgili bilinçlendirilmesi
4-Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri
yolu ile çocuk ve gençlerin 21 Yüzyıl becerileri konusunda bilinçlendirilmesi
5-Bireylerin 21. Yüzyıl becerileri kapsamında kendilerini geliştirebilmeleri için sadece sosyal, kültürel, sanatsal, sportif aktivitelerde kullanılabilir maddi destek
veya destek kartı sağlanması.
6-Gençlik alanında hizmet veren kurumlarca gençlerin
yurtdışı imkanlarından yararlanabilmeleri için kurumlar
işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmesi,

90

7-Çocukluk döneminden itibaren bireyin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi kapsamında
desteklenmesi
8-Gençlerde sınav kaygısını azaltmaya yönelik uygulamalar geliştirilmesi.
9-Çocuk ve gençlerin 21. Yüzyıl becerileri konusunda eğitimin ilk yıllarından itibaren bilgilendirilmelerini sağlayacak eğitim, faaliyet ve uygulamalar
geliştirilmesi
10-Gençlik alanında hizmet veren kişilerin 21. Yüzyıl becerileri konusunda bilgilendirilmesi
11-Gençlerin 21. Yüzyıl becerilerini edinmeleri kapsamında ilgili kurumlarca sosyal, kültürel, sanatsal
ve sportif faaliyetlerle desteklenmeleri.
12-Okullarda rehber öğretmenlerce 21. Yüzyıl becerilerinin ediniminin önemi konusunda çocuk ve
gençlerin bilinçlendirilmesi.
13-Gençlik Merkezlerinde 21. Yüzyıl Becerilerini
geliştirmeye yönelik yeni atölyeler kurulması.

21. YÜZYIL BECERİLERİ
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
EK 10: ÇALIŞTAY PROGRAMI ÖNCESİ 21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE İLGİLİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ kapsamında desteklenen 21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik Merkezlerine Genç Bir Bakış Projesinde düzenlenecek olan 21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik Merkezlerine Genç Bir Bakış Çalıştayı öncesi 21. yüzyıl becerileri edinimleriniz ile ilgili ifadeler aşağıda yer almaktadır. Öz değerlendirmeniz ışığında aşağıdaki ifadelere katılma durumunuzu belirtmeniz önemlidir.
Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Evet
1

21. Yüzyıl becerileri ile ilgili bilgi sahibiyim.

2

21. Yüzyıl becerilerini sayabilirim.

3

21. Yüzyıl becerilerinin kişi için faydaları konusunda bilgi
sahibiyim.

4

21. Yüzyıl becerileri ediniminin önemi hakkında bilgim var.

5

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamındaki sorunlar ile
ilgili bilgi sahibiyim.

6

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında çözümler üretebilirim.

7

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında Gençlik Merkezlerindeki uygulamaları değerlendirebilirim.

8

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilmesi gerekli çalışmalar konusunda
fikir üretebilirim.

9

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik alanında faaliyet gösteren kurumları değerlendirebilirim.

10

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi konusunda Ülkemizde gerçekleştirilebilecek politika önerileri oluşturabilirim.
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Kısmen

Hayır

21. YÜZYIL BECERİLERİ
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
EK 11: ÇALIŞTAY PROGRAMI SONRASI 21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE İLGİLİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ kapsamında desteklenen 21. Yüzyıl Penceresinden
Gençlik Merkezlerine Genç Bir Bakış Projesinde düzenlenen 21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik
Merkezlerine Genç Bir Bakış Çalıştayı kapsamında edinimleriniz ile ilgili ifadeler aşağıda yer
almaktadır. Öz değerlendirmeniz ışığında aşağıdaki ifadelere katılma durumunuzu belirtmeniz
önemlidir.
Katkılarınız için teşekkür ederiz.
Evet
1

21. Yüzyıl becerileri ile ilgili yeni bilgiler edindim.

2

21. Yüzyıl becerilerini ayrıntılı olarak sayabilirim.

3

21. Yüzyıl becerilerinin kişi için faydaları konusunda ayrıntılı
bilgi sahibiyim.

4

21. Yüzyıl becerileri ediniminin önemi hakkında yeni bilgiler
edindim.

5

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamındaki sorunlar hakkında
ayrıntılı bilgi sahibiyim.

6

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında ayrıntılı çözümler
üretebilirim.

7

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında Gençlik Merkezlerindeki uygulamaları ayrıntılı olarak değerlendirebilirim.

8

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilmesi gerekli çalışmalar konusunda ayrıntılı fikir üretebilirim.

9

21. Yüzyıl becerilerinin edinimi kapsamında gençlik alanında faaliyet gösteren kurumlardaki uygulamalar hakkında ayrıntılı değerlendirme yapabilirim.

10

21. Yüzyıl becerileri edinimi konusunda Ülkemizde gerçekleştirilebilecek politika önerileri oluşturma konusunda Çalıştay Programı ile bilgi ve farkındalıklarım gelişti.
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Kısmen

Hayır
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