
Katılımcı: Şerife Aydemir 

Proje: Accept nature-Learn culture 

Dönem: Mart –Aralık 2017 (9 ay ) 

Ülke: Litvanya-Klaipeda 

Çalıştığı yer: Pajurio Regioninis Parkas (Seaside Regional Park ) 

Final Rapor 
Litvanya’da yapmakta olduğum AB projesinin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Tabi zaman çok hızlı 

geçiyor ve nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. Size bu projede neler yaptığımı ve neleri sevip sevmediğimi 

anlatmak istiyorum.  

Yaptığımız aktiviteler; gelen turistlere yardımcı olmak, bilgi vermek, park içerisinde bulunan alanların 

bakımını sağlamak, gerekirse bu alandaki çöpleri toplamak, koruma altında bulunan alanların bakımı 

sağlamak(zararlı bitkileri temizlemek),yapılan organizasyonlar için yardımcı olmak, kuşları gözlemlemek, 

deneyimlerimiz hakkında blog yazmak, kısacası bulunduğumuz yeri güzelleştirmek ve korumak için 

elimizden gelen her şeyi yapmak. 

Ben doğayla haşır neşir olmayı sevdiğim için çalıştığım projeyi çok sevdim. Size tavsiyem mutlaka 

yapmaktan zevk alacağınız bir alanda proje seçin. Benim için ormanın içinde olan bir parkta çalışmak, 

kuşlar için evler hazırlamak, çiçekleri sulamak, ormana gidip mantar toplamak, göl kenarına gidip kuşları 

saymak, turizm danışma bürosuna gelen çocuklara ilginç şeyler göstermek vs. çok güzel deneyimlerdi. 

Sadece bir gençlik merkezi kadar aktif değildi bu biraz benim için eksiydi çünkü daha fazla aktiflik daha 

güzel olabilirdi. Ama tabi ben bunu kendi başıma başardım şehrimizde bulunan Erasmus danışmanları ile 

kontak halindeydim ve orada yapılan bir dil projesinde (Multilingual Lithuania) de gönüllü çalışma fırsatı 

buldum. İşten sonra belirli günler üniversiteye giderek Türkçe konusunda ilgili olan kişilere Türkçe dersi 

verdim. Benim için güzel bir deneyim oldu. 

Ayrıca proje dönemim içerisinde en çok keyif aldığım şeylerden birisi de Ulusal ajans tarafından bize 

verilen eğitimlerdi. Varış ve yarı dönem eğitimi olmak üzere iki tane yapılıyor. Genellikle o ülkede 

bulunan güzel bir şehirde, güzel bir otelde kalıp 3-5 gün arası eğitim alıyorsunuz diğer gönüllülerle 

beraber. İnanın bu eğitimlerde o kadar eğleneceksiniz ki, bu kişilerle iletişiminizi sonradan da 

koparmayacaksınız. Biz mesela bir gün akşam yemeği için otelin mutfağına gidip hep beraber çeşitli 

geleneksel Litvanya yemekleri pişirip her birlikte afiyetle yemiştik. 

Konfor alanının dışına çıkmakla ilgili konuştuğumuz bir gün, kayıkla gölün karşısına geçip saatlerce 

yürüyüp birkaç küçük köye rast gelmiş ve çeşitli görevleri yerine getirmiştik.(köylülerle konuşup onlardan 

yardım almaya çalıştık vs.) Sonrasında akşam saunada şarabımızı içip rahatlamıştık.:D 

Bu güzel şeyler saymakla bitmez mutlaka sizde deneyimlemelisiniz. Burada kendime neler kattığımı 

sorarsanız; ekstra bir dil daha öğrendim (bir dil bir tane daha arkadaştır derdi büyük babam) ,İngilizce 

zaten günlük yaşamda kullandığım dildi. Proje yönetimi, ekip çalışması, zor anlarda nasıl hızlıca karar 

verebilirim, tek başıma nasıl ayakta kalabilirim, bütçemi nasıl ayarlamam lazım, dijital medya kullanımı, 

kendi öğrenme yöntemini öğrenmek, iletişim, uyum sağlama, bilgiye ulaşma hızı, konfor alanının dışında 

yaşamak, Avrupalı gibi hissetmek, demokrasiyi görmek ve korkuları yenmek. 



Kısacası bu programı herkesin deneyimlemesini isterim. Gerçekten size çok şey katacak. Ve sonrasında 

iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Bol bol gezmeyi ve farklı tatlar denemeyi de unutmayın.. Görüşmek üzere  
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