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Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen 
Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden 
Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz. 

YOWOMO 2.0 Hakkında 

 

Akıllı telefonlar ve sosyal medya günümüzde baş 
döndürücü bir şekilde gelişmekte ve hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Öyle ki 
çocuklarımız ve gençlerimiz zamanlarının bir bölümünü 
artık akıllı telefonlarla veya sosyal medya ile geçirmektedir. 
Bu noktada eğitim sürecinde akıllı telefon ve sosyal 
medyadan yararlanma konusunda eğitimcilere ve gençlik 
çalışanlarına büyük görevler düşmektedir. Bu düşünceden 
hareketle Almanya, Belçika, İspanya, İsveç ve Türkiye’den 
üniversite, sivil toplum kuruluşu, eğitim merkezi ve meslek 
lisesi gibi farklı kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek Youth 
Work Mobile 2.0 (YOWOMO 2.0) isimli Leonardo da Vinci 
Ortaklık projesini hayat vermişlerdir. 

Projenin Amacı 

YOWOMO 2.0, Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı 
Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri çerçevesinde Avrupa 
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 
tarafından kabul edilen bir projedir. 2013 yılında başlayan 
ve iki yıl sürecek olan bu projenin amacı, akıllı telefonlar ve 
sosyal medyanın önemini göz önünde bulundurarak 
gençlik çalışanlarının mesleki eğitimlerine yönelik bir 
yeterlilik çerçevesi geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 
proje ortakları gençlik çalışanlarının bu teknolojilere 
yönelik ihtiyaç duyduğu yeterliliklerin tanımlanması, 
belirlenmesi ve kazandırılması konusunda çalışmalarına 
devam etmektedir. Bu noktada, Hayatboyu Öğrenme 
Akademisi Derneği (H@BDER) olarak Avrupa Birliğine üye 
olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde faaliyet gösteren 
gençlik merkezlerinin ve çalışanlarının niteliklerinin 
geliştirilmesine yönelik olarak proje ortaklığı çerçevesinde 
yürütülen çalışmalara katkı sağlamaktayız.  

Sonuç olarak, bu ortaklık, özellikle sosyal hizmetler, 
eğitim kuruluşları ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap 
vermeyi amaçlamaktadır. İş gücü piyasasında ihtiyaç 
duyulan beceriler belirlenmekte ve öğretmen ve 
eğitmenlerin yeterlilikleri geliştirilmektedir. Ortaklar, 
Avrupa düzeyinde bir Mesleki Eğitim çerçevesi geliştirmek, 
test etmek ve uygulamak için iş birliği yapmaktadır. 

 

Proje Ortakları 

 
 

Kuruluş Ülke 

HeurekaNet Almanya 

Thomas More Kempen  Belçika 

Tonuso  Belçika 

Consorcio Provincial de Desarrollo 
Economico de Cordoba 

İspanya 

Skarpnäcks Folkhögskola  İsveç 

Hayatboyu Öğrenme Akademisi Türkiye 

Uşak Ticaret Meslek ve Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi 

Türkiye 

Proje Toplantısı Konya, Türkiye 

Almanya’nın Münster şehrinde 2-4 Ekim 2013 
tarihlerinde düzenlenen ilk toplantı ile başlayan projenin 
ikinci toplantısı 25-27 Şubat 2014 tarihlerinde Belçika’nın 
Brüksel şehrinde yapıldı. Projenin üçüncü toplantısı ise 
Hayatboyu Öğrenme Akademisi Derneği (H@BDER) ev 
sahipliğinde 24-25 Haziran 2014 tarihinde Konya Dedeman 
Otel’de gerçekleştirilecek. Bu toplantı ile proje ortaklarının 
üzerinde çalışmakta olduğu yeterlilik çerçevesine son 
şeklinin verilmesi ve bu yeterlilik çerçevesini esas alarak 
geliştirilecek çevrimiçi ölçme aracının çalışmalarına 
başlanması planlanmaktadır. 

 

Proje hakkında daha çok şey öğrenin! 

 YOWOMO 2.0 resmi internet sitesi:  

http://yowomo2.wordpress.com 

 Hayatboyu Öğrenme Akademisi Derneği (H@BDER) 

http://tr.habder.org.tr 

http://yowomo2.wordpress.com/
http://tr.habder.org.tr/

