Program: Gençlik Programı
Alt Program: Eylem 2
Başvuran Grup: KAŞİF GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
Proje Adı : HAYAT TECRÜBESİ / LIFE EXPERIENCE
Proje özünde, çeşitli zorlukla karşı karşıya olan 3 Türk gencimizin Polonya’da farklı kuruluşlarda yerel
topluma dönük gönüllü hizmet deneyimleri yaşamalarını ve bu deneyimler yoluyla kişisel gelişim
süreçlerine katkı sağlanmasını hedeflemiştir. Gençler yaşayacakları yeni deneyimler yoluyla hem
sosyalleşecekler hem de gelecekleri için yeni beceriler edineceklerdi. Yeni bir dile ve kültüre ilk adımı
atacak, bu yolla hayatı biraz daha tanırken sahip oldukları dinamizmi keşfedeceklerdi.
Projenin 1 numaralı faaliyetinde gönüllü bir gençlik merkezinde çeşitli branşlarda önce eğitmen
asistanlığı sonrasındaysa eğitmenlik yapmıştır. Diğer bir deyişle gönüllü bir yandan gelişirken diğer
yandan hizmet etmiştir. Genç, kuruluşuyla birlikte çeşitli Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen gençlik
değişimi projelerine de katılarak Avrupa farkındalığını iyice arttırmıştır. Gönüllü şu anda temel düzeyde
Lehce konuşabilir durumdadır. Başlangıçta oryantasyon sürecine dahil olan gencimiz sonrasında hem
eğitmenlere hem de merkeze devam eden gençlere öneriler sunarak farklı bir bakış açısının
gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu faaliyet 7 ay sürmüştür.
2 numaralı faaliyette ise gönüllü Polonya’nın dünyaca ünlü milli şairi olan ve herkesçe Türk dostu
olarak bilinen Adama Mickiewicza’dan ismini almış olan bir devlet okulunda çalışmıştır. Genç bu
okulda 13-16 yaş grubundaki gençler için okul sonrası çeşitli faaliyetler organize edilmesine katkı
sağlamıştır. İlerleyen zamanlarda faaliyetlere liderlik de etmeye başlayan gönüllümüz Lehce temel
düzeyde iletişim becerisi edinmiştir. Okulda yer alan boş zamanları değerlendirme faaliyetleri
arasında, tiyatro kulübü, çeşitli dallarda spor kulüpleri, şiir ve edebiyat kulüpleri, izcilik kulübü, müzik
kulübü ve Avrupa kulübü bulunmaktadır. Ayrıca gönüllü okul gazetesinde de çalışmıştır. Diğer yandan
gönüllü yaptığı sunumlar ve doğrudan sohbet yoluyla okuldaki gençlerin Avrupa farkındalığının
gelişimine de doğrudan katkı sağlamıştır. Bu faaliyet 6 ay sürmüştür.
3 numaralı faaliyetdeyse, gönüllü bir kaynaştırma okulunda çalışmıştır. Anılan okula hem engelli hem
de engelsiz gençler devam etmektedir. Genç, okul sonrası günlük konuşmaların İngilizce veya Türkçe
yapılmasına yardımcı olmuştur. Dahası, gönüllü okul içi özellikle, sanat/tiyatro, zanaat, spor
alanlarında, öğrencilerin pratik yetilerini geliştiren ve temel bilgisayar bilgilerine yardımcı olan
aktivitelerin günü gününe yapılmasına da katkılar sağlamıştır. Başlangıçta daha çok yardımcı
roldeyken ilerleyen zaman içerisinde öğrencilerin boş derslerine girerek bir anlamda öğretmenlik de
yapmaya başlamış bu yolla aynı zamanda mesleğinde uluslar arası bir deneyim de edinmiştir. Bu
faaliyetin gönüllüsü olan genç şu anda ileri düzeyde Lehce konuşabilmektedir. Bu faaliyet de 6 ay
sürmüştür.
Gönüllülerin tümü diğer ülkelerden gelen diğer gönüllüler ve yereldeki gençlerin de bulunmalarıyla
kültürlerarası bir ortamda uzun dönem yaşayarak farklı kültürler hakkında hatırı sayılır bir deneyime
sahip olmuşlardır. Diğer yandan kültürümüzün tanıtılmasına da önemli ölçüde katkı sağlamışlardır.
Gönüllü Özlem Çukur:
AGH’yi kesinlikle tüm gençlere öneririm çünkü bu süre içerisinde çok güzel bir tecrübe edindim ve
kendimi çok geliştirdim. Zorlukların üstesinden gelmeyi öğrendim ve pekçko farklı kültürden insanla
anıştım ve kültürleri hakkında çok şey öğrendim. Farklı yaş gruğlarına ders vererek eğitim alanında
kendimi geliştirme fırsatı buldum. Hem kendi kültürümü tanıttım hemde başka kültürlerle ilglili bilgi
edindim. Ben AGH nin tüm gençler için bir zorunluluk olmasını isterdim çünkü bir genci hayata ve
geleceğe hazırlamak için çok ideal bir program. Polonya’da yedi ay kaldım ve Türkiye de yetmiş yıl
kazanamayacağım bir tecrübe kazandım yedi ay içerisinde hiç pişman olmadım ve her zaman bu
programa katıldığım için çok şanslı olduğunu ve düşündüm ve hala da bu yönde düşünüyorum.

