1. Proje Adı: Başarını Tasarla Zirvesi
Proje Özeti: Grup olarak bu proje dâhilinde öncelikli hedef Pamir ve SMA hastası diğer kişilerin
durumunun ciddiyetinin anlaşılması doğrultusunda uzanan yardım ellerinden biri olabilmek ve
bununla birlikte sadece SMA hastaları değil, birçok farklı türden hastalıklarla mücadele eden kişilerin
yanlarında olduğumuzu hissettirebilmektir. Farklı sosyal medya platformları aracılığıyla ve
gerçekleştirmiş olduğumuz toplantılar ile birlikte hedefimiz somutlaşmıştır.
Proje Çıktıları: Bu projenin olabildiğince fazla kitlelere ulaşabilmesi adına elden gelen bütün
yardımları yapılmıştır. İnsanları konu hakkında bilgilendirerek, onların SMA hastalığı ile ilgili
bilinçlendirmesine çalışılmıştır. Günümüz koşulları çerçevesinde medya olabildiğince etkin ve verimli
kullanılarak hedeflere ulaşılmıştır.

2. Proje Adı: Batı Dilleri Bölümleri Tanıtımı
Proje Özeti: Öğrencilerle online bir toplantıda bir araya gelerek batı dil bölümleriyle ilgili bilgi
verilecek, tercih döneminde yaşanabilecekler aktarılacaktır. Bu etkinlikten sonra öğrencilerin
üniversite ve dil bölümleri ile ilgili soruları yanıtlanacaktır. Bu projeden sonra öğrencilerim hedeflerini
daha rahat belirleyebilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Çıktıları: Öğrencilerin üniversite sınavı kaygılarının azalması, Batı dilleri bölümleri hakkında
bilgi edinmeleri, üniversite hakkında genel bilgi edinmeleri ve streslerinin biraz azalması sağlanmıştır.

3. Proje Adı: Birebir Uzaktan İngilizce Dersi
Proje Özeti: Lise öğrencilerine birebir uzaktan (çevrimiçi) İngilizce dersleri verilmesi planlanmıştır.
İngilizce konusunda derse ihtiyacı olan öğrenciler kurum aracılığı ile bize ulaşabileceklerdir. Dersler
çevrimiçi yöntemlerle ve bilgisayar uygulamaları kullanarak gerçekleştirilecek ve derslerin sonunda
gönüllü olan öğrencilerin İngilizce yazım kabiliyetlerinin arttırılması hedeflenmektedir.
Proje Çıktıları: İlerideki üniversite hayatlarında İngilizce bazlı olan bölümler için hazırlanmış ve
akademik yazı yazmasını ön bilgi olarak edinmiş lise öğrencileri çıkarmak amaçlanmakla birlikte
yazdıkları paragrafları da projenin somut sonuçları haline gelmiştir.

4. Proje Adı: Çocuklara İngilizce Dersi
Proje Özeti: Öğrencilere, öğretmenlerinin gözetiminde internet üzerinden canlı ders vererek yardımcı
olmak hedeflenmiştir.
Proje Çıktıları: Öğrencilerin halihazırda işledikleri konuların tekrar anlatılarak pekiştirilmesi haricinde
öğretmenlerinin onayı dahilinde yeni konuların da anlatılması ile süreç tamamlanmıştır.

5. Proje Adı: Engelli Bireylere Yardım
Proje Özeti: Empati Engelli Bakım Merkezi ile birlikte çalışarak telefon üzerinden görüntülü arama ile
engelli bireylerin günlük etkinliklerinde kısmen yer almak ve bireyleri eğlendirmeye yönelik sohbetler
yaparak onların günlük yaşantısına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Proje Çıktıları: Engelli bireylere daha fazla ilgiyle yaklaşılarak daha iyi vakit geçirmesini sağlayarak ve
gündelik hayatlarına daha fazla aktivite ve eğlence katarak hedeflere ulaşılmıştır.

6. Proje Adı: Hastaların İlaç Kontrolünü Sağlamak Ve Moral Desteği
Proje Özeti: Bursa Verem Savaş Derneği ile bağlantılı hastaların ilaç saatlerini, kontrol günlerini
hatırlatmak ve moral vermek için telefon görüşmesi yapılması amaçlanmıştır.
Proje Çıktıları: Hastalara moral vererek ve ilaç kontrollerini yaparak, kısa bir dönem de olsa onlara
yardımcı olunmuştur.

7. Proje Adı: İlkokul Öğrencilerine Dersler
Proje Özeti: Pandemi döneminde online eğitim gören ilkokul çocuklarının içinde bulundukları stresli
ve yorucu çevreden uzaklaşıp, zihinlerini geliştirecek aktivitelerle eğlenceli biçimde yeni şeyler
öğrenmeleri amaçlanmıştır. Bu yüzden bir ilkokul ile bağlantıya geçilmiş ve ardından 4. Sınıflardan bir
şubenin sınıf öğretmeniyle görüşme sağlanarak proje kendilerine açıklanmıştır. Sınıf öğretmeni ile
ders saatini ve gününü ayarlanmıştır. Çocuklara spor, resim, dans ve İngilizce alanlarında ders
verilmesi planlanmış ve bu sayede öğrencilere moral desteği ve eğitim sağlanması hedeflenmiştir.
Proje Çıktıları: Öğrencilerin online derslere bakış açılarının değişmesi, sosyal çevrelerindeki
davranışların olumlu yönde değişmesi, İngilizce kelime haznelerinin gelişmesi, spor dersleriyle
enerjilerini doğru biçimde dışarı atmış olmaları sağlanmıştır.

8. Proje Adı: İzmir Barınak Canları
Proje Özeti: Anlaşma yapılan barınaktaki sokak hayvanları için oluşturulan kumbaraya gelen yardım
ve bağışlar sayesinde minik dostlarımızın yemek ihtiyaçlarının sağlanması hedeflenmiştir.
Proje Çıktıları: Bağış ve destek için Canpet Türkiye aracılığıyla sanal bir kumbara oluşturması, barınak
ile iletişime geçilmesi, projenin geniş bir kitleye ulaştırılması, gelen mama desteklerinin teslim
alınması ve mamaların barınağa teslim edilmesi ile proje sonuçlanmıştır.

9. Proje Adı: Karantina Buluşmaları
Proje Özeti: Projemizde temel amaç, devlet koruması altında bulunan lise öğrencilerinin çevrimiçi
eğitim sürecinde kaybettikleri sosyalleşme fırsatlarının sağlamasıdır. İletişimde bulunulan kurum ile
haftada 3 farklı konu hakkında, öğrencilerin boş zamanlarının nasıl değerlendirebileceği ve bunun için
gerekli kaynaklara nasıl ulaşabilecekleri ve bu kaynaklardan nasıl yararlanabileceklerinden
bahsedilecek görüntülü konferanslar planlanmıştır.
Proje Çıktıları: Çevrimiçi eğitim sürecinde çeşitli alanlarla alakalı gerekli desteği göremeyen lise
öğrencilerinin, oluşturulan grup içinde bu alanlarda deneyimleri olan bireylerle çevrimiçi
platformlarda buluşması ve destek hattı oluşturulması sağlanmıştır.

10. Proje Adı: Karantinada Sanat

Proje Özeti: Sınava hazırlanan öğrenciler için kitap, film, genel kültür alanları ile alakalı yazılar üretip
onlara bu zor süreçte motivasyon bakımından destek olmak ve onlara boş zamanlarında faydalı
bilgiler yaratmak amaçlanmıştır.
Proje Çıktıları: Proje sonunda sınava hazırlanan öğrencilerin streslerinin sınavlarına olan etkisinin
azalmasıyla birlikte aynı zamanda ileriye dönük kişisel kazanımlar elde etmelerine yardımcı
olunmuştur.

11. Proje Adı: Minik Kalplere Dört Dokunuş Projesi
Proje Özeti: Bu projenin amacı çocukların isteklerini merkeze alınmasıdır. Bu bağlamda onlara eğitim,
sanat ve müzik konularında yardımcı olunması planlanmış ve bu süreçte onların mutlu edilmesi
hedeflenmiştir.
Proje Çıktıları: İzmir Hasta Çocuk Evlerine sosyal medyada takipçi kazandırarak seslerinin insanlara
duyurması, çocuklarla telefonda sohbet edilmesi, çocuklara videolu olarak online ders verilmesi,
çocuklara kitap okunması, çocuklara videolu olarak gitar çalınması ve birlikte şarkı söylenmesi
sağlanmıştır.

12. Proje Adı: Online İngilizce Konuşma Kulübü
Proje Özeti: Yerel halk da dâhil olmak üzere özellikle gençlerin projelere ve kendilerine katkıda
bulunması, kültürlerarası etkileşimin artırılması ve gençlere gönüllük bilinci kazandırılması
amaçlanmıştır.
Proje Çıktıları: Projenin sonucu olarak, haftada bir kez online yapılan derse katılım sağlayan gençler
konuşma pratiği yapmıştır. Projeye katılan gençlerin İngilizceyi daha akıcı konuşması ve kendini daha
iyi ifade edebilmesinin yansıra konuşurken daha özgüvenli ve sosyal sorumluluk kavramına daha ılımlı
tavır kazanmaları sağlanmıştır.

13. Proje Adı: Oyna Yap Boz
Proje Özeti: Oyna Yap Boz Projesi; İzmir depremi sonrasında Bayraklı Barış Manço parkında kurulan
çadır kentte, Çiğli Belediyesinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında, çocuklar için
iki hafta boyunca pazar günleri serbest oyuna olanak tanıyan bir oyun alanı kurmayı ve bununla
birlikte hem yapılan etkinliğin sosyal medya kanalları üzerinden duyurulmasını, hem de daha genel bir
çerçeveden oyun savunuculuğunun görünürlüğünü arttırmayı hedeflemektedir.
Proje Çıktıları: Saha etkinliklerinde çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri anlar/alanlar yaratılması,
çocuklarla gerçekleştirilen oyun alanlarında serbest oyunun faydalarının ebeveynlere
gösterilebilmesi, yerel belediyelerle işbirliği pratiği kazanılması, sosyal medya üzerinden paylaşımlar
yaparak ve içerik üreterek görünürlüğün arttırılması, sosyal medya üzerinden oyun hakkı ve oyun
savunuculuğuna dair bir farkındalık ve etkileşim yaratılması, ve proje boyunca yapılan işlerle deneyim
kazanmanın yanı sıra uzun vadede farklı projeler geliştirmek için altyapı hazırlanması sağlanmıştır.

14. Proje Adı: Öğrenci Rehberliği ve Üniversite Yaşamı

Proje Özeti: Bu projeyle birlikte lise öğrencileriyle birkaç etkileşimli sohbet seansı yapılarak, bu
etkinliğe katılım sağlayan öğrencilerin bilinçlendirmesi amaçlanmıştır. Böylece topluma daha bilinçli
bireyler kazandırılması hedeflenmiştir.
Proje Çıktıları: Sonuç olarak hedef kitlenin bilinçlenmesi ve farkındalık seviyelerinin artması
sağlanmıştır. Bununla birlikte topluma kendilerini daha iyi tanıyan bireyler kazandırmak bu projenin
sonuçları arasındadır.

