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GENÇLİK PROGRAMI İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
Eylem No

Eylem 3.1.b Eğitim ve Ağ Kurma

Proje No

TR‐31‐112‐2011‐R4

Proje Başlığı

MACBET / Advanced Journalism and Media Training

Kuruluş/Grup Adı

Gençlik Katılımı ve Kültürlerarası Diyalog Derneği

Kuruluş/Grubun İli

Ankara

Projenin Gerç. Yer/ler

Ankara

Eposta adres/leri

office@ypida.org

İnternet Adresi

www.ypida.org

Proje Tarihleri

12/12/2011 – 24/04/2012

Faaliyet Tarihleri

09/01/2012 – 15/01/2012

Hibe Miktarı (€)

24.678,00
Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Filistin, İspanya, İtalya, Kosova, Makedonya, Mısır,
Polonya, Romanya, Slovenya, Ürdün
Doğrudan
42
Dolaylı
25

Proje Ortağı Ülkeler
Toplam Katılımcı Sayısı
Projenin Kısa Özeti

Proje hakkında;
İleri Gazetecilik ve Medya Eğitimi / MACBET projesi, gelişen teknoloji ve bilgi çağı ile birlikte hayatımıza giren sosyal
ağları, değişen gazetecilik anlayışı ve online araçlar ile yeni bir olgu haline gelen dijital gazetecilik kavramını çıkış
noktası olarak belirlemiştir. Medyanın dünü, bugünü ve yarını 15 ülkeden gelen genç gazeteci ve medya çalışanları
ile birlikte araştırılmış, yakın coğrafyamızda meydana gelen olaylar ve projemizin konusu olan sosyal ağların bu
olaylara katmış olduğu değerler bu ülkelerden gelen gençler ile masaya yatırılmıştır.
MACBET Projesi, yeni medya araçlarının nasıl kullanılması gerektiğini, geleneksel medya ve günümüz sosyal
medyasının rollerini, medya stratejilerini, internetin olması gereken sınırlarını, gazeteciler arasında iş birliği
oluşturmanın yollarını, medya etiği ve insan hakları gibi evrensel konuların tartışmaya açılmasını ve farklı bakış
açıların yakalanarak ortak bir bilincin oluşturulmasını sağlamıştır.
MACBET Projesi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve TRT gibi kurumlara yönelik olarak düzenlenen
alan ziyaretleri ile projenin içeriğini zenginleştirmiş ve katılımcılar merak ettikleri konuları en yetkili ağızdan
öğrenme fırsatı bulmuşlardır.
Proje katılımcıları www.themacbetjournal.wordpress.com isimli dijital platform hazırlayarak güncel gençlik
konuları başta olmak üzere sosyal konuları mercek altına almışlar, projenin filmini çekmişler ve kendi ülkelerinde ki
medya ve basını tartışmışlardır.
Projenin Hedefleri;
‐
Dijital gazetecilik ve medya teknolojileri hakkında farklı çalışma metotlarını paylaşmak,
‐
Sosyal medya alanının katılımcı ülkeler üzerindeki etkilerini tartışmak,
‐
Beş farklı coğrafyada faaliyet gösteren genç gazeteciler arasında ağ oluşturmak,
‐
Türkiye'nin Ortadoğu, Kafkaslar ve Avrupa Birliği politikaları ile ilgili yapılan çalışmaları paylaşmak,
‐
Medyanın görevlerini tartışmak,
‐
Projenin belgeselini çekmek,
‐
Projenin belgeselini çekmek,
‐
www.macbethaber.com u kullanıma açmak
Proje kapsamında yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülmüş ve ön görülen hedefler başarı
ile gerçekleştirilmiştir.
Proje Faaliyetleri;
‐ Açılış Programı
‐ Ülke Sunumları
‐ Atölyeler
‐ Tematik Oturumlar
‐ Tartışma Oturumları
‐ Alan Ziyaretleri
‐ Çalışma Grupları
‐ Proje Filmi
‐ Değerlendirme Faaliyetleri
‐ Kültür Gecesi
‐ Kapanış Programı

Proje faaliyetleri ile ilgili detaylar ve oturum konuları faaliyet tablosunda yer almaktadır.
Katılımcı Profili;
Proje katılımcı organizasyonları medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, gençlik alanında faaliyet
ögsteren organizasyonlardan; proje katılımcıları, genç gazeteci, medya çalışanı ve gençlik çalışanlarından
oluşmuştur.
Çalışma metotları;
‐
Proje süresi boyunca gerçekleştirilen tüm oturumlarda yaygın eğitime önem verilmiş ve bu bağlamda
çalışmalar yürütülmüştür.
‐
Tüm katılımcılar oturumlarda aktif olarak rol almışlar ve gerek sunumlarını gerekse yürütmüş oldukları
oturumları interaktif bir şekilde gerçekleştirmişlerdir.
‐
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile TRT kurumlarına yapmış olduğumuz ziyaretlerde tüm
katılımcılar diledikleri soruları kurum yetkililerine yöneltmişler, TRT Stüdyolarında merak ettikleri
sistemleri bizzat test etme imkanı bulmuşlardır.
‐
Oluşturmuş olduğumuz dijital platforma yönelik olarak oluşturmuş olduğumuz çalışma grupları esnasında
katılımcılar yeni fikirler yaratmışlar, konuları belirlerken derinlemesine tartışmışlar ve oluşturulan dijital
platformun simülasyonunu oluşturmuşlardır.
‐
Blog oluşturmayı ve sosyal ağları kullanma konusunda tecrübeli olan katılımcılar diğer katılımcılara nasıl
çalışmaları gerektiğini deneyerek anlatmışlar ve öğretmişlerdir.
‐
Yapılan tüm oturumların ardından geri bildirimler alınmış ve bu bağlamda katılımcıların motivasyonunu
arttırıcı çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
‐
Değerlendirme atölyesi gerçekleştirilmiştir.
‐
Dökümantasyon ve raporlama proje hazırlık döneminden itibaren gerçekleştirilmiştir.
‐
Faaliyet süresi boyunca kahvaltı ve öğle yemeklerinden sonra hareketlendirici oyunlar, projenin ilk günü
buz kırıcı oyunlar gerçekleştirilmiştir.

Projenin sonuçları

Katılımcı Görüşleri

Proje kapsamında aşağıda belirtmiş olduğumuz çıktılar elde edilmiştir.
‐
Proje filmi
‐
Proje sunumu
‐
Proje kitabı
‐
Proje dijital platformları
‐
Dernek dijital platformları
‐
Çalışma grupları çıktıları
Dijital medyanın gelmiş olduğu nokta hepimizce bilinen bir gerçektir. Projemizin çıkış noktasını da oluşturan bu olgu
proje süresi boyunca işlenmiş ve proje kapsamında hem derneğimizin dijital platformları başarı ile hayata geçirilmiş
hem de proje katılımcıları kendilerini kendi alanlarına giren konularda geliştirme imkanı bulmuşlardır.
Proje kapsamında derneğimizin çeşitli dijital platformları başarı ile hayata geçirilmiş ve dernek olarak yapmış
olduğumuz çalışmaları sosyal medya ve online platformlarda daha etkili bir şekilde hedef kitlemize ulaştırma
başarısı yakalanmıştır.
Düzenlemiş olduğumuz Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ziyareti ile katılımcılar, ülkemizde yabancı
gazetecilere uygulanan kuralları, kurumun yurt içinde ve yurt dışında yürütmüş olduğu çalışmaları, basın kartına
sahip olmak için neler yapmaları gerektiği gibi konuları öğrenmişlerdir.
Diğer ziyaretimizi düzenlemiş olduğumuz TRT kurumunda katılımcılar yaklaşık 40 farklı ülkede yayın yapan
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun çalışmalarını, TRT Anadolu ve TRT Haber stüdyolarını gezerek kurumun yapmış olduğu
çalışmaları yerinde incelemişlerdir.
TRT Anadolu’da yayın yapan Anadolu’nun Sesi programına tüm proje katılımcıları iştirak etmişlerdir.
“Dear YPIDA team, thanks for your invitation, hosting and care for all of us. You did a great job!
Dear MACBET team, that was my pleasure to be a part of this great team! Love you all. Hope we meet again soon.”
Ulviyya Mammadova, 25 – Azerbaijan
“I miss you all alott realy , its was amazing time that we ve together , sharing thoughts feelings brainstorming
experience and the best thing was and still i know u all its honor me that i know an awesome friends ‐ family :‐) ‐
likes you , and you know someee peopleee say that we are rock ;)”
Ahmed Magdy,22 – Egypt
“Thank you everyone, for everything, l will never forget that week”
Ermira Gacaj – Albenia
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Faaliyet Tabloları
1. Faaliyet Tablosu: 4. sayfadadır, TIKLAYINIZ

Videolar
1. Video: http://www.youtube.com/watch?v=75HssApcNq8&feature=plcp
2. Video: http://www.youtube.com/watch?v=ud4AA76pNKo&feature=plcp
Projeye ait diğer tüm videolara Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. (www.youtube.com/theypida )

Fotoğraflar
1. Fotoğraf:
2. Fotoğraf:
3. Fotoğraf:
4. Fotoğraf:
5. Fotoğraf:
6. Fotoğraf:
7. Fotoğraf:

http://www.flickr.com/photos/ypida/7205463956/lightbox
http://www.flickr.com/photos/ypida/7205427032/lightbox
http://www.flickr.com/photos/ypida/7205491128/in/photostream/lightbox
http://www.flickr.com/photos/ypida/7205527372/lightbox
http://www.flickr.com/photos/ypida/7205553282/in/photostream/lightbox
http://www.flickr.com/photos/ypida/7205559688/in/photostream/lightbox
http://www.flickr.com/photos/ypida/7205579960/in/photostream/lightbox

