PROJE AMAÇLARI VE UYGULAMALAR ÖZET BİLGİ
14-19 yaş arasındaki gençlerin hem öğrenim hayatlarında hem tüm yaşamlarında en önemli sorunları
kendilerini tanımaları, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini kendi gözlemleyebildikleri şeffaf bir süreçte
anlamaları , potansiyellerine uygun bir kendini gerçekleştirme sürecine girmeleridir.
Genç Yetenek Rehberlik ve Araştırma Merkezi, genç bireylere kendini gerçekleştirme yolunda ışık
tutacak bir pencere açacaktır. Birey kolayca anlayabileceği bir sonuç raporunu eline alarak ,kendini
tanıma yolunda mesafe alacak , eğer isterse “Genç Yetenek Kulübü”ne üye olarak , yapılan test
sonuçları ışığında , ücretli veya ücretsiz hizmetler veren , resmi veya özel kurumların faaliyetlerinden
haberdar edilecek , gerekliyse referans olunacaktır.
Yetenekleri öneme haiz olan genç bireyler , istemeleri halinde , merkez tarafından ilgili mercilere
yönlendirilecektir.
“Genç Yetenek RAM” oluşturacağı ARGE grubu ile akademik danışmanlık almak suretiyle kaynak
taraması yaparak ve gerektiğinde özgün çalışmalar ortaya koyarak yetişkin ve gençlere
uygulanabilecek bir yetenek ölçme sistemi bir test bataryası ve test sonuçları ışığında hazırlanacak
raporlara göre rehberlik faaliyetlerinde kullanılacak bir “Teklif Havuzu” oluşturulacaktır. Bu araştırma
sonunda ortaya çıkacak bilimsel veriler kitap halinde basılarak (1000 tane olmak üzere) ilgili
mercilerle paylaşılacaktır.
Bireyi tüm yönleri ile ele alan ve yazılımlar yolu ile bilgisayar ortamında , internet yolu ile online
uygulanabilen bir ilgi yetenek testi bulunmamaktadır.
“Genç Yetenek RAM” bir internet sitesi hazırlayarak faaliyetlerini sanal ortamda ve sosyal paylaşım
ağlarında sürdürecek. Ücretsiz üye olan gençlere rehberlik ve yönlendirmede bulunacaktır. Bilimsel
araştırma süreçleri sonunda yetenek ölçmek için hazırlanan testin ve test sonucu raporlamanın
yapılabilmesi için yazılım geliştirilecek ve bu program vasıtası ile testler imkan ölçüsünde internet
sitemiz üzerinden uygulanacaktır. Yüz yüze test yaptırma imkanı bulamayan gençler, internet
sitesinde kendi kendilerine uyguladıkları testlerin sonuç raporlarını alabileceklerdir.
İstanbul ülkemizin en gelişmiş ili olmasına rağmen, hem ebeveynler hem genç bireyler yüksek
ücretler ödeyerek gittikleri dershaneler dışında hiçbir ciddi rehberlik faaliyeti ile muhatap
olamamaktadırlar.
Üsküdar merkezli olarak bütün İstanbul’da etkinlik gösterebilecek şekilde bir ofis kurularak Genç
Yetenek Rehberlik ve Araştırma Merkezi faaliyete geçirilecektir. Merkez; akademik, sayısal ve sözel
yetenek, bedensel yetenek, görsel ve işitsel yetenekleri ölçmede kullanılacak malzeme doküman, araç
ve gereçlerle donatılacaktır. Bu anlamda zeka testi, ilgi-yetenek testi gibi alanlarda testleri uygulayıp
raporlamak üzere bir eğitim danışmanlık firması ile işbirliği yapılacak ,üç psikolog, bir özel eğitimci, bir
spor eğitmeni, bir görsel sanatlar ve bir müzik eğitmeninden oluşan bir uzman kadro kurulacaktır. Bu
personellere bir ay boyunca projenin amaçları doğrultusunda eğitim verilecektir.
Merkeze başvuran gençlere ilgi yetenek testi uygulanarak sonuç raporları kendilerine verilecektir.
Genç bireyler bu sonuç raporları doğrultusunda destek isterlerse kendilerine öğretim alanındaki
tercihleri hakkında rehberlik yapılacak sosyal yaşamlarında da bu tercihlerine paralel bir sosyalleşme
ortamı oluşturulacaktır. Genç bireylere eğer isterlerse ön tanılama yapılan alanda daha spesifik

sorgulamalar yapılabilmesi için ücretli ve ücretsiz destek eğitim verilen resmi ve özel kurumlara
yönlendirme yapılacaktır. Projenin her aşamasında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılan tüm
faaliyetler yönlendirme yapılan alanlar işinde olacak, gençler bu faaliyetlere katılmaları hususunda
teşvik edilecektir. Uzmanlarımız bir Teklif Havuzu oluşturarak Genç Yetenek Kulübü üyelerine test
raporlarına uygun bilgilendirmelerde bulunacaklardır. Bakanlığın faaliyetlerine bu anlamda öncelik
verilecektir.
Projede, genç bireyler her alanda kuşatılmaya çalışılmayacak, özgürlük alanları olumlu yönde
gelişecek şekilde bir rehberlik faaliyeti yapılacaktır. Proje uygulamaların son ayında Genç Yetenek
Kulübü üyeleri büyük bir organizasyon faaliyeti ile bir araya getirilerek deneyimleri kamuoyunla
paylaşılacak, sonuç raporlamasında kullanılacak anketler uygulanacaktır.
Genç Yetenek Rehberlik ve Araştırma Merkezi ;sosyal , kültürel ve ekonomik sebeplerle öğrenim
hayatı sonlanmış, zorunlu göç sonucu eğitim alamamış , ya da ülkemizde mülteci olarak yaşayan
gençlere de kendini test etme imkanı verecek , onlara açık öğretim , mesleki teknik eğitim alma ,
meslek kurslarına katılma vb konularda da rehberlik süreçleri geliştirecektir.
Günümüzde gittikçe önem kazanan “Eğitim Koçluğu” kavramını “Gönüllülük” kavramı ile buluşturmak
sadece hizmet alanlar için değil , hizmet verenler için de önemli bir ihtiyaçtır. Bu tür “Gönüllü”
faaliyetler yolu ile gençlere rehberlik yapmak isteyen ancak bunu bir siyasal sosyal yapı içinde
bulunmadan yapamayan pek çok birey mevcuttur. “Abilik” ve “Ablalık” gibi yerel değerlerimiz
açısından önemli fakat olumsuz örnekler sebebi ile yıpranmış terimlere yeniden ve daha şeffaf bir
süreçle can vermek toplumsal açıdan önemli bir ihtiyaçtır.
Projeye destek vermek isteyen üniversite öğrencileri ve eğitimcilerden oluşan bir grup
oluşturulacaktır. Üniversite öğrenci meclisleri , öğrenci birlikleri ve farklı STK larla işbirliği yaparak
“Eğitim Gönüllüleri Grubu”na istekli genç bireylere “Eğitim Koçluğu” yapmaları konusunda destek
verilecektir. ” Eğitim Koçluğu” sürecinde daha önce “Genç Yetenek RAM” tarafından uygulanan
testler ve sonuç raporları dikkate alınacak , uygulama sürecinde , bedensel ya da zihinsel engelliler,
eğitim zorlukları yaşayan genç kız öğrenciler , istem dışı göç sebebi ile mağdur olmuş genç bireyler
olmak üzere tüm dezavantajlı gençlere öncelik verilecektir.
“Eğitim Gönüllüleri Grubu” için asgari kırk erkek ve kırk bayan gönüllü ile yola çıkmak
öngörülmektedir. Bu gönüllüler ile proje süresinde her ay sonunda yapılacak “Kişisel Gelişim
Seminerleri “ vb organizasyonlarda iletişim kurulacak ve gönüllü “Eğitim Koçluğu “ programına
katılmaları teklif edilecektir.
“Gönüllü Eğitim Koçluğu” faaliyetleri üç ayda bir hizmet alan gençlerle yapılan anketlerle izlenecektir.
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