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Konu: Uluslararası ‘’Young Voices Competition (Genç Sesler Yarışması)’’ Katılım Daveti 

 

Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

GEN Gelecek Nesiller Koleji olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2.dönemi itibariyle, ortaokul ve 

lise öğrencilerimizi fütürizm ile tanıştırdık. Öğrencilerimizin dün, bugün ve yarın farkındalığı yaşamalarını, 

gelecekten sorumluluk duyan ve geleceğe katlanan değil, geleceğe katılan liderler olarak yetişmelerini 

amaçladık.  

5,6 ve 9,10.sınıf öğrencilerimize Fen Bilgisi, 

Hayat Bilgisi, Din Bilgisi gibi, haftalık programın içinde 

bir ders olarak yer alan Gelecek Bilgisi dersini sunmaya 

başladık. Bu dersin kazanımlarını ve eğitim programını, 

40 yılı aşkın süre Houston Üniversitesi’nde fütürizm 

eğitimi vermiş olan ve Teach The Future (TTF) 

Organizasyonunun Kurucusu Prof.Peter C.Bishop’ın 

liderliğinde, TTF HUB Türkiye’nin katkılarıyla hazırladık. 

Öğrencilerimiz, eğitimin ilk yılında kavramları öğrendi, 

ikinci yılında ise metodolojilerle tanıştı ve Gelecek 

Senaryoları yazmaya başladı.  Tüm bu çalışmalar sayesinde, 10’lu yaşlarda fütürizm alanında uzmanlaşmaya 

başlayan öğrencilerimiz ‘’FutureTeen’’ kimliği edinme yolunda ilerlediler. Bu kimlik, tüm dünyada büyük bir 

prestije sahip olmayı ve bu kimliğe sahip olanlarının yanı sıra dünyadaki fütüristlerle iletişimde olmayı 

beraberinde getirmeyi amaçladı. 

Şimdi GEN Koleji öğrencileri için dünyadaki diğer fütüristlerle ve fütürist gençlerle bir arada olmanın 

zamanı geldi! 
 

GEN Koleji Öğrencileri ‘’NGFP Young Voices Competition’’  

(Genç Sesler Yarışmasına) Katılıyor! 
 

Teach The Future Organizasyonu, School of International Futures 

(SOIF) ile işbirliğine giderek Gelecek Çalışmalarına katkı 

sağlayabilmek amacıyla, 12-17 yaş arası genç fütüristlere, içinde 

bulundukları topluma katkı sağlayabilmeleri adına ‘’Next Generation 

of Foresight Practitioner - Young Voices Competition (NGFP-YV), 

(Yeni Kuşak Uzgörü Uygulayıcısı- Genç Sesler Yarışması)’’ düzenliyor.  

2018 yılından bu yana, 35 yaş altında 500’ü aşkın gencin uzgörü 

kullanarak hayata geçirdikleri topluma faydalı çalışmaları 

destekleyen Next Generation of Foresight Practitioner - Young 

Voices (NGFP-YV), şu ana kadar 97 uzgörü uygulayıcısını çeşitli 

yarışmalar vesilesiyle ödüllendirilmiştir. 



                                    

NGFP Young Voices Competition Nedir? 

 Teach The Future ve School of International Futures işbirliği ile gerçekleşen uluslararası bir 

yarışmadır. 

 Dünyanın her yerinden ortaokul ve lise öğrencileri katılım sağlayabilir. 

 Bireysel olarak veya takım halinde (2 veya daha fazla öğrenci) katılım gösterilebilir. 

 Yarışmaya son başvuru tarihi 19 Temmuz 2022’dir. 

 Yarışma Ödülleri: 

o 1.olana gelecek odaklı projesini hayata geçirmesi, fikirlerini aksiyona dönüştürmesi için USD 

1,000$ verilecektir. 

o 2,3,4.olanların her birine projesini / fikrini hayata geçirmeleri için USD 500$ verilecektir.     

o 6 finalist, fikirleri ve emekleri karşılığında fark edilecektir.  
 

NGFP Young Voices Competition Başvuru Koşulları 

1. Yarışmaya katılan öğrenci kısa bir biyografi yazılmalıdır. (Biyografiniz İngilizce olmalıdır, isterseniz 

Türkçesini de ayrıca iletilebilirsiniz.) 

2. İnsanların ve gezegenimizin geleceğinin iyiliğini hedefleyen, şuan mevcut olan veya yapmayı 

planladığınız proje / fikir hakkında 400 kelimelik bir yazı yazılmalıdır. Bu projenin / fikrin Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin hangisine veya hangilerine nasıl bir katkı sağlayacağı 

ve projenin ne olacağı çok iyi bir biçimde belirtilmelidir. (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri hakkında bilgi için https://turkiye.un.org/tr/sdgs) (Yazı metni İngilizce olmalıdır, isterseniz 

Türkçesini de ayrıca iletilebilirsiniz.) 

3. Young Voice Award (Genç Sesler Ödülü) kazanılması durumunda, bu ödülle belirttiğiniz proje / fikir 

kapsamında ne yapmak istediğinize dair 2,5 dakikalık bir video çekilmelidir. Örneğin projenizin bir 

kısmını hayata geçirebilir, dünyada bu alanda çalışanlara sponsor olabilir veya farklı fikirler 

sunabilirsiniz. Bu video ile amaçlanan projenin / fikrin hayata geçirilmesinin toplum adına ne kadar 

iyi olacağı hatta ne kadar gerekli olduğu konusunda topluluk bireylerini ikna etmek olacaktır. 

(Tercihen İngilizce video çekilmelidir. Ancak isteyen Türkçe video çekerek İngilizce altyazı 

ekleyebilir.)  

Önemli Not: Eski videolardan yararlanmak yerine orijinal vidolar çekilmelidir. 

Başvuru Formunu doldurmak için linki tıklayınız veya karekodu okutunuz 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp627VUSgYNCeCvaAjigloayKDjGpxZI8FuAFoFZTcZTgYlQ

/viewform?usp=send_form  
 

Yardım ve Destek: 
NGFP Young Voices yarışması ile ilgili herhangi bir sorunuz veya danışmak 

istediğiniz bir konu olursa GEN Koleji Gelecek Bilgisi Zümre Başkanı ve İngilizce 

Öğretmeni Serpil Bilbaşar Bars ile görüşebilirsiniz.  

ÖNEMLİ NOT:  Yarışmaya başvuru yapan tüm öğrencilerimizin Serpil Bilbaşar 

Bars’a mail atarak adını, soyadını ve sınıfını bildirmesini önemle rica ederiz. 

Mail: serpil.bilbasarbars@gen.k12.tr  / Tel: 0543 791 66 99 
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