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Değişim İçin Aktif Oyunlar (ActiveGames4Change)
Vatandaşlık, duygusal, sosyal ve e-yeterlilik eğitimi için spor ve fiziksel aktivite 
öğrenme ortamı

Değişim için Aktif Oyunlar (ActiveGames4Change) projesi¹, genç suçluları 
(gözaltında ve denetimli serbestlikte) dâhil etme, eğitim ve istihdam edilebilirliği kolaylaştıran 
anahtar yeterlilikleri edinme ve kullanma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu proje, genç suçluların fiziksel, zihinsel sağlığını ve refahını arttırmanın yanı sıra 
rehabilitasyon süreçlerini güçlendirmek amacıyla ceza infaz kurumlarındaki 
rehabilitasyon ortamlarına spor ve fiziksel aktiviteyi dahil etmenin önemine odaklanmaktadır.

Brüksel’deki Renaissance Hotel’de 8 Haziran 2022 saat 08:00-17:00 saatleri arasında 
Çocuk ve Adalet Programını kapsayan Uluslararası Final Konferansı etkinliği yapılacaktır. 
Amacımız, kapsayıcılık, eğitim ve istihdam edilebilirlik yollarını desteklemek için 
fiziksel aktivite ve aktif oyunlar yoluyla gençlerin sosyal-duygusal yetkinliklerinin 
nasıl geliştirilebileceğini tartışmaktır. Programda tartışılacak konu başlıkları şunlardır:

www.activegames4change.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

1 Daha fazla bilgi için

Uluslararasi Final Konferansi



Bu paylaşılan bilgi arayışında Brüksel'den çevrimiçi 
olarak bize katılmak için, lütfen kayıt olmak için 
burayı tıklayın

Hukuk Kurallarına Aykırı 
Davranmak: Biyolojik bir bağıntı var 
mı?
(Ergen beyni nasıl çalışır? Kurallara 
karşı gelmek ile ergen beyni arasında 
bir bağlantı var mıdır?)

Hukukla temas etmiş gençleri 
topluma nasıl dahil edebiliriz? 
(Rehabilitasyon ve yeniden 
entegrasyonun önemi; Bu gençlerin 
toplumda geleceğin yetişkinleri olarak 
önemi)

Kanunla ihtilafa düşen gençlerin topluma 
başarılı bir şekilde yeniden entegre olmaları için 
hangi yeterliliklere ihtiyacı var? (Dijital yetkinlikler neden 
bu kadar gerekli?)

Spor yoluyla yetkinliklerin gelişimi 
(Neden spor? Yeterliklerin türü)

Bir öğrenme ortamı olarak spor ve fiziksel aktivite
(Genç suçlular için uygun bir metodoloji olabilir mi? Spor ve fiziksel aktivitenin genç suçlular 
üzerindeki etkileri ve verimliliği nelerdir? AG4C Projesi - metodoloji, sonuçlar vb.)

Çocuk Adaletinde yeni yollar nelerdir? Politika ve uygulama önerileri
(Neler geliştirilebilir? Programların ve müdahalelerin iyileştirilmesi; Daha verimli eğitim 
faaliyetleri)

Bu Konferansta gençlerle çalışan eğitmenler/eğitimciler, Gençlik ve Çocuk Adaleti alanında 
uzmanlığa sahip konuk konuşmacılar (örneğin, Parlamento, Avrupa Komisyonu ve Avrupa 
Konseyi üyeleri), araştırmacılar, profesörler, diğer paydaşlar ve proje ortakları olmak üzere 
kültürel olarak farklı geçmişlerden ve profillerden en az 80 katılımcı bekliyoruz. Ayrıca, 
Birleşik Krallık, Portekiz, Romanya, Macaristan, İtalya, Türkiye ve İspanya tarafından temsil 
edilen farklı Avrupa ülkelerinden bilgiler ve değerli görüşlerin aktarılabilirliğini bekliyoruz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctN4ps-hP9znTf0HDGx-6sp_BT_xtUoBebxPRPvUMy3MA5Xw/viewform

