
Projelere katılanların %97'si başkalarına 
bu tür faaliyetlere katılmalarını tavsiye ediyor.

Sen de
gelsene...

GENÇLİK
PROJELERİ
NE KADAR
ETKİLİ?
Erasmus+ 
Gençlik projeleri ile 
siz de kendinizi 
geliştirebilirsiniz!



Motivasyon
Gençler yeni deneyimler 
elde etmek, yeni insanlarla 
tanışmak ve yeni şeyler öğrenmek 
için projelere katılmaktadır.

Yeni deneyimler
elde etmek için

Farklı kültürlerden
insanlarla

temas kurmak için
Kişisel gelişim
sağlamak için

Yeni birşeyler
öğrenmek için

Yabancı dilimi
geliştirmek için

Proje Etkisi
Katılımcılar projenin kişisel gelişimlerine katkısını 
değerlendiriyor:

Benden farklı
insanlarla daha iyi 

iletişim
kurabiliyorum

Kendime
daha fazla

güveniyorum

Düşünce ve duygularımı
daha iyi ifade
edebiliyorum

Yeni durumlarla
başa çıkabiliyorum

Empati becerimi
geliştirdim

%93 %92 %90

%89 %88

Ne
Kazandım?

%79 %76 %70

%65 %60

Neden
Katıldım?



Eğitim ve Profesyonel Etki
Deneyim, gençlere eğitim ve 
profesyonel planları konusunda daha 
net fikirler vermekte, kariyerlerine ve 
eğitim planlarına katkıda bulunmanın 
yanı sıra onları farklı eğitim ve kariyer 
olanakları konusunda 
bilgilendirmektedir.

Yaygın eğitim
fırsatlarını 
kullanmayı 
planlıyorum

Daha ileri eğitim ve 
öğretim almayı planlıyorum

Kariyer
seçenekleri
hakkında
farkındalığım
arttı

Profesyonel
irtibatlar kurdum

Gelecek eğitim
planları 
konusunda 
daha net 
fikir sahibiyim

İş bulma şansımın
yükseldiğine inanıyorum

%91
%89

%82 %82

%80

%76

Beceri ve 
Yeteneklerimiz 
Gelişiyor!

Farklı 
kültürden 
gelenlerle 

iyi geçinme

Başka 
diller 

konuşanlarla 
iletişim 
kurma

Takım
çalışması

Müzakere
ve çözüm

yöntemleri

Tartışmalarda
kendimi
iyi ifade

etme

97 95 94 92 91% % % % %

Katılımcılar 
projelerde 
hangi becerilerini 
geliştiriyorlar?

Gelecek
Planlarım...



Projede Öğrenme
Bütün gençlik projeleri yaygın ve sargın öğrenme ilkeleri 
ile tasarlanmaktadır. Katılımcılar bu projelere katılarak 
yeni bilgi ve beceriler edinmektedir. 

RAY Network verilerinin analizi, türü ne olursa olsun 
gençlik projelerinin Türkiye’den giden katılımcılara yeni 
bilgiler sağladığını göstermektedir.

Katılımcılar, yaygın ve sargın öğrenme yöntemlerini 
kullanarak, projenin türü ya da konusuna bakılmaksızın, 
yeni bilgiler edinmektedirler.
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YouthPass: Katılım Belgesi
Youthpass sertifikası bir E +: Gençlik projesi sırasında 
edinilen öğrenme deneyimini tanımlaması, belgelendirmesi 
ve tanıması açısından başlangıç için iyi bir noktadır.

Hangi
konularda
yeni bir şey
öğrendim?

83%
Youthpass'ı kullananlar, çok olumlu tepkiler almışlardır.
Youthpass'ın Türkiye'de bir başvuruda kullanılması, 
onu kullanan katılımcılara göre, faydalı olmaktadır.

Başvurularımda faydası oldu 

Başvurularımda kullandım

YouthPass henüz çok kullanılmamaktadır. 
Her on gençten sadece üçü başvurularında 
YouthPass'larını kullanmaktadır.
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Kişisel

gelişim

Projegeliştirme ve yönetme
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Yaygın 
ve sargın

öğrenm
e



Proje ile ilgili görüşlerim: 

97Başkalarına benzer bir projede 
yer almalarını öneririm

Projeye katılmak 
kişisel gelişimime katkı sağladı

Benzer bir projeye 
yeniden katılmayı planlıyorum

Proje ile iyi bir şekilde 
bütünleşmiş hissettim

Projenin uygulanmasına 
katkı sağlayabildim

Projenin geliştirilmesine 
katkı sağlayabildim

Benzer bir projeyi 
düzenlemeyi planlıyorum

%

96%

94%

92%

88%

87%

66%

Proje kişisel gelişimime katkı sağladı.

Gençlik Projelerine 
katılanların %96'sı 
bu tecrübenin 
kişisel gelişimlerine 
olumlu katkıda 
bulunduğunu söylüyor.

Etki ve kazanımlar

Katılıyorum

Katılmıyorum 

96%

4%
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 RAY Network Nedir?
Erasmus+: Gençlik Programı’nın Araştırmaya 

Dayalı Analizi (RAY), Gençlik Programı için oluşturulan 

ortak bir araştırma girişimidir. 2007 yılında Avrupa 

Birliği’nin Gençlik Programı’nın (2007-2013) öğrenme 

süreç ve etkileri ile uygulamasının incelenmesi için 

başlatılmıştır. RAY Network, 29 ülkede bulunan Gençlik 

Programı Ulusal Ajansı ve bunların araştırma ortaklarını 

kapsayan bir ağ aracılığıyla kendi kendini yöneten bir 

inisiyatiftir.

 

Elinizdeki bu broşüre RAY Network araştırmalarından 

elde edilen bulguların bir kısmı yansıtılmıştır. Daha detaylı 

veriler için RAY Network Türkiye Ulusal Analiz Raporlarını 

www.ua.gov.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı’nca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ 

Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Burada yer alan içerik, 

sadece yazarların görüşlerini yansıtır ve Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu 

burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.

 


