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KURULUŞ*
Koç Üniversitesi tarafından yürütülen Erasmus+ Ana
Eylem 2 kapsamında yürütülen proje (2018-2020)

ÜLKE VE ŞEHİR/LER
Türkiye, Portekiz, İtalya, Hollanda, Almanya

ÇALIŞMA ALANI
Çatışma çözümü, sosyal uyum, sosyal içerme,
tutumlar, yeterlilikler, ırkçılığa karşı mücadele,
ayrımcılık

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP
(YARARLANICILAR)
Eğitim topluluğu ve üniversiteler

FAALİYETİN TANIMI
Projenin 4 ana sonucu vardır: İhtiyaç Analizi, Strateji
Belgesi, Çevrimiçi Kurs Müfredatı ve Barış Elçileri için
Eğitmen Eğitimi Kampı Araç Kiti ve Barış Diyaloğu
Kampüs Ağı En İyi Uygulama Kılavuzu. Peacemaker
Project'in entelektüel çıktılarının dördü de
öğrencilere, akademisyenlere ve genel kamuoyuna
açık erişimli kaynaklardır. Barış elçileri için 2 eğitim
kampı vardı: barış diyaloğu öğrenci kulüpleri; ve
çeşitli göç bağlamları, sosyal içerme projeleri ve
alandaki gerçek yaşam deneyimleri üzerine dersler.
Barış elçileri, “İnsan Kütüphanesi”, “Kültürlerarası
İletişim Çalıştayı” ve “Sosyal Ayrımcılık Etkileşimli
Oturumu” gibi interaktif etkinliklere katılarak, alanda
çalışan STK'ları ziyaret etti.

ANA HEDEFLER
Proje, Avrupa'da ve Türkiye'de göçmenlere olumlu
tutumlarla yaklaşan daha barışçıl bir nesil
yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu proje, ayrımcılığı,
radikalizmi ve ırkçılığı önlemek ve bunlarla mücadele
etmek için etkili araçlar olarak kabul edilen sosyal,
sivil ve entelektüel yetkinlikleri geliştirmektedir.

FAALİYETİN ETKİLERİ
Proje, ayrımcılığı, radikalizmi ve ırkçılığı önlemek ve
bunlarla mücadele etmek için etkili araçlar olarak
kabul edilen sosyal, sivil ve entelektüel yetkinlikleri
geliştirmeyi ve kültürlerarası iletişim, etkileşim ve
empati yoluyla sosyal içermeyi teşvik etmeyi
amaçlamaktadır.

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
“Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
(ASAM)”, Suriyeli Mülteciler Toplum Merkezi
“Mülteciler ve Sığınmacılar Yardım ve Dayanışma
Derneği (RASAS)”, Türkiye'nin Rotterdam
Başkonsolosluğu, Hollanda Göç ve Çeşitlilik Ana
Yönetimi ve İtalya'daki mültecilere işe yerleştirme ve
sosyal içerme süreçlerinde yardım sağlayan bir STK
olan “Mosaico di Solidarieta”.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
Bireyler, kültürler, topluluklar ve ülkeler arasında
uzun vadeli ve sürdürülebilir barışı teşvik etmek için,
pratik hedeflerimiz arabuluculuk gibi süreçler
aracılığıyla erken müdahale ve önlemeye
odaklanmalıdır; ve şiddetin meşrulaştırılmasıyla ilgili
olarak okullarda, işyerlerinde ve diğer kurumlarda
özgürleştirici bilgiyi tanıtmak ve toplumsal dönüşümü
teşvik etmek.

AKTARILABİLİRLİK
Faaliyetler diğer üniversitelerde göçmen öğrenciler,
öğretim görevlileri ve diğer paydaşlar arasında
tekrarlanabilir.
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https://peacemakers.ku.edu.tr/

