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GENÇLER İÇİN YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM PAKETİ 

 

Ülkemizde ve dünyada, sosyal hizmet modellerinden faydalanan gençlerin toplumsal 

hayata uyumu, yeni bir iş ve yeni bir hayat kurma konusunda bilgi ve becerileri öğrenme, 

hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözme konusunda desteklenmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

Özellikle kamuda istihdam edilen gençlerin iş hayatına uyum sürecinde karşılaştıkları 

sorunlar nedeniyle işlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldıkları, aile içi iletişimde sorunlar 

yaşayabildikleri, suça itilme, istismar gibi olumsuz durumlarla karşılaşabildikleri 

gözlemlenmektedir. 

Sosyal hizmet modellerinden faydalanan gençlere yönelik mevcut rakamlara göre 2011-

2017 arasındaki son 6 yıllık ortalamada her yıl yaklaşık 1000 genç kurumlardan reşit olarak 

ayrılmakta ve yeni bir hayata başlamaktadır. 

“Gençler İçin Yaşam Becerileri”  eğitim paketi öncelikle sosyal hizmet modellerinden 

halen faydalanan gençler ile kurum bakım hizmetinden ayrılmış 16 yaş üstü gençleri ve tüm 

gençleri hedef alan bir eğitim paketidir. Gençlerin hayat becerileri kazanmaları amacıyla temel 

kazanımları elde etmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. 

Eğitim paketinin içeriği, Aile Eğitim Programında (AEP) yer alan bazı üniteleri 

birleştirilerek ve ihtiyaç duyulan yeni konular eklenerek oluşturulmuştur. 

Yaşam Becerileri eğitimleri gençlerin; 

• iletişim, hukuk, sağlık, iktisat ve medya alanlarından daha etkili biçimde 

yararlanmalarına, 

• çalışma hayatına hazırlanmalarına, 

• sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve 

• karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. 

Yaşam Becerileri eğitim paketi üç modülden oluşmaktadır. 
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Yaşam Becerileri-I adlı ilk modül, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar, 

çözüm önerileri, sağlıklı bir hayat için gerekli alışkanlıkların edinilmesi hakkında bilgileri ve 

bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerileri kazandırmak amacıyla 

hazırlanmıştır. İletişim ve Sağlık alanlarından konuların yer aldığı modülde gençlerin; 

• sağlıklı bir iletişim ortamı kurabilmelerine, 

• yaşamdaki geçiş noktalarını daha az problemli geçirmesini sağlamalarına, 

• sağlıklı bir hayat için gerekli temel alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlamak 

hedeflenmektedir. 

Yaşam Becerileri-II modülü, gençlerin değişik dönem ve düzeydeki ihtiyaçlarını 

belirlemelerine, gelirlerini artıracak finansal olanaklar ile tasarruf ve yatırım araçlarını fark 

etmeleri, gerçekçi bir finansal planlamayı uygulayarak harcamalarını denetim altına almalarına 

katkı sağlamaları ve medyadan gelebilecek zararları en aza indirebilme bilgi ve becerilerini 

kazanmaları amacıyla hazırlanmıştır. İktisat ve Medya alanlarından konuların yer aldığı 

modülde gençlerin; 

• tasarruf ve yatırım araçlarını fark etmelerine, 

• enerjinin nasıl verimli kullanılabileceğinin bilinmesine, 

•teknoloji kullanımının getirdiği risklerden korunmalarına katkı sağlamak 

hedeflenmektedir. 

Çalışma Hayatı ve Hukuk modülü, çalışma hayatına uyumu kolaylaştırmayı, hak ve 

ödevlerinin farkında olan bireylerin yetişmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Bu modülle gençlerin; 

• kariyer planlamalarına 

• çalışma hayatına uyum sağlamalarına 

• küçük ölçekli işletme kurabilme, 

•sahip oldukları temel haklar konusunda bilgi edinmelerine katkı sağlamak 

hedeflenmektedir. 


