
 
 

NOT:  Verilen tüm linkler İngilizce içeriklidir. 
 
KAMP PROFESYONELLERİ İÇİN KAYNAKLAR – Dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz!  
 
Amerikan Kamplar Derneği 
PROFESYONEL GELİŞİM MERKEZİ 
Online Öğrenme 
 
 
Profesyonel Gelişim Merkezi ile ilgili bilmeniz gereken 5 şey: 
 
1. Güvenilirlik. Professional Development Center’daki (Profesyonel Gelişim Merkezi) herşey 
öğrendiklerinizin kariyerinizde önemli bir yer tutacağını garanti eden 13 gençlik gelişim-temel 
yeterliliğine bağlıdır. ACA programları en yüksek kalitede eğitim alabilmeniz için geliştirilmiş ve gözden 
geçirilmiştir. 
 
2. Kredi Kazanın. ACA ile öğrenerek geçirdiğiniz saatler size Continuing Education Credits (Devam Eden 
Eğitim Kredisi) olarak geri döner. Bu krediler sayesinde mesleki gelişiminizi belgeleyebilir, işiniz için 
gerekli yeterliliğe sahip olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz… veya hak ettiğiniz işi bulabilirsiniz. 
 
3. Her Zaman Yanınızda. Programınızı kendiniz yapın. Online ve in-person öğrenme seçenekleri ve 
kongreler ile kendinizi geliştirin. Calendar of events’i (Etkinlik Takvimi) takip ederek yeniliklerden 
haberdar olun ve catalog of courses’ı (kurs kataloğu) inceleyerek yeni online öğrenme fırsatları yakalayın. 
 
4. Doğru Ücret. Amacımız cebinizi yakmak değil, başarmanız için ihtiyaç duyduğunuz eğitimi size 
ulaştırmak. ACA üyeleri ACA Bookstore’da profesyonel gelişim fırsatları, 500’den fazla kaynak kitap ve 
DVDlerde indirim hakkı kazanır.  
 
5. Herşey sizin için. Liderlik veya risk yönetimi, sağlık, güvenlik yada pazarlama, hangi alanla 
ilgileniyorsanız ilgilenin doğru yerdesiniz. ACA’s Knowledge Center (Bilgi Merkezi). Profesyonel Gelişim 
Merkezi size gereken herşeye sahip – siz sadece yolunuzu belirleyin ve harekete geçin! 
 
Kurslar & Web Seminerleri  
ACA online kursları ve web seminerleri kamplar, okullar, okul sonrası programları, hükümet programları 
ve diğer okul dışı öğrenme seçenekleri sunan program sağlayıcıları için idealdir.  

 Check out the catalog of educational offerings (Eğitim fırsatlarını görmek için kataloğu 

inceleyiniz.) 
 
Personel Eğitimi Sertifika Kursları  

http://www.acacamps.org/professional-development-center
http://www.acacamps.org/pdc/continuing-ed-credits
http://www.acacamps.org/events
http://www.acacamps.org/einstitute
https://www.acabookstore.org/
http://www.acacamps.org/knowledge
http://www.acacamps.org/einstitute/catalog


Yeterliliğinizi geliştirin. ACA’in online sunduğu Certificates of Added Qualification’ı inceleyin. Grup 
indirimleri için PDC@ACAcamps.org ile iletişime geçebilirsiniz. 
 

 Entry-Level Program Staff (Program Ekibi-Başlangıç)— 15 kredi, 15 saat, üye ücreti kişi başı $15 

 Experienced Program Staff (Program Ekibi-Tecrübeli)— 15 kredi, 15 saat, üye ücreti kişi başı $15 

 Middle Managers (Orta Düzey Yönetici)—15 kredi, 15 saat, üye ücreti kişi başı $75 

 Camp Director (Kamp direktörü) —20 kredi, 20 saat, üye ücreti kişi başı $100 
 
 
Kurslar & Web Seminer Paketleri 
Kendi paketinizi yaratabilir veya çok tercih edilen paketleri seçebilir, tekli yada çoklu kullanıma uygun 
satın alma yapabilirsiniz.  

 Create Your Own Online Staff Training Packages (Kendi Personel Eğitim Paketinizi Oluşturun) — 
Çoklu kullanım için kişi ve kredi başına $1.50 – $5.00 (kişi sayısına gore değişiklik gösterir). En az 3 
kurs seçiniz. 

 Camp Staff Member Package (Kamp Personeli Üye Paketi) — 5 kredi, 5 saat. Üyeler toplamda 
sadece $225 ödeyerek bu paketi 50 personel için kullanabilirler. 

 Camp Program Director Package (Kamp Program Direktörü Paketi) — 6.25 saat, 6.25 kredi. Üyeler 
toplamda sadece $225 ödeyerek bu paketi 50 personel için kullanabilirler. 

 
e-CampFlix Eğitim Videoları        
Ayda $24.99’a Unlimited streaming videos (sınırsız yayınlanan videolar). Grup gösterimleri için ideal, 
yüzlerce eğitim videosundan yararlanabilirsiniz.  
 
Diğer ACA Kaynakları 
e-Books, Books, Forms, and Training DVDs  
Camping Magazine ve CampLine  
Job Center — İş ve personel ilanları 
U.S. Colleges and Universities Directory  
Research Storehouse 
Camp Knowledge Center   
 
Kendinize yatırım yapın. Personelinize yatırım yapın. Geleceğinize yatırım yapın.  
 
Sorularınız? E-mail, telefon veya skype yoluyla bize ulaşabilirsiniz.  
www.ACAcamps.org, 800-428-2267, PDC@ACAcamps.org  
 
 
 
 

http://www.acacamps.org/pdc/certificates-of-added-qualification
mailto:PDC@ACAcamps.org
https://www.acacamps.org/pdc/certificates-of-added-qualification/elps
https://www.acacamps.org/pdc/certificates-of-added-qualification/eps
https://www.acacamps.org/pdc/certificates-of-added-qualification/mid-managers
https://www.acacamps.org/pdc/certificates-of-added-qualification/camp-director
https://www.acacamps.org/einstitute/custom-packages
http://www.acacamps.org/einstitute/packages/new-staff-member
https://www.acacamps.org/einstitute/program-director-package
http://aca.ecampflix.com/
https://www.acabookstore.org/default.aspx
http://www.acacamps.org/camping-magazine
http://www.acacamps.org/campline
http://www.acacamps.org/jobs
http://www.acacamps.org/pdc/university-directory
http://www.acacamps.org/research
http://www.acacamps.org/knowledge
http://www.acacamps.org/
mailto:PDC@ACAcamps.org

