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Giriş
Okullar için Kurumsal Gönüllülük İyi Uygulamaları Veri Tabanı CVE prjesi çerçevesinde
araştırılan iyi uygulamaları sunmaktadır. Hepsinden önce, CVE Projesi (tam adı: “CVE – İş
dünyası ile okullar arasında köprü olarak Kurumal Gönüllülük- okul liderlerinin, öğretmenlerin
ve diğer okul personelinin eğitilmesi) özellikle Kurumsal Gönüllülük yolu ile okul yöneticilerinin
ve personelinin iş dünyası ile ortaklıklar kurarak yeni fırsatların bilinirliliğinin arttırılmasıdır.

Çoğu şirket gönüllülüğü iş planlarının bir parçası olarak görürler.Şirketler, şirket kültürleri
çerçevesinde

çalışanlarının

çok

çeşitli

gönüllülük

aktiviteleri

gerçekleştirmelerini

desteklerlerler: çalışabkarına çalışma saatleri içerisinde metaryel ve lojistik yardım sağlayarak
onları gönüllülük aktivitelerine gönderirler. Buna rağmen çoğu zaman okul yöneticileri bu
imkanlarla alakalı yeterli bilgiden yosundurlar. Kurumsal gönüllülük yolu ile gönüllülük
uygulamaları okullar için yeni bir kavramdır ve bu kavramın okullarda bilinirliliği artırılması
sağlanmalıdır.

Okul Veri tabanları için Kurumsal Gönüllülük iyi uygulamaları okul iş dünyası arasında ortaya
çıkardığı seçilmiş örneklerde paylaştıkları etkili izlenimle artık ayrı iki kurum gibi
algılanmamaktadır. Okul very tabanı için kurumsal gönüllülük iyi uygulamaları iş dünyası
yöneticilerden patronlara, orta okuldaki okul müdüründen öğretmen ve digger personele,
öğrencilere kadar bu alanla alakalı herkes tarafından kullanılır. Bu veri tabanı Bu veri tabanı
CVE projesi sonucunda derslerde eğitim metaryellerinden biri olarak öğretmenler taraından
kullanılıyor olabilir.

Okul Veritabanı için Kurumsal Gnüllülük İyi Uygulamaları içeriği CVE proje konsorsiyumu
tarafından seçilen 31 İyi Uygulamadan oluşmaktadır. Konsorsiyum 7 organizasyondan
oluşmaktadır. Bunlar; Polonya’dan KCZIA, Romanya’dan EuroEd, Portekizden Inovafor,
İtalya’dan CE.S.I.E, İspanya’dan FUNDAR, Türkiye’den METGEM ve İngiltere’den ACD
Diversity’dir. 6 ortak (KCZiA, EuroEd, CE.S.I.E., FUNDAR, METGEM and ACDiversity) kendi
ülkelerinde araştırmalar yaptılar ve bu veri tabanı içeriği bu çalışmalarının meyvesidir. Bu
araştırmalar 2012 Şubatta başlayıp Nisan’da bitirilmiştir ve bu araştırmalar Kurumsal gönüllüler
temel alınarak yapılmıştır. Portekizli partner - Inovafor – bu veri tabanını ayrıntılandırdı.
Sunulan iyi örnekler kurumsal gönüllülerle okullar arasında 5 alanda ortaklık yansıtmaktadır.
Bunlar;
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1. Bağış (Örnek: UBS ve Bridge Akademi İşbirliği).
2. Öğrencilerin mesleki ve akademik yeteneklerinin Desteklenmesi (Örnek: Restart;Okul
Bırakmaların Önlenmesi).
3. Öğrencilerin soft becerilerinin desteklenmesi (Örnek: Genç Girişim; ACD).
4. Öğretmen ve personelin Desteklenmesi (Örnek: Teknik servis laboratuarının
Kurulması, İlk Yardınm).
5. Diğer (Örnek: Sosyal Topluluk Günü; Palyaço Terapisi).
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Uygulamanın Adı

Eğitim Programı “Bir şansınız var”

Kurumun/Vakfın Adı

“Wawel z Rodziną” Vakfı (Wawel SA Şirketi tarafından Kuruldu)

Ülke

Polonya

Uygulamanın Tanımı

Çocukların eğitimini düşünen, bir eğitim programı „Bir şansınız var” 2009
yılında Kabul edilmiştir. Programın amacı, farklı sosyal çevrelerden çocuklara
eşit eğitim şansı sunmak ve çocukların merak ve yeteneklerinin gelişmesine
yardımcı olmaktır. “Bir şansınız var” projesi yerel toplumun ihtiyaçlarının
gözlenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. „Wawel z Rodziną” kurumu farklı
sosyal çevrelerden çocukların eşit eğitim fırsatı sunmak için çalışmaya karar
vermiştir. Kurum eğitimin gücüne inanarak, dezavantajlı ailelerin yetenekli
çocuklarını desteklemeye karar vermiştir.
Kurum, potansiyel yararlanıcıların belirlenmesini sağlayan sosyal bakım
kurumuna dönüşmüştür. Aynı zamanda kurum, eğitim kurumları ile de
işbirliği için kurulmuştur. Eğitim kurumları Kraków’un merkez bölgesindeki
okullardan seçilmiş, çünkü, bu okullar merkez mahallelerdeki
sermayesizleşme kavramı (daha zengin aileler kenar mahallelerden şehir
merkezine yerleşmişlerdir) sonucunda kurumun çevresinde yer almaktadır.
Yararlanıcı okulları seçerken, kurum son testten alınan notların ortalamasını
göz önüne almakta, ulusal ortalamanın altında ortalaması olan okullar
seçilmektedir.
Ayrıca, Dobczyce ‘da bir okul da Wavel Sa şirketinde- “Wawel z Rodzing”
kuruluşunun kurucusu- yer aldığı için seçilmiştir. Şu anda, kurum üç okulu
fazladan İngilizce dersleri (grup ve bireysel) için düzenleme ve lojistik destek
vermekte, Üst- İkincil İletişim Okulu’nu İngilizce dili için finans etmekte ve
dezavantajlı ailelerin çocukları için bilişim teknolojiler araçları, yetenekli
çocuklar için yaz okulunda müzik eğitimleri finans edilmiştir. Bunun da
ötesinde, kurum eğitim programı içinde dezavantajlı ailelerden gelen 8
öğrenciye yemek bursu vermektedir.

Websitesi

http://fundacjawawel.pl

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Pratik Ekonomi Okulu – Genç Girişim

Kurumun/Vakfın Adı

Citi Handlowy (banka) işbirliği- Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Ülke

Polonya

Uygulamanın Tanımı

Bu proje, küçüklerin başarılarını sağlayan “JA-YE” programından türemiştir.
Bu akademik dönemde, Polonya’da 100 öğretmen ve 1300 öğrencinin yer
lalacağı bir pilot uygulama gerçekleşecektir. 2013 Eylül ayında, tüm Polonyalı
üst- orta okullar için program erişilebilir olacaktır. Program, genç bireyleri iş
dünyası için hazırlamayı, fırsatları ve kendi işini kurmanın tehlike - risklerini
göstermeyi ve öğrencilerde girişimcilik için bir ruh yaratmayı
hedeflemektedir. Handlowy şehrinden gönüllüler 5 yıl boyunca projede yer
alacaklardır. Bu gönüllüler, juri değerlendirmelerinde aktif rol alacak ve
öğrencileri kendi iş aktivitelerinin reklamlarında destekleyeceklerdir. Seçilmiş
okullardaki öğrenciler, kendi mini- şirketlerini kurma ve yürütmeyi hedefleyen
bir eğitim oyununda yer alacaklardır. Mini- şirket uygulaması 4 bölümden
oluşacaktır: pazarlama, üretim, finans ve yönetim. Öğrenciler bir iş planını,
pazarlama faaliyetlerini hazırlayacak, sermayeyi toparlayacak, ürünleri
satacak ve finansal kayıtları tutacaklardır. Program içinde, “En İyi Mini- Şirket”
yarışması da olacaktır. Yarışmanın 3 aşaması bulunmkatadır:
1. Ön yeterlilikler- tüm mini- şirketler bir akademik yıl içinde “Genç Başarı
Kurumu” na kayıt olmaları gerekmektedir.
2. Ulusal Final: seçilmiş 30 en iyi mini- şirket Warsaw’daki buluşmada
yarışacaklar. Her mini- şirket kendini başarısını sunacak ve ayrıca öğrenciler
girişim ortakları ile de görüşeceklerdir. Bu görüşme ödülü kazanmış olanların
seçilmesiyle sonuçlanacaktır.
3. Avrupa Yarışması: Polonya’daki yarışmaların Grand Prix kazananı sunulur.
Her yıl finaller farklı Avrupa ülkelerinde gerçekleşir.
Program okul ile iş dünyası arasındaki bağı kurar. Handlowy Şehri’ndeki
gönüllüler programın uygulama aşamasında yer almışlardır. Yıllarca,
gönüllüler öğrencileri desteklemekte ve mini- şirketin kurulmasında
danışmanlık yapmaktadırlar. Daha sonra, gönüllüler girişimlerin
değerlendirilmesinde ve seçiminde jüri üyesi olarak yer almakatadırlar. Bu
proje ekonomi okullarına devam edebilmek için genç öğrencileri hazırlamaya
yardımcı olmaktadır. Projenin faydalanacıları yalnızca öğrenciler değil, aynı
zamanda ekonomi hocalarıdır. Bu noktayı belirtmek önemlidir.

Websitesi

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/o-programie
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Uygulamanın adı

Pruszków’daki özel okullara yönelik aktiviteler –Handlowy
Şehri’nde gönüllüler ve çalışanlar arasındaki işbirliği

Okulun Adı

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego (bir
özel okul)

Kurumun/Vakfın Adı

Citi Handlowy (bir banka )

Ülke

Polonya

Uygulamanın Tanımı

Bu işbirliğinin amacı Pruszków’daki özel bir okuldaki öğrencilerin ekonomi
eğitimlerinin workshoplar şeklinde düzenlenmesi ve eklenmesidir.
Yararlanıcılar 12-14 yaş grunda olan ve hafif gerilik gösteren çocuklardır.
Workshop’lar Kronenberg kurumu tarafından geliştirilen 4 yıldır çocukların ve
gençlerin finansal eğitiminde kullanılan aktif metotlar ile gönüllüler
tarafından uygulanmıştır. Teorik kısım oyunlar ve öğrencilerin kolaylıkla
finansal bilgileri öğrenmelerini sağlayan yöntemlerle sunulmuştur. Özel
öğretmenlerin amacı çocukları desteklemek ve workshop’larda çocukların
katılımını sağlamaktır. Kullanılacak materyaller önceki pratik deneyimlere
gore hazırlanmış ve görsel materyaller, oyunlar ve katılımcı öğrencilerin
becerileri ile zenginleştirilmiştir. Workshop’ların atmosferi mutlu ve
güvenlidir.Teorik kısım alışveriş yapmak, bozuk ve kağıt paraları tanımak,
doğru saymak gibi günlük deneyimler ile gerçekleştirilmiştir.

Websitesi

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.htm
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Uygulamanın Adı

İlk Yardım- Tıbbi Müdahale Öncesi Kurtarma- Sosyal
Eğitim

Kurumun/Vakfın Adı

ENEA Capital Group

Ülke

Polonya

Uygulamanın Tanımı

ENEA Operatör’ünün gönüllü çalışanları tarafından kurtarma
demostrasyonları ve egzersizleri görüntüler üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Bunlar dersler sırasında ve daha geniş izleyici kitlesi için gerçekleştirilen
piknik, yemekler, partiler küme etkinliklerinde gerçekleştirilmiştir. Pek çok
Polonyalı, acı çeken birine ilk yardım uygulayabileceklerini belirtmişlerdir.
Maalesef, hala çok az insan ilk yardımın nasıl uygun yapılabileceğini
bilmektedir. Bu konuyla ilgili pek çok mit bulunmaktadır ve bunlardan
bazılarını uygulamak yaralıya ciddi zararlar verebilir. İşte bu yüzden çocuk
ve yetişkinleri nasıl yardım edebilecekleri konusunda eğitmek sitiyoruz ve
onlar için AED içeren bir site kurduk ve orda nasıl kullanacaklarını öğrettik.
İlk yardım programının dışında, ENEA şunları organize eder:
1. Elektrik akımı çok korkunç değil – 5-9 yaş çocukları için eğitim.
2. Çocukların doğallıkları ile iletişim- 13 yaş altı çocukların eğitimi.
3. “Koalicja Prezesi Wolontariusze 2011” projesinin fikir sahibi ve projenin
kurucusudur.
Program 1 ve 2 içindeki dersler ENEA’nın gönüllü çalışanarı tarafından
öğretilmektedir. Öğretmenlerle işbirliği yaparken didaktik materyaller
kullanan gönüllüler eğitim amaçlı filmler de hazırladılar.
„Koalicja Prezesi Wolontariusze 2011” ile biz gönüllülüğü ve iş hayatında
sosyal katılımı teşvik ederiz.
Biz, iş hayatı ile toplumu nasıl
birleştireceğimizi öğretiriz, tematik konferanslar organize ederiz, eğitim
aktivitelerini ve danışmanlık hizmetlerini destekleriz.
Birleşmenin
gönüllüleri farklı kurumlar tarafından organize edilen Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji gibi aktivitelerde yer almaktadır. „Koalicja Prezesi
Wolontariusze 2011” Avrupa Yılı gönüllüsü, ENEA başkanı, Polonya’da
hayırseverlik geliştirme ödülü sahibi Maciej Owczarek tarafından
kurulmuştu. Bu proje Polonya’da bu kadar büyük bir şirket işbirliğiyle
gerçekleştirilen ilk ve tek projedir. Başkanlar kendilerini başkalarına
yardım etmeye adamışlardır ve diğer partnerlerin ve işverenlerin
davranışlarını teşvik ederler.

Websitesi

http://www.wolontariat.enea.pl/news/44/wydarzenia/
www.dobrybiznes.info
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Uygulamanın Adı

Gençler Başarı Programı : “Io e l’Economia” and “Impresa in
azione"

Kurumun/Vakfın Adı

ABB S.p.a

Ülke

İtalya

Uygulamanın Tanımı

2004 yılından beri ABB İtalya "Gençler Başarı Programı " ‘nın "Io e l'Economia"
Impresa in Azione" programlarına katılmış ve dünya çapında 123 ülkede fayda
sağlamayan ve 100 yıllık ekonomi eğitiminin temeli okullarda iş hayatındaki
becerilerin geliştirilmesini amaçlamakta gençler için yaşadıkları bölgelerde
ekonomik, sosyal ve kültürel daha iyi bir hayat tarzını garantilemektedir. ABB’ye
göre, gönüllü işbirliği okul deneyimleri ile şirketlerin özelliklerini bir araya
getirmek için etkili bir araçtır. Tüm çalışanlar Gençler Başarı Programı uzman
çalışanı olarak gençlere iş hayatlarından birkaç saati verebilirle: Online derslerde
başlangıç eğitimlerinde yer alarak, öğretmen ile öğrenci arasındaki seçilmiş
program hakkında metotları, sınıf yönetimi ve etkili iletişim ile gerçekleştirirler.
Gençler Başarı Programı bu kişilere başlangıç kursunun toplam süresi hakkında
bilgilendirilmiş, kitapçık ve klavuzların temin edilmesi, uygulamanın yapılacağı
okulun seçilmesi ve sınıf içindeki son değerlendirmelerin yapılmasını
içermektedir.
Deneyimin sonucunda, uzman kişi kız/erkek öğrencinin yeni
yeteneklerini keşfeder ve gençlere gelecekleri için eğitimleri konusunda daha
somut katkılarda bulunur.

Websitesi

http://www.jaitalia.org/
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Uygulamanın Adı

Sosyal Topluluk Günü

Kurumun/Vakfın Adı

Comunità Nuova Onlus

Ülke

İtalya

Uygulamanın Tanımı

Villa Paradiso ve Azimut Günlük Bakımevi’nde birleştirilmiş sosyal toplum
günleri düzenlenmiştir. Bu şirketlerin çalışanlarının Comunità Nuova ‘ nın
etkinliklerinin adına, şirket çalışınlarının bir günlük gönüllü çalışmaları
kapsayan bir çeşit sosyal takım çalışmasıdır. Şirket çalışanları, misafirler ile
merkezde buluşup , bahçede “çalışma günleri”, mutfakta, labaratuvarda
kendilerini farklı alanlarda dener ve birliktesiliğin artmasına da yardımcı
olurlar.

Web Sitesi

http://www.comunitanuova.it/index.php?option=com_content&view=article
&id=348:quelli-di-mtv-a-villa-paradiso-il-video&catid=79
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Uygulamanın Adı

ENGAGE Valensiya Gönüllü Birliktelik Programı

Kurumun/Vakfın Adı

FUNDAR

Ülke

İspanya

Uygulamanın Tanımı

ENGAGE Valensiya Gönüllü Birliktelik Programı, 14-16 yaş grubundaki
öğrencilerin okula devamsızlık oranını azaltmak ve onalra oryantasyon
vermeyi amaçlamaktadır. Gruplar 15 ile 25 öğrenciden oluşmaktadır.
Gönüllüler grubu ise 3-4 kişiden oluşan bir takım halinde çalışmakta ve her
zaman aynı öğrenciler ile aktiviteler gerçekleştirmektedirler. Bu yolla, yakın
bir işbirliği ve güven ortamı sağlanmaktadır. Bu çalışma iki şekilde
odaklanmıştır: 1) Profesyonel oryantasyonun verilmesi, 2) İş dünyasında
çalışmanın ve çabaya yönelik değerlerin öneminin iletilmesi. Bunlar şunu
kapsar: 1. Sosyal becerilerin gelişmesi 2. Gönüllüler ile şirketlerin ziyaret
edilmesi. 3. İşverilebilirlik için beceriler. Bir sonraki yılın inovasyonunda,
FUNDAR gönüllülerin eğitimlerini iyileştirme yoluna gidecektir. Gönüllüler,
toplum içinde nasıl konuşulması gerektiği ile ilgili, grubu nasıl motive
edecekleri ile ilgili ve kararlılıklarını nasıl arttıracakları ile ilgili kendi
deneyimlerini aktaracakları eğitimler alacaktır. Bu yolla, yalnızca FUNDAR
kendi gönülülük işlerini iyileştirmiş olmayacak aynı zamanda gönüllülere
günlük hayatlarında uygulayacakları yöntemler edindirmiş olacaktır.
FUNDAR şirketleri yerel düzeyde diğer şirketlere de projeler açısından teşvik
etmek için cesaretlendirmektedir. FUNDAR farklı şirketlerden gönüllülerin
bir araya gelip bir takım halinde çalışmaları için özel program
hazırlamaktadır.
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Uygulamanın Adı

Gelecek Değerler

Kurumun/Vakfın Adı

BBVA

Ülke

İspanya

Uygulamanın Tanımı

Gelecek Değerler ilkokullar ve lise (ESO) 1 ve 2. sınıflar için hazırlanmış, değerler
ve finans eğitimini kapsayan bir eğitim programıdır. Bu program BBVA şirketi
tarafından bir başlangıç eğitimi olup, sınıf içindeki diyalog ve yansımalar ile
workshop’lara katılım desteklenmekte ve paranın kullanımı (çaba, dayanışma,
birikim…) ile ilgili beceri ve değerler pekiştirilmektedir.Programa kayıt ve eğitim
materyallerinin temini bedavadır ve her workshop 62 öneri üzrinden
geliştirilmiştir.
Okul Yılı 2009/2010 (in figures) - Gönüllüler: 413/ Sınıf: 703/ Öğrenciler : 17.575
yaklaşık. Okul Yılı 2010/2011: - Gönüllüler: 243/ Sınıflar: 357/ Öğrenciler: 8.925
yaklaşık Okul Yılı 2011/2012: - Gönüllüler: 321/ Sınıflar : 462/ Öğrenciler: 11.550
yaklaşık
Önceki yıllardan elde edilen figürler ve şirket, okul, öğretmen ve öğrenciler
arasındaki kabul başarısı ile ileriki yıllarda benzer programlar ve görevler
organize edilecektir.

Web Sitesi

www.valoresdefuturo.com
www.valoresdefuturo/empleados

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Öğrencilerin mesleki kariyerleri ve iş kurma workshop’ları
için rehberlik

Kurumun/Vakfın Adı

SPB - Suavizantes y Plastificantes Bituminosos

Ülke

İspanya

Uygulamanın Tanımı

Program: Eğitimsel rehberlik, okullardaki eğitim kalitesinin iyileştirilmesine
yönelik yardım sürecidir. Çarpıklıklara dikkat çekilmesi önemlidir ki böylece
kişisel eğitimde istendik davranışların kişisel, aile, sosyal ve profesyonel
yaşamlarında bilgi, beceri ve değerleri kazandırılması gereklidir.
Öğrencilerin kariyerleri için oryantasyonlar öğretim sürecinin bir parçasıdır
ve eğitim uzmanlarına pratik yapmak için olanak tanır. Her grubun
öğretmeni kendi rehberlik aktivitesini, öğrencilere bireysel şekilde öğrenme
ve öğretme süreci içinde, dikkatini vererek gerçekleştirir. Bu yüzden
öğretmenler, şirketlerin çalışanlarına SPB kurumunda olduğu gibi, bu amaç
doğrultusunda güvenir. Programın amacı, öğrencilerin daha fazla sayıda
eğitimsel ve profesyonel seçenekleri değerlendirebilmesini sağlamak,
öğrencileri ileriki öğrenme için motive etmek, öğrencilerin iş bulma
potansiyellerini arttırmak, öğrencilerin kendilerini ürün değişimine adapte
edebilmelerini sağlamak veöğrencilerin girişimci umutlarını teşvik etmek
şeklinde özetlenebilir. Sonuç olarak, karar verme sürecinde öğrencilere
yenilikçi formüllerin kullanımı için desteklenmesinde mutlaka öğrenciler
temel eğitimden sonarki eğitime doğru yol alan bir plan izlemelidir. Bunun
ilk fikri başlangıçta 14-16 yaş grubundaki öğrenciler içindir. Bunlar ne
yapıyorlar?
Eğitim: Kurumsal gönüllüler çift eğitim almaktadırlar:
 Gönüllük için genel online eğitimler.
 Seçilmiş eğitim programı ve aktiviteleri için özel eğitimler
düzenlenir.
 Bu eğitime ek olarak, dokümanlar ve gerekli materyaller
gönüllülerin aktiviteleri daha mükemmel bir şekilde yapmaları için
sağlanır.
 Aktiviteler 2 veya 3 gönüllüden oluşan gruplar şeklinde
gerçekleştirilir.
 Bu bölümün koordinasyonu FUNDAR tarafından yürütülmektedir.
Eğitim merkezinde ön görüşme: Gönüllüler şirket ziyaretlerinden birkaç gün
önce liseye gelirler, 50 dakikalık (yaklaşık) konuşma yyapar, kendilerini
tanıtır, şirket hakkında ve kendilerine önemli gelen diğer konular hakkında
kısa bir bilgi verirler. Gönüllüler ayrıca öğrencilere şirket ziyaretleri sırasında
neler yapacaklarını da açıklar. Çoğunlukla aynı gönüllüler şirket
ziyaretlerinde öğrencilere eşlik eder.
Şirket Ziyaretleri: Öğrencilere geniş sayıda farklı profesyonel profillerin
sunulması.
 Görüşmenin yaklaşık süresi 3 saatttir.
 Öğrenciler sosyal tesisleri ziyaret ettiler ve farklı bölümlerdeki

İyi Uygulamalar Veri Tabanı




farklı süreçler öğrencilere öğretilir.
Gönüllüler farklı pozisyonlara, bölümlere vb. önem verirler.
Ziyaret en fazla 25/ 30 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir,
böyleceeğer lisenin programa katılımcı olacak daha fazla
öğrencisi varsa ziyaretlerden elde edilen farklı notlar göz
önünde bulundurulmalıdır.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

14 ile 16 yaş arası öğrencilerin okul bırakmalarının
önlenmesi

Kurumun/Vakfın Adı

Tempe Inditex Group

Ülke

İspanya

Uygulamanın Tanımı

Programm: İspanyol eğitim sistemi 14 -16 yaş grubundaki öğrencilerin
yüksek orandaki okul başarısızıkları ile karakterize edilmektedir. Lisedeki
okul bırakma oranı % 30 olup bu öğrencilerin sosyal hayatlarını da
etkilemektedir. Bu uygulama Tempe şirketi ile etkileşimli olarak Eğitim
Bölümü ve Valensiya Yerel Hükümeti tarafından belirlenen bazı deneysel
programların hedefşne ulaşmak üzere yapılmıştır.
Ne yaparlar?:


Gönüllülerin eğitimi: Şirket gönüllüleri aktivitelere başlamadan
once FUNDAR’dan özel bir eğitim alırlar. Bu yolla öğrencilerin
özel durumları ile nasıl ilgileneceklerini ve onlara nasıl sosyal
becerileri (onlara hangi örnekleri vererek sosyal becerilerin
önemini anlatacakları) öğretecekleri hakkında yardım edilir.



Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi İçin 4 oturum: Aktiviteler,
öğrencilerin temel sosyal ve ahlaki becerilerini bireysel olarak
geliştirmelerine olanak tanır. Son oturum sırasında şirket
gönüllüleri şirkete yapılacak olan ziyaretin neleri kapsadığını
açıklar.



Öğrencilerin şirket ziyaretleri: Şirket gönüllüleri (sıklıkla aynı
kişiler öğrencilere sosyal beceri oturumları verir) öğrenciler ile
ziyaret sırsaındaa birlikte olurlar. Şirketin aktivitelerine özel
ilgi gösteren öğrenciler için bireysel görüşmeler ayarlanır.



İş bulabilirlik ile ilgili 1 oturum: Gönüllüler öğrencilere iş
görüşmesinde nasıl davranacaklarını veya CV’lerini nasıl
düzenleyeceklerini ve çalışmaya devam etmelerini ve
verdikleri kararları iki kez düşünmelerini öğretir (sakincce
düşünün ve size zorda bıraacak bir karar vermeyin).

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Okullarda Sektörlerin Yardımseverlikleri

Okulun Adı

Güngören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Kurumun/Vakfın Adı

Takım Saş Şirketi, Tüm Kalıp Şirketi, Mersedes ve Paksan Şirketi.

Ülke

Türkiye

Uygulamanın Tanımı

Bu işbirliği, atölyelerde kullanılan materyalleri sağlayarak öğrencilerin mesleki
ve teknik eğitimlerini destekleme üzerine kurulmuştur. Şirket, öğrencilere
resmi eğitim sırasında gerekli olan malzemeleri temin eder. Şirket, okullara
sadece malzemeleri değil, profesyonel çalışanları da öğrencilere sektördeki
yeni gelişmeler ile ilgili birebir eğitim vermeleri için partner okulu için temin
eder.Bu tür eğitimler öğrencilerin yeni teknolojileri takip etmeleri için oldukça
önemlidir. Bu eğitimin yanında, öğrenciler öğretmenleri tarafından partner
şirketi ziyaret ederek, uygulamaları görmek ve malzemelerin nasıl
kullanıldığını yerinde incelemek için organize olurlar. Bu onlar için çok
önemlidir. Öğrenciler yeni teknolojileri yerinde inceleme fırsatı bulurlar.
Partner şirket öğretmenler için hizmetiçi eğitimler de hazırlar. Öğretmenler
fabrikalara giderek kendilerini yenileme fırsatı bulurlar. Bu hizmet içi eğitimler
öğretmenler için resmi anlamda çok iyi fırsatlardır. Öğrenciler ayrıca zorunlu
stajlarını yazın partner şirketlerde yapabilirler. Bu öğrenciler için mezun
olduktan sonar bu şirkette çalışabbilmeleri için büyük bir şanstır. Bana göre,
bu işbirliği diğerlerinden farklıdır çünkü burada sadece yeni atölyelerin
kuruluşunu değil aynı zamnada öğretmenler için hizmet içi eğitimlerle
güncelenmeyi de görebilirsiniz.

Websitesi

http://gungorenteml.k12.tr/,http://tefbis.meb.gov.tr/

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Küçük Ev Aletleri Teknik Servis Laboratuvarı Kurulması

Okulun Adı

Beyoglu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Kurumun/Vakfın Adı

Electrolux Şirketi

Ülke

Türkiye

Uygulamanın Tanımı

Bu şirket, okul için gerekli labaratuar malzemelerinin sağlanması için
kurulmuştur. Ayrıca, bu şirket eğitimci ve staj olanaklarını da öğrencilerimiz için
sunmaktadır. Bu işbirliği sayesinde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz
kendilerini yetiştirebilmektedirler. Elektrolux Şirketi çok güçlü bir şirkettir. Bu
şirketin altyapısı limitsizdir. Ayrıca okulumuzun vizyonu da bu işbirliği sayesinde
değişmiştir. Sektör açısından, gelecekteki çalışanlarını kendi ihtiyaçlarına göre
yetiştirmek için bir şans bulmaktadırlar. Bu tarz bir işbirliği doğru bir kurum ile
kolayca yapılabilir. Her şirket kendi çalışma alanıyla ilişkili olaan okulu
desteklemelidir. Çünkü, şirketlerin donanımlı çalışanlara ihtiaycı vardır.Bu tarz
bir işbirliği öğrenciler için mezun olduktan sonra daha iyi iş imkanları için fırsat
sağlar. Yeni teknolojik gelişmeler öğretmenler ve öğrenciler tarafından kolayca
öğrenilir. Sektörün donanımlı ve stratejik iş gücü ihtiaycı karşılanır.

Web Sitesi

www.beyogluteml.k12.tr

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Okulun yeniden yapımı ve yapılandırılması

Okulun Adı

Yunus Emre Lisesi

Kurumun/Vakfın Adı

İstanbul Valiliği - Şişli Belediyesi

Ülke

Türkiye

Uygulamanın Tanımı

Yunus Emre Lisesi ile Şişli Belediyesi arasında İstanbul Valiliği’nin eğitimde
kaliteyi arttırmak için yeni ve modern okullar inşa etmesine yönelik işbirliği
protokolü bulunmaktadır. Bu işbirliği sayesinde, bir yıl once 18 sınıfın
kullanıldığı okula 40 yeni sınıf inşa edilmiştir. Üstelik, yetersiz olan sosyaldinlenme yeri yenilenmiş ve yenisi yapılmıştır. Jimlastik salonu genişletilmiştir.
Kantin daha geniş bir Alana taşınmıştır. Geçmişte öğrenci sayısına yetecek
kadar sınıf olmadığı için, sabah 08:30- 12:30 ve öğleden sonra 12:30- 17:30
arasında olmak üzere ikili eğitim sistemi vardı. Şu anda yeterli sayıda sınıfımız
olduğu için tek program şeklinde uygulanan bir eğitim programımız var ve
sabah 09:00- 15:30 arasında gerçekleşmektedir. Eğitimin kalitesi arttırılmıştır.
Okulun yeni durumu ile birlikte okulun tercih edilebilirliği de artmıştır. Okulun
çevresel planı hazırlanmıştır. Ağaçlandırma işlemleri Şişli Belediyesi tarafından
gerçekleştirilmiştir. Her sınıfa yeni akıllı tahtalar konulmuştur. Fizik, fen ve
bilgisayar labaratuarları yeni teknoloji ile donatılmıştır. Türkiye’de belediyelerin
bu çeşit görevleri yoktur fakat bu son derece önemlidir. Çünkü, MONE her
okula eşit fırsat sağlayacak yeterlilikte değildir.

Web Sitesi

http://www.sislibelediyesi.com/site/

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Baal Kariyer Günü

Okulun Adı

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi

Kurumun/Vakfın Adı

Baal Mezunlar Klübü

Ülke

Türkiye

Uygulamanın Tanımı

Okulumuzdan mezun olan ve okul içeriğine göre bir işte çalışan bireyleri BAAL
Kariyer gününe davet ettik. Okulumuza gelip deneyimlerini, başarı hikayelerini,
sektörü ve fırsatları paylaşırlar. Şimdiki öğrencilerimizin mezunlarımızın
desteğiyle bir girişimcilik kulüpleri var. Bu kulüpte biz sector ve fırsatları
hakkında bilgi alınabilecek geziler gibi pek çok etkinlik düzenliyoruz. Bu
gezilerin teşvik edilmesi öğrencileri yanlış kariyer seçimlerinden korur ve
öğrencilere kendi yeteneklerine göre oryantasyon verilir. Biz okula doktor,
avukat ve mühendisleri davet ettik. Öğrenciler üniversite sınavı öncesi motive
oldular. Meslekleri ve onların zorluklarını öğrendiler. Bu şartlar altındaki bir işte
ne kadar çalışabileceklerini de öğrenmiş olurlar. Baal Kariyer günü sayesinde,
öğrenciler kariyerlerine erken yaşlardan itibaren karar vermiş olur ve mezun
olduktan sonra kolayca başarıya ulaşmış olurlar. Okulumuz sosyal medyayı da
çok iyi kullanmaktadır. Mezunlarımızla facebook ve twitter üzerinden iletişim
halindeyiz. Okulumuza ait bir internet blogu da bulunmaktadır. Mezunlarımızın
ve öğrencilerimizin burada iyi ilişkileri vardır. Ayrıca, mezunlar öğrencilerimize
iş ararken yardımcı olmaktadırlar. Kendi şirketlerinden elemana ihtiyaçları
olduğunda mezunlar bizim öğrencilerimizi tercih etmektedirler.

Web Sitesi

www.baalk12.tr

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

RESTART (Kendi Şirketini Kurmak)

Okulun Adı

Maçka Endüstri Meslek Lisesi

Kurumun/Vakfın Adı

İstanbul Ticaret Odası

Ülke

Türkiye

Uygulamanın Tanımı

İşbirliği programı Genç Başarı Vakfı ve İl Özel Eğitim arasında imzalanmakta ve
öğrencilerin iş hayatına yönelik becerilerini geliştirmek, iş kurmak ve
öğrencileri mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlamayı hedeflemektedir. Bu
bağlamda, Genç Başarı Vakfı gönüllü öğretmenlerini bir şirket kurma, iş planı
yapma ve şirketi yönetme konusunda eğitir. Bu eğitimden sonra öğrenciler bir
şirketin nasıl kurlabileceğini öğrenirler. Öğrenciler kendi şirketlerini kurmaya
okul içinde karar verirler. 13 öğrenci RESTRART adıyla kendi şirketlerini
kurmuşlardır. Bu şirket geri dönüşüm materyallerini kullanarak fabrika atıkları
ve kullanılmış çantalardan çanta, cüzdan gibi ürünler oluşturmaktadırlar. Bu
şirket sadece ürün ortaya çıkarmaz ayrıca ürünleri kermes ve pazarlarda
satar. Şirket içinde paydaş sistemi vardır. Paydaşların % 1’i okul müdürlüğüne,
% 10’u öğretmenlere ve %89’u öğrencilere aittir. Şirketin idaresi öğrencilere
aittir. Şirket para kazanmakta fakar kar amacı güdmemektedir. Böylece, şirket
bu karı ihtiaycı olan öğrenciker için kullanmaktadır. Bu proje Türkiye’de 2012
yılının en iyi uygulaması olark seçilmiş ve 4 öğrenci Norveç’e Avrupa’da Yılın
Şirketi Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere gitmişlerdir. Böylece
yurtdışında şirketlerini tanıtma imkanı da bulmuşlardır.

Web Sitesi

www.restartmacka.com

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Yalkamozda Yansıyan Hayaller

Okulun Adı

Rüştü Akın Kız Meslek ve Teknik Lisesi

Kurumun/Vakfın Adı

Karaca Tekstil

Ülke

Türkiye

Uygulamanın Tanımı

Rüşkü Akın Kız meslek ve Teknik Lisesi,Yusuf Polat İlköğretim Okulu ve
Akın Tekstil arasında bir iş birliği oluşturduk. Bu işbirliği, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Meclisin açılışında
tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda
gerçekleştirilmiştir. Proje takımı, öğrenciler, öğretmenler, aileler ve
işbirlikçi gönüllülerden oluşmaktadır. Ekonomik yetersizliği bulunan Yusuf
Polat İlköğretim Okulu’ndaki öğrenciler tarafından hayl edilen giysiler
üretilmiştir. Bu projeye mart ayında başaldık çünkü 23 Nisan kutlamalarına
yetişmesini istedik. Pek çok kurumla görüştük ve bunlardan biri de Akın
Tekstil’di. Onlar bize işlenmemiş materyalleri ve pek çok imkanı sağladılar.
Lise öğrencilerimiz teorik bilgileri ile Pratik uygulamalarını bir araya
getirdiler. Okulda ne kadar çok şey öğrendiklerini farkettiler. Üretim
sürecinde, öğretmenlerimiz öğrencilerle gurur duydular. Öğrencilerimiz
pek çok iyi dizayn edilmiş giysi ortaya çıkardılar. İlköğretim okulunun tüm
öğrencileri için kıyafetleri 23 Nisan kutlamalarından once bitirdiler.
Öğrencilerin gerçek bir üretim sürecinde aktif katılım sağlama şansları
oldu. Bu gerçeğin yanında, ekonomik yetersizliği olan çocuklara yardım
etmenin hazzını da yaşamış oldular. Bu projede işbirlikçi gönüllüler çok
önemli bir rol oynamışlardır. Çünkü gönüllü işbirlikçiler sadece öğrencilere
işlenmemiş material vermekle kalmamış aynı zamnada öğrencilerin teorik
bilgilerini uygulamaya aktarmaları için de şans vermiştir. Bu işbirliği,
gönüllü işbirliğinde bulunmak isteyen diğer şirketler için de iyi bir örnektir,
çünkü bu projede öğrencilerin sürece katılımıyla başarı da artmaktadır.
Şirketlerin en önemli sorumlulukları gelecek içindir. Gelecek yeni
jenerasyon ile şekillenecektir. Bu yüzden bizim en önemli varlığımız
gençlerimizdir. Bunu asla unutmamalıyız.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

ACD Çeşitlilik Programı

Okulun Adı

BSIX

Kurumun/Vakfın Adı

Withers LLP

Ülke

İngiltere

Uygulamanın Tanımı

Londra’nın yoksul bölgelerindeki siayh ve etnik azınlıkta olan çocukların
eğitim kalitelerini arttırmak için bir izleme programı üzerinde çalışmaya
devam ediyoruz. 22 Temmuz 09 tarihinde “AC Diversity’s Mentor Matching”
şeması ile bir ogle yemeğine ev sahipliği yapmıştır. Bu organizasyona tüm yılın
planlarına katılan 100’ün üzerinde öğrenci katılmıştır. Şu anda, Londra
officinde 30 danışman çalışmaktadır. “AC Diversity’s” danışmanlık programı
özellikle siyah ve etnik azınlıkların yerel düzeyde ve kasabalarda eşit düzeye
getirilmesini hedeflemektedir. Danışmanlık için gönüllü olanlar genç biri ile
10 yıldan 14 yıla kadar (14-18 yaş grubu) çalışırlar. Siz öğrencileri seçimler
yapmadan once bilgilendirir ve potansiyellerini akademik, ekonomik ve sosyal
olarak geliştirmeye çabalarsınız.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Topluluk Katılım Programı

Okulun Adı

Quintin Kynaston Okulu

Kurumun/Vakfın Adı

İngiliz Merkez Bankası

Ülke

İngiltere

Uygulamanın Tanımı

Ulusal İlişkiler, bankanın insan kaynakları departmanından bir danışman
bulmaları ve yöneticilere liderlik eğitimi vermelerini istemiştir. Bizim toplum
partnerlerimizden Quintin Kynaston Okulu’nu çok saygı duyulan “super beyin”
olarak adlandırıldığını belirtip önermişlerdir. St John’s Wood bölgesinde yer
almasından dolayı, okulun gelirleri dezavantajlıdır ve çeşitli halklardan gelen
vardır.Başkan ile benim yaptığım görüşmede, sadece bankaya geliş tarihi değil,
daha geniş çaplı bir ortaklık için anlaşmamız da sağlanmıştır. Monetary
Analizleri’nde zorlu bir süreçten gelen ekonomi çalışan öğrenciler için Kariyer
Akademileri kurulmuş, bankanın sponsorluğunda eğitim almışlardır. Şu anda
geliştirilebilecek bir partnerlik için daha büyük bankalar ve QK elemanlarını
araştırıyoruz. Saygı duyulan okul yönetimi ve lider öğretmen belirlendi.
Görüşme ayarlandı. Şu andaki tartışma okullar için, öğrenciler ve banka nasıl
daha iyi hale getirilebilir üzerinedir. Aktivite listesi sıralanmıştır. Bu çalışma hala
işlem sürecindedir. Evsiz öğrenciler için yer temin edilmeye çalışılmaktadır.

Web Sitesi

http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=Quintin+Kynaston+School&meta

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Anahtar Proje

Okulun Adı

Central Foundation Boys' School

Kurumun/Vakfın Adı

Slaughter and May

Ülke

İngiltere

Uygulamanın Tanımı

Anahtar Proje Merkezi Erkek Okulu ve Slaughter ve May kurumu arasındaki
başlangıç işbirliğidir. Anahtar Proje, Slaughter ve May kurumunun
öğrencilere özel ders veren gönüllülerinden oluşmakta, workshop imkanı
sunmakta, üniversite eğitimlerinde yer almakta ve kariyer desteği
vermektedir. Program Access Projesi ile desteklenmekte, yardımseverler
sayesinde dezavantajlı öğrencilerin motivasyonu artmakta ve en iyi
üniversiteleri kazanmalarını sağlamaktadır. Bu projenin üç kenarı vardır: 1.
Bire bir özel ders alan öğrencilerin kendi gönüllü firmaları ile eşleştirilip her
hafta öğrencilerin akademik katılımlarının arttırılması için her hafta uzun
saatler boyunca çalışılmaktadır. Her gönüllü özel ders vereceği konu için en
az A – derecesinde çalışmış ve tam bir hizmet içi eğitim almış olması
gereklidir. 2. Yazarlar, bilimadamları ve diğerleri tarafından güncel konu
başlıkları tartışmak için öğrenciler teşvik eden Güven ve İletişim
Workshopları düzenlenip öğrencilerin haftalık katılımları sağlanır. Burada
amaç haftalık yapılan toplantılarla öğrencilerin tartışma kulübü, tıp kulübü,
yaratıcı yazma kulübü ve matematik kulübü ile öğrencilerin sözlü iletişim
becerilerini geliştirmektir. 3. UCAS ve Öğrencilerin Kariyer Destek Merkezi.
Kariyer desteği alan öğrenciler aynı zamanda üniversite uygulama önerileri
de alırlar. Bu uygulama üniversitelere yapılan ziyaretleri (Londra’nın
dışındaki üniversiteleri kapsayan), bir kurs ya da üniversitenin nasıl
seçileceğine yönelik workshop’ları, kişisel danışmanlık hizmetlerini, üst
sınıflarda yapılan görüşmeleri ve iş koşullarını içermektedir. İngiltere’de
sosyal hareketlilik ile ilgili çok fazla ilgi vardır. Bizim programımız akademik
başarıyı arttırmaya yönelik önemli bir destek sağlar ve öğrencilerde güven
ve beceri inşa ederek iyi üniversitelerde yer almaları sağlanır. Gönüllülerimiz
ile çalışırken iş dünyasına daha geniş bir bakış da kazandırıyoruz.

Web Sitesi

http://www.slaughterandmay.com/what-we-do/community-andenvironment/community/schools/case-study-the-key-project.aspx

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

PRIME

Kurumun/Vakfın Adı

AC Diversity - Jaya Louvre

Ülke

İngiltere

Uygulamanın Tanımı

Firma, başlangıçta PRIME olarak adlandırılan çeşitli sosyal hareketlilik
çerçevesinde yer almaktadır. 28 mayıs ve 25 haziran tarihleri arasında
Hackney’de Hukuk okuyan 9 öğrenci iş deneyimi için 1 haftalığına firmaya
katılmışlardır. Bu çalışmanın amacı, her öğrenciye yasal işlemlerin nasıl
yürüdüğünü ve öğrencilere sosyal ve etnik geçmişlerinden bağımsız olarak
değerlendirilecekleri fikrini aşılamaktır. İş ortamı, her gün avukatlarımız ve
eğitimcilerimiz tarafından verilen dengeli bir eğitimle düzenlenmiştir. Bu
çalışma ortamı (sadece avukatlar için değil) müşteri görüşmeleri ve
mahkemelere kısa gezileri, diğer çalışanlarla da gerçekleştirilen küçük kariyer
oturumlarını içermektedir. Beceri oturumları Şehir firmalarında uygulanmakta
ve öğrencilerin Pratik bilgileri almaları için görüşmeler yapılmaktadır. c)
PRIME anlaşması şunu temin edecektir: Hedef kitlesinde olan okul çağı
çocuklarının bunlara ulaşması için daha az şansları vardır. Biz tanımlanmış
üçüncü parti organizasyonlarının katılımcıları seçmesi için uyguladığı
kriterlerin en adil şekilde tekrar uygulanması ile çalışacağız. Katılımcıların iş
deneyimlerini kazanmaları için onları finansal olarak da destekleneceklerdir.
Asgari olarak, açıklanabilir gezi ücretleri geri ödenecek ve güçlendirilecektir.
Biz onlara Pratik bilgi ve uygun olan yerlerde uygulama eğitimi de vereceğiz.
Katılımcıların çeşitli isteklerini karşılama konusunda teminat da vereceğiz.
Katılımcıları geniş iş dünyasında ve yasal düzende uygun olan kariyer
seçenekleri (Avukat veya avukat olmayanlar için) için bilgilenmek ve kariyer
için uygun yol için üniversite eğitimiyle de bağlantılı olarak bilgilendireceğiz.
Katılımcılarımızın farklı çeşit rol ve kariyerleri anlayabileceklerinin garnatisini
veriyoruz.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

UBS ve Bridge Akademi İşbirliği

Okulun Adı

The Bridge Akademi

Kurumun/Vakfın Adı

UBS

Ülke

İngiltere

Uygulamanın Tanımı

UBS ve Bridge Akademi ortaklığı şu paylaşılan isteğe bağlıdır- öğrencilere,
elemanlara ve UBS çalışanlarına pozitif bir etki ile akademik başarı ve kişisel
gelişimin sağlanma amacıyla, iş ve öğrenmenin birlikte olduğu harika fırsatlar
sunarak devamlılığı olan bir program inşa etmektir. Ortaklık motivasyonu
olan iş güveni ve becerileri olan öğrencileri sorumluluk ve heveslenmesi
konusunda kültürel olarak destekleyen elemanlar aramakta ve bugün
öğrencileri yarın vatandaşları başarı için donatmaktadır. UBS altıncı form
örnek liderler ile gerçek hayat örnekleri ile iş hayatı ve gönüllüler arasında
destek oluşturarak yeni perspektifler ve iş ile alakalı kurslar oluşturarak
öğrencilere yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için yardım etmeyi
hedeflemektedir. UBS- Bridge Akademi’de iş desteği sağlayan altıncı formu
için UBS zamana, girişimciliğe ve finanasal kaynaklara odaklanmaya devam
edecektir:
 Programı desteklemek- A seviyesindeki öğrenciler için Matematik
workshopları ve A seviyesinde olamayan matematik öğrencileri
için finansal eğitimler – Üniversitede matematik çalışmak isteyen
öğrencilere matematiğin iş yerine nasıl uyarlanabileceğinin
anlatılması için Matematik danışmanlığı ve farklı UBS
departmanları tarafından workshoplar düzenlenir.
 İş- ilgili öğrenme- UBS kariyer danışmanlığı- 6. Formdaki herkesin
üniversite partnerliği ile bireyselleştirilmiş öğrenme ve UBS
kariyer danışmanlığı için bir şansı olacaktır – 2012 yılında
istihdamlar
 Üniversiteye katılımı teşvik etmek- UBS’nin partnerliği ile Londra
Queen Mary Üniversitesi Girişimcilik ve Çevre (Oxford
Üniversitesi)
 Öğrencilerin dünya ile ilgili deneyimlerini genişletmek ve
gönüllülerin kişisel gelişimlerini Edinburgh Duke şemasına göre
desteklenmesini sağlamak.

Web Sitesi

http://www.ubs.com/uk/en/wealth_management/services_business_chariti
es/services_for_charity/ubs_community.html

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Palyaço Terapisi

Okulun Adı

Scoala Paunescu

Kurumun/Vakfın Adı

DAS (Direction of Social Assistance and Child Protection)

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

Gönüllü projenin ana hedefleri şu şekildedir:
 Öğrenme güçlüğü veya zihinsel geriliği olan çocukları aktifleştirmek
ve katılımlarını sağlamak,
 Palyaço terapisi modeli için bu çocukların eğitimini sağlamak,
 Pratik aktivitelerde çocukların katılımını sağlamak ve Iasi’de St.
Mary Çocuk hastanesindeki çocuklarla işbirliği sağlamak,
 Çocukları Palyaço terapisi için başlangıç seviyesinden itibaren
çocukları eğiterek diğer yararlanıcı çocukların eğitimini sağlayarak
hastanedeki gönüllü aktivitelerde yer almasını sağlamak,
 St Mary hastanesindeki stres altındaki çocuklara dinlenme
saatlerinde kahkaha terapisi sunmak,
DAS’ın temsilcileri Paunescu Okulu’ndan eğitilecek çocukları seçtiler. Bu
çocuklara daha sonra, tıpkı palyaçoların topluma neşe getirmeleri gibi nasıl
rahatlayacakları öğretilmiştir. Çocukların eğitmenleri sürecin farklı
aşamalarında katılmışlardır:
1. eğitim
2. değerlendirme
3. hastanede uygulama
4. Diğer yeni yararlanıcılar için eğitimler.
Bu yenilikçi karakter ile, sadece aktivitelerin yararlıkları ve faydaları değil
aynı zamanda çocukların zihinsel gelişimlerinin desteklenerek çocukların
hep alışık oldukları “alıcı” konumundan “verici” konumuna geçişleri
sağlanmaktadır.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Yaşlilar İçin Bilgisayar

Okulun Adı

Octav Băncilă National College and the National College in Iasi

Kurumun/Vakfın Adı

Siemens Continental

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

Continental Siemens Şirketi (SC) - Octav Băncilă Ulusal Koleji (OBC) - National
College (NC) - St. Paraschiva Ev Bakımı (PC) Aims: - Yaşlı insanların bilgisayar
teknolojileri becerilerini desteklemek ve pekiştirmek- gençler ve yaşlılar
arasındaki işbirliğini arttırmak –Gençlerin bilişim teknolojisileri araçlarını
kullanım becerilerini arttırmak ve topluma öğretilmesinin önemini belirtmek.
Üç temel basamak vardır:
1. Bilişim teknolojisi araçlarını yeniden dönüştürmek ve
değerlendirmek: Şirket yeni basit bilgisayarları toplayıp evde
kullanmak üzere hazırlar.
2. Ev bakımı için, şirket internet erişimini sağlar.
3. Şirket, öğrencileri yaşlı insanlara bilgisayar ve internet öğretmeleri
için bilgilendirmeleri konusunda okulları teşvik eder.
4. Okullar bir uzman ile çalışan öğrencileri ve bilgisayar- internet
kullanmak isteyen kişileri işe alır.
Yaşlanma populasyonu- kuşaklararası öğrenme işbirliği (Develete ait – özel
çok uluslu şirket) Donatılar + 2 evrede eğitim – 1. Gönüllü öğrenciler Students;
2 – Nihai faydalanıcı olarak yaşlı insanlar

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Zihinsel Engelli Yaşlıların Sosyal Adaptasyonu

Okulun Adı

Petru Rareș School

Kurumun/Vakfın Adı

DAS (Direction of Social Assistance and Child Protection) – Revis Centrum

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

Ortaöğrenim, zihinsel geriliği olan yetişkinler, Hîrlău
Hedefler:
 Yerleşik hayattaki zihinsel engelli yaşlıların aktif hale getirilmesini
sağlamak ,
 -İş terapisi ile yaşlıların kendisini iyi hissetmesini sağlamak,
 Yerel toplumların farkındalıklarını arttırıp sosyal tutarlılıklarını ve
sorumluluklarındaki devamlılığı sağlamak,
 ilaç tedavisi, yatarak tedavi gibi durumlarla ilgili alışılmış kalıpları
yıkmak ve farklılıkları kabul etmek için harekete geçmek,
 Farklılıkları desteklemek ve övmek için topluma fırsatlar yaratmak.
Becerileri 7-11 yaş grubuna eşit olan zihinsel engelli yetişkinler ile vakit
geçirmeleri için yerleşim yerlerine davet edilirler. Adım adım, çocuklar
yetişkinler ile aktiviteler yapılırken sürece dahil olurlar. Bahçevanlık, mutfak
işleri ve aşçlık gibi. Bir sonraki adımda, yerleşkede bir okul festivali düzenlenir
ve çocukların ebeveynleri de davet edilir. Hîrlău gibi küçük şehirlerde (40.000
yaşayanın olduğu) önyargı ve kalıplaşmış davranışların toplum üzerinde etkisi
olmaktadır. Zihinsel engelli yetişkinlerin sosyal kaynaştırmaları için ilk adım
yerel okul ve yerleşim yerleri ile işbirliğinin sağlanmasıdır. Yerleşkenin
kapılarının açılması, toplum için evde hikayeler okuyarak deneyimlerini
zenginleştiren, ailelerini öncelikli kişileri kabul etmek ve kaynaşmak için eğiten
gönüllü öğrencilerin belirlenmesini sağlamaktadır.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Yeşil Hafta

Okulun Adı

The National College Iasi

Kurumun/Vakfın Adı

Paper Collecting Center (REMAT)

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

Bölgesel kesimde kağıtların geri dönüşümü için orta öğrenim kurumlarının ve
bu bölgede dağların ağaçlandırılmasının dramatik olarak azalması ve okularda
yeşil dostu öğrencilerin bulunmasının stratejik önemi vardır. Bu davete
katılmak için, Ulusal Kolej ve öğrencilerinin işbirliği ile AGRATA Responding to
this invitation, the National College and its student association, AGRATA,
yukarıdaki amaçlara ulaşmak için öğrenciler tarafından direk adres olarak
gösterilmiştir. Gerçekleştirilmesi hedeflenen yıllık aktivite serileri şöyledir:
1. Ormanları yoketmenin tehlikesi ile ilgili farkındalık yaratmak,
2. Belirlenen sonuçları engellemek için yerel yönetimlerde farkındalık
yaratmak ve eğiterek bilgilendirmek,
3. Öğrencileri, okul- aile birliği üyelerini ve yerel şirketleri (özellikle
1700 öğrencisi olan okulların ebeveynlerini) öncü olmak ve kağıt
toplama aktivitelerine katmak.
4. Yıl boyunca ilgiyi canlı tutmak ve bir sonraki yılda yeni gönüllü
öğrenci ve aktiviteleri katmak. Yukarıda bahsedilen tüm uygulamalar
için işbirliği anlaşması iki ana ortak arasında imzalanır.
Okulların temsilcileri, karar verme sürecinin farklı aşamalarında ve aşağıdaki
aktivitelerde şöyle katkı sağlar:
1. İnternet sitelerindeki aktiviteler aracılığıyla öğrencileri kampanya
hakkında bilgilendirmek,
2. Aktiviteleri planlamak ve öğrenci temsilcilerinin karar verme sürecine
katılmalarını sağlamak,
3. Kağıt toplayıcılığını teşvik etmek,
4. Kağıt toplamak
5. Kağit değişimini- el değiştirmesini organize etmek.Bu teşviklerin eşit
olarak yapılmasının yanısıra “Yeşil Çevre” faktörünün ötesinde
özelleştirilmiş kurumların destek ve uygulamasına yardım etmektedir.
Kağıt Toplama Merkezi yerel yönetimin büyük bir kısmını bilgilendirip katılımı
sağladıkları için, pek çok genç insan sıraları geldiğinde ailelerini motive edip
kağıt toplamaya katkıda bulunacaklar ve bunlar da çalışmaya değer katacaktır.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

İş Dünyası İçin Sosyal Adaptasyon

Okulun Adı

Cuza vocational high school

Kurumun/Vakfın Adı

Aquaserv SRL

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

Bârlad’da Cuza Teknik Lisesi, AQUASERV SRL, Rotary Club Bârlad.
Amaçları:
 Teknik okulda öğrencilerin öğrenmelerini destekleyerek kültürel
projelerde iş deneyimi kazanmalarını sağlamak,
 Bârlad’daki Teknik Lisesi’nden şirketin gönüllü çalışanlarının katılımıyla
öğrenciler için atık su, su, sağlık sistemi ile ilgili 30 uluslarası öğrencinin
2 hafta boyunca katılacakları, arkeolojik kazı yapacakları esnek
öğrenme stajları sağlamak (2010 ve 2011 yazı)
Şirket suyun kullanımı, sıhhi system ve suyun kullanımı ile ilgili soruları
yanıtlamak için gönüllü çalışanlar ve uzmanları temin etti, Rotary Kulübü ana
organizatör olarak gösterip uluslararası arkeolojik yaz kampları düzenlemiştir.
Cuza teknik lisesinden seçilmiş öğrencileri projeye katılmaları için şirket davet
etmiştir. Şirket sistemi dizayn etmiş ve liseden seçilmiş öğrencilere ustabaşı ve
mühendisler ile danışmanlık yapmışlardır. During the camp the company and
the volunteer students assured the maintenance of the sanitary installations.
Bu aktivitede iki yıl boyunca 15 öğrenciye yeterlilik için danışmanlık hizmeti
şirket tarafından verilmiş, fakat bunun yanında lise katılımcılarını şu üç açıdan
göz önünde bulundurmuştur:
1. Profesyonel staj.
2. Sosyal ve kültürel hayır işleri
3. Gönüllülük becerileri. Bu kültürel öğrenme açısından da gönüllüler
için çok ilginç bir deneyimdir

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Kurumsal Elektronik Haritalama

Okulun Adı

IT high school Iasi – Grigore Moisil

Kurumun/Vakfın Adı

ROMTELECOM

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

IT Lisesi Grigore Moisil Iasi – Romtelecom Iasi Orta okulu (Romanya Telefon
Servisi). Romtelecom lise öğrencilerini bilişim teknolojisi araçlarını kullanarak
tüm şehirdeki elektrik ve su sistemini gösteren elektronik harita hazırlamaları
için eğitir. Daha sonra öğrenciler, farklı kurumlardaki takımlarda yer alarak yeni
bilgileri kullanarak elektronik haritalar oluştururlar. Bu projedeki yenilikçi factor
özellikle izleme aktivitelerinde görülmektedir. Somut eğitim ve haritaların
geliştirilmesi ortaokul öğrencileri tarafından geliştirilmiş ve desteklenmiştir.
Bunlardan aktivitede yer alanlar gelecek çalışma seçenekleri için daha kolay
aktiviteler bulmakta ve daha sonrasında üniversitede enformatik
çalışmaktadırlar. Romtelecom’da öğrenciler yarı zamanlı olarak çalışırken pek
çok becerilerini geliştirmektedir. Sonuç olarak, bu ortaklık öğrencilerin
eğitiminden fazlasını gerçekleştirmektedir – iş dünyasını sadece gelecekte ne
yapcakları açısından değil iş bulabilme imkanını daha yakınlaştırmak için
önemlidir.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Hediye Eşleştirme

Okulun Adı

Schools and institutions all throughout Romania

Kurumun/Vakfın Adı

UniCredit Ţiriac Bank

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

Gönüllü programların öncüsü Tiriac Bankasıdır ve programa pek çok diğer
katkısı bulunmaktadır. Faydalanıcı kurumlar okullardan hastanelere kadar ve
kurumsal ve bireysel pek çok faydalanıcılara kadar çeşitlilik göstermektedir.
Bu genel bir şekilde farklı öncü gönüllü işbirliği aktivitelerini bir araya toplayan
gönüllülük aktivitesidir. Ana öncü, farklı gönüllülük programlarından
temsilcilerden oluşan ve aynı şemsiye altında toplanan bireysel gönüllülük
aktivitelerini koordine eden temsilcileri içermektedir. “Temsilciler” gönüllülük
programlarını teşvik etmekte ve programın hedefine ulaşması için gerekli tüm
aktivitelerin uygulanmasını sağlamaktadır. Gönüllülük programına bağlı olarak
şirketler ve bireysel üyeler veya toplum başarıların akatkıda bulunmkatadır.
Program medya tarafından teşvik edilmekte ve yıllık olarak uygulanmaktadır.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Genç Romanya Başarısı

Kurumun/Vakfın Adı

Companies all over Romania and abroad Among which we mention: BCR, The
Ministry of Education, Romtelecom, Vodafone, UNSAR., Bursa de Valori
Bucuresti, ING, ORACLE, SALANS, etc.

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

Tüm Romanya çapındaki tüm ikincil Romanya Şirketleri. Projenin genel hedefi,
bireysel işbirliği ile gönüllülük projelerinin devamını ve desteklenmesini
sağlamak. Koordinatör, JA, diğer Romanya şirketlerindeki gönüllüleri
yapılandırmak ve desteklemek ve ayrıca okuldaki gönüllüleri aktif hale
getirmek. Sunumları ve birlikte çalışmaları öğrencileri ve öğretmenleri ortaokul
çocuklarını iş dünyasına daha yakınlaştırmak için yardım eder, aynı zamanda
mezuniyetten sonra ve daha ileriki eğitimlerinde öğrencilerin karar verme
becerilerini arttırmaktadır. Kurumların geliştirdikleri gönüllü işbirliği
programları: girişimcilik, finans, ekonomi, profesyonel rehberliktir.
Romanya’da 1000’in üzerinde JA gönüllülük programında yer alan okul vardır
ve bunlar ayrıca Eğitim Bakanlığı ve ulusal iş birliği tarafından
desteklenmektedir. Farklı şirketlerden ve farklı alanlardan (finans, ekonomi,
profesyonel rehberlik vb) okul takımları gönüllülük programında yer
almaktadır. Gönüllüler şirketlerden gelmekte ve şirketin timeline göre
aktiviteler geliştirmektedirler. Bu aktivitelerin amacı, öğrencilere rehberlik
yapmak, onlara iş dünyasının gereksinimleri ve dinamikleri hakkında farkındalık
kazandırmak ve onların gelecekteki profesyonel gelişimlerine yardım etmek.
c.Yenilikçi faktörler öncelikle, tüm gönüllü aktivitelerin devamlılığı için merkezi
ve öncülük teşkil etmektedir. Projenin ana ortakları okullar arasındaki iletişimi
sağlamakta ve şirketelerin temsillerini hazırlamaktadırlar. The main coordinator
of the project provides the means of networking for the schools and for the
representatives of the companies. Bu online şekilde yeni gelen gelecek
vadeden kişiler için, bir önceki gönüllü işbirliği programları için destekleyici
özellik göstermekte ve programa diğer katılanlar için deneyim örneği
oluşturmaktadır. Dahası, bu onlara potansiyel ortaklar için bonservis
sunabilecekleri ve programdaki diğer kurumlar ve kişilerle iletişim kurmak için
geniş bir veritabanı sunmaktadır.

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Bilgisayar toplama ve bağış “Computeriada”

Kurumun/Vakfın Adı

E-dea Works

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

Okul larda yerel olarak katkı veren E-DEA WORKS, diğer şirketler ve gönüllüler
açısından projenin amacı, eğitim öğretimde gerekli bilgisayar desteğini gerekli
güncellemeler için vermektir. Projenin ana ortağı bilgisyarları toplar ve sınıf
içerisinde kullanılacak şekilde hazırlar. Daha sonar bu bilgisayarlar okullara
bağışlanır.
Projenin amaçları:
 teknolojiye erişimi kolaylaştırmak
 saygınlık yaratmak
 eşit eğitim fırsatı yaratmak
 geleceğin profesyonellerinin yetiştirilmesine yardımcı olmak
Sınıf içerisinde öğrencilerinin eğitimlerinin desteklenmesi için kurum çeşitli
aktiviteler yaparak bilgisayar toplayıp, bu bilgisayarlara gerekli güncellemeleri
yaptırıp, bunları fonksiyonel hale getirip okula öğrencilerin kullanımı için
bağışlamaktadırlar.
Bu projenin yenilikçi elementi bilgisayarı toplama faaliyetinin tamamlanmış
olmasında yatıyor.
Koordinatör şirket basitçe doğrudan bilgisayarları okula bağışlayamadı, ama
yerel toplumun katılımı sağlanarak bu konu ile ilgili bir içerik ve çerçeve
geliştirdik. Bu olayda bireysel çalışmasından bir grup çalışmasını geliştirdi. Bu
uygulamanın toplumun eğitimi destekleme ve eğitim anlayışını güncelleme
davranışlarına etkisi ve öğrencilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini arttırarak iş
dünyasına entegrasyonlarını sağlayarak, sonunda tüm toplumun tamamına
fayda sağlamasıdır.

Web Sitesi

http://www.y4y.ro/2010/03/12/computeriada-premiata-la-gala-oamenipentru-oameni/

İyi Uygulamalar Veri Tabanı
Uygulamanın Adı

Ticari Banka Romana - Başlangıç! İşe başlamak isteyen
Gençler

Ülke

Romanya

Uygulamanın Tanımı

Bu proje şu an ikinci uygulmasında.İlk uygulama süresince 15 üniversitede
344 öğrenciye 250 kurumsal gönüllülük saati danışmanlık BCR’nin 53
gönüllüsü tarafından verildi. 71 takımdan 15’i ulusal final yaptı. 2 takımkendi
işlerini kurdukları için BCR’den € 1500 ödül kazandılar ve 1 takım da Avrupa
Girişimcilik Yarışmasına katıldığı için €4000 ödül kzandı.

Web Sitesi

http://www.bitc.org.uk/global/european_volunteering_awards/eeva_case_st
udies/commercial_bank.html
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