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ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLÜK EL KİTABI   

“Kıta Çapında Gönüllülüğü Güçlendirin" ( Empower Volunteering Across the Continent) projesi, 5 farklı ülkeden - 
İtalya, Romanya, Peru, Madagaskar ve Hindistan – ve 5 kuruluştan oluşan bir ağ içinde genç işçilerin yeterliliklerini 
ve gönüllü yönetimini geliştirmeyi amaçladı. Koordinatör kuruluş, kısa ve uzun vadeli gönüllülük konusunda 
projenin ortak kuruluşlarıyla işbirliği yaptı.  
Proje, katılımcı kuruluşların üyeleri arasından 13 gençlik çalışanını hedef aldı ve kısa / uzun vadeli gönüllülük 
faaliyetlerinde yaklaşık 36 yabancı gönüllüyü kapsayacaktır. Başlıca proje faaliyetleri, her şeyden önce, 
gönüllülük ve gençlerin sosyal içermesi için stratejiler ile ilgili bir alan analizi yapmak üzere Ortak ülkelerden 
kuruluşlarla 3 toplantının uygulanması şeklinde olmuştur. Bu alan analizinin sonuçları, ortak kuruluşlardan 13 kişi 
için eğitim kursunun (gençlik çalışanlarının hareketliliği) içeriğinin tanımlanmasına katkıda bulunmuştur. 
Kazanılan yetkinlikler ve beceriler, organizasyonlarda uygulanan uluslararası yaz çalışma kampları ve AGH 
projelerinin yönetimi ile test edilmiştir.  

Tüm faaliyetler, gençlere yönelik faaliyetler geliştirmek ve uluslararası gönüllüleri yönetmek için en iyi 
uygulamaları, araçları ve yöntemleri içeren bir el kitabının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. 

 

PANDEMİ SÜRECİNDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN YÖNETİM VE 
İLETİŞİM BAĞLAMINDAKİ ROLÜ 

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu sıra dışı zamanlarda, Türkiye'deki Mesleki Eğitim Merkezleri, 
pandemiye karşı savaşta ihtiyaç duyulan ürünleri üretip sağlık çalışanlarının ve toplumun hizmetine sunmaktadır. 

Bu mücadele sürecinde büyük çaba gösteren Meslek Eğitim Merkezleri, ülkenin her köşesine tıbbi malzeme 
göndermek için tüm gücüyle çalışıyor. Meslek liseleri maske, tek kullanımlık önlük, temizlik malzemeleri, tulum, 
yüz siperi gibi pek çok malzemeyi üreterek Türkiye'yi büyülüyor. Temini zor olan maske, vizör, tek kullanımlık 
önlük gibi ürünlerin hızlı ve kolay teslimi toplumun tüm kesimler tarafından beğenildi. 

Ayrıca, mesleki eğitimde üretilen ürün çeşitliliğini artırmak için Ar-Ge çalışmalarına hız verilmiştir. Ülkenin dört 
bir yanındaki öğretmenler ve öğrenciler bu zorlu günlerde büyük bir özveri ile çalışıyor ve her geçen gün üretim 
kapasitelerini ve ürün çeşitliliğini artırıyorlar. 109 MEÖ merkezi ve 150 Bilim ve Sanat merkezi ülke genelinde 
üretime katkıda bulunmuştur. Kesintisiz devam eden çalışmaya 467 öğretmen ve 2.121 öğrenci katıldı. 385 usta 
da deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. 

 

 

 



  

 
 

 

Aracın ana noktalarının özeti: 

• Sağlık kuruluşlarının talep toplama sistemi 
• Mesleki Eğitim merkezlerinin kaynak yönetim sistemi 
• Gönüllü öğretmenlerin ve personelin yetiştirilmesi süreci 
• Sağlık kuruluşlarıyla Mesleki Eğitim Merkezleri arasında köprü kurma 
• Sosyal medya hizmetleri yönetimi ve hizmetlerin duyurulması 
• Talep toplama sistemi 
• Mesleki eğitim merkezlerinin teslimat sistemi  
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