
YOUTH ACADEMY



PII + YOUTH ACADEMY VİZYONU
● Öğrenciler için karşılıklı saygı ve işbirliğini geliştiren bir ortam 

oluşturmak.
● Öğrencilerin kendi değerleriyle bağlantıda kalmaları için projelere 

liderlik etmeleri ve projelerine sahip çıkmalarını sağlamak
● Öğrencilerin sosyal becerilerde, eğitimde, ve dini hayatlarında 

daha başarılı olmalarına vesile olmak
● Öğrencilerin rahat hissettikleri şekilde dinlerini ve kültürlerini 

temsil etmelerinde destek sağlamak



Peace Islands Youth ‘un geçmişi
PIY yaklaşık 4-5 yıldır var. Zamanla daha 
sistemli bir hale geldi.
Son 3 yıldır: PIY ve diğer organizasyonların 
youth grupları tarafından birçok dinler arası 
diyalog programı ve eğlenceli etkinlikler 
organize edildi.

Ve şuan PIY, yaklaşık 6 kız 
öğrenci den , 50 kişilik  erkek 
ve kız öğrencinin katıldığı youth 
grubu haline geldi.



Peace Islands Youth ‘un işleyişi
● Her senenin başında genel önemli zamanlar planlanır, çalışacağımız 

dini gruplarla yazışmalar başlar.
● Her ay etkinlikler ve projeler planlanır farklı gruplarla netleştirilir.
● Gençler advisorlari tarafindan bu etkinliklerin hangi tarihlerde, 

nerede ve ne zaman olacağı ile bilgilendirilir.
● Genellikle, her ay 1-2 etkinlik olur
● Bir youth koordinatörümüz gençleri organize etmekle ve 

etkinlikleri çalışılan gruplarla planlamakla sorumludur



ÇALIŞTIĞIMIZ GRUPLAR PIY, benzer hedefleri olan başka 
birçok topluluktan ve dinden 
youth gruplarıyla birlikte çalışır.

PIY, bu youth gruplarıyla 
gecmiste çalıştı ve çalışmaya 
devam ediyor, ayni zamanda yeni 
topluluklarla bağlantı kurmaya 
çalışıyor. Özellikle dinlerarası 
diyalog grubuyla yakın çalışarak 
planlamalar yapılıyor.



Program Çeşitleri



- PIY'ye yeni katılanlar için tanıtım etkinliğimiz var

- Katılım için zorunlu tutuyoruz.

Oryantasyonlar



- Temaya göre sosyal, politik veya dini konular 

arasından seçilir ve gruplar halinde tartışılır.

- Genellikle yemek içerir

ROUNDTABLE DISCUSSIONS
( Yuvarlak masa tartışmaları)



PIY üyelerinin, bir temsilci 

olarak görgü kurallarını, kıyafet 

kurallarını ve çalıştığımız 

grupları daha iyi öğrenmeleri 

için eğitimler duzenlenir

EĞİTİMLER



- Belirli holiday’lerde temaya göre etkinlikler 

duzenlenir

- Gönüllü projeler, paneller ve yemekler içerir

SOSYAL/GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLERİ



- Birlikte çalıştığımız bazı youth 

grupları bizi vaazlarına, kutlamalarına 

ve diniği kamplarına davet ediyorlar.

DAVETLER



SİZ NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ? 

● Arkadaslarinizi, öğrencilerinizi ve çocuklarınızı PIY'ya katılmaları için 
destekleyebilirsiniz ve etkinliklere katılmaları için motive 
edebilirsiniz..

● Etkinlikler için yiyecek ve ulaşım konusunda yardımcı olabilirsiniz.
● PIY için bağış yapabilirsiniz.
● Herkese duyurabilirsiniz!
● PII etkinliklerine katılabilirsiniz!



THANK YOU
https://www.peaceislands.org/youth-academy/


