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êEBEKE'EN¥LERIN+ATLM0ROJESININê%"%+% amaC, gen¥ yurTTaëlarn ve gen¥lerle ¥alëan
sivil Toplum kuruluëlarnn S4K kamusal TarTëmalara ve karar alma mekaniZmalarna kaTlm
n gà¥lenDirmekTir Ayn ZamanDa, gen¥lerin Toplumsal kaTlmnn DesTeklenmesi De HeDeFlen
mekTeDir
"u ama¥lar DoèrulTusunDa ger¥ekleëTirilen FaaliyeTler arasnDa, gen¥ yurTTaëlarn kaTlmnn gà¥
lenDirilmesi i¥in Farkl alanlarDa iHTiya¥ Duyulan Bilgi ve TarTëmann geliëTirilmesi ve ilgili öZne
lerle paylaëlmas BulunmakTaDr "u kapsamDa, proJe ¥er¥evesinDe iki yl BoyunCa, Bir aDeT an
keT ¥alëmas, DörT aDeT akaDemik araëTrma ger¥ekleëTirilmië, konu HakknDaki uluslararas kay
naklar Taranarak alT aDeT ¥eviri kiTaplaëTrlmë ve gen¥lerin kaTlm HakknDa yeni TarTëmalar
a¥mak i¥in à¥ aDeT ¥alëTay DàZenlenmiëTir 0roJe BoyunCa sàrDàràlen Tàm ¥alëmalar, proJe so
nunDa DàZenlenen Bir uluslararas konFeransla gen¥ yurTTaëlar, ilgili S4Klar ve karar alClarla
paylaëlmëTr
0roJenin KAVRAMSAL¥ER¥EVESI ëöyleDir $emokrasiye iliëkin gànCel TarTëmalarn BaënDa hyurT
Taëlk ve kaTlmv iliëkisi gelmekTeDir "u iliëkinin önemsenmesinin arkasnDa, Demokrasinin Te
mel ekseni olarak yurTTaëlarn akTiF ve sàrekli kaTlmna Dayanan Bir karar alma sàreCinin esas
olmas yaTmakTaDr "u iliëkinin yaëama ge¥irilme Bi¥imi Toplumsal karar alma sàre¥lerini De Be
lirlemekTeDir
KaTlm yurTTaëlarn, kamusal yaëam ile ilgili olan kararlara DaHil olma ve Bu kararlar eTkileme
sàreCi olarak TanmlanaBilir "u a¥Dan kaTlm, Demokrasinin vaZge¥ilmeZ köëe TaëlarnDan Biri
Dir 9urTTaëlk ise DevleT ile Bireyler yurTTaëlar arasnDa ¥ok BoyuTlu iliëkisel Bir Baè olarak Ta
nmlanaBilir 9urTTaëlk, sivil, siyasal ve sosyal Haklar ve sorumluluklar àZerinDen Toplumu oluë
Turan Bireylerin Her Birine eëiT sTaTà saèlama iDDiasnDaDr
(aklarn Bi¥imsel eëiTlièi, yurTTaëlara eëiT ve aDil Bir sTaTà saèlama nokTasnDa eksik kalaBilir %ëiT
sTaTànàn var olaBilmesi i¥in Haklarn Bi¥imsel eëiTlièinin yannDa, kaynaklara eriëim yollarnn ve
karar alma sàre¥lerine kaTlmn Da aDil ve eëiTlik¥i Bir Bi¥imDe var olmas gerekir
"u nokTaDa, yurTTaëlèn Haklar BaèlamnDa soyuT Bir Bi¥imsel eëiTlik saèlayan sTaTàsànà, ekono
mik, Toplumsal, kàlTàrel ve siyasal Farkllklar ve Bu Farkllklarn kaTlma eTkileri àZerinDen sor
gulamak gerekmekTeDir ànkà Bu soyuT Bi¥imsel eëiTlik, yurTTaën CinsiyeTi, CinsiyeT kimlièi, Cin
sel yönelimi, Dini, Dili, eTnik kimlièi, kenDini aiT HisseTTièi snF, ekonomik ve sosyal sTaTàsà giBi
Bir¥ok DeèiëkenDen eTkileneBilmekTeDir 'en¥ olma Hali ise, yurTTaëlk BaèlamnDa, önemli eëiT
siZlikler i¥eren DeèiëkenlerDen olmasna raèmen yeTerinCe TarTëlmamakTaDr
"u Baèlama uygun olarak, gen¥ yurTTaëlarn yurTTaëlk Baè ve karar alma mekaniZmalarna kaT
lm, ê%"%K% kapsamnDa, siyasal, Toplumsal ve ekonomik BoyuT olmak àZere à¥ alT kaTegoriDe
ele alnmëTr
ê%"%K% ¥er¥evesinDe ger¥ekleëTirilen ¥alëmalarDa, siyaseTe kaTlm Bi¥imleri, siyasi kurumlar ile
yurTTaëlar arasnDaki iliëkiler, poliTika àreTme sàre¥lerine ve poliTik karar alma mekaniZmalarna
gen¥ yurTTaëlarn kaTlm SIYASALBOYUT kaTegorisi alTnDa DeèerlenDirilmiëTir 'en¥ yurTTaëlarn
sivil alana kaTlm ve S4Klar ile iliëkileri ise TOPLUMSAL BOYUT kaTegorisi alTnDa irDelenmiëTir Son
olarak, EKONOMIKBOYUT, DaHa önCe yaplmë olan Bir¥ok ¥alëmaDa ayrnTl inCelenDièi i¥in, ê%
"%K% kapsamnDa, TemelDe gen¥lik öZerklièi BaèlamnDa ele alnmëTr
Siyasal, Toplumsal ve ekonomik kaTlm konularn BirBirinDen ayr araëTrmak ve TarTëmak yeri
ne, BirBiri ile BaèlanTlar olan, Farkl konular àZerinDen BirBirini eTkileyen, HaTTa kesiëen TarTëma
Zeminlerine saHip Baëlklar olarak görmek gerekmekTeDir ê%"%K% ¥er¥evesinDe yaplan araëTr
malar, TerCàme eDilen meTinler ve DàZenlenen ¥alëTaylar ile konFerans kapsamnDa yàràTàlen
TarTëmalar yukarDa akTarlan à¥ kaTegorinin BirBirini eTkileyen yönleri DikkaTe alnarak ger¥ek
leëTirilmiëTir
9ukarDa Da ele alnDè giBi, 4àrkiyeDeki gen¥ yurTTaëlarn Her DàZeyDe karar alma sàre¥lerine
kaTlmn eTkileyen konular àZerine olan Bu proJe kapsamnDaki TarTëmalara kavramsal Zemin
oluëTuraBilmek i¥in h9urTTaëlèn 'en¥ (aliv TanmlanmëTr
9urTTaëlèn 'en¥ (ali kavram, gen¥lerin, hgen¥ olmalarnDan Dolayv yurTTaë olma Hallerini eTki
leyen, onlar avanTaJl ve  veya DeZavanTaJl Duruma Dàëàren siyasal, Toplumsal ve ekonomik
öèelerin BàTànà olarak TanmlanaBilir 'en¥ algs, gen¥lerin Toplumsal iliëkileri, gen¥ olmakTan
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Dolay orTaya ¥kan DeZavanTaJlar ve ilgili DeZavanTaJlarn seBep sonu¥ iliëkileri, yerel ve ulusal
seviyeDe gen¥lerin yurTTaë olarak iHTiya¥lar, ekonomik ve sosyal Haklara eriëimi, kimlik ve aiDi
yeT Duygular, kamusal karar alma sàre¥lerinDeki Durumlar ve Bu karar alma sàre¥lerine eTkile
ri ve gen¥ler ile yurTTaëlk konusuna iliëkin Dièer öèeler h9urTTaëlèn 'en¥ (aliv Baëlè alTnDa
ToplanaBilir
«ZeTlemek gerekirse, ê%"%K% kapsamnDa, 4àrkiyeDe yurTTaëlèn gen¥ Hali, yani gen¥ yurTTaë
larn yurTTaëlk iliëkisi ve kaTlm konusu Toplumsal, siyasal ve ekonomik BoyuTlar ¥er¥evesinDe
inCelenip gen¥ yurTTaëlarn gà¥lenDirilmesi i¥in gerekli göràlen poliTika önerileri oluëTurulmuë
ve yurTDënDa konu ile ilgili meTinler TerCàme eDilmiëTir
0roJe i¥erisinDeki araëTrma FaaliyeTleri ëöyle öZeTleneBilir $aHa önCe BelirTilDièi àZere, ê%"%K%
proJesi kapsamnDa Biri saHa araëTrmas olmak àZere Toplam Beë aDeT araëTrma yaplmëTr Araë
Trmalarn Temel amaC 4àrkiyeDe gen¥ yurTTaëlarn karar alma mekaniZmalarna kaTlm ve
yurTTaë olarak var oluëlarn ayrnTl olarak inCelemekTir AraëTrmalar ile gen¥ yurTTaëlarn Top
lumsal, siyasal ve ekonomik kaTlmnn kapsaml ëekilDe irDelenmesine ve gen¥ olmalarnDan
Dolay kaTlmlarna engel Teëkil eDen unsurlarn orTaya konulmasna ¥alëlmëTr
4oplumsal, siyasal ve ekonomik kaTlm BoyuTlarnn à¥ànàn De kesiëim nokTasna oDaklanan ve
gen¥ yurTTaëlarn Toplumsal, siyasal ve ekonomik kaTlmna yönelik TarTëma Zeminini oluëTuran
Bir saHa araëTrmas gen¥ yurTTaëlarn Temsili Demokrasi ile iliëkisi àZerine ger¥ekleëTirilen meC
lis i¥i TarTëma ve konuëmalarDa gen¥lièin ve gen¥lerin ne ëekilDe ele alnDèn inCeleyen Bir söy
lem analiZi ¥alëmas karar alma ve HiZmeT mekaniZmalarna gen¥ yurTTaëlarn eriëimi ve kaTl
mna yönelik uygulamalar inCeleyen ve yorumlayan Bir Derleme AvrupaDaki gen¥lik konseyle
rinin nasl kurulDuèu, gen¥ yurTTaëlarn AvrupaDaki gen¥lerin karar alma sàre¥lerine kaTlm
i¥in var olan mekaniZmalar àlke Deneyimleri ¥er¥evesinDe ele alan karëlaëTrmal Bir ¥alëma ve
Farkl sosyal ve ekonomik sTaTàlerDeki gen¥lerin siyaseT alglarnn Farkllaëp FarkllaëmaDè ve
siyaseTe kaTlm mekaniZmalar arasnDa Bir Farkllaëma olup olmaDè sorularna Cevap arayan
Bir araëTrma, yaynlanan Beë ¥alëmann kapsamn oluëTurmakTaDr
0roJe i¥erisinDeki ¥alëTaylarn kapsam ise ëöyleDir ê%"%K% ¥er¥evesinDe DàZenlenen ¥alëTay
lar, yurTTaëlk ve kaTlm ekseninDe yeni TarTëmalarn yàràTàleCeèi, gen¥ yurTTaëlarn kaTlm ko
nusunun analiTik Bir Bi¥imDe irDeleneCeèi, aTlmas gereken aDmlara iliëkin poliTika önerilerinin
BelirleneCeèi akaDemik ToplanTlar olarak göràlmekTeDir
0roJe kapsamnDa à¥ Farkl ¥alëTay DàZenlenmiëTir "u ¥alëTaylarDan ilkinDe, gen¥ yurTTaëlarn
siyasal parTilere kaTlmnn önànDeki engeller ve siyasal parTiler ile olan iliëkileri àZerine yeni
TarTëmalar yaplmëTr ékinCi ¥alëTayDa, gen¥ yurTTaëlarn, önemli kaTlm mekaniZmalarnDan Bi
ri olan sivil Toplum kuruluëlar ile iliëkisi irDelenerek gen¥lik ve gönàllàlàk ile ilgili TarTëmalar
yàràTàlmàëTàr ¯¥ànCà ¥alëTayDa ise, karikaTàrler, sosyal meDya ara¥lar vB alTernaTiF kaTlm 
ileTiëim yollar ile Bu yollar eTkin olarak kullanan gen¥ yurTTaëlar arasnDaki iliëki ve Bu ara¥la
rn gen¥ yurTTaëlarn karar alma mekaniZmalarnDaki eTkinlièini arTTrmak i¥in nasl kullanlaBi
leCeèi TarTëlmëTr
0roJe i¥erisinDeki TerCàme FaaliyeTleri kapsamnDa, 9URTTAëLèN'EN¥(ALInDen Dolay orTaya ¥
kan DeZavanTaJlar BaèlamnDa gen¥ yurTTaëlar gà¥lenDirmek i¥in sivil alanDaki kurum ve kuru
luëlar TaraFnDan kullanlaBileCek alT aDeT kiTap 4àrk¥eye TerCàme eDilmiëTir evirisi yaplarak
yaynlanan meTinler Avrupa "irlièi ve Avrupa Konseyi BaëTa olmak àZere uluslararas kurumlar
TaraFnDan yaynlanmë olan ¥alëmalarDan se¥ilmiëTir
evrilen kiTaplar TespiT eTmek i¥in Bir ankeT ¥alëmas yàràTàlmàëTàr 4àrkiyeDen 3 Farkl Birey
ve 50 Farkl kurum TaraFnDan DolDurulan ankeT ile TerCàme eDileCek kiTaplarn konular Belirlen
miëTir "u ankeT ve proJenin kavramsal ¥er¥evesi BaèlamnDa insan Haklar, kaTlm ve Toplumsal
CinsiyeT, gen¥lik poliTikalar, siyasal ve Toplumsal kaTlm, yurTTaëlk TarTëmalar konularnDa alT
kiTap 4àrk¥eye kaZanDrlmëTr eviriler, araëTrmalar, ¥alëTay sunumlar ve raporlarna WWWse
BekeorgTr aDresinDen ulaëlaBilmekTeDir
0roJenin yàràTàCàsà olanéSTANBUL"ILGI¯NIVERSITESI3IVIL4OPLUMALëMALAR-ERKEZI S4K
%èiTim ve AraëTrma "irimi, 'en¥lik alëmalar "irimi ve oCuk alëmalar "irimi olmak àZere
à¥ ayr Birim olarak yaplanmëTr ê%"%K% Bu BirimlerDen ilk ikisi TaraFnDan HayaTa ge¥irilmië
Tir 4àrkiyeDe ilk DeFa Bir àniversiTe BànyesinDe kurulan S4K %èiTim ve AraëTrma "irimi, ¥oèul
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Cu DemokrasiDe S4Klarn rolànàn gà¥lenDirilmesine ve S4Klarn eTkin ¥alëmalarna kaTkDa
Bulunmay ama¥lamakTaDr "u amaCn arDnDa S4Klarn, öZellikle De TaBan örgàTlenmelerinin,
kaTlmC Bir Demokrasinin kurulmasnDa kiliT akTörler olDuklar göràëà yaTmakTaDr 'en¥lik a
lëmalar "irimi, 4àrkiyeDe gen¥lerin iHTiya¥larnn ve gen¥lik ¥alëmalarnn görànàrlàk kaZan
mas ve kaTlmClk TemelinDe DaHa DemokraTik Bir gen¥lik poliTikasnn geliëTirilmesi i¥in öneri
ler Tasarlama amaCyla akaDemik ¥alëmalar ve saHaDa gen¥lik ¥alëmalar yàràTen Bir àniversiTe
BirimiDir oCuk alëmalar "irimi ise, 4àrkiyeDe ¥oCuk Haklarnn yaëama ge¥irilmesini ve ¥o
Cuk poliTikasnn geliëimine kaTk saèlamay HeDeFlemekTeDir
Sivil 4oplum alëmalar -erkeZi, Hak Temelli ¥alëan sivil Toplum kuruluëlarnn kurumsal kapa
siTe ve örgàTlenme yeTeneklerinin gà¥lenDirilmesi ve DesTeklenmesi, arTan eèiTim ve yaZl ve
görsel malZeme iHTiya¥larna Cevap verilmesinin yan sra, insan Haklar, CinsiyeT eëiTlièi, kaTlm,
¥okkàlTàrlàlàk ve eTik giBi konularDa araëTrmalar yaplmas, ToplanTlar DàZenlenmesi, S4Klarn
FarknDalènn arTrlmas, S4Klar aras aèlarn oluëTurulmas ve aè ¥alëmalar DàZenlenmesi, A"
màZakere sàreCinDe S4Klarn eTkisinin arTrlmas àZerine ¥alëmakTaDr -erkeZ, 2014 ylnDa
sivil Toplum ¥alëmalarna yönelik Bir 9àksek ,isans 0rogram BaëlaTaCakTr
êeBeke proJesi kapsamnDa HaZrlanan yaynlar genië Bir ekiBin kolekTiF ¥alëmalarnn àrànleri
Dir KaTkDa Bulunan Herkese Teëekkàr eDeriZ %n Bàyàk Teëekkàrà ise, kurulDuèumuZDan Beri
FaaliyeTlerimiZDe yer alan kiëi ve kuruluëlara sunuyoruZ 'öràë ve önerileriyle, alan Deneyimleri
ve Birikimleriyle ¥alëmalarmZa kaTkDa BulunDular
êEBEKEPROJESIKOORDINASYONEKIBIVEDANëMANLAR
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Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonunun 'en¥lik ile ilgili Birimlerinin orTaklèyla yaymlanan
%èiTim KlavuZlarnn 4àrk¥eye 2003Te ¥evrilen ilk kiTaB olan @KàlTàrleraras «èrenme %èiTim K
lavuZunun önsöZà ëöyle Baëlyor h'en¥lere ve sivil Toplum kuruluëlarna yönelik kapasiTe geliëTir
meyi HeDeFleyen eèiTim programlar ve klavuZ yaynlar konusunDa àlkemiZDe Bàyàk Bir Boëluk
BulunmakTa «Zel sekTöre ya Da kiëisel kariyere yönelik yaynlarn ve öZel eèiTim ve Danëmanlk
ëirkeTlerinin varlè ise ZaTen ksTl kaynaklarla ¥alëan kuruluëlarn ve ekonomik olanaklar snrl
olan gen¥lerin gereksinimine ne i¥erik olarak, ne De maDDi a¥Dan yanT vereCek DurumDa Deèilv
AraDan ge¥en 11 yla Dönàp BakTèmDa Doèal olarak CiDDi Bir Deèiëim ve Dönàëàm göràlàyor %n
BaëTa sivil Toplum alan 1990larn BaëlarnDan iTiBaren CiDDi Bir Canlanma yaëasa Da 4ariH 6akF Ta
raFnDan yaplan TerCàmenin önsöZàne yukarDaki saTrlar TaraFmDan yaZlDè sraDa sivil Toplumu
DesTeklemeye yönelik sàreklilièi olan Bir kurumsal yaplanma HenàZ BulunmuyorDu 'en¥lièe yö
nelik Tek DesTek program ise o ilk giriëim sonuCu 3 klavuZun ¥evirisini De DesTekleyen %uromeD
Avrupa AkDeniZ 'en¥lik %ylem 0rogramyD AnCak ayn ZamanlarDa ésTanBul "ilgi ¯niversiTesi
S4K %èiTim AraëTrma "irimi ve DaHa sonra S4'- Sivil 4oplumu 'eliëTirme -erkeZi $erneèi Hali
ne gelen Avrupa "irlièinin Sivil 4oplumu 'eliëTirme 0rogram, Hemen sonrasnDa A" %èiTim ve
'en¥lik 0rogramlarnn 4àrkiyeye a¥lmasyla kurulan 5lusal AJans, Bir¥ok Baëka kuruluë eTkin
likleri arasna Bu Tàr eèiTim klavuZlarnn yaynn Da ekleDiler ya Da kenDi DàZenleDikleri eèiTim
leri Belgeleyerek iHTiya¥ Duyan Her grup ve kuruluëun yararlanmasna a¥maya BaëlaDlar
'er¥ekTen öZellikle 1990larn ikinCi yarsnDa S4Klarn ve gen¥lik örgàTlerinin gerek kenDi àye ve
gönàllàlerine, gerekse De proJelerinin HeDeF gruplarna yönelik ¥ok sayDa eèiTim DàZenlemeye Baë
laDèn, anCak 4àrk¥eDe Bunun giBi Formel olmayan eTkileëimli eèiTimleri DesTekleyeBileCek yayn
larn BulunmaDèn göràyoruZ / DönemlerDe sivil Toplum akTivisTleri eèiTimlerini ya klasik yön
Temle Bir seminerler DiZisi HalinDe kurguluyorDu, ya Da inTerneT àZerinDeki kaynaklarn ve eriëimin
De HenàZ yaygn olmaDèn Da aklDa TuTarsak BinBir Zorlukla eDinDikleri ¥oèunlukla éngiliZCe kay
naklarDaki yönTemleri el yorDamyla kenDi eèiTimlerine uyarlamaya ¥alëyorlarD Avrupa Konseyi
ve Avrupa "irlièinin eèiTim ve eèiTmen eèiTimlerine kaTlmë kiëilerin says Da olDuk¥a snrlyD
'elDièimiZ nokTaDa ise Bu Boëluèun önemli öl¥àDe Dolmuë olmasyla BirlikTe sivil Toplum ve gen¥
lik alannn DànyaDaki ve 4àrkiyeDeki Deèiëimlerle BirlikTe önemli Dönàëàmler ge¥irmië olDuèu
nu göreBiliyoruZ SaDeCe Bu eèiTim klavuZlar DiZisinDen à¥ànàn DaHa "ilgi S4K TaraFnDan, 0usu
la ve 0usulaCk énsan (aklar %èiTim KlavuZlarnn ésTanBul "ilgi ¯niversiTesi 9aynlar TaraFnDan
4àrk¥eye ¥evrilmië olmasnn öTesinDe yine Bir¥ok S4Knn oluëTurDuèu öZgàn yaynlar Da ¥ok sa
yDa ve Herkes TaraFnDan eriëileBilir DurumDa AlanDa DàZenlenen eèiTimlerin says kaDar ¥eëiTli
lièi De arTT ve DaHa Da önemlisi iëin i¥ine TeknoloJinin DaHa ¥ok girmesiyle uZakTan öèrenim prog
ramlar arTT ve yaygnlaëT 'elDièimiZ nokTaDa sivil Toplum ve gen¥lik alannDaki Bir¥ok kurulu
ëun yan sra Dànya ¥apnDa DàZenlenen hKiTlesel ve A¥k evrimi¥i Kurslarnv -assive /pen /n
line #ourses isTeyen Herkese isTeDièi konuDa kenDisini geliëTirme olnaè sunDuèunu göràyoruZ
"ununla BirlikTe alanDa S4Klarn DàZenleDièi eèiTimlerin Bir eèiTsel BàTànlàkTen yoksun olmas
ise HÊlÊ HisseDilen Bir sorun alan /kul eèiTimlerinDen Farkl olarak DaHa FaZla oyun, eèlenCe, eT
kileëim ve Duygulanmlarn eèiTimin i¥erièini oluëTurmas Bu eèiTimlerin kenDine öZgà Bir eèiT
sel anlayë, BàTànlàk ve yapsnn olmas gerekTièinin göZDen ka¥rlmasna yol a¥aBiliyor 'à¥
lenDirme ama¥l eèiTimlerin akënn konular ve meToDlarn arka arkaya sralanmasnn öTesinDe
merkeZine kaTlmCöèreniCiyi koyan öZgàrlàk¥à Bir eèiTsel anlayë ve orTam, hDeneyimsel öè
renmev örneèinDe olDuèu giBi Bir yap ve ¥er¥eveyi Benimsemesi gerekiyor %èiTim klavuZlar
nn eliniZDe TuTTuèunuZ Bu örneèi De Tam Bu soruna yanT vermeyi ama¥lyor
%èITIMIN4EMELLERI eèiTim klavuZunun i¥erièi Bir eèiTim kursunun DàZenlenmesini Tasarm ve
planlamasnDan uygulanmasna, DeèerlenDirmeDen eTkilerinin yaygnlaëTrlmasna BàTànCàl Bir
sàre¥ olarak ele alyor ve Bu sàre¥ kapsamnDa BàTàn akTör ve unsurlarn göZDen ka¥rlmamasna
öZen gösTeriyor (er ne kaDar oriJinal yayn TariHi olan 2002Den Bu yana yukarDa DeèinDièimiZ
Deèiëimleri ve öZellikle uZakTan öèrenim olanaklarn i¥ermese De Bir eèiTimin Temel unsurlarn Bir
Zaman akë i¥inDe sunmas neDeniyle Halen önemli Bir kaynak $ièer eèiTim klavuZlarnDan Bir
Fark ise eèiTimi DàZenleyenlere yönelik olmas neDeniyle meToDoloJilerin saysnn snrl olmas
KaTlmClarnZ Haklar Temelli olarak gà¥lenDirmeye yönelik yaygn ve eTkili eèiTim ¥alëmalar
geliëTirmeniZDe yararlanaBileCeèiniZ Bir Temel kaynak olmas Dileèiyle
!!LPER!KYàZ
34+%èITIMVE!RAëTRMA"IRIMI
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13 yàZylDa yaëamë ëair -evlanaya aiT olDuèu söylenen, ¥ok BilinDik öèreTiCi Bir SuFi HikÊyesi
varDr 'öZleri Baèl Bir grup insanDan Bir File Dokunmalar ve nasl HisseTTiklerini TariF eTmeleri
isTenir "iri uZanr ve Filin kulaèn TuTup, Bu Bir pervane Der $ièeri kuyruèunu TuTar ve Bunun
Bir HalaT olDuèuna karar verir "ir Baëkas ise Bir BaCaè TuTar ve Bunun Bir aèa¥ olDuèunu iDDia
eDer 4ariH Bu soru CevaBn ne kaDar sàrDàèànà söylemiyor, ama Filin Bunu asla unuTmamë ol
DuèunDan emin olaBiliriZ
"u HikÊye BaZen eèiTimlerDe Bir DiZi konuyu ayDnlaTmak i¥in anlaTlr alglar ve ger¥eklik, kàl
Tàrleraras öèrenme, ekip ¥alëmasnn öZellikleri, Belirli BaZ ¥aTëma Tàrlerinin ToHumlar giBi
"ir anlamDa Bu ayn ZamanDa Bir grup i¥in Bir kurs Tasarlayan, ama kaTlmClar HenàZ Tanma
yan Bir eèiTmen ekiBinin karë karëya kalDè iëi De anlaTr 6e eèiTimin Temellerini Belirlemeye ve
TarTëmaya giriëmië olan Bir yaZarlar ekiBinin karësnDaki iëi TariF eTTièi ise ëàpHe göTàrmeZ "öy
le Bir ekip olarak ilk keZ Bir araya gelDièimiZDe, elimiZDe önemli ëeylere iliëkin uZun ve ayrnTl
lisTeler ve Bàyàk olaslkla orTak önCeliklerimiZ varD, FakaT eèiTimin Temelleri neyDi "u Bir ge
rek¥elenDirme ¥aBas Deèil Belirli Bir sàre uluslararas gen¥lik eèiTiminDe ¥alëmë Herkes kenDi
ni inanlmaZ Bir ¥eëiTlilièe saHip ama¥lar, HeDeF konular ve gruplar, eTik ¥er¥eveler ve Zorunluluk
lar ile planlama ve yaklaëm, kolaylaëTrma, uygulama ve DeèerlenDirme yollaryla yàZyàZe Bul
muëTur %èiTim koCaman ve karmaëk Bir FilDir AnCak, ayn ZamanDa, Bu BenZeTmeyi kullanma
ya Devam eDersek, orTaDa Bir Fil ve onun Temel uZuvlar nBir eèiTim eTkinlièi àsTlenmenin gerek
TirDièi merkeZi konular, görevler ve DàëànCelern varDr "u yàZDen, Bu eèiTim klavuZu, eèiTimin
Temel eèiTimsel, loJisTik, eTik ve Deneyimsel unsurlarn Tanmlamaya ¥alëmëTr Ayn ZamanDa,
okuyuCu a¥snDan eleëTirel Dàëànmek ve kenDi eèiTimi i¥in neyin Temel niTelikTe olDuèunu ken
Dine sormak i¥in De Bir alan Brakmaya ve Bunu Teëvik eTmeye ¥alëyor "u giriëin amaC, yapT
èmZ se¥imleri, Bu yaynn Temel alDè Fikirleri ve Deèerleri a¥k Hale geTirmek ve okuyuCuyu
yönlenDireCek BaZ nokTalara DikkaT ¥ekmek
"ariZ Bir Baëlang¥ nokTas, neDen eèiTim HakknDa Bir eèiTim klavuZu gerekTièini sormak olsa
gerek "u seriDeki Dièer yaynlar Farkl Baëlklar ele alyor n kàlTàrleraras öèrenme, proJe yöne
Timi ve BenZeri "u Baëlklar genellikle eèiTim sàreCinin eTraFnDa yaplanDrlDè, eèiTime iliëkin
konularDr "u eèiTim klavuZu Bu Farkl konular araëTrmaya ve Bunlar àZerinDe ¥alëmaya yö
nelik eèiTim sàre¥lerini nasl TasarlayaCaèmZ kenDimiZe sormamZ i¥in DikkaTi Bir sàrelièine
Baëka Bir TaraFa ¥ekmek amaCyla yaZlD %èer eèiTim Bir sàre¥se, Bu, en genel BaèlamDa konu
lar, eèiTmenler ve grup arasnDa yaëanan Bir sàre¥Tir "u eTkenlerin Her Biri eèiTimsel, kiëisel, eTik
ve uygulamal BoyuTlarla BaèlanTl olan sorular gànDeme geTiriyor "u neDenle, oDaè BiraZ De
èiëTirDièimiZDe, genel olarak uluslararas gen¥lik ¥alëmalar i¥erisinDe Belli konular ele almann
yolu olarak göràlen eèiTimin aslnDa Baël Baëna karmaëk Bir konu olDuèu anlaëlaBiliyor 6e
"ölàm 11De göràleCeèi giBi, eèiTim arTk giDerek ayr Bir Baëlk olarak ele alnyor Avrupa DàZe
yinDe eèiTime olan arZ ve Talep Hi¥ Bu kaDar yàksek olmamëT
%èiTimi saDeCe Bir eèiTimsel sàre¥ olarak TariF eTmek yine De yanlë olaBilir, ¥ànkà BuraDa ele al
nan eèiTim Tàrà ne TaraFsZ Bir sàre¥Tir ne De Her Duruma uygulanaBilir genel Bir yaklaëmDr
%èiTim ¥ok Deèiëik BaèlamlarDa sàregiDen öèrenime iliëkin genelleëTirilmië Bir kavram Haline gel
miëTir, anCak genellikle i¥erisinDe ¥eëiTli ama¥larn, eèiTim yaklaëmlarnn, akTörler aras iliëkile
rin ve arZulanan ve ger¥ekleëTirilen sonu¥larn BulunDuèunu aklDa TuTmak önemliDir "u yayn
Da, eèiTim, kaTlmC merkeZli, ekip Temelli ve Formel olmayan eèiTim ¥er¥evesi i¥inDe Bir öèren
me sàreCi olarak DeèerlenDiriliyor "u Terimler ve konuyla iliëkileri ilgili BölàmlerDe ayrnTl ola
rak TarTëlyor, Bu yàZDen BuraDa neyin Temel niTelik olarak göràlàp DaHil eDileCeèine, neyin ise
DëarDa BraklaCaèna iliëkin kararlar alrken Bu vurgularn Bàyàk Bir eTkisi olDuèunu BelirT
mek yeTerli olaCakTr
"unlar ayrCa eèiTimin Her konuya eklemleneBileCek eTkisiZ, görànmeZ Bir sàre¥ olmaDè ger¥e
èini De vurgularlar %kipler HalinDe ¥alëmak, kaTlmClar akran eèiTmenleri olarak yeTiëTirmek,
kaTlmC ve Deneyimsel öèrenme sàre¥lerini TerCiH eTmek ve yoèun ve ksa Zamanl Bir eTkinlik
Te eèiTmenlik yapmann Zorluklarn ele almak, BiZlerin eèiTmenler olarak nasl eèiTim verDièimiZ
ve kim olDuèumuZ konusuna kaFa yormamZ gerekTirir "u klavuZ, BeCeriler ve yeTerlilikler ge
liëTirme yollar sunuyor, ama Bunu eèiTmenlerin eèiTime TaëDklar yaëam Dànyalarn, Bir par¥a
s olaCaklar DinamiZmi ve Daima i¥inDe BulunmamZ gereken öèrenme sàreCini DikkaTe almaya
DaveT eDen DaHa genië Bir ¥er¥eve i¥erisinDe yapyor
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"u eèiTim klavuZu Avrupa ¥er¥evesi i¥inDe ¥alëan eèiTmenlere HiTap eDiyor okkàlTàrlà Bir grup
veya ekiple, DikkaTli Bir planlamay ve kenDi girDilerini Talep eDen Bir eTkinlik i¥erisinDe ve ¥ok ¥e
ëiTli kiëisel ve mesleki sorunun Cevaplanmas gereken eèiTim orTamlarnDa ¥alëTklarn varsaya
rak ilerliyor "iZim yaZarken HayalimiZDe olan okuyuCu Böyle olmakla BirlikTe, Bu, Dièer Baèlam
larDa ¥alëan eèiTmenlerin kiTaBn kapaèna Bile göZ aTmalarnn yasak olDuèu anlamna gelmiyor
«nerilen, kenDi iHTiya¥larna ve Baèlamlarna iliëkin nelerin sunulDuèunu DikkaTliCe DeèerlenDir
meleriDir, ama Bu ZaTen Tàm eèiTmenlerin Her DurumDa yapTklarn umDuèumuZ Bir ëey
9aZarlar ekiBinin ilk BaëTan iTiBaren Bir @aleT kuTusu àreTmemek konusunDa nereDeyse amansZ
Bir kararllkTa orTaklaëmë olmas, Bu eèiTim klavuZunu okurken aklDa TuTulmas gereken Bir
nokTaDr "u, Bir yemek TariFi kiTaB ya Da saBaH erken yaynlanan Bir 46 programnn eëlièinDe
sunulan HaZr Bir kenDin yap klavuZu Deèil (er eèiTim FarklDr ve Her BölàmDe moDelleri, ku
ramlar ve yönTemleri kenDi DurumunuZa, grup HZnZa, ¥evreniZe, yeTerlilikleriniZe ve Deèerle
riniZe Bakarak ve uyarlayarak kullanmanZ gerekTièi vurgulanyor "unun Tàm eèiTmenlerin Za
Ten Doèal olarak yapTklar Bir ëey olDuèunu TaHmin eDiyoruZ, ama Bu ¥alëmann merkeZinDeki
FelseFe Bu olDuèunDan Bunu a¥k Bir Dille iFaDe eTTik "ununla BirlikTe, Bu Bir %èiTim &elseFesi ki
TaB Da DeèilDir eèiTmenlerin iëlerini yàràTàrken Bir kaynaèa iHTiya¥ DuyDuklarnDa Zaman Za
man BaëvuraBileCekleri Bir ¥alëma BelgesiDir "u ama¥la meTin i¥inDe sàrekli Dièer Bölàmlere re
Ferans verilerek Bir egZersiZi arama veya Belirli Bir alana yeniDen Deèinme olanaè saèlanrken,
Tekrar Dönàlmesi gereken BaèlanTlar ve Fikirlere De DikkaT ¥ekiliyor 5marZ Bu kiTaB pakeT ser
vis i¥in sklkla uèraDènZ, ama BaZ Zamanlar Da muHaBBeT i¥in DaHa uZun sàre TaklDènZ, en
sevDièiniZ kaFe olarak göràrsànàZ
"ununla BaèlanTl olarak, meTin i¥inDe eèiTim klavuZu serisinin Dièer yaynlarna Da, Belli snr
lar DaHilinDe, reFeranslar veriliyor (er okuyuCunun Dièer yaynlara eriëimi olDuèunu varsayma
makla BirlikTe, Bu eèiTim klavuZu HaliHaZrDa Bulunan malZemeyi Tekrar eTmiyor 9er snrl ve
Bunlarn Dièer eèiTim klavuZlarnn ele alDklar konular «èrenme TarZlar, eèiTimin Tasarm ve
yöneTimi, ve elBeTTe kàlTàrleraras öèrenme giBi alanlarDa Dièer eèiTim klavuZlarnDaki DaHa ile
ri veya TamamlayC okumalara reFerans veriliyor veya BunlarDan ksaCa BaHseDiliyor "u BiZe Be
lirli konularDa DaHa ¥eëiTli kuramsal Bakë a¥larn ve moDelleri sunma olanaè saèlaD
KàlTàrel öèrenmeDen BaHseTmiëken, eèiTimle ilgili genel TarTëmamZ i¥inDe BirDen FaZla unsur
olDuèunu a¥k¥a BelirTmemiZ gerekir "u eèiTim klavuZunun Bir alTBaëlè olsayD, Bu KàLTàRLERARAS BOYUTU OLAN %èITIMIN 4EMELLERI olurDu (ayaTn Her alannn ve Bu niTelikTeki eTkinlikler
kapsamnDaki ¥alëmalarn kàlTàrleraras Bir BoyuTu BulunDuèuna inanDèmZDan, kàlTàrlerara
s öèrenme Bu meTin i¥in genel Bir eèiTimsel ve eTik ¥er¥eve saèlyor KàlTàrleraras eèiTime ge
nellikle Bir eèiTim moDàlà olarak yaklaëlr ve BuraDa Da o ëekilDe ele alnyor "ununla BirlikTe,
BiZim BaèlammZ i¥erisinDe eèiTim Dànyaya Bakp öèrenme, Deèer Bi¥me ve var olma yönTemle
rinin Zenginlièi ve ¥eëiTlilièi sayesinDe geliëir ve Tasarmla uygulamann Her nokTasnDa Bu Dik
kaTe alnmalDr
"u eèiTim klavuZunun yaZarlarnn son olarak BelirTmek isTeDikleri Bir nokTa kuramsal malZe
meye yönelikTir Kuram ve uygulama arasnDaki ayrm BasiTe inDirgemekTen ¥ekinsek De, kura
ma yönlenDiriCi Bir reHBer ëeklinDe, öèrenirken kenDi araZiniZDe kenDi yolunuZu BulmanZa yar
DmC olaCak veya olamayaBileCek Bir HariTa ëeklinDe yaklaëTk AraëTrmayla ve yaraTC malZe
melerle uèraëmak eèiTmenlerin öèrenimDeki yolCuluklarnn Bir par¥as olmakla BirlikTe, iki so
ru sorulmal .eDen yenilikler geTiriyoruZ ve Bu malZemenin Baèlam ne "aZen eèiTmenler àZe
rinDe yeni ëeyler kullanmalar yönànDe Bir Bask olDuèunu, seminer oDasnDa Da Tpk BuZDaè
moDelinDeki 4iTanik yolCularnnkine BenZer Tepkilerin orTaya ¥kTèn DàëànàyoruZ (er eèiT
men BuraDa ve Dièer yaynlarDa sunulanlar DeèerlenDirmeli ve kenDi aDna yaraTC olmakla ye
nilik yapmak arasnDaki ayrmn ne olDuèu konusunDa kenDi yargsna varmal
"una Baèl olarak, BuraDa sunulan ve örneèin grup Dinamikleriyle, öèrenme TarZlaryla ve ¥aTë
ma DönàëTàrmeyle ilgili olan kuramsal moDeller, Belirli Disiplinler ve gelenekler i¥erisinDeki uy
gulamal araëTrmalarla geliëTirilmiëlerDir .aDiren Bu moDeller, Hi¥Bir anlam iFaDe eTmeDikleri
BaèlamlarDaki eèiTim eTkinliklerinDe kullanlrken karëmZa ¥karlar "u neDenle, yine Her Bir
eèiTmene Bunlar kenDi gruBu ve Durumu i¥in TarTma olanaè vermek amaCyla, Buraya DaHil eT
TièimiZ malZemelerin TariH¥esini ve Baèlamn Da ele alDk "u ayrCa eèiTim CamiasnDa Fi TariHin
Den Beri DolaëmDa olan malZemeler yerine yaraTC olanlar TerCiH eTme yönànDeki kararmZ Da
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eTkileDi "unun sonuCu olarak orTaya ¥kan TanDk Da olaBileCek, yeni De saylaBileCek malZeme
lerin Bir karëm olDu, FakaT se¥erken kullanDèmZ kriTer Bu malZemelerin genel Tasarmla ilië
kili, uygulanaBilir ve TuTarl olmalaryD
"u eèiTim klavuZu en BaënDan sonuna kaDar Bir eèiTimi ele alrken, elBeTTe Belirli unsurlarn
Farkl anlarDa veya eëanl olarak veya ara ara DikkaTe alnmas gerekTièini kaBul eDiyor "irinCi
Bölàm olan "AèLAMA /TURTULMUë %èITIM BulunDuèumuZ ZamanDaki eèiTim alann ve Bu yaynn
orTaya ¥kTè Baèlam ele alyor é¥inDe Bulunulan orTamDan, Bu orTamDa ¥alëan eèiTmenlere
Doèru ilerliyor ve roller, eTik ve gereken yeTerlilikler HakknDaki sorular àZerinDe Dàëànmeye gi
riëiyor  ki BiZCe Bu Hi¥Bir Zaman BiTmeyen Bir ië "u Bölàm kàlTàrleraras öèrenmeye iliëkin
Baëlang¥ niTelièinDe Bir DeèerlenDirmeyle ve Bunun Bir BàTàn olarak eèiTimle nasl iliëkilenDi
èiyle sona eriyor
"ÚLàM  %KIP /LARAK %èITIM 6ERMEK HerHangi Bir ekipTe Deèil, ¥okkàlTàrlà Bir eèiTmen ekiBinDe
¥alëmann Zorluklarn ele alyor "u Bölàmàn amaC, konularn genel Bir ¥er¥evesini uygulama
l eTkinliklerle BirlikTe sunmakTr "u eTkinlikler ekiplere BirlikTe ¥alëmann Farkl yollar àZerin
De kaFa yorma FrsaT sunarak, sàrDàràleBilir iliëkiler inëa eTmeye ve Zorluklarn önànà almaya
yarDmC olur %n uZun Bölàm olan "ÚLàM  %èITIMI "AëLATMAK sklkla ypraTC Bir sàre¥ olan
eèiTim ve loJisTik planlamas konularn ele alyor "u Bölàm iHTiya¥ DeèerlenDirmesinDen, oTu
rum Tasarmna ve DeèerlenDirmeye kaDar eèiTim sàreCini BaëTan aëaè ele alyor ve iëlerin Dà
Zenlemeyle ilgili ksmn olaBilDièinCe aCsZ ve aèrsZ Hale geTireCek Bir ¥er¥eve sunuyor
(arekeTe ge¥TikTen Hemen sonra, "ÚLàM  %èITIMDE %YLEME 'E¥ILDIèINDE ile, Bir eTkinlik srasn
Da orTaya ¥kan sàre¥lere ve Bunlarn Bireyler i¥in ne anlama gelDièine yoèunlaëan Bir Bölàme
ilerliyoruZ "u Bölàm, eèiTmenlerin esnek olmalarn ve sàrekli DeèerlenDirme ve uyarlamalar
yapmalarn gerekli klan grup i¥i ¥aTëma ve eèiTim programn yeniDen Tasarlama ve planlama
iHTiyaC konularn ele alyor "ÚLàM  %èITIMDEN 3ONRA, akTarm ve ¥oèalTma konularna ve kaT
lmClar eèiTim sonrasnDaki HayaTa ve iëlere nasl HaZrlamak gerekTièine eèiliyor
"u eèiTim klavuZunu kullanmakTan memnun kalaCaènZ umuyor ve eèiTim Dànyasna ne ka
Dar uygun olDuèu HakknDa DeèerlenDirmeleriniZi De BekliyoruZ (epsinin öTesinDe, Bu kiTaB
yaZmamZ i¥in BiZe ilHam veren eèiTime ve eèiTmenlere kaTkDa Bulunmak arZumuZa ulaëTèm
Z umarZ
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%èiTim gànàmàZ Toplumlarnn nereDeyse Hemen Her alannDa ië HayaT ve siyaseTTe, kamusal
rollerimiZDe ve öZel HayaTmZn Farkl BoyuTlarnDa yer alyor "u yayn eèiTim konusunu öZel
Bir BaèlamDa, uluslararas veya kàlTàrleraras gen¥lik ¥alëmalar ve iëBirlikleri ile enFormel ya Da
Formel olmayan eèiTim ve öèreTim BaèlamnDa ele alyor
'en¥lik ¥alëmalarnDa eèiTimin genel Bir Tanm Bulunmuyor %èiTim DaHa ¥ok uygulanDè ör
gàTsel ve kàlTàrel orTama ve DàZenleyenlerin ama¥ ve Deèerlerine Baèl olarak ¥eëiTli sàre¥ler ve
eylemler anlamna gelmekTe "ununla BirlikTe, kàlTàrleraras ve uluslararas gen¥lik ¥alëmalar
alannDaki eèiTimlerin BaZ genel unsurlar arasnDa Bir iliëki De Bulunuyor
"ir Baëlang¥ nokTas olarak, /XForD SöZlàèà eèiTimi TRAINING hkomuT veya uygulama yoluyla
perFormans veya Davranë arZulanan sTanDarDa ulaëTrmakv ëeklinDe Tanmlyor ArZulanan sTan
DarDn ne olDuèunun ve Buna nasl ulaëlaCaènn Deèiëiklikler gösTereCeèi a¥kTr "ir eèiTim kur
sunDa eèiTimi Tanmlamalar veya Bir semBol ¥iZerek iFaDe eTmeleri isTenDièinDe, gen¥lik ¥alëan
lar aëaèDaki Tanmlar yapTlar
h%èiTim Baëkalarna Belirli HeDeFlere ulaëmalarna olanak saèlayaCak ara¥lar vermekle ilgili Bir
ëeyDir %yleme ge¥ireCek BeCerileri ve Hànerleri saèlamayla ilgiliDirv
h%èiTim insanlar DaHil eTme ve yeTkinleëTirmeye iliëkinDirv
%èiTim hBàyàyen Bir aèa¥ giBiDir "u kenDilerini geliëTiren insanlar anlaTan Bir BenZeTmeDir
Aèa¥, HayaTn semBolà olan gàneëe Dönàëàrv
%èiTim ha¥lmë iki el giBiDir 4anëmann ilk Deneyimi el skëmakTr 6ermenin, almann ve Des
Teklemenin semBolàDàr Almak i¥in elleriniZi a¥k TuTmalsnZv
%èiTim hiki unsurDur $eneyim ve kuram Kuram DeneyimDen ¥kar .e kaDar ileriye giDerseniZ,
o kaDar FaZlasna saHip olursunuZ &arkl Deneyimler ve Deneyim paylaëmlar varDrv
h%èiTim sonu olmayan Bir HikÊyeDir "ir CevaBa ulaëTènZ anDa, karënZa Bunun à¥ kaT yeni so
ru ¥karv
4RAINING FOR 4RAINERS &INAL 2EPORT  ;%èITMEN %èITIMI .IHAI 2APOR = S 
"u Tanmlara BaklDènDa, eèiTim Bir ëeyle ilgi Duyup Buna DaHil olmay, alëveriëi ve Deneyimle
kuram arasnDa Bir iliëki geliëTirmeyi i¥eriyor "u, DesTek vermeye ve almaya a¥k olmay gerek
Tirir ve gà¥lenmeyi ve Bàyàmeyi Beslemeyi ama¥lar Sorular sormak anlamna gelir, ama ayn Za
manDa kaTlmClar arZulanan uygulama sTanDarDna ulaëTrmak Da DemekTir

'$'$($7lhkfW][db_aWbÚÅWdÚ[Â_j_c_d_d[Â_j_cWcWbWhÚ
OèALTANLAR EèITMEK KAYNAKLARN ¥OK KSTL OLDUèU BITMEK BILMEYEN BIR SAVAëTR AMA ASIL BIR
AMA¥ UèRUNDA VERILIR 'ÚREV APA¥KTR .E YAZK KI BU GÚREVLERE A¥K¥A ÚNCELIK VERMEYE CESARET EDEN
EèITIMCI SAYS ¥OK AZDR +àRESELLEëME SORUNLAR RK¥LèN VE BÚLGECILIèIN YàKSELIëI KàLTàRLERARAS
KIMLIK KAVRAM ,aConTe ve 'illerT, #oyoTe Say 2, -ays 2000, s 29 
Avrupa gen¥lik programlar kapsamnDaki eèiTimler, Avrupa kurumlarnn gen¥lik programlary
la Deèiëik DàZeylerDeki gen¥lik örgàTleri, gruplar ve HiZmeTleri TaraFnDan àsTlenilen ¥alëmalar
DesTekleme görevi göràr «Zel olarak, hAvrupa gen¥lik programlar i¥erisinDe DàZenlenen eèiTim
kurslar gen¥lièe iliëkin sorunlarla akTiF ëekilDe ilgilenenlerin uluslararas ve kàlTàrleraras gen¥
lik ¥alëmalarnDa DaHa akTiF, verimli ve Bilgilenmië Bir rol oynamalarn saèlamay ama¥larv Av
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rupa Konseyi, 2000, s 2  9ani eèiTim, uluslararas DàZeyDe veya kàlTàrleraras veya Avrupa Bo
yuTu Da Bulunan yerel ya Da ulusal DàZeylerDe gen¥lik ¥alëanlarnn ve gen¥lik liDerlerinin ¥a
lëmalarnn eTkinlièini ve kaliTesini yàkselTmek i¥in Bilgi, BeCeri ve yeTerliliklerini arTrmay, Far
knDalè geliëTirmeyi ve Tavr veya Davranëlar DeèiëTirmeyi ama¥lar
'en¥lik örgàTleri ve gen¥lik proJeleri siyasi, Toplumsal ve kàlTàrel alanlarDaki konulara DaHil
olup giriëimDe BulunulaBilen yerlerDir Ayn ZamanDa Formel olmayan eèiTim ve öèrenme
mekÊnlarDr Avrupa 'en¥lik &orumunun gen¥lik alannDaki uygulamaClarna gen¥ insanlarn
gen¥lik ¥alëmalarna kaTlarak neler öèrenDikleri sorulDuèunDa, uygulamaClarn Cevaplar kiëi
sel ve Toplumsal geliëim àZerinDe yoèunlaëT Kiëisel a¥Dan öZ sayg, sorumluluk Duygusu, yara
TClk, Hoëgörà ve eleëTirel DàëànCenin arTTèn, Toplumsal geliëim a¥snDan ise akTiF yurTTaëlk
ve kaTlmn, grup ve liDerlik BeCerilerinin, ileTiëim sTraTeJilerinin ve Toplumsal sorunlara iliëkin
Bilginin BeslenDièini BelirTTiler 1999, s 24 25  %èer eèiTimin amaC gen¥lik ¥alëanlarn ve gen¥
lik liDerlerini kenDi ¥alëmalar i¥in DaHa Donanml Hale geTirmekse, eèiTimin ele almas gereken
eTkenler BunlarDr Kiëisel ve Toplumsal geliëim i¥in Bir alan saèlamal ve siyasi, Toplumsal ve kàl
Tàrel kaTlm gà¥lenDirmeliDir
Avrupa gen¥lik ¥alëmalar eèiTimi Deèer TemelliDir 4araFsZ Bir eèiTim sàreCi olmak giBi Bir iDDi
as yokTur eèiTim Temel Deèerleri esas alan Avrupa Toplumlarn HeDeFleyen gen¥ insanlarn ¥a
lëmalarna DesTek olmalDr Avrupa Komisyonuna göre, Bu Deèerler arasnDa Tàm Avrupa ¥apn
Da ve öTesinDeki gen¥ insanlar arasnDa Dayanëma, kàlTàrleraras öèrenme, HarekeTlilik ve inisi
yaTiF ve giriëimCilik anlayë Bulunur "u gen¥ insanlarn Toplum i¥inDe marJinal Hale geTirilmele
rine karë savaëmak, insan Haklarna sayg ve rk¥lèa, yaBanC Dàëmanlèna ve ayrmClèa kar
ë màCaDele eTmek anlamna gelir KàlTàrel ¥eëiTlilièi, orTak mirasmZ ve paylaëlan Temel Deèer
lere Baèllè, eëiTlièi DesTeklemeyi ve yerel gen¥lik ¥alëmalarna Bir Avrupa BoyuTu geTirmeyi
i¥erir 2001, s 3 4  "u Temel Deèerler Avrupa kurumlarnCa ve Bir¥ok gen¥lik örgàTànCe yaygn
ëekilDe paylaëlr %èITIM VE DEèERLER HAKKNDA DAHA FAZLA GÚRàë I¥IN BKZ - 
"u ¥er¥eveDe, eèiTim Farkl Bi¥imler alaBilir "aZ gen¥lik örgàTleri, HiZmeTleri veya merkeZleri,
gen¥lik ¥alëanlarnn ve liDerlerinin Farkl hkuëaklarnnv Devir Daimi karësnDa kenDi örgàTleri
nin ruHuna ve ama¥larna uygun olarak, eèiTimin sàrekli olarak verilDièi, Belirli Bir BeCeri DàZe
yini gàvenCe alTna alan Bir eèiTim sTraTeJisi oluëTurur "aëka örgàTler eèiTimi alglanan veya ile
risi i¥in Beklenen iHTiya¥lar ve ilgi alanlarn Temel alarak DaHa DàZensiZ Bir ëekilDe sunarlar "e
lirli eTkinliklerin ama¥larna Baèl olarak, eèiTim sonu¥lara veya sàre¥lere önCelik vereBilir, Belir
li BeCerilerin geliëTirilmesine oDaklanaBilir, kiëisel geliëimi kolaylaëTraBilir veya örgàTàn àsTlen
Dièi Belirli Bir eylemi planlayaBilir %èiTim ayrCa konu Temelli olaBilir «rneèin, Avrupa Konseyi
1995 ylnDa )rk¥lk, AnTi SemiTiZm, 9aBanC $àëmanlè ve (oëgöràsàZlàèe karë Kampanya
2A8) ¥er¥evesinDe, aZnlklarn gen¥lik liDerlerine yeTkinlik saèlamak amaC Taëyan ¥eëiTli eèi
Tim kurslar DàZenleDi ve 2001 2003 yllar arasnDa Da insan Haklar eèiTimine iliëkin konularDa
Bir DiZi eèiTim eTkinlièi ger¥ekleëTirDi 2!8) +AMPANYAS SRASNDA GELIëTIRILEN KAYNAKLAR I¥IN
KAYNAK¥A LISTESINE BAKNZ 

5&

îÓè¾Q/¯«Ö|ñî|ñQîÓè¾Q/¯«Ö|ñ¢|îÓè¾Q/¯¦Öñ¯«è5ÓßQ¡¢{{
ßQÓQ{«sQ«Öè«è¢Q«|ß¦¡èÓÖ¢QÓ{
@0B5|ß¦¡èÓÖ¢QÓ{1pè¢èÖ¢QÓQÓQÖ{gençlik sivil toplum
kuÓululQÓ{n{n eitim etkinlikleÓi
DlusQl  QnslQÓ{n eitim olQnQklQÓ{

LeÓel sëõeñseki gençlik eitim etkinlikleÓi
1 SA,4/ eèiTim kurslar, %ylàl 2000 TariHinDe FaaliyeTe ge¥en 5lusal AJanslara aiT SA,4/ '%.,éK eèiTim merkeZle
rinCe "onn, Almanya “Avrupa i¥in '%.,éKvoFisi "ràksel, *).4 ,onDra, 9%# 0aris, ).*%0 uygulanyor SA,4/ héleri
«èrenme ve %èiTim &rsaTlarna $esTekvprogramnn éngiliZCe ;SupporT For ADvanCeD ,earning anD 4raining /pporTuni
Ties ksalTmasDr
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Avrupa gen¥lik alannDaki Farkl akTörlerCe ve Farkl eTkinlik DàZeylerinDe sunulan eèiTim eTkin
likleri iDeal olarak BirBirlerini Tamamlamal ve DesTeklemeliDir "u aëaèDaki nAvrupa gen¥lik ¥a
lëmalarnn Tàm eèiTim FrsaTlarnn Bir öZeTini sunmaya kalkëmaksZnn Avrupa kurumlarnn
ve gen¥lik örgàTlerinin verDièi eèiTimler arasnDaki BaèlanTlara oDaklanan eèiTim piramiDiyle
görselleëTirileBilir
¯sT DàZey saDeCe DaHa aëaè DàZeyDe sunulamayanlar saèlamal ve Her eèiTim olanaè, eèiTim
ama¥lar ve i¥erikleriyle HeDeF gruBu ve CoèraFi, örgàTsel ve kàlTàrel Baèlam a¥snDan öZgàl ol
malDr

:Ådc[d_p__dd[h_b[h
1Ã @iõ eitimi nQs{l tQn{ml{ñoÓsunuõÉ
æÃ 9Ógëtënëõënse eitimin ñeÓi neÉ
áÃ 9Ógëtënëõ nesen eitim sëõenliñoÓÉ
Ã /imleÓ için eitim sëõenliñoÓsunuõÉ
Ã itim kuÓslQÓ{n{n içeÓii neÉ
ÛÃ 3eÓese ve ne õQmQn eitim kuÓslQÓ{ sëõenliñoÓsunuõÉ liniõse Qngi kQñnQklQÓ _ulunuñoÓÉ
M7===I½Z[dkoWhbWdcÚÅjÚh"'//-"i$((

'$'$)$;Â_j_c_]dZ[c[ieacWa
Avrupa DàZeyinDe gen¥lik liDerleri, gen¥lik ¥alëanlar ve ¥arpanlar i¥in eèiTim anCak son on yl
Dr Avrupa gen¥lik ¥alëmalar i¥in Bir önCelik Haline gelmeye BaëlaD 9erel DàZeyDe akTiF olan
uygulamaClarn giDerek uluslararas gen¥lik eTkinlikleri DàZenlemekle DaHa FaZla meëgul olma
ya Baëlamalar, uluslararas ve kàlTàrleraras BaèlamlarDa gen¥lik ¥alëmalar i¥in iHTiya¥ Duyu
lan BeCeri ve yeTerliliklere yönelik eèiTim Taleplerini yaygnlaëTrD "u geliëmeyi Avrupa gen¥lik
programlarnn Bàyàmesi De Teëvik eTTi
Ayn sraDa, Her kiëisel ve mesleki Deneyimin Bir arTs olDuèu ve giDerek DaHa rekaBeT¥i Hale ge
len Avrupa emek piyasalar BaèlamnDa kiëisel geliëim yeni Bir önem kaZanD 'en¥ insanlar ken
Dilerini Formel eèiTim sekTöràyle snrlamann, onlar gànàmàZ Toplumu i¥inDe yaëayaCaklar Bir
HayaTa yeTerinCe HaZrlamaDènn Farkna giDerek DaHa FaZla varyor
/kulun DënDaki enFormel öèrenme orTamlar, giDerek DaHa karmaëklaëan ¥evremiZin Talep eTTi
èi yeTerliliklerin geliëTirilmesi a¥snDan kriTik niTelikTe 4eknoloJik ve Toplumsal Deèiëimin sklkla
HZl olan Temposu, gànàmàZDe HAYAT-BOYU ÚèRENMENIN vurgulanmasn Da BeraBerinDe geTirDi
«rneèin, Avrupa Komisyonunun 'en¥lik program kenDisini Bu Baèlama oTurTuyor "u program,
hx Bir hBilgi Avrupasnav ve enFormel eèiTime Dayal gen¥lik poliTikas geliëTirilmesi i¥in Avrupa
¥apnDa Bir iëBirlièi alannn yaraTlmasnav kaTkDa Bulunmay ama¥lar h(ayaT Boyu öèrenmeye
ve akTiF yurTTaëlèa yarayan BeCeri ve yeTerliliklerin geliëTirilmesine Deèer verirv 2001, s 3 
(ayaT Boyu öèrenme ve enFormel eèiTim àZerinDe Bu kaDar yoèunlaëmann ilgin¥ Bir sonuCu
gönàllàlàèàn yeniDen Deèer kaZanmasDr "ir gen¥lik örgàTànDe veya Bir proJeDe gönàllà ola
rak ¥alëmak, önemli Bir Deneyim oluëTurur ve Bu Deneyim Hakl olarak okul eèiTimi ve mesleki
¥alëmay TamamlayC niTelikTe göràlàr 'en¥lik örgàTleri saèlaDklar se¥enekler ve loBiCilièini
yapTklar önCelikler yoluyla àyelerinin sàrekli eèiTiminDe oynaDklar rolàn Farkna varyorlar
Son yllarDa Avrupa kurumlar gà¥lerini uluslararas gen¥lik ¥alëmalarna DaHa FaZla kaynak
ayrmak ve gen¥lik sekTörànàn sunDuèu Formel olmayan eèiTimin DaHa FaZla kaBul görmesini
saèlamak amaCyla BirleëTiriyorlar
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'en¥lik ¥alëmalarnn eèiTim a¥snDan Deèerini siyasi gànDeme sokmak eèiTimin ama¥larn ve
yapsn eTkiler Son DönemlerDeki siyasi TarTëmalarDa, gen¥lik ¥alëmasnn eèiTsel DeèerinDen
BaHseDerken, ENFORMEL kelimesi yerine giderek FORMEL OLMAYAN iFadesi daHa sk kullanlyor "u
nunla BirlikTe Bu Terimlerin Tanm a¥k deèil ve genellikle anCak kullanldklar Baèlam i¥inde
Bir anlam Taëyorlar &ormel eèiTim kavram neT Bir ëekilde ana akTörleri okullar ve Farkl yàksek
öèrenim kurumlar olan, ilköèreTim kurumlarndan yàksek öèrenime kadarki eèiTim sisTemin
den BaHsedilirken kullanlr &ormel olmayan ve enFormel eèiTim ise kendilerini en Temel dàZey
de Formel sekTörden Farkl, Tàm gen¥ insanlarn Farkl seviyelerde kaTldklar eèiTim olarak Ta
nmlarlar
&ormel olmayan eèiTim 1970lerde okullarn, àniversiTelerin ve deèerlendirme sisTemlerinin d
ënda ger¥ekleëen eèiTimin ve öèrenimin daHa FaZla kaBul görmesini saèlamak amaCyla orTaya
aTlan Bir Terimdir 4erimin Benimsenmesi, yeni eèiTim orTamlarnn Tannp Farkl kaTklar nede
niyle deèer görmeleri gereèini vurguluyordu &ormel olmayan eèiTimi, Formel eèiTim sisTeminin
yap ve ruTinleri dënda iëleyen örgàTlà ve yar örgàTlà eèiTim eTkinlikleri olarak Tanmlayan Av
rupa 'en¥lik &orumu da Terimi Bu anlamda kullanr
%nFormel eèiTim ¥ok Farkl ëekillerde, genelde de Formel eèiTim sisTemi dënda ger¥ekleëen eèi
Tim olarak TanmlanmëTr "unun ¥ok Farkl Bi¥imler alaBileCeèi orTadadr ve Bu Terimin ¥ok ¥e
ëiTli eTkinliklerin Tanmlanmasnda kullanldèn göreBilirsiniZ "aZlar Bunu gàndelik HayaT
i¥indeki öèrenme olarak kendi ToplumlarmZda eylemde ve eTkileëimde Bulunmak amaCyla öè
rendièimiZ ¥ok ¥eëiTli yollar olarak göràr "u anlamda Terim, Avrupa 'en¥lik &orumunun gàn
delik HayaTTa ger¥ekleëen dàZenlenmemië ve raslanTsal öèrenme ëeklindeki Tanmnda da gör
dàèàmàZ giBi, Toplumsallaëmay iFade eder AGE  AnCak söZCàèàn Tek kullanm ëekli Bu deèil
dir ve dièer Tanmlarda Bu daHa akTiF ve daHa yoèun öèrenme Bi¥imlerini a¥klamak i¥in kulla
nlr "aZlar Bunu, isTer HoBiler isTer yeni BeCeriler edinmek i¥in olsun, Boë ZamanlarmZda gi
riëTièimiZ höèrenme proJelerivyle iliëkilendirirler "u Baèlamda genellikle gen¥lik ve Toplumsal ¥a
lëmalara daHil olmann Bir sonuCu olarak öèrenilenleri Tanmlar "u Farkl kullanmlara karën,
enFormel eèiTim öèrenmenin ger¥ekleëTièi Bir sàre¥ öèrenmeye iliëkin TarTëmalar i¥in kaynak
¥aya BaknZ ve insanlarn öèrenmesine yardmC olan eTkinlikler "kZ SmiTH, -ark K 2000 ola
rak göràleBilir 4erminoloJi Hakknda daHa FaZla TarTëmak gerekTièini kaBul eTmekle BirlikTe, BiZ
kaFa karëklèn engellemek i¥in Formel olmayan eèiTimi gen¥lik eèiTimi dànyasn Tanmlarken
kullanaCaèZ
&ormel olmayan eèiTim genellikle Formel eèiTimin karëT olarak Tanmlanr ve Bu dikkaTe alnma
s gereken Bir ¥aèrëmdr 0ek ¥ok uygulamaC, gen¥lik örgàTlerinin ve dièer kurumlarn okulla
rn kapsam ve kapasiTelerinin öTesine ge¥en alTernaTiF eèiTim ara¥larn sunma poTansiyellerinin
alTn ¥iZiyor "ununla BirlikTe, eèiTim sekTörleri arasnda TamamlayC Bir yaklaëmn poTansiyel
deèerini vurgulayanlar ayrCa BkZ 422 , Buna iTiraZ eTmekTe 4amamlayC yaklaëmda, Formel
olmayan eèiTim, okullarda ele alnan konularn geliëTirilmesi ve ¥oèalTlmas veya öèrenimde ka
TlmC Bir yaklaëmn àZerinde durulmas ëeklinde olaBilir AyrCa eèiTim ve BenZer ¥alëmalarn
akrediTasyonunu saèlamak amaCyla Formel sekTöràn BaZ öZellikleri Formel olmayan sekTörCe
kopyalanaBilir Avrupa kurumlarnn ve Avrupa 'en¥lik &orumunun ëu anki yaklaëm Avrupa
¥apnda Formel olmayan eèiTim i¥in kaliTe sTandarTlar oluëTurmak ve serTiFikasyon yönTemleri
BelirlemekTir AnCak, Formel olmayan eèiTimin deèerinin kaBul edilmesi Bu TarTëmann Tek Bir
CepHesini oluëTurur, ¥ànkà gen¥lik ¥alëmalarndaki BaZ insanlar da Bu sàre¥Te gen¥lik ¥alëma
larnn ve eèiTimin BaZ i¥sel öZelliklerini kayBedeBileCeèi endiëesi Taërlar 4àm gen¥ insanlara
a¥k olmas kiëisel Baëarlarn deèerlendirilmesi korkusu olmadan kaTlma imkÊn vermesi, yap
da ve planlamadaki esneklik, kaTlmClarn iHTiya¥larn ve ilgi alanlarn Temel alan öèrenme ve
Farkl HZlarda ve Farkl yollarla ¥alëaBilme olanaè giBi öZelliklerini yapsal ve màFredaTa iliëkin
Talepler nedeniyle kayBedeBilir
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;Â_j_c0 XWpÚ j[h_cb[h[ XWaWbÚc
"IR INSANA HI¥BIR ëEY ÚèRETEMEZSINIZ 3ADECE ÚèRENMESINE YARDM EDEBILIRSINIZ
'ALILEO'ALILEI
BeÓminolo i Qkk{nsQki _u tQÓt{mQlQÓQ _QkmQk _iõe uluslQÓQÓQs{ gençlik çQl{mQlQÓ{nsQ kullQn{lQn silin Qç{k
veñQ tutQÓl{ olmQs{{n{ Qt{ÓlQt{ÓÃ u sQseie tQn{mlQs{klQÓ{ içeÓik ve ñ²ntemleÓin Qsl{nsQ QÓkl{ olQ_ileiei
QnlQm{nQ gelmekle kQlmQõp QñÓ{iQ QÓkl{ silleÓse ve këltëÓel _QlQmlQÓsQ kullQn{ls{klQÓ{nsQ QpQñÓ{ eitim
tQÓõlQÓ{n{ ve seeÓleÓini g²steÓen QÓkl{ çQÓ{{mlQÓ tQ{ñQ_iliÓleÓÃ unu Qk{lsQ tutQÓQkp eitim QlQn{nsQ ve
_u eitim kitQ_{nsQ tekÓQÓ tekÓQÓ kullQns{{m{õ teÓimleÓe sQQ ñQk{nsQn _QkmQk ilginç olQ_iliÓÃ
;Â_j_c ÀesuiQtionÁ l[Âh[dc[o 'enelliklep eitimsen _QseseÓkenp plQnl{ eitim etkinlikleÓinsen _QseseÓiõÙ _unlQÓ ²Óenmenin geÓçeklemesine ñ²nelik _iÓ çeÓçeve ve sëÓeç sunQn etkinlikleÓsiÓÃ 9Óenme
kQt{l{mi{lQÓ{p itiñQçlQÓ{n{ ve ilgileÓini vuÓgulQÓ  ²Óenmekte olQn kiinin içsel _ilisel sëÓeiine Qt{tQ
_ulunuÓÃ 9Óenme tesQsëen veñQ plQnl{ eitim etkinlikleÓi içeÓisinse geÓçeklee_iliÓÃ nsQnlQÓ QÓkl{ ñollQÓlQ ²ÓeniÓÃ unun kQ_ulë ve _unQ g²Óe plQn ñQpmQ _eieÓisi çokkëltëÓlë oÓtQmlQÓsQki eitim için
²õellikle ²nemlisiÓ À²Óenme Qkk{nsQ QñÓ{nt{l{ tQÓt{mQ için ÃæÃ1-áÐe _Qk{n{õÁÃ
;Â_j_c ÀtÓQiningÁp Wd_cWioed l[ aebWobWÅjÚhÚYÚbÚao u teÓimleÓle ilgili _iÓ kQÓmQQ olQ_ileiei se kesinsiÓÃ
Í itimÎ kelimesinin kensisini ele Ql{nÃ 9Óneinp &ÓQns{õiQsQ Í\ehc[hÎ s²õiëë Ísisiplin ve eitim
ñoluñlQ ekillensiÓmek ve tQsQÓlQmQkÎ QnlQm{nQ geliÓp QkQt Qñn{ õQmQnsQ ÍkQÓQkteÓ oluumuÎ sëÓeiine se Qt{tQ _ulunQ_iliÓÃ ngiliõiese ÍeitimÎ ÀjhW_d_d]Á sQQ çok _eieÓi ve ñeteÓlilikleÓe ilikin _iÓ
çQÓ{{m tQ{Óp t{pk{ ut_ol eitimi veñQ mesleki eitimse olsuu gi_iÃ uÓQsQ ele Ql{nmQs{ geÓeken sieÓ
iki kelimep eitim _QlQm{nsQ _iÓ_iÓinin ñeÓine geçeiek ekilse kullQn{ls{{n{ suñQ_ileieimiõ ÍQnimQsñonÎ ve ÍkolQñlQt{Ó{i{l{kÎ olQ_iliÓÃ 5ðoÓs @²õlëë ÍkolQñlQt{ÓmQ dto QiilitQteeÎ s²õiëënë ÍsQQ
kolQñ veñQ õoÓ Qle getiÓmekÙ eñleme veñQ sonuiQ sQQ kolQñ ulQ{lmQs{n{ sQlQmQkÎ olQÓQk tQn{mlQÓkenp ÍQnimQsñonÎp Í_iÓ eñe iQn veÓmekÎ QnlQm{nQ geliÓÃ @²õlëkteki tQn{mlQÓ{ s²õiëkleÓin kullQn{m{n{
_eliÓlemese se _iÓ eitim ñ²ntemini tQn{mlQmQk için QÓkl{ teÓimleÓin kullQn{ls{{ veñQ tek _iÓ teÓimin
_iÓsen QõlQ ñ²ntemi kQpsQs{{ suÓumlQÓ{ QñQl etmek kolQñs{ÓÃ okkëltëÓlë _iÓ eitim eki_i için eÓ _iÓ
eitimii Qç{s{nsQn _u teÓimleÓin ne QnlQmQ gelsiini tQÓt{mQk ie ñQÓQÓ ve Qñs{nlQt{i{ _iÓ egõeÓsiõ olQ_iliÓÃ 9Óneinp _u s²õiëkleÓi nQs{l kullQn{ñoÓsunuõÉ iÓ eitiii olQÓQkp _iÓ çQl{mQ gÓu_unu iQnlQns{Ó{ñoÓ
musunuõp ñoksQ kolQñlQt{Ó{ñoÓ musunuõÉ BeÓminolo i Qkk{nsQki _u tQÓt{mQlQÓ ne gi_i ÓiskleÓ içeÓiñoÓÉ
ÀtQn{mlQÓ @mitp 2QÓk /Ã æ÷÷÷Ðsen Ql{nm{t{ÓÁÃ

1.1.5. zp[j0 KbkibWhWhWiÚl[ abjhb[hWhWiÚXeokjk XkbkdWd ][db_a WbÚÅcWiÚ
[Â_j_c_d_d XWpÚa_b_j kdikhbWhÚ
"u Bölàmà Tamamlarken, Bu Baèlamda yàràTàlen eèiTimlerin BaZ Temel öZelliklerini BelirTeBili
riZ %èiTim ëunlar Temel alr
s

'en¥ insanlarn insanlk onuruna sayg ve Herkes i¥in eëiTlik ruHuyla kendi Topluluklarna ve
Toplumlarna Tam anlamyla kaTlaBileCekleri ëekilde yeTkinleëTirilmeleri gerekTièi inanC "u
gànàmàZ Avrupasnn ¥okkàlTàrlà Toplumlarna karë Bir inanC da i¥erir

s

'önàllà kaTlm

s

«èrenme merkeZli Bir dànya göràëà, kaTlmClarn iHTiya¥larn ve ilgi alanlarn dikkaTe alr

s

arpanlara öZellikle odaklanan, eyleme yönelik Bir sàre¥

s

"eCeri, yeTerlilik ve Bilginin öèrenimi ve Bunlarn Farkndalk, Tavr ve davranëlarda deèiëim
yaraTmas gereèi

s

$eneyim veya uygulamann, duygusal kaTlmn ve akln kullanm kol, kalp ve kaFa 

s

-esleki olmayan Bir dànya göràëà "ununla BirlikTe, gen¥lik ¥alëmas eèiTimiyle kaZanlan
niTelikler geleCekTeki kiëisel ve mesleki geliëim i¥in deèer TaëyaBilir Kiëisel ve Toplumsal ge
liëme öèrenme sàreCinin önemli unsurlardr

s

'enellikle kiëisel Baëary deèerlendirme yoluyla öl¥meme

s

Sorumlu örgàT, ¥evre ve HedeF gruBun kendine Has deèerleri ve alglarn dikkaTe alma iHTiyaC
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1.2&¸JUJNWFF¸JUNFO
1.(.1. ;Â_jc[db[h[ _b_Åa_d \WhabÚWdbWoÚÅbWh
«nCeki Bölàmde Farkl eèiTim anlayëlar olduèuna deèindik o nedenle eèiTmen kelimesinin
Farkl anlamlar ve BaèlanTlar olmas da Bir sàrpriZ olmayaCakTr éëleri daHa da karmaëk Hale
geTireBileCek olan, Farkl kàlTàrel ve eèiTim ge¥miëleri olan kaTlmClarn, eèiTmenlerin öèrenim
sàreCindeki rolleri ve yerlerine iliëkin Farkl anlayëlar Temelinde onlardan Farkl BeklenTilere sa
Hip olaBilmeleridir %èiTmenin eèiTime kaTlanlarn Birëeyler öèrendikleri Bir eèiTim sàreCinin
i¥inde Bulunan Bir kiëi olmas giBi BasiT Bir ger¥ek dënda kalan Her ëey BelirsiZ olaBilir "ir eèiT
menler ekiBi i¥in ise sadeCe Bunu Bilmek yeTerli deèildir "ir eèiTim orTamndaki BaZ Zamanlar
öngöràlemeyeCek Taleplerle Baëa ¥kaBilmek i¥in, eèiTmenler kendi rollerini BirBirleriyle olan ilië
kileri àZerinden dàëànmeliler Aëaèdaki egZersiZ Bir eèiTimde yer alan eèiTmenlern rolleri Hak
knda orTak Bir anlayëa ulaëmanZ i¥in siZe Bir olanak saèlayaBilir

D[h[Z[ Zkhkoehikdkp5
3oto u egõeÓsiõ ñ²ntem Qç{s{nsQn geÓçekten çok ñ²nlë _iÓ QÓQçt{ÓÃ unu neÓeseñse eÓ konusQ kullQnQ_iliÓsiniõ
BQlimQtlQÓo itim osQn{õsQ QñQli veñQ geÓçek _iÓ çiõgi À_Qntp ipÁ çiõinÃ (eÓ iki uiunQ sQp _iÓinin ëõeÓinse
I Bp sieÓinse (L)? ñQõQn iki iQÓet ñeÓletiÓinÃ Q{sQki iëmleleÓi okuñun Àve _iÓ kS{t tQtQs{nQ
ñQõ{nÁÃ gõeÓsiõ temel konulQÓ kQsQÓp QÓkl{ teÓimleÓin nQs{l QnlQ{ls{{ ëõeÓinse se suÓsuunsQnp _unlQÓ{n Qñs{nlQt{lmQs{nQ ilikin soÓulQÓQ sikkQt esinÃ
QseleÓ
1Ã (eÓkes iñi _iÓ eitmen olQ_iliÓÃ
æÃ

itim elenieli olmQl{Ã

áÃ

itmen kQt{l{mi{lQÓQ eitmenin onlQÓ{n ulQmQs{n{ istesii sonuiQ ulQmQlQÓ{nQ ñQÓs{mi{ olmQl{Ã

Ã (eÓ eitimin QmQi{ kiisel geliimsiÓÃ
Ã

itmen kiisel seeÓleÓini evse _{ÓQkmQl{Ã

ÛÃ

itimin kQl_inse _eieÓileÓ ve ñ²ntemleÓ _ulunuÓÃ

ÚÃ

itimin sonuçlQÓ{ ²lçële_iliÓ olmQl{Ã

Ã

n iñi okul uñgulQmQs{ÓÃ

¬Ã

itim _ilgi QktQÓ{m{s{ÓÃ

1÷Ã iÓ eitim kuÓsunsQp kQt{l{mi{lQÓ _Qsit ÓeçeteleÓe itiñQç suñQÓÃ
Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ;Â_jc[d;Â_j_c_æ÷÷÷Ðsen uyarlanm{t{rÃ

Aëaèdaki TaBlo iëe Bir heèiTmeninv eèiTsel rollerinin ana HaTlarn ¥iZmekle Baëlayp, eèiTmeni
Farkl FakTörlere göre öèreTmenle ve kolaylaëTrCyla karëlaëTryor
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«èRETMEN

%èITMEN

+OLAYLAëTRC

3àRE¥9ÚNTEM

$aHa aZ önemli

«nemli

«nemli

'ÚREVI¥ERIK

-erkeZi rolde

«nemli rolde

%ë sorumluluk

%èITIMYÚNTEMLERI

'enelde öèreTmen anlaTr

Karma yönTem

Karma yönTem

éLETIëIMSTILI

'enelde girdi

Kapsama Baèl

/laBilen en aZ girdi

'à¥

-uTlak

-uTlak orTaklaëa

/rTaklaëa

«RNEKLER

/kul öèreTmeni

)#, eèiTmeni

aTëma moderaTörà
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'er¥ek HayaTTa pek ¥ok durumda Bu Farkl rollerin Böyle keskin Bi¥imde ayrëTrlamayaCaè or
Tadadr «Zellikle Bir eèiTmen Bir program i¥erisinde, eèiTimin Bir par¥asn yàràTmekTen grup ka
rar alma sàreCini kolaylaëTrmaya veya Bir konu yaHuT ders sunmaya kadar, ¥ok Farkl roller àsT
lenmek Zorunda kalaBilir 9ine eèiTmen, yeTkileri konusuna iliëkin Bir kaFa karëklè yaraTma
dan, Her Zaman ana rolà olan eèiTmenlik i¥indeki Bu Farkl rolleri dengelemelidir «rneèin, Bir
eèiTmen Bir grup eTkinlièinde kolaylaëTrClk yaparken Bunun arTk eèiTim sàreCi i¥in olumsuZ
luk yaraTmaya Baëladèn Fark ederse, Bir oTurumu sona erdirme karar alaBilir mi veya kolaylaë
TrC olarak rolàne devam m eTmelidir "una BenZer sorular geleCek Bölàmlerde TarTëlaCak 
"u rollerin BirBirine karëTè Bir Baëka ilgin¥ örnek son yllarda geleneksel öèreTmen rolànàn
eèiTim ve kolaylaëTrClk unsurlarn kapsayaCak ëekilde deèiëmesinde göZlemleneBilir 0ek ¥ok
Avrupa àlkesinde yaplan okulun Bir Toplumsal öèrenme mekÊn olduèu ve sadeCe enTelekTàel
Bilginin akTarldè Bir yer olmadè Hakkndaki TarTëmalar Bu evrimin Bir iëareTi

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
1Ã (ayat{n{õsa siõi angi eitmen veya eitmenler çok etkilesiÉ 3esenÉ
æÃ ir eitim kat{l{mi{s{ olarak yaas{{n{õ en k²të seneyim neÉ 3esenÉ
áÃ Ba_losa _ir okul ²retmeninin _ir gençlik eitmeninsen saa aõla yetkiye saip olsuu iasesine
kat{l{yor musunuõÉ
Ã itimse ne tër arkl{ gëçler varÉ
Ã Lëõleme egõersiõinseki arkl{ noktalara ilikin ievaplar{n{õ{ sa sile getire_ilirsiniõÃ

1.(.(. ;Â_jc[db[h_d Z[Â[hb[h_ l[ XkdbWhÚd [Â_j_c[ [ja_i_
éNSANLAR TANYAN BIRI AKIL BIR KIëIDIR KENDINI TANYAN KIëI AYDNLANMëTR
,OATSE
"u eèiTim klavuZu Belirli eèiTsel, kàlTàrel, siyasi ve eTik deèerler Temel alnarak yaZld "iZim ele
aldèmZ Baèlamda eèiTimle iliëkili olarak, Temel deèerler karëlkl sayg, ¥eëiTlilik, yeTkinleëme,
demokrasi ve kaTlmdr "u Bölàm, eèiTmenlerin deèerlerinin niTeliklerini, Bunlarn eèiTmenin
moTivasyonuyla iliëkisini ve Bunlarn öèrenme sàreCine eTkisini ele alyor

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
1Ã 3esen _ir eitmen olsumÉ
æÃ ir eitmen olarak çal{{rken en sevsiim rol neÉ Arkasap ²retmenp eitiiip ortakp y²netiiip sëõenleyiiip _ëyëk a_lap etës a_isip koçp senetmenp akai{p kat{l{mi{p ayart{i{p sëënërp y{ls{õ nesenÉ
áÃ n sevsiim rolën kensi seerlerimle ilikisi neÉ
Ã u an çal{t{{m ²rgëte nesen ëye olsumÉ
Ã Kensi ²rgëtëmse eitimle aktars{{m{õ seerler nelerÉ enim aktars{{m seerler nelerÉ unlar
²rgëtëmënkilerle ayn{ m{É
ÛÃ Kensi ²rgëtëmseki eitim amaçlar{n{ nas{l tan{mlar{mÙ siyasip toplumsalp këltërelp meslekip siniÉ

21

%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

"ir eèiTim orTamnda kendi Temel deèerlerimiZ, eèiTimi nasl planlayp yàràTTàèàmàZe ve eèiTim
srasnda kendimiZi nasl yöneTTièimiZe reHBerlik eder $eèerlerimiZ eèiTimle iliëkili olarak ken
dilerini ëuralarda gösTerir
s %èiTim konularnn se¥imi
s éHTiya¥ analiZi BkZ 41 ve kaTlmClarnn planlama sàreCine ne dereCe daHil olduklar giBi eT
kenler daHil olmak àZere, Bu TerCiHin nasl yapldè
s 9önTem konusundaki se¥im, eèiTimin kaTlma a¥k olmasna ne kadar olanak saèlanyor "ek
lenTileri dikkaTe alyor muyuZ, geri Besleme ve deèerlendirme olanaklarn kullanyor muyuZ
ve akTiF ve deneyime dayal yönTemler kullanyor muyuZ
%èiTim deèerlerimiZ eèiTim sàreCini deèerlendirme ve eTkileëime ge¥me yollarmZ a¥sndan
merkeZi niTelikTedir ,iderlik TarZmZ diyeBileCeèimiZ ëey àZerinde eTkileri vardr ayrCa BkZ «RGàT 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZU, s 4 48  %èiTim srasnda Bir eèiTmen Farkl roller àsTlenmek duru
munda kalaBilir ve Bu rollerin BaZlar ile Bunlarn arkasndaki deèerler BirBirleriyle ¥aTëaBilir
Aëaèdaki durumu dàëànàn
9oèun giden Bir eèiTim kursunda akëamàsTà saaTleri 0ek ¥ok kaTlmC kendilerini eèiTime kap
Trmë durumda, yorulmuëlar anCak eèiTim eTkinliklièine devam eTmeye niyeTliler 9orgunlukla
rna raèmen, ¥oèu devam eTmeye HaZr ve BaZlar da grup i¥inde köTà görànmemek i¥in aksi
yönde oy kullanmayaCak %èiTmen ne yapmal
"u, kaTlmC Bir eTkinlik olduèu i¥in ve oToriTer Bir karar Tam da Bu eTkinlièin deèerleriyle ¥eliëe
Ceèi i¥in gruBun iradesine sayg m gösTermeli Ama eTkinlikler eèiTim sàreCine Zarar veriyorsa
veya daHa köTàsà kaTlmClar i¥in psikoloJik veya FiZiksel a¥dan TeHdiT yaraTyorsa, eèiTmenlerin
Bir lider olarak Böyle gà¥là kararlar almalar gerekTièini Her Zaman HisseTmiyor muydu 9ine de
kaTlmClarn kendi kaTlmlarna iliëkin karar alma Haklar yok mu &akaT, eèer seZgileri doèruy
sa, aslnda ¥oèu arTk Bugàn daHa FaZla kaTlmak isTemiyor, öyleyse Bu Haklar ZaTen Bundan eT
kilenmedi mi
"u sorular, mesleki eTik olarak adlandrlaBileCek ¥ok önemli Bir deèerler kàmesinden de Burada
BaHsedilmesi gerekTièini gösTeriyor SiyaseT veya gaZeTeCilik dànyas a¥sndan mesleki eTik TarTë
malar BiZe Tandk geleBilir anCak Bu, eèiTmenlerin de eèiTimde yaplmas ve yaplmamas gere
kenler Hakknda kendi kiëisel lisTelerini oluëTuruken deèerlendirilmeleri gereken Bir kavramdr

1.(.). D[b[h a_Å_o_ [j_Â[ ko]kd X_h [Â_jc[d oWfWh5
Kendisine oèlunu geTiren Bir kadna 'andHi ne isTedièini sorar Kadn hëeker yemeyi Brakmas
n isTiyorumv diye Cevap verir 'andHi h¥oCuèu iki HaFTa sonra Tekrar geTirv der éki HaFTa sonra ka
dn oèluyla BirlikTe geri döner 'andHi oèlana döner ve ëöyle der hêeker yemeyi Brakv Kadn
ëaëknlkla Bakar ve sorar h"unu söylemeniZ i¥in neden iki HaFTa Beklemem gerekTiv 'andHi Ce
vaplar héki HaFTa önCe kendim de ëeker yiyordumv
9ukardaki HikÊyede göràleBileCeèi giBi, Bir eèiTmen ve Bir lider olmak kiëiden ¥ok ëey Talep
eden Bir rol olaBilir KendimiZi Bir eèiTim orTamnn i¥ine yerleëTirmek, neleri savunduèumuZ,
neleri sunaBileCeèimiZ, BelirledièimiZ snrlar ve en önemlisi, dièerlerinin BeklenTileriyle nasl Ba
ëa ¥kTèmZ Hakknda Farkndalk geliëTirmek anlamna gelir
h"ir kiëi ve eèiTmen olarak, Ben Bundan Hoëlansam da Hoëlanmasam da, kamusal Bir konumda
ym ve Bir modelim $avranëlarm öèrenme sàreCi i¥in önemli Bir kaynak olaBilir "u ayn Za
manda isTedièim giBi davranamayaCaèm anlamna da geliyor éleTiëimde Bulunmamam olanak
l deèil giBi, BkZ 7ATZLAWICK VE DIèERLERI   Kendimin Farknda olmalym ve davranëmn ka
TlmClar ve sàre¥ àZerindeki eTkileri Hakknda dàëànmeliyim %Tkinlièe kaTlaBilmeliyim ve ay
n Zamanda Belirli Bir mesaFeyi korumalym Bir HelikopTerden Bakmak giBiå  élk BaëTa Bana
sempaTik gelmeseler Bile insanlara karë a¥k olmalym "aZen Hi¥ Havamda olmasam da sàrekli
olarak kaTlmClarla iliëki i¥inde olmalym êu an yorgun olmama ve Hi¥ enerJim kalmamasna
raèmen iëime odaklanmaya devam eTmeliyim "aZ Zamanlar aslnda HedeFi olmadèm Bir kZ
gnlè àsTàme ¥ekTièimi Fark eTmeliyim $ièer kaTlmClar i¥in onlara göre Hassas konular veya
genel Hayalkrklklarn yansTaBileCekleri Bir kum TorBas rolà oynuyorum ve Bu olduèunda,
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Bununla Bir ëekilde Baëa ¥kmam gerekiyor (emen Tekrar iëe giriëmeli, insanlarla, sàre¥lerle ve
sorunlarla Haër neëir olup, olaBildièinCe HZl Bir ëekilde kendime gelmeliyimv 4ANDèMZ BIR
EèITMEN BIR TARTëMA SRASNDA

#VZFOJTQFSF¸JUNFOLV»B¸ÐOÐOJ»QSPGJMJEF¸JM

*O7AG
9arm kalmë Bu Tanm sade Bir ëekilde Bir eèiTmen ve Bir lider olmann karmaëk Bir görev ve
HaTTa BaZen BunalTC Bir ië olduèuna iëareT eTmeyi ama¥lyor Kiëisel Farkndalk, sàrekli eèiTim ve
i¥inde ¥alëTèmZ, HarekeT eTTièimiZ ger¥eklik Hakknda ¥ok ¥eëiTli Bilgiler Talep eder Ayn Zaman
da ypranmaya karë raHaTlama ve eèiTimlerin ruTin Hale gelip, moTivasyonun ve ilginin aZalmas
n engelleyeCek Bir ¥eëiTlilik gerekTirir 125 Bir eèiTmen olarak kendimiZi iyi HisseTmemiZe desTek
olaCak akTiF sTraTeJileri ele alyor %Tik konusundaysa, doèru Tek Bir proFil olmadè a¥kTr "unun
la BirlikTe aëaèdaki a¥klama àZerinde dàëànàleBileCek ve TarTëlaBileCek Bir Temel saèlayaBilir

;j_a ZWlhWdWd X_h [Â_jc[d Åk p[bb_ab[h[ iW^_f ebWd X_h a_Å_ ebWhWa
jWdÚcbWdWX_b_h0
h (ayat _oyu ²renen _irisirÃ
h Kensini kensi ÀproesyonelÁ geliimine asam{t{rÃ
h Kensini _akalar{n{n ÀproesyonelÁ geliimine asam{t{rÃ
h itimin ²renenler ëõerinse olutura_ileiei risklerin ark{nsas{r ve _unlarla _aa ç{k{lmas{na
yars{mi{ olurÃ
h ilgi ve _eierilerini _akalar{yla payla{rÃ
h Kat{l{mi{lara yak{n olmak ve mesaeli surmak aras{nsa _ir senge salamay{ _eierirÃ
h Kensisi akk{nsa aç{k s²õlë ve eletirelsirÃ
h eierileri ve programlar{ soru _ir ekilse tan{t{rÃ
h 9renenlerin itiyaçlar{na kar{ suyarl{s{rÃ
h Iarolan _eierilerle uyumlu içerik ve y²ntemler kullan{rÃ
h estekleyiii ²renme ortamlar{ olutururÃ
FW_]['//)½j[dkoWhbWdcÚÅjÚh
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%èiTmenlerin iëlerini yàksek dàZeyde Bir proFesyonellikle yapaBilmeleri i¥in eèiTimle ilgili Belir
li Bir yeTerlilièe iHTiya¥ duyduklar a¥kTr "urada gen¥lik örgàTlerine önemli dereCede sorum
luluk dàëer %èiTsel eTkinliklerinin kaliTesi onlarn sorumluluèudur ve kendilerine karmaëk Bir
Toplumsal eèiTsel orTamda Bir grup Teslim eTmeden önCe, eèiTmenlerin uygun Bir eèiTim proFili
ne saHip olduklar garanTi alTna alnmaldr %èiTmenlerin kendilerini HayaT Boyu öèrenmeye
adamalar, kendi Bakë a¥larna uygun daHa ileri eèiTim olanaklarn arayp Bunlara kaTlmalar
ve eèiTimle ilgili yeni konular, TarTëmalar ve sorunlar Hakkndaki Bilgileri Takip eTmeleri anlam
na gelir
éyi Bir eèiTmenin Tanm elBeTTe olduk¥a öZneldir ve kendi deneyimlerimiZe, TerCiH eTTièimiZ öè
renme TarZlarna, eèiTmenin deèerlerine, verileCek eèiTime ve ilgili örgàTe kadar Bir¥ok eTkene
Baèldr "unu aklda TuTarak, aëaèdaki öZellikler Temel BeCerilere odaklanan Bir eèiTim màFreda
T àZerinde dàëànmek i¥in Bir Baëlang¥ nokTas oluëTuraBilir
s %èiTime kaTlanlarn onay ve kaBul gördàèànà gösTereBilme BeCerisi
s 'ruBu Bir araya geTirme ve onlar snrlamadan veya gruBa Zarar vermeden konTrol eTme Be
Cerisi
s KaTlmClarn Fikir ve BeCerilerini uyandran ve kullanan Bir öèreTim ve ileTiëim TarZ
s Konu Hakknda Bilgi ve deneyim
s Kaynaklarn Bulunmasn ve loJisTik dàZenlemelerin kolayCa yaplmasn saèlayaCak organiZas
yon BeCerisi
s KaTlmClarn sorunlarn TespiT eTme ve ¥öZme BeCerisi
s Konuya ilgili olmak ve Bunu ilgin¥ ve ilgi yaraTaCak ëekilde sunma kapasiTesi
s KaTlmClarn deèiëen iHTiya¥larna Cevap vereBileCek Bir esneklik
0RETTY VD ’TEN UYARLANMëTR

1.(.* ;Â_jc[d Hebb[h_
(ayaTmZda akTiF olduèumuZ orTamlara Baèl olarak Bir¥ok rol oynarZ SosyoloJik Tanmyla rol,
Bu rolàn eyleme dökàldàèà orTamla iliëkili olan göreli saBiT Bir davranë, deèer ve ileTiëimsel kod
kàmesidir "u yàZden örneèin evde kZ veya erkek ¥oCuk, anne veya BaBa olaBiliriZ ve normal
de Buna uygun Bir ëekilde davranrZ %èer Böyle yapmaZsak, Bu Hemen Fark edilir /kulda veya
àniversiTede öèreTmen veya öèrenCi veyaHuT Belirli Bir Tàr öèreTmen ve öèrenCi olaBiliriZ éëleri
miZde mesleki rollerimiZ genelde olduk¥a iyi TanmlanmëTr AvukaTlar Belirli Bir ëekilde konuë
maya ve davranmaya yaTkndrlar ve 7oody Allen Filmleri HariCinde aniden masaya ¥kp dans
eTmeleri BeklenmeZ AnCak Bir eèiTmen i¥in kendi rollerine iliëkin sorular Cevaplamak gà¥ ola
Bilir, ¥ànkà ¥alëTklar orTamlar ve Baëkalarnn onlardan BeklenTileri sklkla dalgalanmalar gös
Terir %èiTim sàreCi HaZrlkTan deèerlendirmeye kadar Farkl akTörlere karë Bir¥ok Farkl sorum
luluk i¥erdièinden, eèiTmen rolà olduk¥a kaFa karëTrC olaBilir ve ¥eëiTlilik arZ edeBilir "u Tàr
alT rollerden BaZlar ëunlardr Arkadaë, öèreTmen, eèiTmen, orTak, yöneTiCi, program yöneTiCisi,
dàZenleyiCi, Bàyàk aBla, 8 àlkesinden Biri, eTàd aBisi, ko¥, deneTmen, ëakaC, kaTlmC, sevgili,
dàëànàr, yldZ
"ir eèiTimde veya Baëka HerHangi Bir yaplandrlmë öèrenim sàreCinde, eèiTmenlik rolàmàZà
kendi kiëisel ve mesleki niTeliklerimiZ, BeCerilerimiZ, yeTeneklerimiZ ve ilgi alanlarmZla BirlikTe
HayaTa ge¥iririZ "u rolàn nasl HayaTa ge¥Tièini kaTlmClarn BeklenTileri ve eèiTimin kendi i¥e
rièi eTkiler %èiTmen rolà de praTikTe Bir dereCeye kadar gà¥ saHiBi olmay i¥erir 4àm Bunlar Bir
eèiTim ekiBinin, gereken proFiller ve kaTlmClarn Bilinen BeklenTileri doèrulTusunda kendi rol
lerini iëin Baënda TarTëmalar ve màZakere eTmeleri gerekTièini gösTerir
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:Ådc[d_p __d d[h_b[h
1Ã ir eitmen olarak oynas{{n{õ arkl{ roller nelerÉ Lukar{saki listesekilerle çak{{yorlar m{É
æÃ n sevsiiniõ rol angisiÉ
áÃ n sevsiiniõ rollersen _iri eksik miÉ
Ã (iç kimsenin _ilmesii giõli _ir rolënëõ var m{É
Ã ir eitim s{ras{nsa õorunsa kals{{n{õ Àveya kensiniõi õorlas{{n{õÁ için oynas{{n{õ _ir rol var m{É
ÛÃ ?olënëõë ÀrolleriniõiÁ ve _unun etkisini kat{l{mi{lar gru_uyla Àve kensi ekip arkasalar{n{õlaÁ nas{l
tart{{yorsunuõÉ
ÚÃ Kensi akranlar{n{õsan oluan _ir ortamsa otorite rolënë ëstlenmenin _elirsiõliiyle nas{l _aa
ç{k{yorsunuõÉ

1.(.5 ;Â_jc[db[h_d X_h iehkdk0 ;i[db_a
9APABILECEèINIZ EN KÚTà ëEY KENDINIZI UNUTMAKTR
,OATSE
%èiTimler, öZellikle de gen¥lik eèiTimleri siZden ¥ok ëey Talep edeBilir, yoruCu ve HaTTa sTresli ola
Bilir STres Hakknda yararl genel Bilgiler «RGàT 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZU’nda BulunaBilir 
"àyàk olaslkla HepimiZ Bir HaFTa sàren Bir eèiTim sonrasnda eve maHvolmuë durumda, kendi
miZi Belki muTlu, Belki BoëlukTa veya BaZen de ikisi arasnda Bir yerde kalmë giBi HisseTme de
neyimini yaëamëZdr KendimiZe gelmek ve normal HayaTmZla, eëimiZle veya arkadaëlarmZla
ve dànyann geri kalanyla yeniden BaèlanT kurmak i¥in Her Zaman olamasa da Birka¥ gàn Ta
Til yapmay memnuniyeTle karëlarZå
%èiTim dànyasnn i¥inde olmak saBaH 9dan akëam 5e kadar sàren klasik Bir ië deèildir %èiT
menler ekiBi i¥in Bu sklkla gànàn Bir ¥alëma kaHvalTsyla Baëlamas ve geCe yarsna yakn Bir
saaTTe, sosyal Bir eTkinlik veya parTi srasnda veya sonrasnda sona ermesi anlamna gelir
'enellikle eèiTimlerin Herkesin Bir arada Hem öèrendièi Hem yaëadè Bu yapay oTam, öèrenim
sàreCi a¥sndan ¥ok desTekleyiCi olaBilir ¥ànkà kaTlmClara BirBirleriyle sàrekli ileTiëimde kal
ma, BirlikTe Formel ve enFormel Zaman ge¥irme olanaè verir /rganiZasyon iëleri ve eèiTim prog
ramnn kendisiyle ilgilenmenin yan sra, Bir de kendimiZi Bu sàreCin i¥ine sokmak, eèiTmenin
Tàm Zamann ve enerJisini alan Bir ië Haline geleBilir
$ièer TaraFTan, ¥alëmakTa olan Bir eèiTmen sadeCe eèiTimin iëleyiëinden ve snrlar daHilinde ka
TlmClarn esenlièinden deèil ayn Zamanda yapTè iëin kaliTesini koruyaBilmek ve arTTrmak
i¥in kendisini ve enerJi seviyesini korumakTan da sorumludur
%èiTimin önCesinde, srasnda ve sonrasnda eèiTim HayaTn daHa kolay Hale geTiren yollar vardr
Aëaèdaki sorular eèiTim srasnda ve BirBirini Takip eden oTurumlar önCesinde kendiniZe Bakma
nZ i¥in kiëisel Bir konTrol lisTesi olarak göràleBilir
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>WoWjÚAebWobWÅjÚh ÃfkbWhÚl[ JWli_o[b[h
&¸JUJNzODFTJOEF

h u eitim için ne tër çevresel koullara itiyai{m var Àatmoserp raatl{kp kiisel
õamanp spor ve o_ilerp yiyeiekÁÉ
h 'erçekten eitime osaklana_ilmek ve _aka ilerin sikkatimi sa{tmas{n{
engellemek için s{ar{ sënyasaki angi konular{ À²rgëtëmp pro elerim v_ÃÁ
akl{msan ç{karmal{ veya _akalar{na sevretmeliyimÉ
h

er eitim s{ras{nsa Àçok aõlaÁ alkol veya sigara içtiimi ark esiyorsamp stresimi aõaltmak için _aka angi alternati strate ileri kullana_ilirimÉ

h Kensimle _irlikte nas{l _ir ÍyëkÎ Àsal{k sorunlar{ veya kiisel sorunlarÁ ta{yorumÉ unlar{ ÀekiptenÁ kiminle paylaa_ilirim ve eitim s{ras{nsa ne tër _ir
sestee itiyai{m varÉ
h =rogram iklime uygun mu ayarlam{ ve yeterinie ara Àatta siesta olana{Á
_ulunuyor muÉ
&¸JUJNTÐSBTÐOEB

h

itim s{ras{nsa nas{l iyi uyuya_ilirimÉ À rken gisinp osay{ ve uygunluunu
kontrol esinÙ gërëltëlë ola_ileiek yerlere yak{n m{É ier strate ilero Kulak
t{kai{ kullan{np kensi yast{k ve yorgan{n{õ{ g²tërënp stresliyken raatlama
teknikleri kullan{nÁ

h

itim s{ras{nsa ve mekSna ilikin k{sa s²nemli aõ{rl{klarsa kimlersen yars{m
almal{y{mÜõÉ ÀKiilerp malõemelerp kitaplarp mesyaÁ

h Akamlar{ _o vakite saip olmay{ ve saa aõla uyuya_ilmeyi garanti alt{na
almak için eki_imseki i arkasalar{mla akamlar{n sorumluluunu nas{l paylaa_ilirimÉ
h esenenp kal_en ve ruen iyi issetmek için angi yiyeieklere ve _o vakit
etkinliklerine itiyai{m varÉ
&¸JUJNTPOSBTÐOEB
(FOFMLPOVMBS

h

imleÜarkasalar{mla ve sënyan{n geri kalan{yla nas{l _alant{sa kala_ilirimÉ

h Kensi ²renme sëreiimi ve mesleki geliimimi nas{l sëõenlesimÉ
h

itim port²yëmseki ÏeskiÐ ve ÏyeniÐ konular aras{nsaki sengeyi nas{l
seerlensiriyorumÉ

h @on _ir y{l içinse kar{lat{{m Ï_asitÐ ve Ïkarma{kÐ eitim _al{klar{n{ ve
kat{l{mi{lar{ nas{l seerlensiriyorumÉ (angi alanlarsa kensimi çok aõla õorluyorum ve ne õaman _unun tersi s²õ konusuÉ
h 3e õaman _ir kat{l{mi{p ne õaman _ir liser ola_ilirimÉ u tër surumlarsa kensimi nas{l issesiyorumÉ
h

itmen olarak çal{mam ve yokluum ²õel ve mesleki ayat{msa _irlikte
olsuum kiilere ne iase esiyorÉ u aç{sanp ²semeye aõ{r olsuum ve ²sesiim _eseller neÉ akalar{n{n ²semek õorunsa kals{{ _esel neÉ

h Kas{n ve erkek _irçok kiiylep olaans{{ koullarsa kar{lamam eimseÜsevgilimse ne gi_i anteõilere ve korkulara nesen oluyorÉ rotiõm ve iinsellikle
nas{l _aa ç{k{yoruõÉ Àlikiler akk{nsa ÃáÃÐe _ak{n{õÁ u ve _enõeri konular
ve korkular akk{nsa nas{l konuuyoruõÉ
h Arkasa çevrem nas{lÉ al{ma ortam{m s{{nsaki arkl{ gruplarla veya arkasalarla ne kasar s{kl{kla _alant{ya geçiyorumÉ
h Oor mesleki surumlar{ ve ÀkiiselÁ sorunlar{ kiminle paylaa_ilirimÉ
h @on aylarsa mesleki etkinliklerimle ilgili olamayan neler yapt{m ve okusumÉ
h 'erçekten kensim için ariayaiak ne kasar õaman{m varÉ Aileme veya eimeÜ
sevgilimep iimep kat{l{mi{lara ve sier kiilere olan yëkëmlëlëklersen sonra
_ana kalan õaman var m{É
h (ayat tarõ{msa spor ve _o õaman etkinlikleri ne kasar ²nemliÉ eslenmeye
nas{l yakla{yorumÉ Dyar{i{lar{np yasal olan veya olmayan uyuturuiular{n
ayat{msaki yeri neÉ
h a{ms{õ çal{an _ir eitmen olarak ayat{m{ sërsëre_ilmek için ne kasar
para kaõanmam gerekiyorÉ unu ak{lsa tutaiak olursamp çok aõ para ve _ana
sëõgën ²seme yapamayan çok say{sa iveren için çok aõla m{ çal{{yorumÉ
unun para yerine _ana ne gi_i _ir getirisi varÉ
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&H[FSTJ[/FGFTBMNBWFSBIBUMBNB
STresin neFes alp vermemiZ àZerinde Bàyàk Bir eTkisi vardr sTresliyken neFesimiZ dàZensiZleëir,
dàZleëir, göèsàn àsT ksmndaki kà¥àk Bir Bölgeyle snrl kalr ve Bu yàZden dàZgàn Bir ëekilde
neFes alp veremeyiZ "unun sonuCunun ne olduèu a¥kTr "edenimiZin Bàyàk ksm sàrekli ge
rilim alTnda kalr «èrenmesi ¥ok kolay olan ve Belki suyun alT dënda Hemen Her yerde yapla
Bilen aëaèdaki egZersiZ Bu BelirTiye odaklanr 4emel ilke neFes vermenin kalp aTëlarmZ yavaë
laTTè, neFes almannsa HZlandrdèdr
-- NEFES ALMA
1 2 saniye kadar karn Bölgesinin alTna doèru neFes aln 'öèsànàZà geniëleTmeden Burnunu
Zu kullann, i¥eri giren Havann verdièi Hisse odaklann
2 4 saniye kadar neFes verin, neFes verdikTen sonra karn kaslarnZ kullanarak akCièerleriniZ
den dëar daHa FaZla Hava iTmeye ¥alën
3 2 saniye neFessiZ kaln
4 "irden à¥e kadarki admlar Tekrar edin 1 neFes döngàsà en aZ alT Tekrardan oluëmaldr Ay
rCa diliniZin, diëleriniZin ve ¥eneniZin raHaTlamasna da dikkaT gösTerin 
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"u serideki eèiTim klavuZlarndan Bir Tanesi Say 4 Tamamyla gen¥lik eèiTimleri kapsamnda
kàlTàrleraras eèiTim konusunu ele alyor "ununla BirlikTe, Bu eèiTim klavuZu da BaZ a¥lardan
ayn konuya eèiliyor "aëka Bir deyiële, Bu kiTaBn Tamam kàlTàrleraraslk FelseFesini Benimsiyor
ve eèiTimle ilgili ¥eëiTli eTkenlere Bu Temel ilke àZerinden yaklaëyor 9aZarlara göre kàlTàrlerara
s öèrenme Bir aTölye ¥alëmasnda veya yaèmurlu Bir Sal akëam yapTènZ Bir ëey deèildir yi
ne de Belirli program Bölàmleri i¥inde Bu konuyu ele almann önemli ve yararl olduèu a¥kTr 
5luslararas gen¥lik ¥alëmalarn HarekeTe ge¥iren Bir siyasi FelseFe, TarTëmasZ Her an var olma
s gereken Bir eèiTim uygulamas ve öZellikle eèTimCinin kendi kendisini deèerlendirmesini ve Te
mel BeCerileri geliëTirmesini Talep eden Bir Bilgi BàTànàdàr 'irië Bölàmànde alT ¥iZildièi giBi,
Bu, Farkl Bölàmleri okurken aklda TuTulmas gereken Bir nokTadr ve kàlTàrleraras öèrenme Bu
yaynn Baëka Bölàmlerinde de a¥k Bir ëekilde ele alnmakTa "u Bölàmàn amaC Bir par¥a ¥ok
saTan Bir romann arka kapak yaZs giBi eèer varsa Temel Fikri vermeye ve okuyuCuyu kapaèn
i¥indekilere Bakmaya Teëvik eTmeye ¥alëyor «èrenme Bu kaynaèn Baëka Bir Bölàmànde ele
alnyor 421 3 , anCak kàlTàrleraras öèrenmeyi ele almak Bir nokTada en TarTëmal kavram
olan @kàlTàr ile Boèuëmay gerekTiriyor
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1.).1 Abjh
éëin doèrusu, kàlTàr karmaëk ve TarTëmal Bir kavramdr #liFFord 'eerTZ ànlà ¥alëmas +àLTàRLERIN 9ORUMLANMASnda kàlTàrà @a¥klamaya ¥alëan Bir¥ok ¥alëmann kesinlik arayëna girdik
¥e daHa FaZla muèlaklk yaraTTèna dikkaT ¥eker "u, kàlTàrà Tanmlama giriëimlerinin kendisinin
kàlTàrel olarak àreTildièini savunan *aCQues $emorgon ve -arkus -olZun da Tekrarladè Bir
ger¥ekTir "u BariZ anCak Temel niTelikTe Bir ilkedir éngiliZ yaZar 2aymond 7illiamsn !NAHTAR
+ELIMELERde gösTerdièi giBi, kàlTàr kavramnn kendisi Bir TariH¥eye saHipTir ve Bu nedenle kàl
Tàre Bilimsel Bir varoluë ëekli olarak deèil, Bunun yerine yaëam ëeklimiZi kavramsallaëTrmann
Toplumsal olarak inëa edilmië yolu olarak yaklaëlaBilir
KàlTàre Bu ëekilde yaklaëmak Terimin derin yer eTmië iki Tanmn sarsmëTr KàlTàr sklkla Bir
Toplumun, ya da daHa neT Bir iFadeyle Bir ulusun sanaTsal àreTimini deèerlendirmeye yönelik Bir
anlama saHipTir «Zàndeki se¥kinCilik ve Temsil eTTièi Toplumsal oToriTe nedeniyle Bu Tanm ¥ok
¥a eleëTirilmiëTir 9aygn kaBul gören Baëka Bir Tanm, kàlTàrà eèiTimli kiëiler TaraFndan ve nor
malde de "aTl kàlTàr BilimCileri TaraFndan a¥klanmaya ve analiZ edilmeye a¥k Bir yaëam ëek
li olarak gören anTropoloJik kàlTàr anlayëdr "enZer ëekilde Bu yaklaëm da kàlTàrel inCeleme
lerin @dönàp Bu uygulamalar inCelemesi ve kàlTàrleraras karëlaëmalarda var olan Tanmlama
oToriTesinin vurgulanmas sayesinde eTkisini kayBeTmiëTir
KàlTàràn gànCel Tanmlar ilgili kuramlara iliëkin daHa genië Bir TarTëma i¥in BkZ +àLTàRLERARAS «èRENME %èITIM +LAVUZU s 14 19 kàlTàrà insann donanmnn ¥alëmasna olanak veren ya
Zlm olarak inCelemeye yoèunlaërken, Bir TaraFTan da Bu yaZlm pakeTinin ger¥ek eTkisinin ne
dàZeyde olduèunu TarTëmakTadr "u yaZlm Bir kàlTàrlenme sàreCiyle yàklenilir deèerleri, ge
lenekleri, normaTiF sTandarTlar, saèduyu anlayëlarn ve semBolik ¥evreyi, Bu orTamda eTkili olan
FakTörler àZerinden okuma BeCerimiZi i¥selleëTiririZ "aëka Bir deyiële, ger¥eklièi yorumlamay ve
Bunun Hakknda ileTiëimde Bulunmay, maruZ kaldèmZ ve BiZi ëekillendiren ger¥eklik àZerin
den öèreniriZ KàlTàrlenme yoluyla öèrenme olduk¥a doèal Bir sàre¥Tir, sklkla neFes alp ver
mekle kyaslanr geliëigàZel ve öZnel anlamlar, BaèlanTlar ve Farkllklar BiZim i¥in gàndelik Ha
yaTTa kullanaCaèmZ normal yaZlm Haline gelir
"ununla BirlikTe, kàlTàrden kapal Bir sisTem ve kàlTàrlenmeden BasiT, yaygn Bir sàre¥ olarak
BaHseTmek yanlTCdr KàlTàrel Bir varlk olarak, kendi kàlTàrànàZe Bir eTikeT koyulup koyula
mayaCaèn kendiniZe soraBilirsiniZ "unu yapmak BiZi eTkileyen Tàm sàre¥lerin uyum i¥erisinde
olduklarn ve BiZim deneyimsel varlklar olarak iTiraZ eTmedièimiZi, TarTëmaya a¥madèmZ
varsaymay gerekTirir KàlTàràn sadeCe ulusal kàlTàrlerle BaèlanTl olduèu sklkla iFade edilir
anCak yalTlmë, görànàëTe TekTip olan uluslarda Bile, önemli eTkileri olan, Farkllk ve ¥eëiTlilik
yaraTan Bir¥ok eTken Bulunur Kàreselleëen Bir dànyada, Bu Tàrden ulusal Baèlamlar Hayal eT
mek ve sàrdàreBilmek giderek Zorlaëyor "enZeri göràlmemië insan HarekeTlilièi ayrCalkl ki
ëilerin TuriZm HarekeTlilièinden, Zorunlu gö¥ FelakeTine , kàresel ileTiëim sisTemleri, arTan ekono
mik Baèlar ve giderek geniëleyen uluslararas ve kàresel sisTemler, laF dolandrmadan söylersek
BirBirimiZi görmeZden gelmememiZi ZorlaëTryor énsanlarn maruZ kaldè kàlTàrel eTkilerin da
èarCè sàrekli olarak Bàyàyor ve BaZ yaZarlar MELEZLEëME sàre¥leri yoluyla dànyann à¥àNCà
KàLTàRLERin geliëimine Tanklk eTTièini ileri sàràyorlar 9ani, insanlarn, nesnelerin, Fikirlerin ve
imgelerin sàrekli akë ve karëlaëmas, geleneksel ulus, aile, eTnisiTe, din ve BenZeri BelirTe¥leri
aëan kàlTàrler yaraTyor
5luslararas gen¥lik seminerlerine Bir¥ok a¥dan Bu göZle BaklaBilir KaTlmClar Farkl ëekiller
de kàlTàrlenmiëlerdir, anCak yine de orTak Bir¥ok nokTalar olduèunun alTn ¥iZmek gerekir Te
mel ilkeler, deèerler, eèiTim sermayesi Tàrleri, gen¥lik alTkàlTàrà HayaT TarZlar, örgàTsel kàlTàrler
ve siyasi inan¥lar n Bu lisTe ¥ok FaZla uZaTlaBilir
"u nedenle, kàlTàrler var olsa Bile, insanlar veya kendimiZi sadeCe Tek Bir kàlTàrle eëiTleme Fik
ri olduk¥a TarTëmaya a¥kTr  ki o da Bu kàlTàrà TanmlayaBileCeèimiZi ve Farkl klan snrlarn
BelirleyeBileCeèimiZi varsayarsak Kimlik kavram Bu kàlTàrel ¥eliëkilere kendi deneyimlerimiZle
iliëkili olarak yaklaëaBilmemiZe olanak verir &arZ edin ki Bir 2us BeBeèisiniZ -aTruëka ve ken
di i¥iniZden Baëka Bir BeBek daHa àreTmek i¥in sonsuZ olanaèa saHipsiniZ Kendi kimlièiniZ i¥in
önemli olan eTkenleri Temsil edeBilmesi i¥in Bunlardan ka¥ Tanesine iHTiyaCnZ olur $aHa ileri
de göreCeèimiZ giBi, kimlik àZerinde kaFa yormak, kàlTàrleraras öèrenmenin önemli Bir unsuru
dur "u nokTada, Bu kuramsal TarTëmalar eèiTim Baèlam i¥inde dàëànmek Faydal olaCakTr
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1.).( Abjh" A_cb_a l[ ;Â_j_c
(er eèiTimCinin yàZ yàZe kaldè Zor Bir soru vardr Bir durum ne Zaman kàlTàrden kaynakla
nr &arZ edelim ki -iguel sàrekli olarak ana oTurumlara ge¥ kalyor kàlTàrleraras duyarllèa
saHip Bir eèiTmen Buna nasl Tepki gösTerir -iguelin gàneyli Zaman yöneTimi anlayën kavra
yarak Hoëgöràyle gàlàmser mi, yoksa Bunu TemBel Bir öèrenCinin isyan HarekeTi olarak okur ve
Her Zaman vakTinde gelen, koCaman saaTler Takan KuZey Avrupallarn gösTerdièi sayg ve Baèl
lè gösTermesini mi Talep eder "unun kliëe ve sTereoTipik Bir örnek olduèu a¥k, ama BaZ nok
Talar aydnlaTyor Bilgiyi Bu Baèlamda yorumlama ve deèerlendirme gereèi, Bunu var olan Bil
gimiZ, deneyimimiZ ve kàlTàrel enFormasyonumuZa dayanarak yapmamZ ve kàlTàrel varlklarla
gruBun evrilen i¥ kàlTàrà arasndaki eTkileëimi TarTëma gereèi 4arTëma sorusu "ir eèiTim gru
Bunun Bir kàlTàrà var mdr ve eèer varsa, Burada Hangi kàlTàr anlayë kullanlmaldr  -igu
el kendi ama¥lar doèrulTusunda var olduèunu Bildièi sTereoTiplerle Bilin¥li olarak oynuyor ola
Bilir "u da insanlarn kendilerini i¥inde Bulduklar Baèlama göre roller oynadklar ve kàlTàrle
rini Farkl ëekilde iFade eTTikleri nokTasna iëareT ediyor "ununla iliëkili olarak, insanlarn ¥okkàl
Tàrlà Bir orTamn BelirsiZlikleriyle Baëa ¥kmann Bir yolu olarak sklkla kendilerinden Beklenen
kàlTàrel rollere Bàràndàkleri iddia edilir
"u sàre¥ler eèiTimin öngöràlmesi màmkàn Bir nokTasnda Baëlar n insanlarn karëlaëTè anda
s 9aknlarda kaTldènZ uluslararas Bir eTkinlik dàëànàn "aëkalaryla TanëTènZda, kendi
kimlièiniZi ve kàlTàrleri yaëama ëekliniZi nasl Temsil eTTiniZ 'iydièiniZ kyaFeTler, yapTènZ
ëakalar ve kendiniZ Hakknda Bilgi verme HZnZ àZerinde dàëàndànàZ mà "u kiëiden kiëiye
deèiëiklik gösTerdi mi 'rup i¥inde rolleriniZin geliëimini iZleyeBiliyor musunuZ 2us BeBekle
riniZin Hangileri aleniydi ve Bu seminerin Hangi aëamasnda oldu
Kendi kimlièimiZi Temsil edië Bi¥imimiZle Baëkalarnn BiZimle ilgili yorumlarn konTrol eTmeye
¥alësak da, BiZim Baëkalarn nasl yorumladèmZa kaFa yormak Bunda ne kadar Baëarl olaBi
leCeèimiZi BiZe gösTereBilir
s "u Bölàmàn Baëlarnda, kàlTàre iliëkin Bir BenZeTme olarak yaZlm kullanmëTk 'en¥lik ¥a
lëmalarndan iyi TandènZ BaZ insanlar dàëànàn /nlarla ilk TanëTènZda, ¥ok ksTl iliëki
ve Bilgiyle onlar @okuyaBildiniZ mi Kendi yaZlmnZ siZe Hangi sTereoTipleri ve yorum kaTe
gorilerini sundu "u yorumlardan deèiëmeden kalan oldu mu /nlarn siZi nasl okuduèunu
anlayaBildiniZ mi ve anlayaBildiyseniZ, Bu yorumlara uymaya veya onlar gà¥lendirmeye ¥alë
TnZ m
"u kimlik màZakeresi sàre¥leri kàlTàrel grup dinamiklerini anlamann merkeZinde yaTar Karma
ëk sosyo kàlTàrel ge¥miëlere saHip kiëiler BirBirlerini ayn anda Hem yansTr Hem de yorumlar,
kendimiZi ve dièerlerini Tanmlamaya ¥alërZ "ir Boëluk i¥inde var olmaya alëk olmadèmZ
dan, elimiZdeki asgari Bilgiyle öèrenilmië karëdakini okuma yaplarn kullanrZ &ransZ Top
lumBilimCi 2oland "arTHes Bir Toplumda iëareTlerin gösTerge ve ¥aèrëm dàZeyleri olduèunu sa
vunur "öyleCe, Bir sandalye gördàèàmàZde, Bu aklmZa sadeCe Her gàn gördàèàmàZ sandalye
yi geTirmekle kalmaZ, ayn Zamanda ëimdiye kadar gördàèàmàZ, BildièimiZ, Hayal eTTièimiZ, às
Tàne oTurduèumuZ, neFreT eTTièimiZ Tàm sandalyeleri ¥aèrëTrr "enZer ëekilde, kaTlmClardan
gelen karmaëk iëareTler, Bunlar Haklarnda neredeyse Hi¥ Bilgiye saHip olmamamZa veya ¥ok aZ
Bilgiye saHip olmamZa karën, annda yorumlanaBilir STereoTipleëTirme karmaëklkla Baëa ¥k
mann Bir yoludur sorun yaZlmmZa yeni veya BildiklerimiZe meydan okuyan Bilgiler girdièi
durumlarda orTaya ¥kar
"u durumun vurguladè Baëka Bir konu, sàrekli olarak kàlTàrel enFormasyonla ileTiëim kuruyor
olmamZdr ¯sTelik ileTiëimin olduk¥a eTkili Bir Bölàmà, konuëma dilinin dënda ger¥ekleëir An
Cak insanlar ayn dili konuëTuklarnda da BenZer kàlTàrel sàre¥ler ger¥ekleëeBilir $il de gösTer
ge ve ¥aèrëmla ¥alër, Bu yàZden Bir grup orTak Bir kelime daèarCè paylaësa daHi, Bu kelime
daèarCè Belirlenmesi olduk¥a gà¥, örTàk, kàlTàrel ve kiëisel ¥aèrëmlara saHip olaBilir énsanlar
adaleT Hakknda TarTërken, demek ki söZkonusu olan sadeCe Farkl adaleT anlayëlarna saHip ol
malar deèildir, ayn Zamanda adaleT kavramn kullanmay ne ëekilde öèrendikleri de Bir dil Top
luluèundan dièerine Farkllk gösTereBilir
9orumlama Her Zaman Bir ¥eëiT deèerlendirmeyi de i¥erir "unun iyi Bir örneèi insanlarn moda
TarZlarn yorumlayëmZdr "u sadeCe ;yaZlmmZa= Tek Bir Bilgi hindirmemiZiv saèlamakla kal
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maZ, Bunlar ¥eëiTli ëekillerde deèerlendiren Bilgileri de indiririZ, örneèin kaZTlmë Bir kaFa 4aë
dèmZ ¥aèrëmlar sadeCe TaraFsZ iliëkilendirmeler deèildir, ayn Zamanda eTraFmZdaki dànya
ya iliëkin deèerlerimiZle BaèlanTldr KàlTàrel yaZlmlarmZ önyarglar i¥erir yani ksTl Bilgi
àZerinden yargda Bulunma olaslèn "unu Tekrar Bir seminer orTamnda dàëànàn élk BaëTa ne
Tàr insanlara karë ¥ekim duyuyorsunuZ ve neden Kimlerin peëine asla dàëmàyorsunuZ
êimdiye kadar Bu Bölàmde Bir araya gelmië Bir grup i¥indeki en genië anlamyla kàlTàrel olarak
deèerlendirileBileCek eTkenler ele alnd Ayn Zamanda Bu kàlTàrel Tepki kalplarnn önCeden
Belirli olmadèn, gruBun kendisinden önemli öl¥àde eTkilendièini HaTrlamalyZ STuarT (all
gruplar hsöylemsel yaplarv olarak adlandrrken insanlarn kimliklerinin Farkl yanlarnn n 2us
BeBeklerininn, Baèlama, grup yaëamna, sàreCin Hangi nokTasnda olunduèuna ve BenZerlerine
Baèl olarak BirBiriyle Farkl iliëkiler àZerinden anlamlandrlmasndan BaHseTmekTedir KàlTàrà
màZdeki ve kimlièimiZdeki önemli unsurlar saBiT Bir sralama i¥inde deèildir, durumu yorumla
ma ëeklimiZe ve yorumlarmZn kaBul göreCeèini ve deèerli BulunaCaèn Hissedip HisseTmedièi
miZe Baèl olarak önem sralar deèiëeBilir «rneèin, Farkl eèiTimlerde ayn BaëlkTa ger¥ekleëen
TarTëmalar dàëànàn KaTklarnZ, FikirleriniZ ve konumunuZ nasl Farkllk gösTerdi SiZCe Buna
kaTks olan neydi

1.).) Abjhb[hWhWiÚzÂh[dc[5
'enel anlamyla kàlTàrleraras öèrenme kàlTàrel durumlarn karmaëklèna verilen FelseFi ve
eèiTimsel Tepki olarak göràleBilir 9ukarda TarTëlan sàre¥le ilgili olarak aklda TuTulmas gereken
Bir nokTa, kàlTàràmàZàn, Her ne ëekilde anlarsak anlayalm, Toplumsal ger¥eklièi normal ve do
èal olarak yorumlayp deèerlendirmemiZi meëru kldèdr énsanlar yorumlamay erTeleyerek ya
ëamaZlar Her gàn inanlmaZ mikTarda kàlTàrel Bilgiyi yorumlar ve iëleriZ ve Bunu anCak yoruma
iliëkin ¥er¥evelerimiZe derinden gàvenerek yapaBiliriZ &ARKLLK VE DIèERLERI anCak Bu kesinlik
i¥erisinde olumsuZ olarak yorumlanaBilir, HaTTa TeHdiT olarak göràleBilir "u sàre¥lerin iëledièini
görmek i¥in eTraFmZdaki Toplumun daHa uZaèna BakmamZa gerek yokTur
KàlTàrleraras öèrenme, 'eorg ,iCHTenBergin iFade eTTièi giBi h'er¥ek FelseFe sisTemi ve ger¥ek
koZmos sisTeminin Her ikisi de 0rusyadan ¥ksayd, Bu TuHaF olurduv ëeklindeki Bakë a¥sna
BenZer ëekilde iëler é¥inden ge¥TièimiZ eèiTim ve i¥inde yaëadèmZ daHa genië Toplumlar koZ
mosun ger¥ek sisTemine iliëkin derinlemesine yerleëmië ¥eëiTli kavramlarn sàrekli olarak BirBir
leriyle Temas Halinde olmasn saèlar KàlTàrleraras öèrenme ise, doèallaëTrlmë deèerlerimiZin
ve yorumlarmZn merkeZi niTelièine meydan okumaya ¥alër ve BeraBerinde Baëka deèerleri Bi
lin¥li Bir ëekilde öèrenme olaslè saèlamaya ¥alër "aZlarna göre kàlTàrleraras öèrenme yö
neTimle ilgili Bir konudur usTalk isTeyen yurTdë görevlerinde veya ië dànyasndaki karëlaëma
larda yol yordam Bulma olanaè vermekTir ÚRNEèIN BKZ 'UIRDHAM   'en¥lik alannda kàl
Tàrleraras öèrenmeye sklkla kàlTàrleraras sàrdàràleBilir ve kaTlmC Toplumlar inëa eTmeye
iliëkin siyasi Bir proJenin Bir par¥as olarak ve uluslararas eèiTimlerde orTaya ¥kan sàre¥lerden
FaydalanmamZ saèlayan Bir eèiTim söylemi olarak yaklaëlr Soru KaTldènZ ulusal eèiTimler
a¥sndan Bu analiZlerin ne kadar anlaml
$aHa ilerideki Bölàmlerde 325 kàlTàrleraras eèiTmenler olarak kendimiZ Hakknda dàëànme
nin yollarn, geliëTirilmesi gereken yaklaëmlar ele alaCak ve kàlTàrleraras yönTemleri TarTëaCa
èZ Aëaèdaki TaBlo kàlTàrleraras orTamdaki Bir eèiTmenin dikkaTe almas gereken BaZ eTkenle
ri lisTeliyor ve Bunlar daHa genel eèiTim BeCerileriyle iliëkilendiriyor (em i¥ göZlem Hem de eèi
Tim programlarnZn i¥erièi àZerinde dàëànàrken Faydal olaBilir
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#JMHJ

h Këltërleraras{ sëreçler ve olgular akk{nsa ark{nsal{kÃ
h Këltërleraras{ ²renmeo Këltërleraras{ geliimin olas{ aamalar{n{ anlamakÙ
kilit kavramlara ve yeterliliklere yak{nl{kÃ
h Këltërleraras{ eitimo
 Basar{m konular{o 5turump gënlëk ak{ ve program tasar{m{Ã
 9renenlerle ilgili konularo @{kl{kla _elirsiõ olan _ir ortamsa ²renmek ve
_unun ²renen kiinin këltërel kimliiyle ilikisiÃ


itmenlerle ilgili konularo Kensi këltërel kimliinep kensi gëçlëklerip
õay{{klar{p teriileri ve k²r noktalar{na ilikin iç g²õlemÃ

 çeriko Këltërleraras{ ²renme ve iletiimin merkeõi nitelikteki kuramsal
y²nlerine ilikin _ilgip _unun eitim ortam{na uyarlana_ilir olup olmas{{n{
seerlensire_ilme _eierisiÃ


&¸JUJNTSFDJ
CFDFSJMFSJ

itimsel yakla{mo 9renen kiilerin këltërel geçmilerinep ²renme
tarõlar{na ve eitim amaçlar{na uyarlanm{ olmas{Ù ilgili eitim y²ntemlerine ve _unlar{n uygun s{ralamas{na ilikin _ilgiÃ

h eitlilik eitimi konular{o 5lumlu grup ilikilerini tevik etmek için gëç ilikilerip {rkç{l{kp _ask{ ve sosyo-ekonomik eitsiõlik konular{n{ ele almak.
h 9rgët ve ²renii itiyaçlar{ analiõio 9rgëtën ve kat{l{mi{lar{n motivasyonlar{p
²renme tarõlar{p grup yap{s{na Àkëltërel geçmip toplumsal iinsiyet v_.Á g²re
itiyaçlar.
h

itim tasar{m{
 Amaçlar ve eseer Àitiyaç analiõine g²reÁ.
 çeriko Amaçlarlap itiyaçlarla ve grup yap{s{yla ilikili.
 =rogram tasar{m{ ve y²ntemo L²ntemlerin kat{l{mi{lar{n ²renme tarõlar{na
ve itiyaçlar{na g²re seçimi ve s{ralamas{.

,J»JTFMCFDFSJMFS

h =rogram{n uygulanmas{o =rogram{ sunmakp eitmen rolleri ve grup sinamikleri akk{nsa ark{nsal{kp yeterli ²n _ilgilensirme.
h =rogram seerlensirmesio Dygulama s{ras{nsa ve sonras{nsa.
h ilisel ve savran{sal esnekliko Leni sëënmep savran{ ve etkileim ekillerine
uyum salama _eierisi.
h Këltërel kimliko Kiinin kensi këltërel kimliine Àve ilikili seerlerp tav{rlarp
inançlarp iletiim tarõlar{ ve savran{ kal{plar{naÁ ilikin gelimi _ir anlay{.
h elirsiõlie kar{ og²rëo itimse ve kat{l{mi{larla _irlikteyken ²ng²rëlemeyeiek surumlarla ve tart{mal{ tan{mlarla _aa ç{ka_ilme _eierisi
h @a_{r.
h evk ve _al{l{k.
h

tkileim ve iletiim _eierileri Àekip çal{mas{ sailÁ.

h Leni seneyimlere ve insanlara aç{k olmak.
h

mpati.

h @ayg{.
h
5FLOJLCFDFSJMFS

spri anlay{{ Àve këltërleraras{ ortamlarsa espri yapman{n karma{kl{{na
ilikin ark{nsal{kÁ.

h @unup g²rselletirme ve _elgeleme akk{nsa kuramsal ve pratik _ilgi.
h '²rsel sestek Àtepeg²õp kS{t tataÁ kullan{m{.
,ANDIS VE "HAGAT ’DAN ALNTLANMëTR
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:Ådc[d_p __d d[h_b[h
1. 9nemli _ulsuunuõ ve listese eksik _ulsuunuõ _ir _eieriÜyeterlilik ekleye_ilir misiniõÉ
æ. Kensi këltërleraras{ ²renme sëreiiniõe nas{l yakla{yorsunuõÉ
á. Lukar{saki ta_lo _ir siõi kiisel yeterlilik s{ral{yor. unlar asil mip ne sëënëyorsunuõÉ u nitelikler
için eitim al{na_ilir miÉ
. itmenlerin sërekli olarak eitim almas{ gençlik ²rgëtënëõ için ne kasar ²nem ta{yorÉ al{klara
kim karar veriyorÉ Këltërleraras{ ²renme nas{l ele al{n{yorÉ
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2.1bPLLMUSM&LJQbBMÐ»NBTÐ
(.1.1 D[Z[d eaabjhb X_h [a_fj[ WbÚÅcWbÚ5
0ek ¥ok eèiTim eTkinlièi Tek Baëna ¥alëan Bir eèiTmen TaraFndan HaZrlanr, yàràTàlàr ve deèer
lendirilir %èiTmenin o Belli kurs i¥in gereken deneyim ve yeTerlilièe saHip olmas koëulu alTnda,
Böyle Bir iëleyiëin avanTaJlar vardr %èiTmen gerekli kararlar alaBilir ve kendi yaklaëmna ve ¥a
lëma riTmine uygun TuTarl Bir ders yaps ve yönTemi oluëTuraBilir $ièer TaraFTan, Bir ekip i¥inde
¥alëmak Zaman ve enerJi alr énsanlar Farkl Fikirlere ve ¥alëma ëekillerine saHipTir, BirlikTe ¥alë
ma sàreCi yoruCu ve sinir BoZuCu olaBilir, sonu¥ kaoTik ve perFormansn kaliTesi TuTarsZ olaBilir
"unlara raèmen, uluslararas veya ¥okkàlTàrlà Bir kaTlmC gruBu i¥in Bir eèiTim kursu dàZen
lerken, sorumluluèu ¥okkàlTàrlà Bir eèiTmen ekiBine Teslim eTmek i¥in ¥ok saèlam gerek¥eler
vardr
&arkl alTyaplara ve ¥ok ¥eëiTli deneyimlere, yaklaëmlara, Bakë a¥larna ve Fikirlere saHip olan
insanlarla Bir ekip i¥inde BirlikTe ¥alëmak elBeTTe daHa FaZla anlaëmaZlk ve TarTëmaya neden
olaBilir ve Farkl alg ve davranë ëekillerine karë daHa FaZla esneklik, Hoëgörà ve a¥klk gerek
Tirir "aëkalarnn Bakë a¥larn anlamak ve ödànde Bulunmak i¥in ¥aBa gösTermeyi gerekTirir
%kiBin dinamikleri eldeki iëe odaklanlmasn engelleyeBileCeèinden, kàlTàrleraras ekip ¥alë
mas eTkin olmayaBilir "ununla BirlikTe iyi dàëànàlàr ve yöneTilirse, Farkl ekip àyelerinin kay
naklar ve yeTerliliklerinin BirBirlerini Tamamlamas sayesinde Zengin ve yaraTC Bir sàre¥ ile gö
revin ve HedeF gruBun karmaëklèna uygun sonu¥lar orTaya ¥karr (eyeCan veren, HarekeTe
ge¥iren ve olduk¥a eTkin Bir sàre¥ olarak kàlTàrleraras ekip ¥alëmas Böyle Bir ëeydir KàlTàr
leraras ekip ¥alëmas Tàm ekip àyeleri i¥in karëlkl derin Bir öèrenme deneyimi olmann yan
sra, eèiTimin ië yàkà, sorumluluklar ve sTresi karësnda BirBirine desTek olmak i¥in de Bir ola
nak olaBilir
"elki de en önemlisi, ekip i¥indeki ¥eëiTlilièin ekip i¥inde eèiTim kursu srasnda orTaya ¥kaBile
Cek Temel sorunlarn sinyallerinin alnaBilmesine ve önCeden TarTëlaBilmesine olanak vermesi
dir Kiëisel TerCiHler ve deneyimler, kàlTàrel Farkllklar, Avrupa i¥erisindeki ve dëndaki Farkl
Toplumsal ger¥eklikler ve eèiTim sisTemleri, öèrenmeye ve eèiTime yönelik yaklaëmmZ eTkiler
KaTlmClarda yaygn olarak göràldàèà giBi, eèiTimCiler de Farkl öèrenme, eèiTim ve BirlikTe ¥a
lëma yollarna ve TarZlarna saHipTirler, Farkl önCelikleri vardr ve Farkl yönTemleri TerCiH eder
ler "unlar TarTëmak ve aralarnda Bir denge kurmak eèiTimin kàlTàrel a¥dan Tekil olmasn Bir
neBZe olsa da engeller ve kaTlmClarn aTFTa BulunaBileCekleri ve iëe yarar BulaBileCekleri Bir
yaklaëmn veya yaklaëmlarn Bir karëmnn orTaya ¥kma olaslèn arTrr

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
bF»JUMJMJLOFBOMBNBHFMJZPS
ir seminer veya eitim kursu için Ïçeitlilie saip _ir ekipÐ olutururken sikkate al{na_ileiek _irçok
etken vars{ro Kiinin gelsii ëlke veya _²lgep etnik ve këltërel geçmip ²rgëtsel geçmip yap iinsiyet v_.
1. ir eitim eki_inin ëyelerini seçerken angi etkenleri ²nemsiyorsunuõÉ
æ. 9rgëtënëõën veya iõmetiniõin sikkate alman{õ gereken kurumsal õorunluluklar{ _ulunuyor muÉ
unlar nelerÉ

(.1.( 8_h [a_X_ [a_f oWfWd d[Z_h5
ésTer kaTlmC gruBu, isTer ¥alëma veya deèerlendirme gruBu, enFormel gruplar veya Bir eèiTmen
gruBu olsun, eèiTim kurslarnda olan ¥oèu ëey Bir grup i¥erisinde ger¥ekleëir h'rup davranë
Tam Bir kaosTan inanlmaZ Bir Baëarya kadar deèiëen Bir ¥eëiTlilik gösTerir, anCak giderek daHa
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neT Bir ëekilde anlaëlyor ki gruplar ekip ad verilen daHa àreTken Birimler Haline geleBilmeleri
durumunda daHa Bàyàk Bir Baëar yakalyorlarv -adduX, 2 " 1990, s10  'rup ve ekip BirBir
lerinin yerine kullanlaBilen söZCàkler olmadklar giBi, grup olduèu Belli olan Bir ëey daHa iyi
HisseTmek adna @ekip olarak eTikeTlenmemelidir
"ir grup ëu durumlarda ekip Haline gelir
n ¯yeleri yapTklar iëi saHipleniyorlar ve orTak olarak oluëTurulmuë HedeFlere inanyorlarsa
n Kiëisel HedeFlere ve ekip HedeFlerine karëlkl desTekle ulaëlaCaèna iliëkin orTak Bir anlayë
varsa
n Kararlar kaTlmC Bir ëekilde alnyorsa
n ¯yeler iëin Baëarsna kiëisel kaynaklar, niTelikleri ve yeTerlilikleriyle kaTkda BulunaBiliyorlarsa
n ¯yelerin BirBirlerinin Bakë a¥larn anlamak i¥in ¥aBa gösTerdikleri, Fikirlerin, göràëlerin, an
laëmaZlklarn, duygularn ve sorularn iFade edilmesine olanak veren Bir gàven ve Teëvik orTa
m varsa
n ¯yeler BeCerilerini geliëTirmeye ve Bunlar iëleri srasnda uygulamaya Teëvik ediliyorlarsa
n aTëma eTkileëimin normal Bir yönà olarak ve yeni Fikirler, yaraTClk ve geliëim i¥in FrsaT ola
rak göràlàyorsa
AGE, s 10 12
"u ilkeler olduk¥a ilHam veriCi olmakla BirlikTe, HÊlÊ Bir ekiBin ger¥ekTen ¥alër Hale nasl geTiri
leBileCeèi konusunu ele almamZ gerekiyor 'eleCek Bölàm dikkaTe alnmas gereken BaZ nok
Talar ve ekiBiniZ i¥inde kullanaBileCeèiniZ yönTemlere iliëkin BaZ Fikirleri öZeTliyor

2.2.&LJQPMV»UVSNBWFFLJQIBZBUÐ
(.(.1. ;a_X_ ebkÅjkhcWa
%kiBin olas àyeleri ¥ok ¥eëiTli örgàTsel ve praTik kriTerlere göre BelirleneBilir «rgàT i¥inde Belir
li Bir iëlevi olan kiëiler daHil edileCek mi %ldeki mali kaynaklar neler "u nokTalarn yan sra,
kursun Temas ve HedeF kaTlmC gruBu Hangi eèiTmenlerin eèiTim i¥in uygun Bilgi, deneyim,
ge¥mië ve yaklaëma saHip olduklarn Belirlemenin önemli eTkenleri olmaldr AyrCa, ekip He
deF kaTlmC gruBunun Bileëimini yansTan Bir CoèraFi ve kàlTàrel alTyapya ve yaklaëm dengesi
ne saHip olmaldr (er Bir eèiTmenin yeTerlilikleri esas olsa da, gruBun Bileëimi dàëànàlàrken
Bunlarn arasndaki TamamlayClèa dikkaT eTmek de önemlidir "ir ekip en iyi ëekilde yeTerlilik
lerin ve kaynaklarn BirBirlerini Tamamladklar ve kursun HedeFleriyle iliëkili olarak yapC Bir ëe
kilde kullanldklar orTamda ¥alër
&arkl ekip àyelerinin ¥alëmalarda kullanaCaklar dil àZerinde dikkaTliCe dàëànàlmeye deèerdir
%kip i¥indeki ileTiëimin önemli olduèu a¥kTr ve kullanlan diller de kendini iFade eTme kapasi
Tesi, ekip i¥indeki kaTkda Bulunma ve gà¥ yaplarnda eTkili olma olanaklarn eTkiler /rTak ¥a
lëma dilini iyi Bilen eèiTmenler se¥mek Bu nedenle akllCa Bir karar olaBilir "u, ekip i¥inde Fark
l ¥alëma dillerine saHip kaTlmClarn Bulunmasnn yararl olmayaCaè anlamna gelmeZ 4am
Tersine, eèiTim kursu veya sadeCe kà¥àk ¥alëma gruplar srasnda Farkl ¥alëma dilleri kullan
mak kaTlm a¥sndan daHa eëiT olanaklar yaraTr ve kaTlmClar arasnda dilin yaraTaBileCeèi gà¥
yaplarn daèTr AyrCa gen¥lik ¥alëmalarnda kullanlan Bir¥ok kavramn kàlTàrel anlamn
göZlerinde Canlandrmalarna yardmC olur
%kipTe kimlerin yer alaCaè karar verildikTen Hemen sonra, orTak ¥alëma BaëlayaBilir %èiTim kur
sunun BaëlangCna kadar, programn geliëTirilmesi gerekir ve ekip BirlikTe nasl ¥alëaCaèn ve
eèiTimin HedeFlerine nasl ulaëaCaèn ¥öZmelidir
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0ek ¥ok Temel sorun Bir HaZrlk ToplanTsyla ¥öZàleBilir %èiTim kursu önCesinde Bir veya Birden
FaZla HaZrlk ToplanTs dàZenlenip dàZenlenmeyeCeèi, mali olanaklar veya ekip àyelerinin uy
gunluèu giBi eTkenlere Baèldr "aZ unsurlar elBeTTe eèiTim kursu önCesinde e posTa, Faks veya
TeleFon yoluyla TarTëlaBilir ve HaZrlanaBilir 9ine de Hi¥Bir ëey Tàm ekip àyelerinin kendi Fikir
lerini paylaëp TarTëmak ve eèiTimin Temel deèerleri, HedeFleri ve program àZerinde anlaëma saè
lamak àZere Bir araya gelmelerinin yerini TuTmaZ «Zellikle eèer ekip àyelerinin Tamamnn veya
Bir Bölàmànàn daHa önCe Bir arada Hi¥ ¥alëmamë olmalar durumunda, eèiTim kursuna HaZr
lk amaCyla dàZenlenen Bir ekip ToplanTs ayrCa ilk deFa BirlikTe ¥alëma ve ië arkadaëlar olarak
BirBirini Tanma deneyimi saèlar
Kursun ¥er¥evesini Belirlemenin, program HaZrlamann ve görevleri daèTmann yan sra, ekiBi
inëa eTmeye ve ToplanTy deèerlendirmeye de BiraZ Zaman ayrlmaldr 4oplanT sona ermeden
önCe görevlerin neT Bir ëekilde daèTlmas ve iëlerin Tamamlanmas gereken Teslim TariHlerinin
Belirlenmesi önemlidir Kim neyi ne Zaman yapaCak .eler e posTayla yaplaBilir, neler yapla
maZ "ir sonraki ToplanTya kadar sàreCin Belirlendièi giBi Takip edilmesini gàvenCe alTna almak
amaCyla ToplanT sonrasnda ekip àyeleri arasndaki ileTiëim i¥in Bir koordinaTör kararlaëTrlma
s Faydaldr

;a_f o[b[h_ __d d[Z[d X_h [a_f ipb[Åc[i_ oWfcWoWbÚc5
9rneinp
- ir_irimiõle sërëst _ir ekilse iletiim kurmaya ça_alayaia{õ.
- Bëm eitim toplant{lar{na kat{laia{õ.
-

itim kursu s{ras{nsa ola_ilsiinie _irlikte olmaya çal{aia{õ.

- ir_irimiõin perormans{n{ gënselik olarak seerlensireieiõ.
- ir_irimiõin oturumlar{n{ _²lmeyeieiõ.
- 5turumun sonunsa oturum koorsinat²rënën kaç{rm{ ola_ileiei ek ²renme noktalar{n{ vurgulayarakp _ir_irimiõin oturumlar{ s{ras{nsa yap{i{ _ir ekilse katk{sa _ulunmaya çal{aia{õ.
(=k_`jl[Z_Â[hb[h_"'//(Á
;a_X_d_p_d_Åb[c[i___dXkkdikhbWhZWd^Wd]_b[h_d_d[cb_Xkbkoehikdkp5

(.(.( 8_h ]l[d" Z[ij[a l[ a_Å_i[b _\WZ[ ehjWcÚoWhWjcWa
%kip inëa eTmek, ekip àyelerinin BirBirlerini Tanmalarna ve ekip i¥indeki yerlerini anlamalarna
olanak veren Bir aTmosFer yaraTlmas a¥sndan Faydaldr %èiTim srasnda kiëisel iFade ve kaTk
lar, karëlkl desTeèi ve ekip ¥eëiTlilièinin yapC Bir ëekilde kullanlmasn Teëvik eTmek i¥in ge
reken a¥k Bir gàven ve sayg orTam yaraTlmasnn Temelidir %kip inëa eTmek eèiTmenler arasn
da ëunlarn paylaëlmasn i¥erir
n %èiTim kursundan ve ekip ¥alëmasndan BeklenTiler,
n "u ekiBin Bir par¥as olmakTaki moTivasyon,
n 'en¥lik ¥alëmas ve eèiTimlerdeki daHa önCeki deneyimlerin yan sra Bu kursla ilgili olaBile
Cek dièer deneyimler
%kip inëa eTmenin Baëka Bir unsuru Herkesin ¥alëma ëekilleriyle BaZ gà¥là ve ZayF yanlar Hak
knda ilk Bir Fikir edinmek olaBilir Son olarak ve en önemlisi, BirBirinin arkadaëlèyla ve BirlikTe
¥alëma FrsaTyla muTlu olmak i¥in Bir FrsaT yaraTmaldr %veT, BirlikTe ¥alëmann eèlenCeli ola
Caè söyleneBilmelidirå %kip ruHu Bu konularn ToplanT srasnda veya akëam yemeèinde resmi
olmayan Bir ëekilde konuëulmasyla geliëTirileBilir «Zel egZersiZler BirlikTe ¥alëmaya Baëlamak
Ta ekiBe yardmC olaBilir AyrCa BuZlar krmak i¥in kullanël ara¥lar olaBilir ve eèiTmenlerin
ekip i¥inde raHaTlamalarna yardm edeBilir Aëaèda iki örnek egZersiZ BulaCaksnZ
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zdYba l[ jWa_f [jc[0 8_hX_h_d_ ]pb[h XWÂbÚ X_h Å[a_bZ[
[Â_j_c WbWdÚdW ]jhc[a
h Amaço Kar{l{kl{ gëven ina etmek. irini takip etmeyi ve ona ²niëlëk etmeyi seneyimlemek.
h '²revo Bëm ekip ëyeleri _ir çiõgi alinse ²nlerinseki kiinin s{rt{n{ g²reiek ekilse s{ralan{r. @{rasaki
ilk kii ariiinse erkesin g²õleri _alan{r ve ellerini ²nlerinseki kiinin omuõlar{na koyarlar. @{ran{n
_a{nsaki kii saa sonra s{rasakileri eitim alan{na (veya toplant{ alan{naÁ soru g²tërër. irkaç
sakika sonras{nsa roller seitirilirp _²yleie erkes _ir kere ²nië olur. u egõersiõi çeitlensirmek için
yarat{i{l{{n{õ{ kullan{no 0iser sierlerinsen arkl{ eyler yapmalar{n{ isteye_ilirp mesela _aõ{ ÏengelleriÐ
amakp konumakp ark{ s²ylemek veya resim çiõmek gi_i.
h @ëreo  kiilik _ir ekip için æ÷ sakikaya ek olarak egõersiõ sonras{nsa tart{mak için se _iraõ õaman.
h 2alõemelero ir kii ariiinse ekip ëyeleri için g²õ _a{.

ÃZ[Wb [Â_jc[d l[oW aWjÚbÚcYÚdÚp a_c5
h Amaço u eitim kursu için isealiniõseki eitmeni veya kat{l{mi{y{ ayal etmek. u unsurlar{n angilerinin ekip ëyelerinie payla{ls{{n{ ve angilerinse arkl{la{ls{{n{ _ulmak. irlikte çal{{r ve arkl{
kirlerin egësëmënë salarken yarat{i{l{k ve ayalgëië kullanmak.
h '²revo Bëm ekip ëyeleri _ëyëk _ir kS{t etra{nsa (²rnein _ir ka{t tatas{Á oturur veya ayakta surur.
(er ekip ëyesine (arkl{ renkteÁ kal{n keçeli _ir kalem verilir. u ka{s{n ëõerine _ir eitmen veya
kat{l{mi{ çiõin. steyen kiisen _alayarakp erkes olmas{n{ istesikleri nitelikleri yaõs{n. u çiõim sëreiinse kar{l{kl{ konuulmamal{s{r.
h Oamano iõim için yakla{k 1÷ sakika ve ars{nsan tart{mak için _iraõ õaman.
h 2alõemelero ir _ëyëk kS{t ve tëm ekip ëyelerine yeteiek say{sa keçeli kalem.

fSO TSFmWFJOTBOMBS1mHFOJ
5&
Grën
(amaçp g²revÁ

@ëreç

nsanlar

30 à¥geni, yani àràn, sàre¥, insanlar éngiliZCede PRODUCT, PROCESS ve PEOPLE Her ekiBin ¥alëmas
srasnda dikkaTe almas gereken Farkl kuTuplar Teslim eder 0ek ¥ok ekip, Zamann Her daim k
sTl olmas ger¥eèi karësnda, àràne, ulaëlaCak amaCa odaklanma eèilimindedir, ¥ànkà Bu en
eTkin ¥alëma Bi¥imi olarak göràlàr "u meTinde sàrekli olarak savunulduèu giBi, Farkl eTkenleri
dengelemek eèiTimi Her Zaman geliëTirir %kiBin i¥indeki Her àyeye dikkaT gösTerilmesi önemlidir
éëler ve ekip Hakknda ne dàëànàyorlar "u ekip sàreCini nasl eTkiliyor "una Baèl olarak, ¥alë
malarn organiZe edeBilmek i¥in Bir ekiBin Bir öl¥àde Bir yapya, BaZ kurallara ve sorumluluk
ve görev daèlmna iHTiyaC Bulunur 9ine de, Bunu ¥ok aBarTmak yaraTClèa ve doèallèa Zarar
vereBilir ¯ràn, yönTem ve insanlar arasnda önemli olan Tek ëey dengedir 30 modeli Farkl ëekil
lerde kullanlaBilir $aHa ayrnTl Bir a¥klamas 0ROJE 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZUnda s 77 78 Bu
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lunaBilir «RGàT 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZU Bunu liderlièi ele almann Bir yolu olarak sunar s 4 
%liniZdeki eèiTim klavuZu ise 4 Bölàmde grup dinamiklerini ve @Tema merkeZli eTkileëimi 331
ve 413 ele alrken, Bunu Tekrar Farkl Bir ëekilde gàndeme geTiriyor
"AëARL EKIP ILETIëIMI I¥IN BAZ ÚNERILER
"irBiriniZi dinleyin ve karëdakinin ne söyledièini i¥Tenlikle anlamaya ¥alën
s Sorular sorun
s Kavramlar ve kavrayëlar a¥klèa kavuëTurun eèiTim ne demek kolaylaëTrma ne demek 
s $uygularla Baë edin
s "irBiriniZe desTek verin
s /lumlu geri Bilgilendirme saèlayn
s 9apC eleëTirilerde Bulunun

(.(.) B_Z[hb_a" iW^_fb[dc[ l[ aWjÚbÚcYÚaWhWh WbcW
0ek ¥ok örnekTe, Bir ekiBin Bàyàk olaslkla ekip ToplanTs i¥in ¥aèrda Bulunan ve eèiTim eTkin
lièini dàZenleyen kurum veya örgàT adna iëleri yàràTen kiëi görevini àsTlenen Belirli Bir lideri
Bulunur KoordinaTör genellikle ekiBin iyi Bir Baëlang¥ yapmasn ve BaZ idari iëlerin yaplmas
n saèlamaldr
édari ¥er¥evenin ve ekip àyelerinin koëullarnn, sorumluluklarnn ve görevlerinin a¥k¥a Belir
lenmesi ekiBin iëleyiëe ge¥mesinin Temelini oluëTurur %kip Hangi kararlar alaBilir .elere önCe
den karar verilmiëTir «deme, söZleëme ve kurumsal BeklenTilerle ilgili durum nedir 4àm ekip
àyeleri ayn sorumluluklara m saHipTir
alëma sàreCi BoyunCa, ekip lideri olarak yerine geTirilmesi gereken BaZ görevler vardr "unlar
arasnda örneèin ToplanTlara Baëkanlk eTmek kararlarn alnmasn, gàndeme uyulmasn vB
gàvenCe alTna almak , idari görevlerle söZleëmeler, kaTlmClara daveT, kaTlmClarla ileTiëim gi
Bi uèraëmak, ekip ToplanTlarnn raporlarn yaZmak ve ToplanTlar arasnda ekip i¥indeki ileTiëi
minin eëgàdàmànà yapmak vardr "u görevlerin BaZlar ekip i¥inde paylaëlaBilir "u ekip àye
lerinin eèiTim programn ve ekiBin kendisini saHiplenilmelerine ve Bunun sàrdàràlmesine yar
dmC olaBilir ¯yelerin eëiT sorumluluklara saHip olduklar demokraTik yapdaki ekiplerde Bile
gà¥ iliëkilerinin orTaya ¥kaBildièi aklda TuTulmaldr "ir ekip ¥alëmasnda liderlièi saèlamak, en
Temelinde Bu dinamiklerin ve gà¥ iliëkilerinin nasl ele alndèna Baèldr %kip àyeleri BirBirleri
TaraFndan ve kaTlmClar TaraFndan Farkl ëekillerde alglanrlar, Farkl niTelikleri, yeTerlilikleri ve
kiëilikleri vardr :orlayC olan Bu Farkllklarn ekip i¥inde Bir rekaBeTin orTaya ¥kmasyla deèil,
BirBirine desTeèin Beslenmesiyle sonu¥lanmasdr
KendiniZe sormanZda Faydas olaCak BaZ sorular
s "u ekiBin, Bàyàk olaslkla onu Baëka ekip àyelerinden Farkl klan Bir lideri var m
s Kararlar nasl veriliyor
s %kip i¥inde Her kiëi kendi poTansiyeline uygun oranda kaTkda Bulunma ëansna saHip mi %èer
deèilse, neden Böyle
s «rneèin Bir kiëi ¥ok FaZla Baskn veya suskun olduèunda ne oluyor
s .e Zaman, Hangi önCeliklerin olduèuna kim karar veriyor
s Sonu¥ ne Zaman sàre¥Ten daHa önemli Hale geliyor
s 'örevler nasl daèTlyor
s Kim daHa ¥ekiCi görevleri Hoë Bir egZersiZi yapmak veya önemli Bir ana oTurum konusu anlaT
mak almakTa, kim ise daHa aZ görànàr ve ¥ekiCi olanlar
s %kip kaTlm i¥in eëiT FrsaTlar yaraTmak konusunda neler yapaBilir
KaTlmC ve eTkileëimli Bir ekip ¥alëmas ve karar alma sàreCi geliëTirmek ekipTeki Her àyenin
BenZer ëekilde kaTkda Bulunmas anlamna gelmeZ AnCak Herkesin kendi poTansiyelini Tam ola
rak kullanarak kaTkda BulunaBildièini iFade eder
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2.2.4 ;a_f __dZ[a_ hebb[h0 A_Å_i[b aWodWabWhW" d_j[b_ab[h[" o[j[hb_b_ab[h[
aWjaÚZW XkbkdcWa
(epimiZ ëu Tàrden durumlarla karëlaëmëZdr "ir orTamda BaZlar daHa FaZla konuëur, BaZlar
daHa aZ %kipTe BaZ kiëilerin sunduèu Fikirler Benimsenirken, BaZlarnn Fikirleri görmeZden ge
linir "aZ kiëilerin yaraTC Fikirler Bulma yeTeneèi varken, BaZlar uygulamaya yönelik ayrnTla
ra Taklp kalr "aZlar ekiBi ileriye göTàràr ve ¥kan iëi sorgular, BaZlar ise TiTiZlik isTeyen soru
lar sorar "aZ àyeler HedeFlere daHa gà¥là Bir ëekilde Baèldr, dièerleri ise ekip ruHunu Canl TuT
makTa Baëarldr "ir ekip i¥inde insanlarn àsTleneBileCeèi ¥ok sayda rol vardr "u rollerin Hep
si önemlidir ve àreTken Bir ekip ¥alëmas i¥in BirBirini TamamlayC niTelikTedir énsanlar ekiBin
Bileëimine ve Belirli durumlara Baèl olarak rollerini deèiëTireBilir &arkl kiëiler i¥imiZdeki Farkl
öZellikleri orTaya ¥karrlar ve Belirli Bir durum Belirli Bir davranë veya eylemi gerekli klaBilir
%Tkin ve TaTmin ediCi Bir ekip ¥alëmas i¥in Tàm àyelerin kendi yeTerlilikleri doèrulTusunda kaT
kda Bulunmalar, kendilerini raHaT HisseTTikleri rolleri àsTlenmeleri ve dièerlerinCe kaBul ve de
èer görmeleri önemlidir Ama Bunu söylemesi kolay olsa da, yapmas o kadar kolay deèildir Ken
dimiZinkinden Farkl Bir davranë kolayCa CanmZ skaBilir énsanlarn Farkl iHTiya¥lar ve kaTk
ëekilleri olduèunu Fikren anlamak, Bu durumu kaBul edip yapC Bir ëekilde kullanmak anlam
na gelmeZ "u kiëisel ve kàlTàrel eTkenlerle ekip davranënn Belirlenmesinin i¥ i¥e ge¥mesi ¥ok
kàlTàrlà ekiplerde öZellikle yaygndr "unlara ek olarak, iyi Bir ekip ¥alëmas ayrCa ekipTeki di
èer ië arkadaëlarmZla ¥alëmaya Bir kiëisel öèrenme FrsaT olarak ne kadar deèer verdièimiZe ve
ekiBin geliëmeyi nasl Teëvik eTTièine Baèldr %kiBin kendini göZlemlemesi ve öZenli Bir ëekilde
geri Beslemede Bulunmas Bu sàre¥ i¥in Temel unsurlardr BkZ 232 

2.2.5 wWjÚÅcWoÚ][b_Åc[ l[ oWhWjÚYÚbÚa __d X_h \ÚhiWj ebWhWa ]hc[a
"aZen ekiBimiZin önemli anlaëmaZlklar yaëamadan uyum i¥inde olduèunda en iyi ëekilde ¥alë
Tèn varsayarZ "unun Herkes i¥in uyum anlamna geldièinden emin olduèumuZ sàreCe, uyum
i¥inde ¥alëmak elBeTTe ¥ok HoëTur (erëeyin Her Zaman göràndàèà giBi olmadèn ima eTmeye
¥alëmyoruZ ama BaZen görànàrdeki ekip uyumu, aslnda var olan anCak iFade edilmeyen anlaë
maZlklarn ve kZgnlklarn BasTrlmas demekTir 9apC Bir ekip ¥alëmasnn, ekip àyeleri ara
sndaki ¥aTëmalarla BirlikTe ¥alëmay ve Bunu ekip ileTiëiminin normal Bir öèesi olarak görmeyi
i¥erdièini savunuyoruZ
'ësëlerip kelimelerip
eylemleri ve surumlar{
alg{lamaktaki arkl{l{klar

tiyaçlarp amaçlar ve
seerlerseki arkl{l{klar

AB)2A

Sonuçlara -istenenlere ve
istenmeyenlere- ilikin arkl{
_eklentiler

Sorunlar{ alletmeyep
i_irlii yapmaya ve
esSkarl{kta _ulunmaya
isteksiõ olmak

Avrupa ve Amerikadan ¥kmë Bir¥ok kuram ¥aTëmayla Baë eTmenin en iyi yolunun Bunun Hak
knda a¥k, Bilin¥li Bir ëekilde ve doèrudan konuëmak olduèunu savunur "ununla BirlikTe, Baë
ka BaZ kàlTàrel Baèlamlarda, anlaëmaZlklar ve Bunlarla iliëkili duygular a¥k¥a ve doèrudan
iFade eTmek kaBul edilir deèildir ve ¥aTëmalar genellikle daHa dolayl yollarla ¥öZàlàr "ölàm 42
grup veya ekiplerdeki ¥aTëmalarla Baëa ¥kma konusuna daHa yakndan BakmakTadr
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2.2., =[h_b_cb[h[ l[ X[b_hi_pb_Â[ aWhÅÚ^eÅ]h
'erilimler ve BelirsiZlikler kàlTàrleraras ekip ¥alëmasnn ayrlmaZ par¥alardr "unlarn varlè
n kaBul ederek iëleri yàràTmeye HÊlÊ devam edeBilmek, ekip arkadaëlaryla BirlikTe ¥alëmann
sorunlu ve Zor Bir yandr
4emel gerilimler ve BelirsiZlikler arasnda ëunlar vardr
s Kiëisel ve kolekTiF ¥karlar arasndaki, @kendim olmak ve @BàTàne HiZmeT arasndaki gerilim
'erilimin Her iki TaraF da Temel niTelikTedir ve ekiBin ¥alëma denen Bu dengeleme iëinin kiliT
Bir unsurunu göZler önàne serer
s $eèiëim, esneklik ve yenilik¥ilik iHTiyaC ve Zorluèu ile yerleëmië yaplara, ilkelere ve klavuZ
lara olan Baèllk arasndaki gerilim
s édeal ama¥lar Belirleyip Bunlara ulaëmaya ¥alëmakla Bunlara asla ulaëlamayaCaèn Bilmek
arasndaki gerilim
0OHL VE 7ITT 
s "elirsiZlièe karë Hoëgörà KàlTàrleraras ekip ¥alëmas, àyelerin alg ve davranëlara iliëkin ¥ok
¥eëiTli doèrular olduèunu devaml olarak kaBul eTmelerini gerekTirir Ayn Fikre yönelik Farkl
yaklaëmlar normaldir ve BenZer durumlara iliëkin Farkl alglar ve yorumlar da Bu ëekilde ka
Bul edilmelidir
"u gerilimler ve BelirsiZlikle yàZleëmek dengemiZi BoZaBilir ve BiZi kendi Fikir ve kanaaTlerimiZ
Hakknda ëàpHeye dàëàràr gàvensiZ, kaFas karëk HisseTTirip, ëevkimiZi krar "u da normaldir
ve orTak deèerler, ama¥lar ve Temel kaBuller oluëTurma sàreCi ekiBin isTikrarn saèlamak a¥sn
dan deèerli olaBilir



2..)B[ÐSMÐLUBOVZHVMBNBZB&¸JUJNLVSTVTÐSBTÐOEB
FLJQmBMÐ»NBTÐ
2.).1 IehkdbWhÚ d]hc[a
%kiBin ger¥ekTe uygulamada BirlikTe nasl ¥alëTè anCak eèiTim kursunun BaëlangCndan iTiBa
ren TesT edileBilir %èiTimin HarareTi i¥inde, kaTlmClar önànde perFormans gösTerme Basks eki
Bin iëleyiëine iliëkin iyi niyeTlerin önàne ge¥eBilir /rTaya ¥kmas olas BaZ sorunlar önCeden
deèerlendirmek ve Bunlarla ilgili ekip sTraTeJileri oluëTurmak Faydaldr
s %KIP TOPLANTLAR VE EKIP GERI BILDIRIMLERI (aZrlanmas ve yàràTàlmesi gereken Bir program ve
kaTlmClarla sosyal Zaman ge¥irme Basksna raèmen, dàZenli ekip ToplanTlar i¥in Zaman ay
rn 4oplanTlarn gàndemini ¥oèunlukla programn deèerlendirilmesi ve planlamas oluëTura
CakTr 9ine de Her àyenin kurs, ekip ve kendilerinin ekip i¥indeki rolà Hakknda nasl HisseT
Tiklerini göZden ge¥irmeye vakiT ayrn «rneèin, ekiBin geri Bildirimleri i¥in Baëlang¥Ta Belli
Bir Zaman BelirleyeBilirsiniZ «rneèin, @arëamBa akëamlar daHa uZun ekip ToplanTs yapaCa
èZ ve Bir saaTi ekip olarak kendimiZi nasl HisseTTièimiZi paylaëmaya ayraCaèZ
s 5ZMANLAR %kiple ksa Bir sàre ¥alëmak àZere daveT edilmië olan uZmanlarn veya konuëmaC
larn varlè krlgan ekip dinamiklerine Zarar vereBilir %kiBiniZde Bu konuyla nasl Baëa ¥ka
CaènZ TarTën 5Zmanlarn rolà ne %kiBin i¥ine ne oranda daHil edilmeleri gerekiyor
s :AMAN YÚNETIMI %kip àyelerinin, öZellikle ama Bununla snrl olmamakla BirlikTe kàlTàrlera
ras ekiplerde, Farkl Zaman anlayëlar olaBilir
%kip ToplanTsnn saaT 1800de BaëlayaCaè Belirlenmiëse, ger¥ekTen Bu saaTTe Baëlyor mu
"aëlamyorsa neden $ièerlerini veya Her Zaman ayn kiëiyi Beklemek sorun yaraTyor mu,
yaraTmyor mu
0rogram srasnda plana ne kadar sadk kalyor ve uyguluyorsunuZ "ir ¥alëma gruBu TarTë
masn Tamamlamamësa ne oluyor "ir eèiTmen olarak TarTëmay durduruyor musunuZ
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:amann nasl kullanlaCaè konusunda Temel Bir anlaëmaya varmak kursun daHa raHaT yàràTàl
mesini saèlayaBilir ve ekip àyelerine Belirli Bir HarekeTe ge¥mek konusunda daHa FaZla gàven ve
reBilir
s %KIP VE KATLMCLAR %kip àyeleri kaTlmClaryla olan iliëkileriyle ilgili Farkl BeklenTilere ve Ta
vrlara saHip olaBilirler
n Sosyal Zamanlarnda kaTlmClarla BirlikTe vakiT ge¥irmek ne kadar önemli KaTlmClarla ne
kadar vakiT ge¥irmeli
n KaTlmClarn kursla ilgili geri Bildirimleriyle ilgili ne yapaCaèZ %kip TaraFndan Belirlenmië
önCelikler a¥sndan kaTlmClarn ilgileri ve göràëleri ne kadar önemli
n 0rogramn ve kursun sorumluluèunun ne kadarlk Bir ksmn kaTlmClara devreTmek isTi
yoruZ
n KaTlmClar ve eèiTmenler arasnda @mesleki iliëkiden kasTmZ ne
n "u sorularn ne kadar Hakknda Fikir Birlièine saHip olmalyZ
%kiBiniZ i¥inde Hangi kararlar alnmë ve Hangi konularda anlaëmaZlk yaëanyor olursa olsun,
kaTlmClar önànde Bir ekip olarak davranldènda, ekip kaTlmClardan daHa FaZla sayg göre
Cek ve daHa proFesyonel olarak göràleCekTir "unun i¥in sorunlar TarTëmay ve anlaëmaZlklarla
kZgnlklar dile geTirmeyi gruBun önànde deèil, ekip i¥inde yapmak gerekir SaHne arkasndaki
sorunlar ne olursa olsun, gruBun karësnda nasl yardmlaëlaCaèn ekip i¥inde a¥klèa kavuë
Turun «rneèin, o gànkà oTurum Baëkan daHa önCe àZerinde anlaëlmë Bir nokTay BelirTmeyi
unuTursa ne yaplaCak "ir Baëkas màdaHale edeCek mi .asl

2.).2 :[Â[hb[dZ_hc[ l[ ][h_ X_bZ_h_c
$eèerlendirme geleCekTeki ¥alëmalarmZ daHa iyiye göTàrmenin Bir araCdr ve Bu nedenle
ekip ¥alëmasnn merkeZinde yer alr %kip, program, kaTlmClar, ama¥lara ne kadar ulaëldè
n ve ayrCa kendi yapTè iëi deèerlendirmelidir "ölàm 3 genel olarak deèerlendirme konusu
nu ele alyor %kip ¥alëmasn deèerlendirirken, ekiBin perFormans ve dinamikleri, liderlik, karar
alma, roller, ileTiëim ve ¥aTëma yöneTimi giBi unsurlar dikkaTe almak gerekir
Aëaèda ekip ¥alëmanZ nasl deèerlendireCeèiniZe iliëkin dörT Fikir sunuluyor
s $EèERLENDIRME TURLAR "ir¥ok ekip eèiTim kursu BoyunCa gànlàk olarak veya Baëka Bir aralkTa
dàZenli olarak deèerlendirme Turlar ger¥ekleëTirmeye karar verir -aHremiyeTi olan ve raHaT
laTC Bir orTamda BirlikTe oTurmak yapTènZ iëi deèerlendirmenin, endiëeleri paylaëmann ve
kriTik konulara ¥öZàm Bulmann en raHaT yolu olaBilir %kiBin dinamiklerini yeniden Canlan
drmak i¥in Bu Tàrden Bir ToplanT srasnda normalde ¥alëTènZ orTam deèiëTirmek isTeyeBi
lirsiniZ
s %KIP ¥ALëMAMZ nerede duruyorsunuZ
Adm 1 (er àye Bir kÊèda ekip Hakkndaki göràëànà iFade eden Bir Càmle yaZar örneèin,
@ekip Farkllklarn yapC Bir ëekilde ¥öZemiyor  (erkes Farkl kÊèTlara Birden FaZla
Càmle yaZaBilir
Adm 2 "ir kiëi yaZlan Tàm kÊèTlar Bulunulan yerin orTasna geTirir ve àZerlerindeki Càmle
leri okur %kip àyeleri daHa sonra Bunun eTraFna yerleëirler ve kendi Fikirlerini a¥klar
ve paylaërlar "ir Beyana ne kadar aZ kaTlyorlarsa, kÊèTTan o kadar uZaklaërlar "ir
Bir Tàm kÊèTlar okunur ve ekip àyeleri o konuda nerede durduklarn gösTerir
"u yönTem Bu Baèlamda kullanldènda, TarTëma ve göràëlerin paylaëlmas i¥in gerekTièinde
Zaman ayrarak ve Hassas konularn dile geTirilmesine Zaman HarCayarak esnek Bir ëekilde kulla
nlmaldr
s 0 à¥GENI "ölàm 222de öZeTlenen yönTem ekiBiniZin yapTè ië i¥in Belirledièi önCelikleri de
èerlendirmeye yarayan Bir Temel oluëTuraBilir %kiBiniZ neye odaklanyor "irBiriyle BaèlanTl
unsurlar arasnda Bir denge kuruyor musunuZ
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s %KIP IëBIRLIèI HAKKNDA ANKET %k 1  %èer ekip uZun Bir Zamandr BirlikTe ¥alëyorsa, Bu Bir
analiZe Baëlamak i¥in kullanël Bir yol olaBilir (erkesTen ankeTi kendi Baëlarna doldurmasn
isTeyin $aHa sonra sonu¥lar ekiBiniZ i¥inde paylaën, karëlaëTrn ve TarTën .eler iyi gidiyor
(angi konular iyileëTirmek isTiyorsunuZ AnkeTin Tamamlanmasnn ardndan TarTëmay ko
laylaëTrmak àZere dëardan Bir eèiTimCi daveT edeBilirsiniZ

,J»JTFMHFSJCJMEJSJN/FEFO OF[BNBOWFOBTÐM
SiZi Bir eèiTmen ve ekip àyesi olarak nasl göràyorum %kip i¥inde BirBirinin niTelikleri ve perFor
mans Hakknda Bildirimde Bulunmak Hassas Bir konudur ve ¥ok öZenli Bir ëekilde yaplmaldr
'eri Bildirimin odaènda eèiTmen olan kiëi deèil eèiTmenin rolà olsa da ki olmaldr , eèiTim ki
ëilikleri de kapsar ve kendimiZi genelde dinamik ve yoèun Bir sàreCin par¥as Haline geTirmemiZ
anlamna gelir 6e, HayaTTaki dièer Tàm rollerde olduèu giBi, yapC Bir Havayla sunulsa Bile, eleë
Tiri aCTr, gàvensiZlik yaraTr ve maHrem konular orTaya ¥karr
/lumsuZ geri Bildirimle Baëa ¥kmak Zordur /lumlu geri Bildirim önemlidir ve Bunu duymak da
HoëTur, anCak Tek Baëna yapTèmZ iëi geliëTirmemiZe yardmC olmaZ %leëTiriler elBeTTe ZayF
nokTalarmZa deèinmelidir, ama Bu, yapC, geri Bildirimi alan kiëinin kendisini geliëTirmesine
yardmC olaCak Bir ëekilde yaplmaldr %èer ekip BirBirine yeTerinCe gàveniyorsa, geri Bildirim
Bir öèrenme deneyimi ve i¥ göZlemle kendini geliëTirme eTkinlièi Haline gelerek, ekip i¥inde da
Ha FaZla gàven ve daHa iyi ¥alëma koëullar yaraTaBilir %kip geri Bildiriminin odaènda ekiBin ië
leyiëi ve ekip àyelerinin àsTlendikleri roller BulunaBilir AyrCa kurs srasnda gelinen nokTaya ka
dar ekip àyelerinin sergiledikleri kiëisel yeTerlilikler ve ¥alëma TarZlar da konu edileBilir 'eri
Bildirimin nasl kullanlaCaè ekiBin kendi perFormans deèerlendirmesini ne kadar ileriye göTàr
mek isTedièine Baèldr
'ERI BILDIRIMDE BULUNMAK I¥IN BAZ ILKELER
s 'eri Bildirimi alan insann iHTiya¥larna dikkaT gösTerin
s SadeCe davranë anlaTn n yorumlamaya kalkëmayn
s $eèiëTirileBileCek davranëlara odaklann
s "elirli olay ve durumlar anlaTn «rnekler verin
s 'eri Bildirimde BulunmanZn isTenmesini Bekleyin
s 9arglamayn
s 9apaBiliyorsanZ eèer siZe sorulmuësa , geri Bildirimi davranën Hemen sonrasnda verin
s $eèiëme veya deèiëmeme öZgàrlàèà Tanyn
s $uygularnZ doèrudan dile geTirin «rneèin, @sen Bunu yapTènda, Beni gàvensiZ HisseTTiri
yor
s /lumlu geri Bildirimde de Bulunun
0 ' (ANSON 
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'eri Bildirimde Bulunmak i¥in iki Fikir

;a_fWbÚÅcWiÚl[[a_f__dZ[a_hebb[h^WaaÚdZWX_h[]p[hi_p0JWÅÚjodj[c_
As{m 1o kili veya _ireysel olarak _u eki_i _ir ta{t olarak ayal esin. stesiiniõ erangi _ir ta{t ola_ilirp
ara_ap trakt²rp vapur veya uçak. Ba{tp eki_in ²õëne ilikin ne issettiiniõi iase esiyor olmal{.
u ta{t{ çiõin.
As{m æo Ba{t{n içine arkl{ ekip ëyelerini yerletirin. Ba{t{n angi _²lëmëne kar{l{k gelsiklerini ayal
esiyorsunuõÉ Lelkenp motorp pusulap koltukp renp këresel konumlama sistemi v_. kimlerÉ
3esenÉ
As{m áo ir_iriniõe çiõimleriniõi anlat{n.
As{m o Sorgulama  unsan ne ç{kars{kÉ
Sëreo  kiilik _ir ekip için en aõ _ir saat.

A_Å_i[b][h_X_bZ_h_cZ[XkbkdcW[]p[hi_p_0IÚYWaiWdZWbo[
h

ki_iniõ için raat _ir mekSn _ulun. ir çem_er eklinse oturun ve tam ortaya _ir sansalye yerletirin.
Bek tek er ekip ëyesi _u Ïs{iak sansalyeyeÐ otursun.

h Sansalyeseykenp ekip ëyeleriniõsen angi konularsa geri _ilsirim suymak istesiiniõi s²yleyino
ir eitmen olarak perormans{n{õp ekipteki rolënëõ ve _enõeri. kip ëyeleri saa sonrap ëõerinse
anlam{ olsuunuõ ilkelere uyarak siõe ievap versin.
h (er kiinin s{iak sansalyese ne kasar oturaia{n{ _elirleyin.
h S{iak sansalyese otururkenp tekil yorumlara tepki g²steremeõsiniõp aniak geri _ilsirim turu
tamamlans{ktan sonrap s{ra yeni ëyeye gelmesen ²nie tepkileriniõ ve sorular{n{õ için õaman{n{õ
olaiak.
h 'ereken sëreo (er ekip ëyesi için æ÷ sakika.
h ikkato u çok assas _ir egõersiõ ola_ilir. 'eri _ilsirime _alamasan ²nie temel ilkeler ëõerinse kir
_irlii salay{n.

2.).) 8khWZWd d[h[o[ ]_Z_oehkp5
(er ekip Farkl Bir ëekilde ¥alër ve Her yeni ekiBin kendi yönTemini yaraTmas ve Beslemesi ge
rekir %n önemlisi, ge¥miëTeki deneyimlerimiZi ekip ¥alëmasndaki yeTerlilikleri geliëTirmek i¥in
kullanaBiliriZ :orlu ve sorunlu ¥alëma sàre¥leri Bir öèrenme kaynaè olaBilir "aZen ayn ekipTe
ikinCi keZ veya daHa uZun sàre ¥alëTèmZda, ileTiëim ve perFormans iyileëTirmek i¥in Bu ¥alë
may eski ekip sàreCinin àZerine inëa edeBiliriZ KàlTàrleraras ekip ¥alëmasnn öZellikleri Hak
knda daHa FaZla ëey okumak isTiyorsanZ, 0ROJE 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZU’ yla «RGàT 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZUna BaëvuraBilirsiniZ %K ekip iëBirlièi àZerinde dàëànmeyi ele almakTadr
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#B»BSÐMÐFLJQmBMÐ»NBTÐJmJOCB[ÐJMLFMFS
n "aèllkå "ir ekip anCak Her àyesi Bunu isTiyorsa eTkin Bir ëekilde ¥alëaBilir
n 4emel yaklaëmlar ve Fikirleri TarTëmaya, ekip ¥alëmanZ deèerlendirmeye ve BirBiriniZe ge
ri Bildirimde Bulunmaya Zaman ayrn
n "ir söZleëme yapn, Herkesin sorumluluèu varå
n /rTaklaëa Belirlenmië deèerler ve HedeFler Temelinde HarekeT edin
n KendiniZi ve Baëkalarn kaBul edin
n Kiëisel sorumluluk Kendi eylemlerimden ve davranëlarmdan Ben sorumluyum
n "irBiriniZin kaBiliyeTlerine ve perFormansna gàven duyun ve yardmC olun
n (erkesin snrlarna sayg gösTerin
n 9eni ëeyler yapmak i¥in risk aln, kendiniZi Zorlayn
n (aTalar öèrenmek i¥in Birer FrsaT olarak kaBul edin
n Sàre¥ yönelimli dàëànme (edeFler önemlidir, FakaT sàreCin kendisi de önemlidir %kip usul
lerini ve uygulamalarn göZden ge¥irerek kendisini geliëTireBilir
n $urumu inCelemek ve sorunlar ¥öZmek i¥in BaZ usuller oluëTurun
n $uygular ¥alëma sàreCinin Bir par¥as olarak kaBul edin
n 6erimli olmak ve sosyal kaliTe arasnda Bir denge kurun
n %kiBin Baëarlarndan gurur duyun
n %kip ¥alëmas eèlenCelidir deå $eèilse, Bir ëeyler yanlë gidiyordur
0OHL - VE 7ITT * ’DEN UYARLANMëTR

"WSVQB,POTFZJWF"WSVQB,PNJTZPOV0SUBLMÐ¸ÐOÐO.GSFEBUWF,BMJUF(FMJ»UJSNF
(SVCVOVO°"WSVQBHFOmMJLmBMÐ»BOÐF¸JUJNJJmJOLBMJUFTUBOEBSUMBSÐ±IBLLÐOEBFLJQ
mBMÐ»NBTÐZMBJMHJMJzOFSJMFSJ
n %èiTmen ekiBinin uluslararas Bir Bileëimi olmas
n -illiyeT, geldièi àlke, Toplumsal CinsiyeT ve dièer önemli eTkenler a¥sndan eèiTmen ekiBinin
dengeli Bir Bileëimi
n %kiBin Bileëimi kaTlmClar gruBunun Bileëimini yansTmaldr
n %èiTmenler ekiBi arasnda orTak Bir ¥alëma dili
n %èiTmenler ekiBinin Bileëimi kursu uygulamak i¥in gereken Bilgiyi ve yeTerlilièi yansTmaldr
n %èiTim kursu önCesinde eèiTmenler ekiBinin HaZrlk ToplanTs yapmas
n KaTlmClar ve eèiTmenler ekiBi i¥in kaBul edileBilir ve adil ekonomik koëullar
n AkTörler ekip dàZenleyiCisi, eèiTmenler ekiBi, kaTlmClar, gönderen örgàTler arasnda neT
anlaëmalar
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3.1¹IUJZBm"OBMJ[J
éHTiya¥ analiZi eèiTim sàreCinin ilk admdr ve en Temel niTelikTe olanlarndan Biridir %èiTimin ge
rekli olup olmadèn Belirlemek i¥in, alglanan iHTiya¥lar Hakkndaki sorular Cevaplayan Baëlan
g¥Taki analiZi Tanmlar "u genellikle gen¥lik örgàTleri TaraFndan göZard edilen kriTik Bir nokTa
dr "ir gen¥lik S4Ks ve yakn ¥evresi i¥erisinde Ciddi Bir iHTiya¥ analiZini yàràTmek ¥ok FaZla ¥a
Ba, Bilgi ve para gerekTirir "u Tàrden Bir araëTrma Tàm Avrupadaki gen¥lièe iliëkin Farkl konular
da yaplan araëTrmalarla karëTrlmamaldr éHTiya¥ analiZinde gen¥lik örgàTlerinin, akTiF àyeleri
nin ve yakn ¥evrelerinin kendi ¥alëmalarn geliëTirmek ve BàTànleëTirmek i¥in duyduklar iHTi
ya¥lara odaklanlr "u Bölàm ksaCa iHTiya¥ analiZi sàreCinin BaZ Farkl öZelliklerini ele alyor

).1.1. Ã^j_oW WdWb_p_ ih[Y_
5&
8WÂbWc d[5
;Â_j_c_d _^j_oWbWhÚ d[b[h5

D[Z[db[h

wÚajÚbWh

8WiaÚdeajWbWhÚ
'²rev
(lerÁin
Analiõi

9rgët
Analiõi

+

evre
taramas{

=ersonel
Analiõi

:W^W ][d_Å [lh[ p[h_dZ[a_ [ja_b[h

2! .OE ’DEN UYARLANMëTR S
«rgàTler i¥indeki iHTiya¥ analiZinin genellikle örgàTàn ne àZerinde ¥alëTè, àyelerinin neleri Ba
ëarmak isTedikleri ve Bunu Baëarmak i¥in Bilgi, BeCeri ve Tavr olarak neye iHTiya¥ duyduklar
na iliëkin kapsaml Bir analiZi i¥erdièini BelirTmek gerekir
s «RGàT ANALIZI, eèiTimin ger¥ekleëeCeèi ¥er¥eveyi ele almak anlamna gelir "unun i¥inde örgà
Tàn Bulunduèu Baèlamn, sàrmekTe olan geliëmelerin, àyeliklerinin, gönàllàklerinin, personel
devamllènn ve deèiëiminin analiZi Bulunur "ir iHTiya¥ analiZi sàreCi örgàTàn odaklandè
Temel alanlar, Bunlarn orTaya ¥kardè iHTiya¥lar ve Bu iHTiya¥lara Cevap vermek i¥in gereken
sTraTeJiyi Belirlemeyi ama¥lar "una iliëkin Bir örnek geleCek döneminde insan Haklar eèiTimi
ne aèrlk vermeye karar veren Bir gen¥lik örgàTà olaBilir "u örgàTàn, konu Hakknda daHa
FaZla Bilgi edinmesi gerekTièi ve eèiTimi önCelik vermeyi planladè Baëlèn öZelliklerine uygun
Bir ëekilde ger¥ekleëTirmek i¥in örgàTTe genel Bir ayarlama yapmak Zorunda olduèu a¥kTr
s 'ÚREV ANALIZI, Bu HedeFlere ulaëmak i¥in örgàTàn yerine geTirmesi gerekTièi görevleri Belirler
"ir önCeki paragraFTaki örneèi kullanmaya devam edersek, Bununla ilgili Bir görev analiZi in
san Haklar eèiTimiyle iliëkili Belirli iëleri veya ¥alëma proFillerini BelirleyeCekTir "u ¥alëma
proFillerini yerine geTirmek i¥in gereken BeCeri, Bilgi ve yeTerliliklerin Bir dökàmànà ¥karmak
da Bununla BaèlanTldr
s 0ERSONEL ANALIZI, manTken görevlerin ve gereken BeCerilerin Belirlenmesini Takip eder 0lanla
nan eTkinliklerin ëu andaki uygunluèuna iliëkin Bir ilk deèerlendirmeyi i¥erir ve ayrCa gönàl
làler, yöneTim kurulu àyeleri, ekip, proJe sorumlular ve BenZerleri arasnda eèiTime iHTiya¥ du
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yanlar Belirler "u analiZin BiTië nokTas örgàT i¥inde eèiTime ne kadar HaZr ve Hevesli olundu
èunu inCelemekTir
êimdiye kadar à¥ Farkl eTkenden BaHseTTik ve Bunlar karënZa ¥kaBileCek Hemen Her iHTiya¥ de
èerlendirmesi modelinde BulunaBilir "ununla BirlikTe, gen¥lik S4Klar ele alnrken, iki Farkl ko
nuyu da eklemek önemlidir
n élk nokTa, ëimdiye kadar vurgulanan à¥ konu a¥sndan gen¥lik örgàTlerinin kendine Has
öZellikleridir 'en¥lik S4Klarnda sàrekli Bir insan deèiëimi olduèundan, personel analiZi di
èer örgàTlere kyasla daHa sk yaplmaldr 'en¥lik ¥alëmalar ¥ok dinamik olma eèiliminde
dir ve sàrekli deèiëim, örgàTàn gà¥là yönlerinde ve ZayFlklarnda ksa dönem i¥erisinde HZ
l dalgalanmalarn yaëanmasna yol a¥aBilir "asiT Bir örnek örgàTàn liderlièinde meydana ge
len Bir deèiëimin ya Bàyàk Bir s¥ramayla ya da Bir FelakeTle sonu¥lanmasdr
n ékinCi nokTa ¥evre Taramas ad verilen Baëka Bir analiZ eTkeninin daHil edilmesidir "u 4%
4de göràleBilir  $ièer sekTörlerde, ¥evre Taramas örgàT analiZinin Bir par¥as olarak göràlàr
'en¥lik sekTörànde Bu önemli kaTegoriyi öZellikle vurgulama iHTiyaC vardr
s

evre Taramas, gen¥lik S4Ksnn yakn ve daHa uZak ¥evresinin Bir inCelemesidir "unu ayr
Bir analiZ olarak ele almak gen¥lik örgàTlerinin ¥alëmalar àZerinde dëardaki ¥evrenin Bà
yàk Bir eTkisi olmas nedeniyle önemlidir örneèin devleT poliTikas, ana Baèë¥ kuruluëlarn
isTekli olmas ve BenZeri  éHTiya¥ analiZinin Bu unsuru alandaki olas iëBirlik¥ileri HariTalar, il
gili rakipleri Belirler, alandaki @kiliT akTörleri sapTar ve aralarndaki iliëkileri araëTrr

5luslararas dàZeyde ¥alërken, Bir gen¥lik S4Ksnn genië kapsaml Bir iHTiya¥ analiZi ger¥ekleë
Tirmesi neredeyse olanaksZdr 9ine de Bu Zorluk, sklkla yapldè giBi, Buna Hi¥ kalkëmamak
i¥in Bir BaHane oluëTurmaZ Sk sk h'en¥lik ¥alëmalarnda daHa FaZla eèiTmene iHTiyaCmZ varv
veya h-àZakere BeCerilerine saHip 8 sayda àyeye iHTiyaCmZ varv giBi iFadeler duyarZ, anCak
Bunlarla BirlikTe hniyev sorusunun sorulduèunu ne sklkTa duyuyoruZ (er eèiTim eTkinlièi, Bu
eTkinlièin Temel alaCaè iHTiya¥ analiZinin oluëTurulmas sàreCini Takip eTmelidir Sonu¥Ta Tamam
lanmamë Bir iHTiya¥ analiZine saHip olmakTa uTanlaCak Bir ëey yokTur "ununla BirlikTe eèer
HÊlÊ iHTiya¥ analiZinin iyi ve eTkin eèiTim programlar yaraTma döngàsàndeki merkeZi konumu
na ikna olmamësanZ, uTanaBilirsiniZå

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
9rgëtëm K _al{{n{n gëniel eitim takvimimiõ için ²õel _ir ²neme saip olsuuna nas{l karar versiÉ
tiyaçlar{ kimp angi yolla _elirlesiÉ
itimin kat{l{mi{lar{ gerçekten _²yle _ir itiyaç içinse miÉ unu nas{l _iliyorsunuõÉ
Lukar{sa anlat{lan itiyaç analiõi yakla{m{ siõin ²rgëtënëõ için uygun muÉ
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2

-ANTK "ir örgàTTeki pek ¥ok eèiTim iHTiyaC doèrudan veya dolayl olarak dë FakTörlerden eTki
lenir Sklkla örgàT Belirli eèiTim eTkinlikleri i¥in olanaklarnn yeTTièinden daHa FaZla girdiye arZ
iHTiya¥ duyar «rgàT Bu Tàrden Bir eèiTim i¥in yakn ¥evresinde ger¥ek Bir iHTiya¥ sapTamamë,
HaTTa oluëTurulmakTa olduèu eèiTimi Farkl Bir örgàTàn ZaTen verdièini keëFeTmemië olaBilir %èi
Time yönelik ¥aBay Baëarya ve BaëarsZlèa göTàren ¥ok sayda FrsaT ve TeHdiT vardr «rgàTTTe
ki görev ve personel analiZleri Bir örgàTàn i¥ine Bakarken, ¥evre Taramas örgàTàn dëndaki
önemli FakTörlere odaklanr
2

4

"u Bölàmdeki dièer analiZler «RGàT 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZU ve 0ROJE 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZUnda anlaTldklarndan,
Burada ¥evre Taramasna odaklanaCaèZ
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!MA¥ /las veya sàrmekTe olan Bir eèiTim eTkinlièini eTkileyen dë FakTörleri kesin Bir ëekilde Belirlemek
éHTIYA¥ DUYULAN SàRE 2 saaT
4EKNIK IHTIYA¥LAR KÊèT TaHTas kÊèd, 2 Farkl renkTe karT veya yapëkanl noT kÊèd, ke¥eli kalemler
.OT "u egZersiZ kaTlmClarn Farkl örgàTlerden geldikleri ¥eëiTli eèiTmen eèiTimi kurslarnda kulla
nlaBilir "öyle Bir durumda, egZersiZin, en sonunda orTaklaëa göZlemlerin ve sonu¥larn paylaëlma
syla BiTeCek ëekilde, 4 ila 8 àyeden oluëan gruplar Halinde yaplmas daHa uygundur %lBeTTe Bu eg
ZersiZ Tàm kaTlmClarn aZ sayda veya Tek Bir örgàTTen geldikleri eèiTim kurslarnda kullanlaBilir
"u durumda kaTlmClar 4 5 kiëilik kà¥àk gruplara ayrlaBilir, Her grup ayr Bir ¥evre Taramas ger
¥ekleëTirir ve daHa sonraki Bir aëamada orTak Bir oTurumda göZlemlerini ve sonu¥larn paylaërlar
EVRE TARAMASN UYGULAMAK I¥IN ADMLAR
1 AnaliZ alann Belirleyin eèiTim neyle ilgili
2 AnaliZ eTTièiniZ alan eTkileyen Tàm dë FakTörleri yaZn FiZiki, alTyapyla iliëkili, TeknoloJik,
sosyo kàlTàrel, ekonomik, HàkàmeTTen gelen, HàkàmeT dëndan gelen, örgàTler aras veya
kurumsal ve Baëka aklnZa ne geliyorsaå
3 (er FakTöràn olas veya varolan eTkisini Belirleyin %èer Bir eTkisi olaBileCekmië giBi göràn
màyorsa, lisTeden ¥iZin
4 AnaliZ eTTièiniZ alan a¥sndan o FakTöràn eTkisinin olumlu mu olumsuZ mu olduèunu BelirTin
n /lumluysa, yeëil Bir karTa veya noT kÊèdna yaZn
n /lumsuZsa, krmZ olanlara yaZn
5 &akTöràn Tàrànà ve Bu FakTör àZerinde Bir eTkiniZ olup olmadèn Belirleyin $aHa sonra kar
T kÊèT TaHTasna yapëTrn 4% 5e BaknZ 
s &akTörleri aëaèdaki alanlara göre snFlayn 4% 5e BaknZ 
n ArZ örgàTàn eèiTim eTkinlièi i¥in saHip olduèu girdiler uygun eèiTim Tesisleri, deneyimli
eèiTmenler, Bu Tàr eTkinlikleri dàZenlemekTeki ge¥mië deneyimler vB ve nelere saHip ol
madè eèiTimi yàràTmek i¥in gereken Fonlar, uygun eèiTim desTeklerinin olmamas vB 
n 4alep "öyle Bir eèiTim i¥in Talep olup olmadè %èiTimin Tàràne Baèl olarak, Talep örgà
Tàn i¥inden veya dëndan geleBilir daHa önCe Hi¥ Bu Tàr Bir eèiTimden ge¥memië olan
gen¥lik S4Ks gönàllàleri, S4Klar arasnda Bu Tàr Bir eèiTime olan iHTiyaCa iliëkin Farkn
dalèn dàëàk olmas, gönàllàler arasnda konu Baëlèna yoèun ilgi olmas, vB 
n 2ekaBeT  iëBirlièi "enZer Tàr eèiTimleri ZaTen uygulayan örgàTler ve Böyle Bir eèiTime
daHil olmak isTeyeCek örgàTler 8 S4Ks konu Baëlènda iëBirlièi yapmakla ilgileniyor, 9
S4Ks ZaTen BenZer eèiTimler yapyor, HàkàmeT Bu konuda orTaklar aryor, vB 
n 9akn ¥evredeki genel koëullar %èiTim proJesini eTkileyen dièer FakTörlere kapsaml ola
rak Bakn «rneèin KaFkaslardaki Bir kurs i¥in snrlardaki duruma, HàkàmeTin gen¥lik
¥alëmalarna iliëkin gànCel Tavrna ve BenZerlerine Bakmak gerekir 
s (er Bir FakTörà eTkileyip eTkileyemeyeCeèiniZi deèerlendirin %TkileyeBiliyorsanZ, dikdörT
genin i¥ine aln BaknZ 4% 5 , eTkileyemiyorsanZ dëarda Brakn %min deèilseniZ snr
¥iZgisinde kalsn
 êimdi TaBlodaki Tàm FakTörleri göZden ge¥irin AnaliZ eTTièiniZ alanda en FaZla eTkiye saHip
olanlar iëareTleyin
7 'öZlemler  Sonu¥lar
%n önemli olumlu FakTörler neler %n önemli olumsuZ FakTörler neler
(angilerini doèrudan eTkileyeBilirsiniZ, Hangilerini eTkileyemeZsiniZ $oèrudan eTkileyemedièi
niZ FakTörler i¥in ne yapaBilirsiniZ
%èiTim eTkinlièi yaplaBilir mi "u eTkinlik i¥in yeTerinCe Talep var m «rgàTànàZ gereken kapa
siTeye saHip mi
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J;#5 w[lh[ JWhWcWiÚ=hW\_Â_
(u versiyonda model _ir örgütteki eitim itiyaçlar{n{n analiõine ve
eitim olanaklar{na göre uyarlanm{t{rÁ

JWaZ_hWbWdÚ

;ja_WbWdÚ

SBKÐlar aras{nda eitim
itiyai{na ilikin
ark{ndal{{n
düük olmas{
Örgüt içinde
deneyimli
eitmenler

arz

talep

Uygun
eitim
tesisleri

H[aWX[j%ÃÅX_hb_Â_
5rtakl{a ilgi
gösteren
dier SBKÐlar

-odel 7 8 Aralk 1998 TariHlerinde "osna (ersek4uZlada (ollandadan Kalknma
«rgàTleri édaresinin dàZenledièi h5luslararas S4Klarn kurum olarak gà¥lenmesiv Baëlè
olan %èiTim Kursunda sunulan evre 4aramas modelinden uyarlanmëTr
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).1.2 ;Â_j_c[ edWo l[hc[a
"ölàm 11 Avrupa dàZeyinde gen¥lik eèiTimiyle iliëkili BaZ konular ele almëT "u Bölàm, iHTi
ya¥ analiZi sàreCini eèiTimi olanakl klan FakTörlerle iliëkilendirmek i¥in Tekrar eèiTimin Baèlam
konusuna deèiniyor "ir eèiTim ¥ok Farkl giriëimlerle ve ¥ok ¥eëiTli gàdàlerle ger¥ekleëTirileBilir
"u BaZ Temel sorular orTaya ¥karyor
n Sorunlar Belirleyen ve eèiTimin HiTap edeCeèi iHTiya¥lar Tanmlayan kim
n Kim dàZenliyor
n AmaC ne
n Kim eèiTim alyor
"u sorulara verileBileCek Farkl Farkl Cevaplar Temel alnarak, Bir eTkinlièe onay vermeyi gerekTi
ren dörT Farkl neden BirBirinden ayrëTrlaBilir
«RGàTàN KENDI IHTIYA¥LARNA CEVAP VERMEK I¥IN BIR GEN¥LIK ÚRGàTà KENDI BAZ IHTIYA¥LARNA CEVAP
VERMEK AMACYLA àYELERI I¥IN BIR EèITIM DàZENLER
"u durum sivil Toplum gen¥lik örgàTlerinde sklkla göràlàr "ir gen¥lik örgàTà kendi iHTiya¥lar
n Belirler ve Bunlara Cevap olaCak Bir eèiTim öngöràr SàreCin Tamamndan kendisi sorumludur
éHTiya¥larn Belirlenmesi, HedeFlerin Tanmlanmas, eèiTimCilerin ayarlanmas, Fon Bulunmas,
kendi àyeleri i¥in eèiTimin yàràTàlmesi ve sonu¥larn deèerlendirilmesi «rneèin iZCi ve kZ reH
Ber örgàTleri kendi àyelerine dàZenli olarak verileCek eèiTimlere iliëkin dàZgàn Bir ëekilde gelië
Tirilmië Takvimlere saHipTir
"Aèë¥ POLITIKALARNDAN ETKILENEN EèITIMLER
(àkàmeT kurumlar, Bàyàk uluslararas HàkàmeT dë vakFlar ve dièer resmi veya HàkàmeT d
ë Baèë¥ örgàTler A", Avrupa Konseyi, A¥k 4oplum %nsTiTàsà ve daHa Bir¥oèu sklkla gen¥lik
sekTöràne iliëkin kendi iHTiya¥ analiZlerini yaparlar 'enellikle sonuCunda iHTiya¥ duyulan Bir
eèiTim Tàrà sapTanr ve onaylanr Sklkla uyguladklar sTraTeJiler arasnda ëunlar vardr
a

%èiTimi kendilerinin dàZenlemesi "unun iyi Bilinen örnekleri arasnda 'en¥lik ve Spor $irek
Törlàèànàn Avrupa Konseyi eèiTim kurslar, '%.,éK 0rogramnn A" veya yerel dàZey
de ¥alëan yerel A" aJanslarnn SA,4/ eèiTim kurslar Bulunur

B %èiTimi uygulamak i¥in Baëvuruda Bulunup HiBeye Hak kaZanan gen¥lik sivil Toplum kuruluë
larnn eèiTim eTkinliklerine Fon saèlamak "una iliëkin örnekler i¥in 'en¥lik ve Spor $irekTör
làèà Avrupa Konseyi TaraFndan idare edilen uluslararas 'en¥lik S4Klar 0rogramna ve A¥k
4oplum 6akF TaraFndan /rTa ve $oèu Avrupada Finanse edilen eTkinliklere BakaBilirsiniZ
3EKTÚRDE ¥ALëAN BIRDEN FAZLA ÚRGàT I¥IN DàZENLENEN EèITIMLER EèITIMI YàRàTEN ÚRGàTTEN GELEN KATLMCLAR DAHIL
"u Tàr eèiTimler Bir önCekinden olduk¥a Farkldr "u örnekTe Bir örgàT veya aè Fon Baëvurusu
yapp eèiTimi yàràTàrken, eèiTime Farkl örgàTlerden kaTlmClar kaTlr "u yaygn Bir uygulama
dr ve daHa genië Bir kesime ulaëTè ve ¥arpan eTkisi poTansiyeline saHip olduèundan, Baèë¥ ku
ruluëlar Bu Tàrden eTkinlikleri desTekleme eèilimindedir Avrupa 'en¥lik 6akF TaraFndan desTek
lenen proJeler genellikle Bu kaTegoridedir 9ukarda 2a da ayrnTlar verilen eèiTim kurslar so
nuCunda genelde Bu Tàr eèiTimlerde karar klnr ¥ànkà Farkl örgàTlerden àyeler Bir araya gele
Bilir ve orTak önCelikler ve FrsaTlar sapTayaBilirler
"IR HIZMET OLARAK SUNULAN EèITIMLER ÚRGàT VEYA EèITIM AJANS POTANSIYEL MàëTERILERE SUNMAK àZERE
BIR HIZMET OLARAK EèITIM VERMEKTE UZMANLAëR
%èiTim HiZmeTleri sunan uZman örgàTler veya aJanslar da vardr ve Bu HiZmeTleri àCreTsiZ vereBi
lir veya Belirlenmië olan veya paZarlk yaplan Bir àCreTTen vereBilirler "u eèiTim aJanslar genel
likle gen¥lik alanna yoèunlaëmë deèillerdir, anCak aTölye ve eèiTim kurslar dàZenledikleri Fark
l Baëlklarda uZmanlaëmë proFesyonel eèiTmenlere saHipTirler "u nokTada Belirli Bir eèiTim aJan
sna Baèl olmayan, Farkl gen¥lik örgàTlerine serBesT ¥alëan eèiTmenler olarak eèiTim veren kiëi
lere de deèinmek önemlidir Avrupa 'en¥lik &orumu ile 'en¥lik ve Spor $irekTörlàèànàn eèiT
menler HavuZunun BaZ àyeleri Bu ëekilde ¥alërlar
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1. Kat{ld{{n{õ son eitim etkinliini düününÙ _u eitime kim öniülük etmitiÉ
æ. u eitimi yukar{da _asedilen kategorilerden angisine sokars{n{õÉ
á. u etkinlii kim nanse ettiÉ a{ç{n{n eitimin edeeri ve ç{kt{lar{ üõerinde söõ söyleme akk{ oldu
muÉ tkinliin genel amai{ örgütün misyonu ve viõyonuyla ne dereie ilgiliydiÉ
. Kat{l{mi{lar kimlerdiÉ

3.2e¸SFONF z¸SFONFmÐLUÐMBSÐWFz¸SFONFUBS[MBSÐ
"ir önCeki Bölàm BiZe Bir eèiTimi gerekli klan iHTiya¥lar àZerinde dàëànmenin öneminden BaH
seTTi "u iHTiya¥lara iliëkin analiZi, Bu iHTiya¥lar karëlamak i¥in ne gerekTièinin deèerlendirme
siyle iliëkilendirdièiniZde, Bir eèiTim oTurumu veya program planlamann ilk adm aTlmë olur
9ani iHTiya¥ analiZi Bu eèiTimin insanlarn ;Belirli= Bir ëeyler öèrenme iHTiyaC duymas nedeniy
le önerildièini orTaya koyar "u Bölàm öèrenme kavramn ele alp, Bunu Bir eèiTim sTraTeJisi ve
eTkinlièi sunma veya planlama praTièiyle iliëkilendirerek devam ediyor

).2.1 zÂh[dc[
oCukken Bana öèrenmeyle ilgili iki durumda soru sorulurdu @"ugàn okulda ne öèrendin, Ha
va durumunu sormak giBi sradan Bir soruydu @5marm Bundan Bir ëey öèrenmiësindir ise ev
de yapTèm Bir rokeT daHa aTeëlenmedikTen sonra söylenen Bir dièeriydi "ugàn ilkokulda ne öè
rendièimin ayrnTlarn HaTrlamyorum, ama uZay gerekTièinCe keëFeTmek i¥in ¥akmak gaZnn
yeTersiZ olduèunu HaTrlyorum
"u Tàr anlara dönàp Bakma gayreTini gösTeren Herkes i¥in duruma, sonu¥lara ve uyaranlara Baè
l olarak Farkl yollarla, Farkl Zamanlarda öèrendièimiZ aëikÊrdr AyrCa kendi ¥evremiZde neler
le ileTiëime ge¥TièimiZe Baèl olarak Farkl ëeyler öèreniriZ "undan ¥kan snavlardan ge¥menin
Bilin¥li iHTiyaCndan, TraFik sinyallerini neredeyse Bilin¥siZCe Toplumsallaëarak öèrenmeye kadar,
Farkl moTivasyonlar doèrulTusunda öèrendièimiZdir «yleyse öèrenme BiZi Bilgi ve BeCerilerle
donaTmakla sorumlu, kaBiliyeTlerimiZi geliëTiren ve kendi TavrlarmZ, deèerlerimiZi ve duygu
larmZ anlamamZ saèlayan Farkllaëmë ve karmaëk Bir sàre¥Tir
%èiTmen olarak Baëkalarnn öèrenmesini kolaylaëTrmakla yàkàmlàyàZ "unu yapmadan önCe,
gen¥lik eèiTiminde ne Tàrden Bir öèrenmenin ger¥ekleëTièi àZerinde dàëànmemiZ gerekir énsan
lar yeni orTamlar ve kiëilerle, yeni durumlar ve Tavrlar, ve HaTTa yeni yiyeCek ve i¥eCeklerle kar
ë karëya geTirdièinden, eèiTim Bàyàk olaslkla Bu insanlarn Toplumsal öèrenmesini devam eT
Tirir 'rup dinamiklerini 41 dikkaTe alrken, insanlarn Bu yeni deneyimleri i¥selleëTireBileCek
leri orTamlar nasl yaraTaBileCeèimiZe BakTk AnCak eèiTimler sadeCe yeni varoluë ëekilleriyle il
gili deèillerdir, insanlarn konular, sorunlar, BeCeriler, iHTiya¥lar, FrsaTlar ve BenZerini öèrenmele
rine olanak Tanmaya odaklanrlar «nemli olan ama¥ insanlarn Bu öèrenme sayesinde Bir ëey
ler yapaBilmesidir «èrenmenin BirBiriyle rekaBeT eden Farkl Tanmlar Bulunmakla BirlikTe, eèi
Tim srasnda öèrenmeye iliëkin yararl Bir Tanm Bu iliëki àZerinde durur h(edeFi davranëlarda
kalC Bir deèiëim yaraTmak olan, Farkndalkla yaplan Bilin¥li Bir sàre¥v 7A''S, $anëmanlar
i¥in %èiTim "eCerileri 4RAINING 3KILLS FOR !DVISORS, 22  "u nedenle, Baëkalarnn öèrenmesini ko
laylaëTrmak i¥in onlarn öèrenme ëekilleriyle, arZu edilen deèiëimin BaëarlaBileCeèi planl Bir
sàre¥ arasnda iliëki kurmalyZ "ir eèiTim orTam genië Bir öl¥ekTe poTansiyel deneyimler sunar
ve Bir önCekine KolBun 1973 Bir Tanmn eklersek, öèrenmenin Bu deneyimler Hakknda Bi
lin¥li olarak dàëànmeyi i¥erdièini savunaBiliriZ h«èrenme, Bilginin deneyimlerin dönàëàmà yo
luyla yaraTldè sàre¥Tir "ununla BirlikTe Bir eèiTmen Bir eèiTim sàreCinin, isTeèi ve öèrenme ko
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ëullarn kendilièinden yaraTaCaèn varsayamaZ %èiTimi meëru klan iHTiya¥lar sapTadkTan son
ra, eèiTmenin eèiTimle ilgili iki eTkeni dikkaTe almas gerekir n öèrenmenin ¥kTlar neler olaCak
ve insanlarn Bu ¥kTlara ulaëaBileCekleri Farkl yollar nasl sunmal

).2.2 zÂh[dc[ ÚajÚbWhÚ
h%èer nereye gideCeèiniZi BilmiyorsanZ, kendiniZi Hi¥ niyeT eTmedièiniZ Bir yerde BulduèunuZ
da ëaërmaynv "u söZ veya Bir BenZeri Tandk geldi mi 5Zun sàredir eèiTimle i¥ i¥e olan insan
lar, Bunu duyduklarnda sadeCe Bir kliëe olduèu i¥in deèil, doèru olduèu da sk sk orTaya ¥kT
èndan öFleyip pöFleyeCeklerdir KaTlmClarn geliëme gösTereCekleri Baëlang¥ nokTalarn ve
son ¥kTlar dikkaTli Bir ëekilde Tanmlamak kriTik öneme saHipTir ve iZleyen Bölàmler HaZrlk
aëamasnda ve uygulama srasnda programn gerekirse yeniden oluëTurulmasnda dikkaTe
alnmas gereken ¥ok sayda eTken àZerinde duruyor élk adm eèiTimin ÚèRENME ¥KTLARN Ta
nmlamak ve daHa sonra Bunlar HEDEFLER Haline geTirmekTir
"ir eèiTmen eèiTim kursunun sonunda kaTlmClarn ger¥ekTen ne Baëarmasn isTer ATölye ¥a
lëmas sonunda kaTlmClar neyi Biliyor olmallar .eyi yapaBilir olmallar %ve BeraBerlerinde
neyi göTàrmeliler "unlar eèiTim eTkinlièinin niHai ¥kTsyla ilgili sorulaBileCek sonsuZ sayda so
rudan Birka¥dr %èiTim sàresinCe kaTlmClarn BeklenTilerinden ve öèrenme TarZlarndan, eèiTi
min nasl deèerlendirildièine kadar, öngöràlemeyeCek ¥ok sayda eTken olduèu a¥kTr 9ine de
eèiTimin dinamiklerine iliëkin esnek Bir yaklaëm ve ayrnTl Bir ëekilde planlanmë Bir yaklaëm
BirBirlerini Tamamen dëlamaZlar "ir eèiTmen öèrenme ¥kTlar àZerinde kaFa yorarak programn
desTekleyeBileCeèi öèrenme Tàrlerini en àsT sayya ¥karaBilir ve Bu, eèiTim sTraTeJisi ve yönTemi
i¥inde planlamay eTkiler 9ine de ëu soru HÊlÊ Cevaplanmë deèil n «èrenme ¥kTlar Tam olarak
ne demekTir
'agne ve -edskere 199 göre, h«èrenme insanlarn kaBiliyeTlerinde Bàyàme sàreCinin Bir so
nuCu olmayan göreCe kalC deèiëimdirv $evamnda Bu kaBiliyeTlerin Belirli öèrenme ¥kTlaryla
iliëki olduèunu, yani akln ve Bedenin Farkl yönleriyle BaèlanTl öèrenme ëekli kaTegorileriyle
iliëkili olduèunu savunurlar "unlar aëaèda sisTemaTik Hale geTirilmië olarak sunuluyor

e¸SFONFbÐLUÐMBSÐ

e¸SFONFmÐLUÐTÐUS

,BCJMJZFUJOUBOÐNÐ

eSOFL

4z[FMCJMHJ

Önieden kaydedilen _ilgiyi söylemekp
akk{nda konumak veya aç{klamak.

5kulda kinii ünya Sava{Ðn{n
önemli tarilerinin sorulmas{.

&OUFMFLUFMCFDFSJMFS

'enel kavramlar{ ve ilkeleri konular{ inielerken uygulamakp sorunlar{
çöõmek ve yeni sorunlar _ulmak.

elirli gerekliliklere uyan _ir pro e
tekli tasarlamak.

.PUPSCFDFSJMFS

&iõiksel _ir eylemi kesin ve dakik _ir
ekilde yerine getirmek.

æ÷ metrelik _ir alata t{rmanmak.

5BWÐSMBS

Kiisel _ir eylem ekli seçmek.

ir eitmen eitimi kursuna
kat{ld{ktan sonrap eitim
oturumlar{ndaki yakla{m{n{õ{
deitirmeyi terii etmek.

#JMJ»TFMTUSBUFKJMFS

Kendi düünme ve örenme süreiiniõi
yönetmek.

elirli _ir örgütün eitim itiyaçlar{n{ _elirlemek üõerep üç strate iyi
seçip kullanmak.

H$=W]d[l[A$C[Zia[h"'//,½ZWdWbÚdcÚÅl[koWhbWdcÚÅjÚh
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&arkl öèrenme ¥kTs Tàrleri arasnda Bir ayrm yapma iHTiyaC, sunulan Farkl dàZeylerdeki ve
Tàrlerdeki eèiTimleri ayrëTrma iHTiyaCndan doèar %èer TaBlodaki lisTeye sk Bir ëekilde uyarsak,
gen¥lik eèiTiminin en yaygn ¥kTlar genelde Tavrlar, Biliësel sTraTeJiler ve enTelekTàel BeCeriler
dàZeyindedir okkàlTàrlà ve ¥okdilli orTamlarda söZel Bilgi ¥kTlarna daHa aZ aèrlk verileCeèi
a¥kTr ve moTor BeCeriler daHa da aZ yer TuTar ama gen¥lik eèiTimini dëa dönàk Bir TarZla verme
¥aBas Bunun popàlerlièini giderek arTTryor "unun giBi modeller gen¥lik ¥alëmasnda genellik
le ""$ye indirgenir "ilgi, BeCeri ve davranë ¥kTlar "u Bir reFerans nokTas olarak yeTerlidir,
¥ànkà Buradaki ama¥ kuramsal modellerin Hepsini kapsayC Bir ëekilde ele almak deèildir "u
nun yerine, öèrenme ¥kTlarnn Baëlang¥Taki planlama sàreCiyle iliëkisi vurgulanyor "unlarn
dikkaTe alnmas eèiTim HedeFlerinin Tanmlanmasnn Temelini oluëTurur ve ayrCa kiëiyi eèiTim
de saèlanaCak olan öèrenmenin deèerleri ve ama¥lar àZerinde dàëànmeye iTer
«èrenme ¥kTlarn Tanmlamann Baëka Bir önemli BoyuTu derinlik sorusudur %èiTmen Belirli
Bir Baëlk veya konuyu ne kadar hderinlemesinev ele almak isTer "aëka Bir deyiële, eèiTmenler
kaTlmClarnn ulaëmalarn isTedikleri kaTlm ve öèrenme dàZeyini dikkaTe almal ve ulaëlma
larn isTedikleri Bilginin Tàrà Hakknda kaFa yormaldrlar
Aëaèdaki kuTuya Bakarsak, konu daHa da anlaëlr Hale geleBilir

7bjÚ 8_b]_ :p[o_
1. &ark{ndal{k - at{rlamakp tan{makp varl{{n{n ark{nda olmak.
æ. Anlamak - _ir ekilden dierine dönütürmek.
á. Uygulamak - _ilgiyi yeni _ir durumda uygulamak veya kullanmak.
. Analiõ - _ir durumu inielemek ve parçalara ay{rmak.
. Senteõ - _ilgiyi arkl{ _ir ekilde yeniden _ir araya getirmek.
Û. eerlendirme - aç{k _ir kriter üõerinden yarg{da _ulunmak
AbWjj'///_b[AhWj^meb"8beecl[CWi_W'/,*½j[dkoWhbWdcÚÅjÚh$

Aëaèdaki örnek, genel anlamda eèiTimle iliëkili Bilgi dàZeylerini gösTeriyor
«RNEK "ir kiëi genel olarak eèiTim ile ilgili ne Tàr Bilgiye saHip olaBilir3
%èiTim eTkinlièinin varlènn FARKNDA olmak Bir kursun kaTlmCs a¥sndan olaBileCek en dà
ëàk dàZeydir, NEDEN var olduèu ve AMACNNNEolduèunu BilmekTen de dàëàk Bir dàZeydedir
"elirli Bir eèiTim eTkinlièi Tàrànà NASL ger¥ekleëTireCeèini Bilmek uygulama daHa yàksek Bir
Bilgi dàZeyine saHip olmak anlamna gelir "ir eèiTim programn INCELEYEBILMEK ve par¥alarna
ayraBilmek Bilginin daHa ileri Taënmas ve sàZàlmesidir "unun ardndan kendi eèiTim prog
ramlarnZ unsurlar TASARLAYABILMEK gelir 6e Bu ëemaya göre, en àsT seviye Belirli Bir kriTer
àZerinden deèerlendirme yapmakTr ve BU SONU¥LARAVARMAve karar alma BeCerisini yansTr
mesela Bir eèiTim programnn Bir Baëkasna kyasla daHa uygun olduèuna karar vermek 
%èiTim ¥kTlarnn derinlièi Bir diZi nedenden öTàrà önemlidir éHTiya¥lar programn Tasarmyla
iliëkili Bir ëekilde Belirledièinden, iHTiya¥ analiZini anmsaTr ¯sTàne àsTlàk, Bunlar kaTlmCla
rn proFiliyle BirlikTe dàëànmek gerekir BkZ 454  êimdi Tanmlanan öèrenme ¥kTlar àZerin
den ama¥lar Belirleme sàreCi àZerinde yoèunlaëaCaèZ

3
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éZleyen paragraFTa deèerlendirme kelimesinin Bu yaynn geri kalannda öZellikle eèiTimle iliëkili olarak kullanldènn
aksine daHa genië Bir anlamda kullanldèn làTFen dikkaTe aln
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).2.) 7cWbWhÚjWdÚcbWcWa
Ama¥lar Tanmlamak eèiTim eTkinlièi i¥in Belirlenmië olan Farkl öèrenme ¥kTlarn uygulama
ya ge¥irmek olarak göràleBilir AnCak, Bunun Belirli Bir eTkinlik i¥in Belirlenen Tàm ama¥lar i¥in
ge¥erli olmadè noT edilmelidir «èrenme ¥kTlarnn Tàrlerini ve dàZeylerini TarTërken, odak
sadeCe Bireysel geliëim àZerindeydi 'en¥lik ¥alëmalarnda ve örgàTlerin personelin eèiTimini
àsTlendikleri dièer alanlarda normalde iki ama¥ kàmesi TanmlanaBilir élk kàme eèiTimin kaT
lmClar i¥in yararlarn öZeTleyen Bireysel dàZeydeki öZel HedeFlerden oluëur ékinCi kàme Birey
sel kaTlmClarn aiT olduklar örgàTlerle iliëkilidir ve öèrenmenin örgàT ve yakn ¥evresi TaraFn
dan olas kullanm ëekillerini ve eTkilerini ele alr %èer Bir kursun amaC ¥arpanlar yaraTlmas ve
Bunlarn HarekeTe ge¥irilmesiyse, ikinCi kàmedeki HedeFler daHa da önemli Hale gelir
"u, Bir eèiTim eTkinlièinin TasarmCsnn iki Temel görevi olduèu anlamna gelir Bireysel eèiTim
¥kTlarn eèiTim HedeFlerine dönàëTàrmek ve ikinCi olarak da kaTlmClar yeni edindikleri Bilgi
leri kullanmaya BaëladkTan sonra Beklenen örgàTsel geliëmeleri ele alan HedeFler yaraTmak "un
lar kolay iëler deèildir %èiTmenin neyin Bir eèiTim HedeFi olduèuna iliëkin neT Bir Fikri olmaldr
ve anlaëlaBilir ve ulaëlaBilir HedeFler oluëTurmaldr $aHa önemlisi, Bu HedeFler Hakknda ayr
Ca kaTlmClarla ileTiëimde BulunulaBilmelidir ki onlar da eèiTimin ama¥larna iliëkin BeklenTile
ri Hakknda màZakerede BulunaBilsinler
$eneyimlerimiZe göre HedeFlerle ilgili olarak Farkl Farkl Terimler kullanlmas yararl deèildir
Ama¥lar m, HedeFler mi (er ikisi de olaBilir mi, olaBilirse aralarndaki iliëki ne 0eki ya saysal
olanlar 0eki Bunlar Baëka dillere ¥evirmek isTedièimiZde ne oluyor "aënZn dönmesine iZin
vermek yerine, HedeFleri eèiTim sàresi i¥inde ulaëmaya ¥alëaCaènZ iFadeler veya geleCeèe yöne
lik planlar kàmesi olarak dàëànmek iëi kolaylaëTrr Aëaèda 4%  Bir HedeFin Temel öZelliklerini
ve deèerlendirilmesine yönelik ilkeleri sunuyor "u kullanël Bir TaBlodur, anCak Bundan Farkl
deèerlendirmeler de olaBilir ve Her eèiTmen kendisi i¥in en verimli olann ne olduèuna kendi ka
rar vermelidir4

4

S-A24 olarak ksalTlan HedeF yaZma yönTemi 0roJe 9öneTimi %èiTim KlavuZunda sunuluyor

53

%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

5&

>[Z[\ oWpÚcÚdZW IF?HE ceZ[b_
e[HMMF»UJSJO 4QFDJGZ

(edeer _elirli olmal{d{r (tam olarak ne yapaiaks{n{õÉÁ

1FSGPSNBOT 1FSGPSNBODF

Amaçlar etkinlikler deilp deeri yüksek sonuçlara odaklanmal{d{r.
(3eyi _aarmak niyetindesiniõÉÁ

,BUÐMÐN *OWPMWFNFOU

Uygulamaya kat{laiak olanlarp edeerin _elirlenmesinde de yer
almal{d{r. ((edeerde siõin yeriniõ neÉÁ

(FSmFLmJMJL 3FBMJTN

(edeer gerçekçi olmal{ ve ödüllendirmelidir. er çok itirasl{ysalarp
ayal k{r{kl{{na yol aça_ilirler. Aniak edeer õorlay{i{ da olmal{d{rp
yoksa _unlar{ _aarmaktan gurur duyulaiak _ir ey de olmaõ. (Iar olan
kaynaklarla gerçekletirile_ilir miÉÁ

(z[MFNMFOFCJMJS 0CTFSWBCMF

(edeer ölçüle_ilir ve göõlemlene_ilir olmal{d{r. (ir eitmen olarak
_aar{l{ olup olmad{{n{õ{ nas{l anlayaiaks{n{õÉÁ

AWodWa0F\[_\\[h@$M$l[@$;$@ed[i'/-(Z[h$

>[Z[\ hd[ab[h_0
#JSFZTFME[FZEF z¸SFONFmÐLUÐMBSÐZMBJMJ»LJMJPMBSBLCFMJSMFONJ»
h Kat{l{mi{lara _ir pro eyi aõ{rlamap yürütme ve deerlendirme _eierisi kaõand{rmak.
h Kat{l{mi{lar{n insan aklar{ eitimip liderlik ve program gelitirmep pro e yönetimi ve kültürleraras{
örenme alanlar{ndaki _eierilerini gelitirmek.
h Kat{l{mi{lar{n AvrupaÐdaki ormel olmayan eitimin temel deerleriyle ilgili _ilgi ve ark{ndal{klar{n{
artt{rmak.
h Kat{l{mi{lar{n gençlik etkinliklerinde kültürleraras{ örenmeyi ele alma yeterliliklerini ve motivasyonlar{n{ artt{rmak.
h &ormel olmayan öretimdeki arkl{ eitim anlay{lar{ akk{nda temel _ilgi salamak.
h Kat{l{mi{lara kendi eitim itiyaçlar{n{ deerlendirmelerinde ve kendi deneyimlerinden örenmelerinde destek olmak.
h Kat{l{mi{lar{n yönetim ve liderlik _eierilerini gelitirmek.
Örgüt düõeyinde (daa geni çevreÁ
h Kat{l{mi{lar{n örgütlerindeki iletiim kal{plar{nda göõle görünür _ir iyilemeye katk{da _ulunmak.
h Kat{l{mi{lar{n kendi örgütlerinde ve çevrelerinde kat{l{m ve yurttal{k akk{nda yenilikçi gençlik proeleri gelitirmelerini tevik etmek.

.OT 0ROJE 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZUnda HedeF Belirleme konusuna ayrlmë kapsaml Bir
Bölàm Bulunur s 52 5 

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
Örenmenin gerçeklemesi için siõie en önemli etkenler nelerÉ 3edenÉ
(edeerin örenme süreiine nas{l katk{s{ oluyorÉ
(edeer er õaman ölçüle_ilir nitelikte ola_ilir miÉ
(edeeri kat{l{mi{lara iletmeninp aktarman{n etkin yollar{ akl{n{õa geliyor muÉ

54

%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

).2.4 zÂh[dc[ JWhpbWhÚ
'en¥lik alannda Formel olan ve Formel olmayan eèiTimi Bir araya geTirmek yaygndr BkZ 114 
ésTer okul olsun isTer àniversiTe, Formel eèiTim öèrenmenin enTelekTàel ve @depolama olarak ad
landrlan yaklaëmna aèrlk verme eèilimindedir «èreTmen hsaHnedeki Bilgev olarak öèreneCek
olan kiëilere gerekli Bilgiyle doldurulaCak i¥i Boë Birer depo olarak Bakar ve depolarn aslnda Za
Ten Farkl ëekillerde dolu olduklarn Fark eTmeZ "unun aksine, eèiTmenin @yanmZda duran reH
Ber görevinde olduèu eèiTim, öèrenen kiëiye Bir depo olarak isTedièi yakT se¥meye ve kendisi
ni isTedièi ëekilde doldurmaya Teëvik eder "u karëTlk BaZ nokTalar göZard eder Formel eèiTim
de geliëTirilip Formel olmayan eèiTimde kullanlan pedagoJik yaklaëmlar, Formel sekTöràn kendi
i¥indeki ¥eëiTlilièi ve Her iki sekTörde de Farkl Tàr eèiTimlerin karëlkl BirBirini Beslemesi giBi
AyrCa Formel olmayan eèiTim ad alTnda yàràTàlen Herëeyin oTomaTik olarak deèer görmesi ge
rekTièini varsayar 5nuTmayn ki àZerinde kampanya TiëörTà ve ayaènda sandaleTlerle konuëan
Birini dinlerken de sknTdan paTlamëTnZ
&ormel olmayan eèiTimin ayrT ediCi öZellièi KATLMC-MERKEZLI olmasdr ve kaTlmC genellikle ora
da Bulunmaya Heveslidir Ama¥ Bireylerin kendilerinden, grupTan ve eèiTimden öèreneCekleri Bir
sàre¥ yaraTmakTr KaTlmC merkeZli olmasndan dolay, eèiTim ayrCa olaBildièinCe Farkl yollarla
kiëisel geliëim BkZ 112 ve öèrenme àZerinde durur "u genellikle 4( Head, Hands, HearT and He
alTH yaklaëm olarak, yani kaFanZla, elleriniZle, kalBiniZle ve saèlènZla öèrenme yaklaëm ola
rak adlandrlr ve enTelekTàel, ara¥sal, duygusal ve BàTànsel öèrenme ëekillerinin BirBirine Baèl
olduèunu vurgular "u ksalTlmë Tanm Bile Belli kuramlara reFeransTa Bulunmaya gerek kalmak
sZn, HerHangi Bir eèiTim i¥in deèerli Bir konTrol lisTesi sunar ¥ànkà öèrenmemiZi geliëTirenin Fark
l öèrenme ëekillerimiZi sàrekli olarak iëin i¥ine kaTmak olduèuna iëareT eder "u konTrol lisTesinin
ardndaki manTk Bir eèiTim ne kadar Farkl BoyuTlara HiTap ederse, öèrenmenin o kadar derin ola
Caèdr AyrCa nasl öèrendièimiZ Hakknda dàëànmemiZ, Bilin¥li olarak Farkl öèrenme ëekillerine
HiTap eTmemiZ ve Bunlarla ilgili yeTeneklerimiZ àZerinde ¥alëmamZ gerekTièini salk verir
êimdiye kadar Farkl öèrenme ëekillerini TarTëTk ve Bunlar deneyimle iliëkilendirdik $eneyim
lerin BirBirlerinden Farkl olduèunu söylemeye gerek yok, ama insanlar ayrCa öèrenme TarZlary
la da BirBirlerinden Farkllaër «èrenme TarZlar Hakknda eTkili kuramsal yaklaëmlar vardr ve
BaëTa (oney ve -umFordun ¥alëmas olmak àZere, gen¥lik alannda yaygn olarak kullanlrlar
(oney ve -umFordun yaklaëmlar «RGàT 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZUnda ayrnTl Bir ëekilde Tar
Tëldèndan s 19 22 , Burada onlarn ¥alëmasnn Temelini oluëTuran, $ A KolBun deneyimsel
öèrenme döngàsà àZerinde duraCaèZ
KolB öZànde @deneyimden öèrenme ilkesini döngàsel Bir sàre¥ meydana geTiren Farkl, anCak
BirBiriyle BaèlanTl aëamalara Böler %èiTim sadeCe deneyimle deèil, Bu deneyimle ne yapTèmZ
la da ilgilidir «èrenmenin deneyime dönàëTàràlmesi ve deèerinin Farkl yollarla sàZàlmesi gere
kir $öngà Bir ëeyi yapmakTan Baëlayarak, ne olduèu Hakknda dàëànmeye, deneyimi genelleë
Tirip kavramsallaëTrmaya ve Bu yeni Bilgiyi Bir keZ daHa yaparak uygulamaya doèru ilerler $a
Hil edilen öèrenme BoyuTlarnn says arTTk¥a, deneyim de o kadar Zenginleëir AnCak ne oldu
èu àZerinde dàëànmeksiZin ve Bu dàëànCeleri anlaml olduèu nokTada uygulamaya dönàëTàr
meksiZin, deneyimin Bir yarar yokTur $aHa önCe alnTlanan Tanmn davranëTa kalC deèiëim
derken BaHseTTièi Budur 321  "enim aTeëlenemeyen uZay rokeTi örneèime dönersek, HasTane
yi ZiyareT eTme deneyimi, Benim neden orada olduèumu ve daHa deneyimi yaëamaya devam
ederken dönàë yolCuluèundan nasl kurTulaCaèm dàëànmedièim sàreCe Boëa giTmië olurdu
%èiTimle ilgili Buna iliëkin Bir örnek, kaTlmClardan yaplandrlmë Bir deneye kaTlmalarnn is
Tendièi, kàlTàrleraras öèrenmeyle ilgili Bir simàlasyon oyunu olaBilir «èrenme a¥sndan kriTik
olan, Buradaki sorgulama, analiZ ve akTarmdr ve Bunlar yaplandrlmë Bir öèrenme orTamnda
Toplum Hakknda Birëeyler öèrenme sàreCini BaëlaTr
KarëmZa ¥kan pek ¥ok kuramsal yaklaëma göre, ideal Bir hBàTànleëmië öèrenCiv, deneyim dön
gàsànàn Her aëamasndan FaydalanaCakTr "ununla BirlikTe, duruma, moTivasyona ve uyarana
göre deèiëiklik gösTerse de, kiëisel i¥ göZlem HepimiZin kendimiZi dièerlerine kyasla BaZ öèren
me TarZlaryla daHa FaZla öZdeëleëTirdièimiZe iëareT edeBilir /lumsuZ a¥dan Bakarsak, Tek Bir Tar
Za Baèl kalmak BiZe döngànàn ilgili aëamasnda Fayda saèlarken, Farkl BeCerilerin gerekTièi di
èer aëamalarda deZavanTaJ yaraTaCakTr "u Tàrden kuramlar iëin i¥ine sokmakTaki esas ama¥ öè
renmeyi öèrenmekTir Baëka Bir deyiële en aZ FaydalanaBildièimiZ Baèlamlar Belirlemeye odak
lanp Bunlar iyileëTirmeye ¥alëmak "ununla BaèlanTl olarak TarZ kavramnn HZ konusunu da
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i¥erdièini ayrCa aklda TuTmak gerekir n insanlar kendi kiëisel HZlarna, programn Tasarmna ve
grup i¥indeki ivmeye Baèl olarak Farkl Tempolarda öèrenirler "u Tàr kuramlar TarTërken Bu
yaynn en Temel dayanaklarndan Birini yeniden iFade eTmek önemlidir Kuramlar sadeCe kla
vuZ iëlevi göràr ve eèiTim i¥in Bir ëaBlon oluëTurmaZlar Kimse Bu kaTegorilerden Birine Tam ola
rak oTuramaZ ve ger¥ek HayaTTa eèiTimin kendisi öngöràlemeyen ve insanlarn öèrenmesini eTki
leyen FakTörler orTaya ¥karr %èer ¥ok FaZla aèrlk verilirse, Bu Tàrden kaTegoriler sTereoTipleëTir
meye yol a¥aBilir ve öèrenmeyi ksTlayaBilir

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
1. Kat{ld{{n{õ son eitimi düünün ve (Ðyle kaan{õlap kolunuõlap kal_iniõle ve sal{{n{õla örenmek
ilikili olarak neler örendiiniõi deerlendirin.
æ. ir eitmen olarakp iç nas{l örendiiniõ ve nas{l eitim verdiiniõ aras{ndaki iliki üõerinde durdunuõ muÉ n aõla terii ettiiniõ örenme tarõ{yla ilikili olarak son yapt{{n{õ eitim oturumunu
düününo ier tarõlar{ ve yakla{mlar{ da sunuyor muyduÉ itimi kendi güçlü yanlar{n{õ{ koruyup
_akalar{n{n alan{n{ genileteiek ekilde yeniden nas{l tasarlaya_ilirsiniõÉ

).2.5 Abjhb[hWhWiÚzÂh[dc[
"u eèiTim klavuZunun ilk Baëlarnda kàlTàrleraras öèrenme Hakkndaki ksa TarTëma kàlTàrle
raras öèrenme Baèlamn anlayaBilmek i¥in eèiTmenin öèrenilmië yeTerlilikler geliëTirmesi gere
èini savunmuëTu "unun nedeni kàlTàrleraras öèrenmenin iki ëeyi karë karëya geTirmesidir "ir
yandan ger¥eklièe iliëkin alglarmZ ve sklkla da deèerlerimiZ a¥sndan Toplumsal öèrenmeyi
Toplumsallaëma , dièer yandan ger¥ekliklerin ve deèer sisTemlerinin màZakere edilmesine Baèl
olarak Bilin¥li öèrenmeyi n Bu Tàrden eèiTim Bu karëlaëmay kolaylaëTrr ve olumlu Bir kaynak
olarak göràr "u alanda ¥alëan Bir¥ok araëTrmaC olmaZsa olmaZ sosyo kàlTàrel BeCeriler Bulun
duèunu iddia eder "u BeCeriler öèrenileBilir ve kàlTàrleraras orTamlara uyum saèlamay, Bunla
r deèerlendirmeyi ve Bu orTamlarda ileTiëime ge¥meyi öèrenmemiZdeki sàre¥Te merkeZi Bir yer
leri vardr "unlar sadeCe eèiTmen i¥in deèerli Bir dàëànme yönTemi saèlamakla kalmaZ, ayrCa
eèiTimin akTiF olarak kolaylaëTraBileCeèi Bir niTelikler kàmesi de sunar
s %MPATI "u Terim BirBiriyle iliëkili Birden FaZla anlam i¥erir .ormalde kendini Baëkasnn yeri
ne koymak, Baëkasyla orTak nokTa olan insan olma niTelièini Takdir eTmek ve siZi Farkl klan
kàlTàrlenme sàreCini anlamaya ¥aBalamak olarak göràlàr ékinCi $ànya Savaënn sona erme
sinden Bu yana, BaZ sosyologlar giderek karmaëklaëan modern var oluë ëekillerinin BirlikTe
yaëamak i¥in Temel Bir koëul olarak empaTiyi gerekli kldè göràëànà korumuëlardr Sàrekli
olarak Hakknda Hi¥ deneyim saHiBi olmadèmZ Farkllklarla karë karëya geldièimiZden, EMPATI KàLTàRLERARAS BIR KARëLAëMADA KARëDAKI KIëININ BAëKALèYLA AKTIF VE YARATC BIR ëEKILDE
BAëA ¥KMAMZA OLANAK VERIR ServiCe .aTional de la *eunesse, s 32  %mpaTi sempaTiyle karëT
rlmamaldr, sempaTi gösTermeden de empaTi gösTerileBilir %mpaTi àZerine dàëànàp geliëTir
mek Farkl deèerleri màZakere eTmeye, Farkl yorumlama sisTemleriyle ¥alëmaya ve Bununla
BaèlanTl olarak ileTiëim kurmaya BaëlamamZa olanak saèlar Ayn Zamanda empaTinin snr
lar da dikkaTe alnmaldr Bu Farkllè anlayaBilmek i¥in Bir re¥eTe deèil, daHa ¥ok Farkllè öè
renmeye ve Bunu ele almaya yönelik Bir sàre¥Tir
s 2OL -ESAFESI KendimiZe dëardan Bakmaya ¥alëmak anlamna gelmekle BirlikTe, Bunun da s
nrlar olduèu kaBul edilmelidir KàlTàrlenme merkeZe @Beni koyar kendi algsal, yorumsal ve
deèerlendirme ¥er¥evelerimiZ normal, doèal ve isTikrarl olandr KàlTàrleraras Bir orTam ve
ya aslnda HerHangi Bir grup orTam Bu Tàr Bir¥ok kesinlik sisTemini Bir araya geTirir -erkeZi
@Benden uZaklaëTrarak, kendimiZi kàlTàrlenmië varlklar olarak inCeleyeBiliriZ n Baëkasna gö
re Farkllk olarak göràlen niTeliklerimiZ àZerinden kendimiZi dàëàneBiliriZ 2ol mesaFesi kàl
Tàrel göreCelikle karëTrlmamaldr Bu Tàrden Bir i¥ göZlem kendi normlarmZ, önyarglar
mZ ve sTereoTiplerimiZi sorgulamann yan sra, kimlièimiZin merkeZini oluëTuran ve màZake
reye konu olamayaCak niTelikTeki deèerlerimiZ ve kàlTàrel yanlarmZ àZerinde yoèunlaëma
mZa da olanak verir "u BeCeriyi Bölàm 41deki TarTëmayla BirlikTe ele almak Faydaldr

5

%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

s "ELIRSIZLIèI KALDRABILMEK KàlTàrleraras Bir orTam, normalde kanksadèmZ normlarn, varsa
ymlarn ve ileTiëim kalplarnn Tannmadè, paylaëlmadè veya kaBul görmedièi Bir deèiëim
Hali yaraTr Ama eèiTim orTam ayn Zamanda sàrekli olarak ileTiëim ve eTkileëim Halinde Bulu
nulan Bir sàreCe kaTlmamZ Talep eder "u Tàrden Bir sàre¥ enTelekTàel ve duygusal olarak gà
vensiZlièe, öFkeye ve savunmaC Bir konum almaya yol a¥aBilir "elirsiZlièe karë Hoëgörà gelië
Tirmek BelirsiZlik Hakknda dàëànmenin ve Bununla Baëa ¥kmann Bir yoludur Kiëinin, He
men alTernaTiF Bir göràëàn varlèna dair Bir garanTi olmasa Bile, kendi HayaTn raHaTlaTan Bir
dànya göràëànden kurTulmasnn önkoëuludur AGE, s 35  AkTiF Hoëgörà ve Bunun analiZi,
gàvensiZlik yaraTan unsurlar mikroskop alTnda inCelerken gàvensiZlièi de kaBul eTmeyi ge
rekTirir
+àLTàRLERARAS «èRENME %èITIM +LAVUZUnda kàlTàrleraras eTkinlikler yaplandrmaya yönelik
Farkl yaklaëmlar BulaCaksnZ s 21 32  Aëaèdaki nokTalarsa kàlTàrleraras pedagoJide Her Za
man ele alnr ve kendi Temel BeCerilerimiZin geliëimi kadar, Baëkalarndaki geliëimi de kolaylaë
Trmak i¥in Bunlar Hakknda oTurup dàëànmek kriTik önem Taër
s Kendi Toplumsal ve kàlTàrel Baèlamnda kendini Bilmeyi öèrenmek
s $ànyay ve Farkl ger¥ekliklerin olas karëlkl BaèlanTlarn akTiF olarak öèrenmek
s (em genel Toplumsal analiZ Hem de Belirli grup eTkileëimleri a¥sndan kiëinin kendi Tavrlar,
deèerleri, alglar ve davranëlar Hakknda dàëànmesi
s éleTiëime, yeni BeCerilerin geliëTirilmesinin yan sra söZel ve söZel olmayan yanlarnn da dai
ma dikkaT gerekTirdièi, màZakere edilmië kàlTàrel Bir sàre¥ olarak yaklaëmak

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
ölüm á..áÐteki B -1÷Ðu kendi kültürleraras{ örenme deneyiminiõle ilikili olarak düünün.
1. Aed\eh7bWdÚ0 Seçili ortam{ konorlu olarak tan{mlaman{õa neden olan neÉ
2. =[h_b_c7bWdÚ0 Siõi ne gerdiÉ unu yukar{daki etkenlerden _iriyle ilikilendire_ilir misiniõÉ u durumla
nas{l _aa ç{kt{n{õÉ
3. Ah_p7bWdÚ0 Kriõe nas{l tepki verdiniõÉ Lukar{da öõetlenen temel ka_iliyetlerden angisi _u durum için
uygun düerÉ

3.3.4USBUFKJMFSWF:zOUFN
).).1 ;Â_j_c IjhWj[`_b[h_
énëa sàreCindeki Bir sonraki adm arZuladènZ öèrenme ¥kTlarn yansTan ve ¥ok ¥eëiTli öèren
me TarZlarna ve HZlarna Cevap vereBilen Bir eèiTimi TasarlamakTr "ir eèiTim sTraTeJisi siZin
programn akën planlama ëekliniZ olarak göràleBilir i¥erièin geliëTirileCeèi manTk ve grup di
namiklerinin geliëimi dikkaTe alnarak Bir araya geTirilen yönTemler "unun i¥inde göZde BàyàT
meye deèmeyeCek unsurlar Bulunduèu a¥kTr örneèin, HenàZ ama¥ ve proJe Bile Tanmlanma
mëken, geleCeèe yönelik Bir eylem plan olan Bir kursa Baëlamamak "ununla BirlikTe, eèiTim un
surlar arasndaki karëlkl BaèlanTlar ilk keZ Bir araya geTirdièinden, eèiTim sTraTeJisi önemlidir
4% 1 @daki BkZ 413 , Tema merkeZli eTkileëim modeli Bu karëlkl BaèlanTlar gösTeriyor
"u örnek genel anlamda eèiTimi resmediyor olarak göràleBilir 413 , anCak Bu Baèlamda Bir eèi
Tim sTraTeJisi i¥inde göZönàne alnmas gereken Belirli ve BaèmsZ unsurlara da iëareT eder "aë
lk eèiTimin amaC, Herkesin orada Bulunma nedenidir 4emalar ve ToplanTnn Bi¥imini Temsil
eder "EN isTer ekipTen isTer kaTlmClardan olsun, BeraBerlerinde Baëlkla iliëkili BeklenTilerini,
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Farkl öèrenme öZge¥miëlerini, Bilgilerini, deneyimlerini ve BenZerlerini geTiren, eèiTime kaTlan
Her kiëiyi Temsil eder "IZ grupTur ve sadeCe FiZiki BirlikTen ¥ok daHa FaZlasn Temsil eder "u Bir
kolekTiF sàre¥ olarak grupTur ileTiëim kalplarnn, orTak varsaymlarn, deèerler Hakknda diya
loèun, orTamn, rollerin, mesaFenin ve dièer dinamiklerin orTaya ¥kën i¥eren Bir kàlTàrel varo
luëTur Son olarak, KàRE, FiZiki ve maTeryal koëullardan örgàTlenmeye iliëkin konulara ve @ger¥ek
dànya ile iliëkisine, eèiTimin ger¥ekleëTièi Baèlamdr
¯¥gen, Baëlk, Birey ve grupTan oluëan kàre i¥erisindeki Bu Farkl unsurlarn dengeli Bir iliëki
i¥inde olmas gereèini ima eder ¯¥genin Her kenar, eèiTim sTraTeJisini Bi¥imlendiren sorular sor
mamZa olanak verir aëaèdaki lisTe Bu sorular sormakla BirlikTe eksiksiZ Bir lisTe deèildir
s "AëLK - "IZ 'ruBun Baëlkla ilgili ne dàZeyde deneyimi olmal .e Tàr Farkl deneyimler Bulu
nuyor %èiTim Tàmevarm àZerine mi kurulu gruBa Bir ¥er¥eve ve yönlendirme mi sunuyor ,
yoksa Tàmdengelim àZerine mi gruBa ¥er¥eveyi Belirleme ve kendilerini yönlendirme olanaè
m Tanyor  'ruBun Baëlèa yapaCaè kaTklara iliëkin ne giBi BeklenTilerimiZ var 'ruBun ge
liëimiyle Baëlèn geliëimini nasl iliëkilendiriyoruZ
s "IZ - "EN 'rupla iliëkili Bireysel BeklenTilere nasl yaklaëyoruZ 'rup i¥inde Birey i¥in ne Tàr
Bir alan Bulunuyor alëma sàresi ve yönTemleri gruBun ve Bireylerin iHTiya¥larna göre mi
aTëmalar nasl HallediyoruZ
s "EN - "AëLK "ireylerin Baëlkla iliëkili ne Tàr BeklenTileri var .e öèrenmek isTiyorlar "aëlèn
inCelenmesi Hangi Farkl öèrenme TarZlarna ve HZlarna HiTap ediyor "irey kendi öèrenmesin
de ne giBi sorumluluklara ve kaTkda Bulunmak i¥in Hangi olanaklara saHip "ireylerin dil ka
BiliyeTine iliëkin sorunlar veya dikkaTe alnmas gereken Baëka eTkenler var m
+àRE daHa sonra Tàm Bu iliëkilerde ¥alëma alannn olanaklar ve snrlarnda, mali konularda,
örgàTànörgàTlerin BeklenTilerinde vs HesaBa kaTlmaldr
Kàre ile iliëkili olarak Bir eèiTim sTraTeJisinin uygulamadaki Bir örneèini inCeleyeBiliriZ $öngàsel
diyagram 4% 7 7ORLD 3TUDIES 0ROJECT TaraFndan geliëTirilen 0SIKO 3OSYAL 4OPLUMSAL éNCELEME 9ÚNTEMIni gösTeriyor 197 4, ,eay, Anne 199 i¥inde s 20  "u eèiTim sTraTeJisi Bilginin Toplumsal
deneyimi dàëànme ve senTeZlemeyle oluëTurulduèu göràëà àZerine kurulmuëTur "u nedenle
à¥genin à¥ nokTas arasnda gà¥là karëlkl iliëkileri i¥erir Baëlk, Bireysel deneyimlerin Bir sen
TeZi olan gruBun dàëànCesiyle geliëTirilir, deneyimler Tamamen grup ¥alëmasna Faydas ve Baë
lèn saèladè odak a¥sndan yorumlanr $öngà Beë aëamada ilerlerken, eèiTim Bu unsurlarn
sàrekli BirBiriyle eTkileëimiyle devam eder
"u öZel model, BaëTa geliëim eèiTimi olmak àZere, Toplumsal analiZ i¥in geliëTirilmië olsa da, eèer
àZerine inëa edildièi ilkeler siZin uygulamak isTedièiniZ eèiTim sTraTeJisini yansTyorsa, ¥ok Fark
l Baëlklarda da kullanlaBilir STraTeJide HÊlÊ alnmas gereken inanlmaZ sayda karar Bulunur
STraTeJi eèiTimin akë TaBlosunu sunar, eèiTimi kolaylaëTraCak Bir yönTem sunulmasyla Bu akën
HayaTa ge¥irilmesi gerekir
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).).2 Odj[cb[h l[ Odj[cX_b_c_ C[jeZebe`_
Soru n yönTemin ¥oèulu nedir #evap n yönTemler, yönTemBilimi meTodoloJi deèil "u Bölàm
de ilk olarak a¥klèa kavuëTurulmas gereken nokTa Budur 9önTem siZin planladènZ Bir eTkin
likTir, programn Belirli Bir Bölàmànàn ¥er¥evesini oluëTurur #anlandran Bir ëey, Bir simàlasyon
oyunu veya Bir konuëma olaBilir -eTodoloJi ise se¥ilen yönTemlerin eèiTimsel manTèdr %COTONOS simàlasyon egZersiZi Bir yönTemdir, simàlasyon ise deneyimsel öèrenme FelseFesini Temel
alan Bir meTodoloJidir "u yàZden meTodoloJiniZ eèiTim sTraTeJiniZle yakndan iliëkilidir, Her Bir
yönTemin se¥ilmesini saèlayan yönergedir &arkl Tàrler arasndaki dengeye, Bunlarn öèrenme
TarZlaryla iliëkisine, Bireyselgrup eTkinlièine ve BenZerine Bakan, programdaki yönTemlere ge
nel Bir BakëTr "u ayrCa, yönTem Belirlemenin siZe verilen Zaman dolduraCak eTkinlikleri Bul
mak kadar BasiT Bir soruyu CevaplamakTan iBareT olmadè anlamna gelir "u Bölàm Bir yönTem
àZerinde karara varmadan önCe dikkaTe alnmas gereken Bir diZi soruya deèiniyor
9önTem Tàm eèiTim planlamasnn kaTlmClara sunulduèu nokTadr "u paralel olarak, önCeden
Belirlenmië olan Bu sàre¥ Hakknda olaBildièinCe FaZla ileTiëim kuraBilmek a¥sndan yönTeme
¥ok görev dàëer (i¥ soru sormadan veya TuvaleTe giTmeden kaTlm ve yurTTaëlk Hakknda Beë
saaT BoyunCa ders iëlemek BiraZ TuHaF olur Se¥ilen yönTem ve à¥genin kenarlarnn Temsil eTTièi
iliëkiler, i¥erièin veya eèiTimin Benimsedièi deèerlerle uyumsuZ göZàkeBilir / Zaman, yönTem
en Temel dàZeyde eèiTimin viZyonu ve amaCyla iliëkili olmaldr n Baëka Bir iFadeyle, alTnda ya
Tan deèerlerle, genel ama¥larla ve Belirli HedeFlerle Se¥ilen yönTem Belirli Bir HedeFe karëlk gel
meli ve Tàm giriëimin merkeZindeki deèerler sisTemini Temsil eTmelidir %èer yönTemleri se¥erken
BaëvurulaBileCek sorulara iliëkin Bir konTrol lisTesi oluëTurmaya Baëlarsak, ele almamZ gereken
ilk sorular ëunlar olur
s Se¥ilen yönTem i¥erikTe akTarlan deèerlerle ve eèiTimin ama¥laryla uyumlu mu
s "u yönTem ile eèiTim sTraTeJisinin Bu aëamas i¥in Belirlenen ama¥lara ulaëlaBilir mi êu Càm
leyi Tamamlayn "u oTurumun sonunda kaTlmClarla ilgili xx demek isTiyorum
"u sorular kendi orTak anlayëlarn oluëTurmaya ¥alëan ekipler i¥in de kullanëldr %èer ekip
àyeleri Bu sorulara Farkl Cevaplar veriyorsa, sàreCin yeniden göZden ge¥irilmesinin gerekeBile
Ceèi a¥kTr
9önTemleri eTkenlerle ilgili genel Bir deèerlendirmeye BaèlayaBilmek i¥in BiZ de, anTik 2omallar
giBi, Balèn iskeleTine Bakalm
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9ukardaki ëeklin kaynaè hTalep Beklemev Temelindedir 4eliF Hakk saHiBi BulunamamëTr 4eliF Hakk saHiBiyle BaèlanT
kurmamZ saèlayaCak Her Bilgi i¥in Teëekkàr Bor¥lu olaCaèZ
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"alèn soluduèu kaBarCklar yönTemleri Temsil eder, Bunlar Tàm vàCudu dolaëarak orTaya ¥kar
"alèn gövdesine Bakarak Bunu eTkilemië olan Tàm eTkenleri göreBiliriZ "u unsurlar ayrCa kà
reyle de iliëkilendireBiliriZ 'rupla iliëkili olaBileCek sorular ëunlar olaBilir
s -eTodoloJi gruBun ger¥eklièini nasl yansTyor Baëka Bir deyiële, programn geneli i¥inde Fark
l öèrenme TarZlarna, iHTiya¥larna, HZlarna karëlk gelen Farkl yönTemler Bulunuyor mu
s 9önTem grup i¥inde ne Tàr Bir ileTiëimi Teëvik ediyor
s 9önTem grup inëa edilmesi sàreCine kaTkda Bulunuyor mu veya Bu konu ëu nokTada önemli mi
s 9önTem grup i¥inde ne Tàr Bir gàven ve yaknlk dàZeyini varsayyor
s 9önTem grup dinamikleriyle ilgili siZin Bu nokTadaki anlayënZa nasl karëlk geliyor
s 9önTem eèiTim sTraTeJisinin Bu nokTasnda grup iHTiya¥larna ve sorumluluklarna nasl Cevap
veriyor
'rupla ilgili Bu dàëànCelere, Bireyle ilgili Baëka Bir sorular kàmesi ekleyeBilir ve à¥là iliëkideki
Bu ekseni de ele alaBiliriZ
s 9önTem ilgili olaBileCek HerHangi Bir BiyograFik Bilgiyi dikkaTe alyor mu yaë, eèiTim, dil, sos
yo kàlTàrel ge¥mië, önCeki deneyim
s 9önTem öèrenen kiëinin akTiF kaTlmna olanak Tanyor mu
s 9önTem söZel enTelekTàel BeCerilerden daHa FaZlasn i¥eriyor mu
s «èrenen kiëiye kendi duygular, ilgi alanlar ve dàëànCeleriyle BaèlanTya ge¥mesi i¥in Zaman
ve FrsaT Tanyor mu
s «èrenen kiëi kendi öèrenmesinden ve kiëisel geliëiminden sorumlu olduèunu Fark edeCek mi
s $aHa FaZla araëTrmay, eèiTimi, Fikir alëveriëini veya ¥alëmay Teëvik edeCek Tàrden sorular so
ruluyor mu
s 9önTem Bu Baèlam i¥erisinde Baëa ¥klaBileCek Tepkiler ve duygular yaraTyor mu
s 9önTem kaTlmC a¥sndan Belirli Bir FiZiksel kapasiTenin olduèunu varsayyor mu
9önTemle Baëlk arasnda BariZ Bir iliëki vardr 9önTem Belirli Bir nokTada Baëlèn daHa ileri dà
Zeyde inCeleneBilmesi i¥in se¥ilmiëTir 'eri dönàp eèiTim sTraTeJisini dàëànàrsek, yönTem i¥erièin
HedeFleriyle ve Bu nokTada eèiTmenin ve gruBun i¥erikle olan iliëkisiyle BaèlanTl olmaldr
9önTem daHa önCe Hangi Bilgilerin edinilmië olduèunu varsayyor enTelekTàel, duygusal, vs
9önTemin daHa önCe BiTirilen ve Bunu iZleyeCek konularla iliëkisi ne
9önTem kaTlmClarn kaTklarna ne ëekilde deèer veriyor ve nasl iëin i¥ine kaTyor
(angi Bilgiler eèiTmen TaraFndan veriliyor ve Hangileri kendilerinin Cevap vermeleri veya Bul
malar i¥in kaTlmClara Braklyor
s "u nokTada yönTem Baëlèn Hangi unsurlarna, neden önCelik veriyor

s
s
s
s

6e son olarak, kàre de ayrCa dikkaTe alnmas gereken Bir diZi FakTöre iëareT ediyor
s
s
s
s
s

9önTem uygulanaBilir mi
9önTem FiZiki ve psikoloJik olarak gàvenli mi
'ereken malZemeler elde var m ve Bunlar i¥in Bir BàT¥e ayrlmë m
&iZiki ¥evre yönTem se¥imini nasl eTkiliyor
%Tkinlièi Tamamlamak ve ama¥lara ulaëmak i¥in, kà¥àk geCikmelere de olanak vereCek kadar
yeTerli Zaman var m

.OT 9ukardaki sorularn Bàyàk Bölàmà AnTJe 2oTHemundun @%èiTmen %èiTimi, Avrupa 'en¥lik -erkeZi, "udapeëTe, 1998
i¥in HaZrladè h%èiTim 0rogramlarnn 4asarmnda ve 9önTemlerin Se¥iminde $ikkaTe Alnmas 'erekenlerv Baëlkl Broëà
rànde önerilmië veya oradan uyarlanmëTr Kendisi de Bunu 'erl, (, (ANDBUCH DER %RWACHSENENBILDUNG, STuTTgarT, 1985Ten
uyarlamëTr

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
1. u soru listesini inieledikten sonrap arkl{ kategorilere _aka sorular ekleye_ilir misiniõÉ
2. u sorular{n arkas{nda _elirli _aõ{ deneyimler var m{É
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).).). Odj[cb[h l[ ;Â_jc[d
%lBeTTe se¥ilen yönTemin Baëars sonu¥Ta eèiTimi veren eèiTmene Baèldr "irisi Bir keresinde
eèiTmenler de insan demiëTi ve Bu galiBa doèru "ununla BirlikTe, HayaTn Baëka Bir¥ok alannda
olduèu giBi, BaZ BasiT önlemler isTenmeyen sonu¥lar önleyeBilir $eneyimsel Bir öèrenme orTa
mndaki Bir gruBa yönelik Bir yönTemin Bilimsel kesinlièi yokTur ve Beklenmeyen kaTklar ve
yönler ¥ok deèerlidir 9ine de Bunlar anCak eèiTmen Bunlarn Beklenmedik olduèunun Farkn
daysa ve Bunlar ama¥larla ve oTurumun Beklenen akëyla iliëkilendireBilirse deèerlenirler 4e
mel olarak Bir eèiTmen kullandè yönTemle ilgili kendini raHaT HisseTmeli ve Bu yönTemi sonuna
kadar göTàreBileCekleri konusunda gruBa gàvenmelidir Aëaèdaki iFadeler Bir yönTemin eèiTim
Ci olarak siZe uygun olup olmadèn deèerlendirmek i¥in reHBer iëlevi göreBilir "u sorular kàl
Tàrleraras öèrenme yönTemleri Belirleme sàreCi i¥in öZellikle uygundur
9ÚNTEMLERI SE¥ERKEN BIR EèITMENx
n 9önTem Hakknda kendine gàvenmeli ve ikna olmuë HisseTmelidir
n /laBildièi öl¥àde yönTemi daHa önCe Bir kaTlmC olarak deneyimlemië olmaldr veya Bunu
daHa önCe deneyimlemië olan insanlarn Buunduèu Bir ekipTe Bulunmal ve ekiBin geri kala
nyla TarTëaBilmelidir 
n kTlar öngöreBilmeli, FakaT Beklenmeyen niTelikTe olanlarla da Baëa ¥kaBilmelidir
n Kendi göràëlerinin ve yorumlarnn konumunun Farknda olmal ve kaTlmClarn yorumlar
ve ¥aèrëmlaryla ¥alëaBilmelidir
n KaTlmClarda veya grupTa eèiTim srasnda Baëa ¥klamayaCak duygular yaraTan yönTemler
kullanmamaya ¥alëmaldr
n "aZ insanlarn Belirli Bir egZersiZe kaTlmak isTemeyeBileCeklerini kaBullenmelidir
n Sorgulama ve geri Bildirim i¥in, Beklenmeyen ¥kTlar i¥in de kullanlaBileCek, dikkaTliCe oluë
Turulmuë Bir sTraTeJiye saHip olmaldr
n %èiTimin deèiëim anlamna geldièinin ve Bunun raHaTsZ ediCi Bir deneyim olaBileCeèinin Far
knda olmaldr KaTlmClar HisseTTikleri raHaTsZlkTan yönTemi veya aslnda eèiTmeni so
rumlu TuTaBilirler %èiTmen raHaTsZlè yaraTann yönTem mi, yoksa yönTemin orTaya ¥kard
è duygu ve keëiFler mi olduèunu dikkaTle inCelemelidir
éFADELER 2OTHEMUND AGE’DEN UYARLANMëTR
"u Tàrden Bir konTrol lisTesindekilere elBeTTe uyulaBilir n Bunun eèiTimin Baèlamna öZel, ¥ok ¥e
ëiTli eTkenlere Baèl olduèu a¥kTr Ama yine de eèiTmenin rolà ve eTik deèerleri Hakkndaki ko
nular da gàndeme geTiriyor grupla iliëkisine ve grup i¥indeki gàCàne nasl Bakyor, insanlardan
neler yapmalarn isTemek kaBul edileBilir giBi ayrCa BkZ 123 

3.. -oKisUiL Lonular
"ir eèiTim kursu dàZenlemek kendiniZi Bir seyaHaTe HaZrlamak giBidir %skiden Bàyàkanneleri
miZden Biri Bavulunu ne kadar iyi HaZrlarsan, Zamann o kadar raHaT ge¥irirsin derdi 6e BiZCe
Hakl Kendisi Bunu gen¥lik ¥alëmalarn dàëànerek söylememiëTi, anCak eèiTim kursu da Buna
BenZer .e kadar iyi HaZrlanrsanZ, Beklenmeyeni Beklemeye o kadar HaZrlkl olursunuZ "u
Bölàm à¥ aëamal Bilindik Bir ayrm ele alyor ve eèiTim önCesinde, srasnda ve sonrasnda kar
ë karëya geleBileCeèiniZ uygulamaya iliëkin ve loJisTik niTelikli konulara deèiniyor %n ¥ekiCi
olan aëama kursun kendisi olmakla BirlikTe, Bir eèiTimi Tam anlamyla yàràTmenin Her aëamaya
eëiT oranda deèer vermekle olaCaè aklda TuTulmaldr
Aëaèdaki TaBlo ¥ok geneldir ve Bir eèiTim kursuna HaZrlk yaparken ve Bunu yàràTàrken dikka
Te alnmas gereken Temel unsurlar i¥erir 9aplmas gereken idari iëlerin manTkl Bir sralamas
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n sunar "urada Bir Zaman plan önermekTen ka¥ndk ¥ànkà Bu, eèiTimin niTelièinden, örgàTàn
Bàyàklàèàne, iHTiya¥larna ve geleneèine kadar ¥ok FaZla sayda deèiëkene ve öZel unsura Baè
ldr 'enel Bir kural olarak, BàyàkannemiZin öèàdànà HaTrlayarak, viZe Baëvurular giBi idari
iëlere ayrlmas gereken Zaman kà¥àmsememek gerekeBilir

).4.1 zdY[i_dZ[
S)?A
1

L0 2
 tiyaç analiõi
 al{a karar vermek
 Barip ev sai_i örgütp etkinlik türleri
ve son tarilere karar vermek

2

 Uygun on olanaklar{n{ ve _unlar için
gereken koullar{ arat{r{n.
 &on _avurusunu yaõ{n.

3



v sai_i örgütten talepte _ulunulur
ve teyit al{n{r.

KKAB A0)32AS) ' ? K 30 ?
(er örgüt kendine as _ir yap{ya ve kendi
karar alma yöntemine saiptirp aniak
yapman{õ gereken ilk ey normalde _uduro
üyeleriniõin itiyaçlar{n{ ve arõular{n{ arat{r{n
ve deerlendirinp eitim için en uygun
_al{klar{ _ulun.
u süreiin olmas{ gerekenden daa k{sa
süreieini õannetmemek a{r{ dereiede
önemlidirp ayr{ia er on için kesin takvimi de
kontrol edin.
u etkinlie evsaiplii yapmaya istekli ve
_unu yapa_ileiek nitelikte olup olmad{{
karar{n{ vermesi içinp evsai_i örgüte aç{k ve
ayr{nt{l{ _ir talepler ve _eklenen destekler
listesi gönderilmelidir. ngelliler için olanaklara
ilikin _ilgiler _u aamada kontrol edilmelidir.
ki_in aõ{rl{k toplant{s{ ve seminer için _ir ön
tari de _u aamada _elirlenir.
(aõ{rl{k eki_i veÜveya etkinlik sorumlusu
eki_in aõ{rl{k toplant{s{ s{ras{nda _u etkinlik
mekSn{n{ görüpp uygunlua ilikin onay
verdikten sonrap kesinletirilen etkinlik
mekSn{ ev sai_i örgüt tara{ndan
düõenlenir. aõ{ örneklerde etkinlik alan{ için
_ir depoõito ödemek gereke_ilir. ir iptal
durumunda ödeneiek üireti sormay{ da
unutmay{n.

4

 (aõ{rl{k eki_inin seçimi.

Örgütler genellikle kendi iç seçim usullerini
takip ederlerp aniak eki_in oluumunda
çokkültürlülük ve toplumsal iinsiyet
konular{na dikkat gösterilmelidir. kipten
talep edilen deneyim ve _al{l{k aç{s{ndan
neler _eklendii aç{kça iade edilmelidir.

5



deal olan{ aõ{rl{k toplant{s{n{n etkinliin
gerçekletirileiei mekSnda yap{lmas{d{r. u
toplant{ için yap{lan davetiyede toplant{
gündemi ve aõ{rl{k için aydal{ olaiak
kararlar ve politikalarp on _avurusup daa
önieki etkinliklerin raporlar{ gi_i ayr{nt{l{
_ilgiler yer almal{d{r.

ki_in aõ{rl{k toplant{s{.

Boplant{ s{ras{nda program{n amaçlar{p
oturumlar{n içeriklerip çal{ma yöntemlerip
kat{l{mi{ proili ve eki_in sorumluluklar{
kararlat{r{l{r. Seminerin kesin tarii de
onaylan{r.
Boplant{n{n emen sonras{ndap etkinlik
sorumlusu planlama eki_ine raporunu
gönderir.
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6

 5las{ çevirmen eki_i.

Seminerin tarileri _elli olduktan sonrap
etkinlik sorumlusu çeviri irketiyle iletiime
geçerek uygun olup olmad{klar{n{ kontrol
ede_ilirp ve _u s{rada etkinlik mekSn{nda
angi olanaklar{n _ulunduunup nelerin
kiralanmas{ gerektiini ve olas{ iptal
maliyetini de _elirtile_ilir.

7

 Uõmanlara ve d{ar{dan eitmenlere
davet.

er programa uõman konumai{lar dail
edileieksep _unlar _elirlenmelip kendileriyle
_alant{ya geçilmeli ve aõ{rl{k eki_i
tara{ndan ön _ilgilendirmeleri yap{lmal{d{r.
=rogramdaki deiiklikler akk{nda onlar{ da
_ilgilendirmeyi ve kat{l{mi{lara gönderdiiniõ
malõemelerden onlara da yollamay{
unutmay{n.

8

 Örgütlere ve kat{l{mi{lara davet.

(aõ{rl{k toplant{s{n{ taki_enp etkinlik için _ir
davet metni yaõ{l{r. avet edelenen tüm
örgütlere ve potansiyel kat{l{mi{ gru_una
gönderilir.
avet metni etkinliin amaç ve edelerinip
çal{ma yöntemlerinip kat{l{mi{ proilinip
kat{l{m ormunu (_eslenme gereksinimleri ve
dil _eierileri dailÁp seyaat ormunup viõe
_avurusunup engellilerin eriimi için
olanaklar{ ve aç{k olarak son _avuru tariini
içermelidir. ptal koullar{ndan _asetmeyi de
unutmay{n.

9

 avuranlar{n son listesinin
_elirlenmesi ve ka_ul mektuplar{n{n
gönderilmesi.

(aõ{rl{k eki_i kat{l{mi{ proiline ilikin
kriterleri temel alarakp adaylar{n son listesini
_elirler ve ka_ul mektuplar{ gönderir. unlar
genelde program ve mekSnp nas{l ula{laia{
ve ödeme koullar{ akk{nda ayr{nt{l{ _ilgiler
içerir.
Kat{lmak isteyen engelli kiilere öõen
gösterilmelidir. Kendilerine doru _ilgiler
salanmal{ ve kat{la_ilmeleri için gerekenler
yap{lmal{d{r.

1÷



v sai_i örgütle _irlikte viõe
_avurular{n{ kolaylat{rmak.

Iiõe _avurular{ için talepler al{nd{ktan
emen sonrap _unlar viõe için gereken davet
mektu_unu aõ{rlayaiak olan ev sai_i
örgüte gönderilir. irçok ülkenin uyulmas{
gereken öõel talepleri ve resmi kurallar{
olduuna dikkat edilmelidir.

11

 Kat{l{m üiretinin ödenmesi.

aõ{ örgütler kat{l{m üiretinin önieden
_anka transeri yoluyla veya etkinlik
mekSn{na var{ld{{nda nakit olarak
ödenmesini talep ederler. up _ankaya ilikin
kesin ayr{nt{lar{n ve uygun para _iriminin
_elirtilmesi anlam{na gelir.

12

 lgili _elgelerin ve malõemenin
aõ{rlanmas{.

Kat{l{mi{ say{s{ _elli olduktan sonrap etkinlik
malõemeleri ve ilgili _elgeler gerekiyorsa
teriüme edilir ve em aõ{rl{k eki_i em de
kat{l{mi{lar için uygun _ir ekilde çoalt{l{r
(u malõemeler aras{nda kat{l{m sertiikas{ da
_uluna_ilirÁ.
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1

 (aõ{rl{k eki_i toplant{s{.

(aõ{rl{k eki_inin kat{l{mi{lardan önie gelmesi
tavsiye edilir. unun nedeni program{
önieden göõden geçirmek ve _avuru
ormlar{nda iade edilen _eklentilerin
göõönüne al{nmas{ için õamana saip
olmakt{r. Son dakika ileri ve sorunlar{ da
(konaklaman{n ve toplant{ odalar{n{n
uygunluunun kontrolüp malõemelerin ve
mekSnla etkinlik akk{nda gerekli _ilginin
yer ald{{ _ir ogeldin paketinin
aõ{rlanmas{Á _öyleie alledile_ilir.

2

 Ödemeleri kontrol etmekp kat{l{mi{
listesini ve ilgili ödeme tale_i
ormlar{n{ düõeltmek gi_i _ir diõi idari
i. Salanan ona _al{ olarakp gelir
kay_{ veya _una _enõer talepler için
ödeme talep etme olana{ ola_ilir.

Kat{l{mi{lardan kendilerine ilikin _ilgileri
kontrol etmeleri istenirp daa sonra liste
düõeltilir ve da{t{l{r. er ariamalar{ genel
on içinden kar{lan{yorsap ödeme tale_i
ormlar{n{n nas{l doldurulaia{na ilikin net
_ilgi salanmal{d{r.

3

 'ünlük rapor.

Kat{l{mi{lar günlük olarak rapor
aõ{rlamaktan sorumlu tutula_ilir. u raporlar
daa sonra etkinlik raporunun altyap{s{ olarak
kullan{l{r. ?apor aõ{rlama konusunda 3.4.8Ðe
_ak{n{õ.

4

 ÍAn{ndaÎ ödeme.

er kat{l{mi{lar nakite itiyaç duyuyorlarsap
uygun ariama _eyan{n{ doldurmalar{n{
isteyin. Büm aturalar{ ekleyin veya
kat{l{mi{lardan _unlar{ ola_ildiinie k{sa sürede
göndermelerini isteyin. öyle _ir durumda
mutlaka aturalar{n _ir kopyas{n{ al{n.

 ' ? KA0A3 ( ?  L.

kip _u idari ilerden _unalmamal{d{rp daa
uygulaman{õ gereken _ir eitim program{
olduunu unutmay{n

Ve
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1

- er geçerliyse seyaat ve gelir kay_{
geri ödemelerinin yap{lmas{.

tkinlik sorumlusup geri ödemeleri yapmas{
için tüm talep ormlar{n{ örgüt içindeki
uygun kiiye aktarmal{d{r.

2

- ki_ep etkinlik mekSn{nap ev sai_i
örgüte teekkür (_ir mektupp aks veya
küçük _ir ediye uygun olurÁ.

tkinlik sorumlusu etkinlik mekSn{nap ev
sai_i örgütep uõman konumai{lara ve
planlama eki_ine teekkür etmenin en uygun
yolunu _ulur.

3

- ?apor.

Örgütün uygulamalar{na ve on artlar{na
_al{ olarakp uygun rapor aõ{rlanmal{ ve
ilgili kiilere gönderilmelidir.

4

- eerlendirme raporu.

(aõ{rl{k eki_i uygun _ir {rsattap etkinlii
kapsaml{ia deerlendirmek için _ir keõ daa
toplanmal{d{r.

5

- õleme etkinlikler.

=ek çok etkinlikp kurs s{ras{nda aõ{rlanan
pro elerp sonuçlar{n payla{lmas{ veya _ir ïe_sitesi kurmak gi_i _iõi diõi iõleme etkinlii
öngörür. õleme aamas{ için ölüm 5Ðe _ak{n{õ.
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(em insan kaynaè Hem mali kaynak yöneTimi a¥sndan aklda TuTulmas gereken ¥ok ëey oldu
èu a¥kTr %TkinlikTen sorumlu Tàm TaraFlarn örgàT, HaZrlk ekiBi, Bir dereCeye kadar ayrCa uZ
man konuëmaClar ve kaTlmClar Baëarl Bir eTkinlièe kaTkda Bulunan Farkl unsurlara iliëkin
Bir Fikri olmaldr "unu akldan ¥karmadan, ekiBin esneklièinin ve Beklenmeyen ëeylere karë
HaZrlkl olmann, eTkinlièin sosyo eèiTsel unsurlar kadar idari iëlerin sorunsuZ ëekilde Halledil
mesi a¥sndan da merkeZi öneme saHip olduèuna dikkaT ¥ekmek Faydal olaBilir "àyàkannemiZ
aklnZda olsunå

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
u _ölümün _alang{i{nda ta_lolar{n siõe _ir eitim etkinlii aõ{rlamakta yard{mi{ olaiak (çou idariÁ
_ir eylem s{ras{ önerdiini söyledik. &arkl{ etkinlikler için erangi _ir õamanlama vermemeyi öõellikle
seçtik u siõe kalm{.
- Örgütünüõün _üyüklüünüp yap{s{n{p yönetimini ve geleneklerini düünün. unlar{ ak{lda tutarakp
önerilen eylem s{ras{ için en uygun _ulduunuõ süreleri õaman çiõelgesine yerletirin (_ir ay önie veya
_ir ay sonra gi_iÁ.

ÖNCE
Eylemler
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Oaman çiõelgesi
etkinlik

"U ¥IZELGEYI DAHA SONRA ETKINLIK 3/.2!3) I¥IN TEKRARLAYABILIRSINIZ

).4.4 >WpÚhbÚa WcWbÚ [a_f jefbWdjÚbWhÚ # D[Z[d" d[ pWcWd" d[ kpkdbkajW5
%èiTim kursu önCesinde Bir veya Birden FaZla ekip ToplanTs yapma olaslè mali olanaklar veya
ekip àyelerinin Zamanlarnn uygun olup olmamas giBi eTkenlere Baèldr "aZ unsurlar elBeTTe
eèiTim kursu Baëlamadan önCe e posTa, Faks veya TeleFonla TarTëlaBilir 9ine de Hi¥Bir ëey Tàm
ekip àyelerinin Fikirlerini paylaëmak ve TarTëmak ve Temel deèerler, ama¥lar ve eèiTim program
àZerinde anlaëmak àZere Bir araya geldikleri Bir ToplanTnn yerini TuTamaZ «Zellikle ekip àyele
rinin Tamam veya BaZlar daHa önCe Hi¥ Bir arada ¥alëmamëlarsa, eèiTim kursunu HaZrlama
amaCn Taëyan Bir HaZrlk ToplanTs ayn Zamanda BirlikTe ¥alëmak ve ië arkadaëlar olarak Bir
Birini Tanmak i¥in ilk deneyim olur
édeal olan HaZrlk ToplanTsnn kursTan Birka¥ ay önCe ger¥ekleëTirilmesidir "unun kesin TariHi
yaplaCak iëlere Baèldr KaTlmClar ToplanT srasnda m, sonrasnda m BelirleneCekTir 5Zman
lar daveT edilmeli midir "unlarn Zaman geldièinde yaplmas gerekir
4oplanTnn uZunluèu kursun öZellikleri ve ekip àyelerinin daHa önCeden BirBirlerini ne kadar
Tandklarna Baèldr, ama eèer olaBiliyorsa ToplanT en aZ iki gàn sàrmelidir Kursun ¥er¥evesi
ni Belirlemenin, program HaZrlamann ve görevleri daèTmann yan sra, ekiBi inëa eTmek ve
ToplanTy deèerlendirmek i¥in de Zaman ayrlmaldr
4oplanT sona ermeden önCe, görevlerin a¥k Bir ëekilde paylaëldèndan ve Teslim TariHlerinin
Belirlendièinden emin olun Kim, neyi, ne Zamana kadar yapaCak .eler e posTayla yaplaBilir,
neler yaplamaZ 4oplanTlar arasnda ge¥eCek sàre i¥in Bir koordinaTör Belirlemek, Bir sonraki
ToplanTya kadar sàreCin Takip edilmesini garanTi alTna almak a¥sndan Faydal olaBilir
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).4.5 AWjÚbÚcYÚ fhe\_b_
%èiTim kursunun ama¥lar ve HedeFleri BelirlendikTen ve HaZrlk ekiBi program ele almaya Baë
ladkTan 35 sonra, ne Tàrde ve ¥eëiTlilikTe kaTlmClarn HedeFlendièi àZerinde de TarTëmaya
Baëlanmaldr
¯Zerinde anlaëlmë ve orTaklaëlan Bir kaTlmC proFili esasTr 'ereken proFilin ayrnTl Bir ëekil
de Tanmlanmas, örgàTlere kursa kimi göndereCekleri konusunda karara varmalarnda ve ayrCa
planlama ekiBine program HaZrlamasnda ve kaTlmClarn akTiF kaTlmn öngöreBilmesinde
yardmC olaCakTr %lBeTTe, proFil sadeCe ëudur n ger¥ek kaTlmClarn yàklenip, eTe kemièe Bà
ràndàreCekleri Bir proFil "ir dilek lisTesi deèildir ve genellikle yaZlanlarla ger¥ekTe yaëanan ara
snda Farkllklar vardr Hele de dil BeCerileriyle ilgili kendilerini deèerlendirmeleri konusunda 
"ununla BirlikTe, Bir proFil kullanmak eèiTim ekiplerine Belirli Bir diZi varsaym aëaèdaki lisTeye
BaknZ àZerinden Bir program oluëTurma olanaè verir ve Bu program ekiBin gruBa iliëkin de
èerlendirmeleriyle kendilerine ulaëan BeklenTiler ve geri Bildirimler doèrulTusunda uyarlanaBilir
ve inCe ayarlar yaplaBilir
"ir Baëvuru Formu Tasarlarken dikkaTe alnmas gereken unsurlarn Bir lisTesi ëunlar i¥erir
s

9Aë "aZ kurumlar Fon HiBeleri i¥in yaë snrlar uygularlar 'rup eèiTimi a¥sndan, yaë aral
èn kendi ama¥larnZ ve ¥alëma yönTemleriniZle iliëkili olarak da dikkaTe almak Faydal ola
CakTr

s

$IL "u kriTik Bir konu, öZellikle planlama ekiBi ayn Zamanda ¥eviri de yapaCaksa önemli Ko
nunun sadeCe ¥alëma dilleriyle ilgili deèil, Bu dilde ¥alëmak i¥in ne dàZeyde Bir BeCeri ge
rekTièiyle de ilgili olduèunu BelirTmekTe Fayda var «rneèin BaZ Formlarda dëardan yardm
alnmadan anlaëlmas ve doldurulmas isTenir "aëvuru Formlarndan dil BeCerilerini deèer
lendirirken, kaTlmClarn Formlarn aslnda örgàTTeki Baëka kiëilerin doldurmuë olmas sk
sk karëmZa ¥kan Bir ZorlukTur %èer Bunu okuyorsanZ, Bunun kim olduèunu siZ iyi Bili
yorsunuZ

s

$ENEYIM "u Bölàm kaTlmClardan kurs Baëlèyla iliëkili olarak Beklenen deneyimlerin kap
samn ve derinlièini gösTermelidir «rneèin, Bu proJe yöneTimi Hakknda ileri seviyede Bir
kurssa, Form kaTlmClarn daHa önCeden en aZ à¥ proJede görev almë olmasn ëarT koëaBi
lir %èer kurs Baëlang¥ seviyesindeki kiëileri HedeFliyorsa, daHa önCe proJelere ksmen daHil
olduklarna veya geleCekTe proJelere daHil olaCaklarna iliëkin kanT Talep edileBilir "u unsur
öZellikle ge¥mië öèrenme deneyimlerini Tanmak ve programa Bir ëekilde kaTmak a¥sndan
iëe yarar 0lanlama ekiBi kaTlmClarn deneyimleri Hakkndaki Bu Bilgileri program i¥in Bir
Baëlang¥ nokTas olarak alp, kaTlm onlarn Bilgileri ve ge¥mië ¥alëmalarnn deèerlendiril
mesi àZerine inëa edeBilirler

s

éHTIYA¥VEMOTIVASYON "ölàm 31 eèiTimi Bi¥imlendirmek i¥in Baëlang¥ nokTasnn Bir iHTi
ya¥ analiZi olduèunu savundu "una göre eèer genel ama¥lara ve HedeFlere ulaëmak isTeni
yorsa, kaTlmClar eèiTime ger¥ekTen iHTiya¥ duymallar KaTlmClar eèiTime kaTlmay Belirli
Bir nedenden dolay kendi örgàTlerinde alaCaklar yeni sorumluluklar veya genel geliëimle
ilgili nedenlerden dolay örneèin ileri seviyede eèiTmenlerin eèiTimi giBi iHTiya¥ duyaBilirler
&ormdaki sorular kaTlmClara eèiTime neden iHTiya¥ duyduklarn ve kendilerine neden ya
rar olaCaèn dàëàndàklerini iFade eTmelerini isTeyeBilir "u sorular ayrCa moTivasyona da
yönelikTir ve HerHangi Bir ekip i¥in snrl Bilgiyle iHTiya¥ ve moTivasyonu öl¥mek Zor Bir ië ol
sa da, Bu Tàrden doèrudan sorular sklkla önemli Bilgiler saèlar

s

«RGàTTIPI "uras ne Tàr örgàTlerin arandèn a¥klèa kavuëTurmaldr Form arka plan, ama¥
lar ve yap Hakknda sorular i¥ereBilir

s

«RGàTTEKIKONUM KaTlmCnn kendi örgàTà i¥indeki konumu kursun sonu¥larn ¥oèalTma
BeCerilerini ve sklkla eèiTimin gerekli olduèunu gösTerdièi deèiëimleri uygulama veya öner
me olanaklarn eTkiler "u öZellikle uluslararas eTkinlikler i¥in ge¥erlidir

"aëvuru Formlar örgàTàn eline ulaëTkTan sonra, aday se¥imi BaëlayaBilir "u sàre¥Teki önemli Bir
iëleyië ilkesi se¥imin yarglama anlamna gelmedièidir KaTlmClarn BeCeri ve yeTeneklerini yar
glamaya deèil, programn ama¥ ve HedeFlerine karëlk gelen proFile ve iHTiya¥lara saHip kaTlm
Clar se¥meye iliëkindir "u Her Zaman BaëarlamayaBilir se¥imle ¥eëiTli yarglama Bi¥imleri ara
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snda inCe Bir ¥iZgi vardr ve ayrCa Belirli kiëilerin daHil edilmesini veya dëarda Braklmasn
gerekTiren siyasi ve örgàTsel nedenler de olaBilir %kipler Bu Tàr unsurlar en Baëndan neT se¥im
ilkeleri Belirleyerek snrlayaBilir

).4., <WhabÚ [Â_j_c akhik jhb[h_
"ir eèiTim kursunun HaZrlanmasndaki Temel Bir adm Hangi Tàr kursun uygulanaCaèdr ayrCa
BkZ 323  "u TerCiHin eèiTim sàreCini Bàyàk oranda eTkileyeCeèi a¥kTr ve BaZen Bu TerCiH Ha
Zrlk ekiBine Braklr oèu Zaman ¥er¥eveyi, ne Tàr Bir kurs isTedièini Belirlemië olan örgàT ve
ya ilgili mali desTek¥i veya kurum sunar Aëaèdaki lisTe karëlaëaBileCeèiniZ Temel kurs Tiplerinin
ksa Bir lisTesini sunuyor

6;6N DeNE.-¹ _ir kurs uõun _ir süre alaiak
ekilde planlan{r ve arkl{ _ölümlerden oluur.
Normalde aralar{nda _elirli uõunlukta _ir ara
dönem olan iki kurs _ulunur. Kat{l{mi{lar ilkinde edindikleri deneyimleri at{rlayarakp ikinii
dönemde _elirli _aõ{ ödevleri yerine getirirler.
Sonuçlar ikinii kurs s{ras{nda deerlendirilir.

:orumlar u türden _ir çerçeve örnein pro e
yönetimi akk{ndaki uõun dönemli _ir kursta
kullan{l{r. Eitimp uygulama ve ard{ndan deerlendirme süreiinin eitim döngüsünün tam _ir
resmini sunmas{ aç{s{ndan em eitmenler
em eitim alanlar için yararl{ olduu görülmütür.

,*S" DeNE.-¹ _ir kursp örnein _ir çal{ma
oturumup normalde 5 veya 7 günlük _a{ms{õ
_ir kurstur.

:orumlar ok s{k kullan{l{r. S{n{rl{ õaman nedeniyle eitmenler program{ gereinden aõla
doldurma dürtüsüne kar{ koymal{ ve gru_un
olumas{ ve çal{maya _alamas{ için yeterli õaman{ ayarlamal{d{rlar.

e;E- 0-"3", #¹b¹.-END¹3¹-.¹º _ir kurstap
program ve içerik kat{l{mi{lar{n _elirttikleri itiyaçlar{ kar{lamak üõere öõel olarak tasarlan{r.
unu yap{land{rman{n arkl{ yollar{ _ulunur. Sa_it amaç ve edeler _uluna_ilir ve aõ{rl{k eki_i program{ kat{l{mi{larla _irlikte _unlar{ temel
alarak tasarlar. Alternati olarakp amaç ve edeler _ile kat{l{mi{larla _irlikte kolaylat{r{lm{
_ir yöntem yoluyla saptana_ilir. u nitelikte _ir
kurs örnein _elirli _ir _al{ktaki ileri düõey _ir
eitimde veya üyelerinin _eieri ve _ilgi aç{klar{
için eitime itiyaç duyduklar{ _ir alanda çal{an _ir örgüt içinde kullan{la_ilir.

:orumlar Eitmenler ve kat{l{mi{lar için _u türden _ir kurs oldukça õorlay{i{ ve dinamik ola_ilir ve sadeie esneklik deilp oldukça geni ola_ileiek çeitlilikte konular{ ve _al{klar{ suna_ilme _eierisi de gerektirir.

.0Df- 5E.E--¹ ,63S arkl{ modüllerdenp yani
_elirli ünitelerden veya kendi içinde _a{ms{õ
eitim kurslar{ndan oluur. 2odüller _ir _al{k
veya konuya odaklan{r ve _ir_irlerine giderek
_alana_ileiekleri gi_ip _ir_irinden _a{ms{õ
olarak da verile_ilirler.

:orumlar Kat{l{mi{lar _irden aõla modülün
suna_ileiei kadar uõun süre (modül uõunluunun göreieli olduu aç{kt{rÁ _ir arada ola_ileieklersep oldukça aydal{d{r ve em Ïyap{ talar{Ð türü eitimlere em de _ir_iriyle ilgisiõ _ir
diõi _al{a uygulamak için uygundur.

u çerçevenin merkeõinde kat{l{mi{lar{n itiyaçlar{n{ _elirleyip yorumlamak ve _unlara ievap olaiak en iyi yollar{ _ulmak yer al{r. Eer
kurs kat{l{mi{larla _irlikte tasarlanaiaksap o õaman seçilen yöntemin kat{l{m aç{s{ndan nitelii
ve süreç s{ras{nda eki_in ve kat{l{mi{lar{n rolü
aç{s{ndan _unun nas{l kolaylat{r{laia{ üõerinde dikkatle düünülmelidir.

7

%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

¹º #"º*ND" E·¹5¹. _elirli _ir konudap eitim
alan{n yerine getirmesi gereken _ir görev veya
ile ilgili öõel _ir eitimdir.

:orumlar En önemli avanta { eitimin içeriinin an{nda uygulamaya konula_ilmesi ve eitmenin eitim alan kiiden emen geri _ildirim
ala_ilmesidir.

;036N-6 E·¹5¹. _elirli amaç ve edelere saiptir ve _ir örgütün iç sisteminin veya çerçevesinin _ir parças{d{r. Kat{l{mi{larp kendi görevleriyle ilgili _elirli _ilgi ve _eierileri edinmeleri
amai{ylap kat{lmaya tevik edilir veya _u õorunlu tutulur.

:orumlar u türden kurslar ?e_erler ve õiiler
gi_i _elirli rol ve konumlar{n öniesinde _elirli
eitimlerin verildii örgütler aras{nda yayg{nd{r. Örgütün eitim sistemi eitim itiyaçlar{n{
temel al{rp _ununla _irlikte _u itiyaçlar{n göõden geçirilmesine ve sistemin dönemsel olarak
yenilenmesine dikkat gösterilmelidir.

,"3." 5"S"3*. yukar{da anlat{lan türlerin
arkl{ yanlar{n{ _ir araya getirerekp _elirli itiyaçlara ievap veren _ir karma kurs tasarlan{r.

:orumlar u türden kurslar _alama göre ekillenir ve kursun genelinin unsurlar{ aras{nda
eitim süreiine dikkat gösterilmelidir. unun
_ir örnei _ir modülün i _a{nda eitimi ele
al{rkenp dier modüllerin öõel olarak _içimlendirildii modül temelli _ir kurs ola_ilir.

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
Son _ir y{l içerisinde dail olduunuõ eitim kurslar{n{ düünün.
h Ne tür kurslard{É
h u listede yer al{yorlar m{É
h Eer öyleysep yukar{daki yorumlara ekleyeiekleriniõ var m{É
h Kursun deerlendirmesiniÜsonuçlar{n{ düündüünüõdep _aka _ir kurs türünü terii mi ederdiniõÉ
Evetsep nedenÉ
h 0isteye eklemek istediiniõ _aka _ir kurs türü var m{É unlar{ nas{l tari eder ve deerlendirirsiniõÉ
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).4.- ;Â_j_c :[ij[ab[h_
«èrenme TarZlar Hakkndaki Bölàmde 324 , insanlarn Farkl yollarla, Farkl HZlarda ve Farkl
uyarClarla ve daHil edilen Farkl BeCerilerle BaèlanTl olarak öèrendikleri vurgulanmëT "unun
eèiTim kursunun yönTemsel TerCiHlerine yansTlmasnn yan sra 332 , oTurumlarn FiZiki yap
s ve malZemelerin nasl sunulduèu da ileTiëimi ve öèrenmenin kolaylaëTrlmas eTkiler "ir kÊèT
TaHTas m yoksa BeyaZ TaHTa m kullanlaCaè konusunda ZTlaëmaya deèmeZken, eèiTim desTek
lerinin se¥iminin deTayl olarak ele alnmas gerekir
"u se¥im Farkl unsurlar Temel alr
s KaTlmC says ve ge¥miëleri öZellikle anCak Bununla snrl olmamak kaydyla uluslararas
Baèlamda
s &iZiki ¥evre
s %èiTim yaklaëm ve sTraTeJisi
s /Turumun konusu ve i¥erièi
s %ldeki malZemeler
s %èiTmenlerin kaBiliyeT ve BeCerileri
"u unsurlar dikkaTe alrken, Bu eèiTim desTeklerinin kendi Baëlarna eèiTim yönTemleri olmadk
larn, eèiTmenin yerini TuTamayaCak malZemeler olduklarn HaTrlamak gerekir eëiTli desTekler
kullanmak Faydaldr, anCak ¥eëiTlilik veya TeknoloJi kendi Baëna Bir ama¥ deèildir %èiTim mer
keZinin Farkl kaTlar arasnda Bir video konFerans dàZenlemek eTkileyiCi olaBilir, FakaT Her Za
manki giBi Bir genel oTurum dàZenlemek daHa kolaydr "ununla ilgili olarak, oTurumunuZda
kullanaCaènZ malZemeleri önCeden deneyerek ger¥ekTen desTek ama¥l m, yoksa gösTerië
ama¥l m olduklarn konTrol eTmeniZ Tavsiye edilir 124Te savunulduèu giBi, eèiTimi verië ëek
limiZ Bir eèiTmen olarak kendimiZe uygun gördàèàmàZ imaJla iliëkilidir ve kullandèmZ desTek
ler de Bu imaJn Bir uZanTs olaBilir
Aëaèdaki TaBlo kullanël Bir klavuZ olaBilir
ESBEK0E?

L5?U20A?

'örsel destekler

5dan{n yerleiminin uygun olduundan ve tüm
kat{l{mi{lar{n odak noktas{n{ göre_ildiklerinden
emin olun. una em genel olarak em de
ekran{n konumu aç{s{ndan {{kland{rmay{ kontrol
etmek de daildir.

h Bepegöõ
h Slaytlar
h K{sa klip veya ilm
h ?esimler
h KS{t tatas{
h ?enkli kartlar
h Lap{kanl{ not kS{d{ (=ost-itÁ
h roür
h =oïer=oint sunumu
itsel destekler
h 2üõik
h 2ikroon

&iõiki malõemeler
h Boplar
h Varolan spor malõemeleri
h ?ol oynamap saklanma için malõemeler
h 'örsel olarak ekillendirilme ve yarat{i{l{k
amaçl{ malõemeler

Kulland{{n{õ destekleri gerekli olanlarla
s{n{rlaman{õ ve ilgiyi da{tmaktan kaç{nman{õ
daa iyidir. Uygun _ir miõanpa ve uygun _ir
punto seçin. (arleri uygun _ir ekilde yerletirin
ve _oyuna olanlar{ enine olanlara terii edin. Eer
renk seçiyorsan{õp soluk renkleri _ir araya
getirmemeye dikkat edin.
2üõik s{kl{kla kat{l{mi{lar{ raatlatmak ve
eitimiinin arkl{ _ir atmoser yaratmas{na
yard{mi{ olmak için kullan{l{r.
ir mikroona konumak er õaman kolay
deildirp aõ{n{õla mikroon aras{ndaki uygun
mesaeyi _ulun ve sesin yank{ yapmas{n{
engelleyin.
u ister _asit _ir oyun ister kil veya _aka _ir
malõeme kullan{lan yarat{i{ _ir egõersiõ olsunp
eitim s{ras{nda kat{l{mi{lar iõiki areketten ve
ener ilerinin artmas{ndan mutlu olaiaklard{r. elirli
_ir egõersiõ için gereken miktarda malõemeniõ
_ulunduundan ve gerekli olduu durumlarda
eitim ortam{n{n güvenli olduundan emin olun.
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&iõiki ortam
h Sandalyeleri member alinde diõmek
gayriresmilik salar ve kar{l{kl{ etkileim ve
atta yak{nl{k için _ir atmoser yaratmaya
yard{mi{ olur. (erkes _ir_irini göre_ilir ve _aõ{
sandalyeler _aõ{lar{ daa aõla terii edilmeõ.
h Sandalyeleri sÐralar alinde diõerek
konumai{n{n kat{l{mi{lar{n önünde durmas{p
erkes göre_ildii süreie görsel sunum için
kullan{l{d{r. ununla _irlikte _ir çem_ere
k{yasla _ariõ _ir güç ilikisi yarat{r.
Sandalyeleri LmL memberler Ialinde diõmek
oturum s{ras{nda küçük _ir egõersiõ veya ödev
yapt{rmak üõere çal{ma gruplar{ oluturuyorsan{õ
aydal{d{r. Konumai{ odan{n en uygun
noktas{nda daa yüksekte _ir platorma
yerletirile_ilir.

&iõiki ortam grup dinamikleri aç{s{ndan önemlidir
ve örenme süreii üõerinde etkisi vard{r.
Kat{l{mi{lar raat olmal{p kolayia duya_ilmeli ve
göre_ilmelip planlanan etkinlikler için yeterinie
alan olmal{d{r.
5dan{n içinde yeterinie temiõ ava olmal{d{r ve
s{iakl{k uygun düõeyde ayarlan{rsa kat{l{mi{lar{n
dikkati de artarÙ yani odalar tropik s{iakl{kta veya
donduruiu souklukta olmamal{d{r.
Kat{l{mi{lar ve eitmenler yang{n ve aiil durum
ç{k{lar{ akk{nda _ilgilendirilmeli ve _unlar{n
ark{nda olmal{d{rlar.

).4.. HWfeh # d[Z[d" a_c jWhW\ÚdZWd l[ a_c __d5
5Zun ve yoruCu Bir kursun ardndan, planlama ekiBinin genelde BiTirmesi gereken Bir ië daHa
vardr raporu yaZmak 2apor BiTiëe ulaëmadan Bir önCeki son durak olarak görànse de, BiTkin
dàëmàë ekiBe ilk olarak Bu raporu neden yaZdklar sorulmaldr "ir rapor ¥ok ¥eëiTli nedenlerle
yaZlaBilir ve ¥ok deèiëik ëekillerde kullanlaBilir, Bu yàZden yaZmaya Baëlamadan önCe yaZlë
amaCn Bilmek önemlidir 2aporlar an olarak, kaynak geliëTirmeye kaTk olarak, iTiBar korumak
i¥in veya geleCekTe Baëvurmak àZere örgàTàn eTkinliklerinin raporunu TuTmak i¥in, kalan ToZu
Toplamak i¥in, Baèë¥larn HiBe ëarTlar gerekTirdièinden ve BenZeri Bir nedenden dolay yaZla
Bilir
"enZer ëekilde, Bir rapor ¥ok Farkl yollarla yaZlaBilir %kip Bundan sorumlu olaBilir ve Her gàn
veya Her modàl i¥in Belirlenmië Bir raporTörle Bunu eTkinlik sàreCinin Bir par¥as olarak planla
yaBilir AlTernaTiF olarak, Bàyàk eTkinliklerde veya yaynlanaBilir Bir kaynak àreTmenin aèr Bas
Tè durumlarda, dëardan Bir raporTör kullanlaBilir 9aygn Bir uygulama, orTak Bir kaynak àreT
me yolu olarak kaTlmClar da rapor yaZmna daHil eTmekTir "u genellikle gànlàk Bir rapor For
mu ëeklindedir ve oTurum srasnda kullanlan malZemeyle BirleëTirildièinde, niHai raporun Te
melini oluëTurur 4àm Bu örneklerde veya Bu yaklaëmlarn Bir karëm kullanldènda, raporun
¥aTsnn ve Baëlènn önCeden kararlaëTrlmasnda yarar vardr KaTlmClarn rapor TuTTuèu du
rumlarda, rapor i¥in önCeden Bir Bi¥im önerilirse, kaTlmClar oTuruma kaTlrken Bir yandan da
gereken noTlar alaBilirler
5ygulamaya iliëkin Baëka Bir konu Zamanlamadr 2apor eTkinlik sonrasnda dolaëma sokulaBi
leCek ëekilde makul Bir sàrede Tamamlanmaldr veya en aZndan Böyle olmas umulur %Tkin Bir
Bi¥imde dolaëma girmesi Baèë¥larn veya Fon veren kurumlarn öZellikle Hoëuna gider ve ¥oèu
ZaTen raporlarn sunumu i¥in önCeden Teslim TariHleri Belirler Kaynak olmas amaCyla HaZrla
nan raporlarda, raporun eski kaTlmClara HZl Bir ëekilde gönderilmesi eèiTim srasnda oluëTu
rulan enerJiyi Canl TuTar ve onlara eèiTimi kendi örgàTlerinde ve eTkinlikleri yaygnlaëTrrken
kullanma olanaè verir Kaynak raporlar kaTlmC gruBundan daHa genië Bir kiTleyi HedeFliyorsa,
Belirli kiëileri veya olaylar övmenin veya yermenin olduk¥a nosTalJik Bir deèeri olaBileCeèi, ama
o orTamda Bulunmamë kiëileri raHaTsZ edeBileCeèi aklda TuTulmaldr "aZ raporlar genel Bir Bi
¥imde, yaZarn Takdirine göre giZli olan Bir Bölàm i¥ereCek ëekilde yaZlr ve daèTlrken uygun
HedeF gruplara Bu Bölàm daHil edilerek veya edilmeden daèTlr "ir kaynak raporu konu Hak
knda daHa ayrnTl Bilginin BulunaBileCeèi reFeranslar önereBileCeèi giBi, ayn konudaki önCeki
rapor ve ilgili Belgelerle de iliëkilendirileBilir
%K à¥ Tàr rapor i¥in örnek Bir Taslak sunuyor Ksa Bir ¥kT raporu, kaynak raporu ve deèerlen
dirme raporu .iHayeTinde odaèn nerede olaCaèna ve meTnin son Halinde Hangi yönlerin vur
gulanaCaèna karar veren, Baèlam, örgàT ve ekip olmaldr
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3.. 1rogram 5asarÐmÐ
"ir önCeki Bölàm kaTlm sàreCinin Teknik yanlarn ele ald "u Bölàm eèiTim programnn i¥eri
èindeki unsurlara ve HaZrlanmasna odaklanyor "ir eèiTim programnn planlanmas ve HaZr
lanmas ¥ok sayda unsurun göZönàne alnmasn gerekTirir "ir eèiTmen olarak, aklnZda eèiTi
me kaTmak isTedièiniZ Bir¥ok konu ve yönTem olaBilir &akaT Bunlar HedeF gruBunuZa ve yàràT
meyi planladènZ programn öZelliklerine uygun mu Aëaèdaki TaBlo program planlamas sra
snda dikkaTe alnmas gereken Tàm unsurlar gösTeriyor

J;#/ 8_h ;Â_j_c Fhe]hWcÚ >WpÚhbWcWa

ergUn amamlarÐ

¹IUiyam anali[i

,i»isel moUiWasyonlar

E¸iUimin amamlarÐ

,aynaLlar
¹nsan UeLniL

SomuU IedeGler

mali do¸al

1roGil LaUÐlÐmcÐlarÐn semimi

De¸erlen
dirme
LriUerleri
Sregiden
de¸erlen
dirme

¹meriL unsurlarÐ

.eUodoloKi
z¸renme mÐLUÐlarÐ We
z¸renme Uar[larÐ
e¸iUim sUraUeKisi

ELiple We
LaUÐlÐmcÐlarla
ileUi»im

"yrÐnUÐlÐ program We yznUemler oUurum UasarÐmÐ

,aUÐlÐmcÐlarÐn
daIil edilmesi

.al[eme
belgeleme
u[manlar

Zaman
LullanÐmÐ
[aman planÐ

beWrenin
meLinÐn
LaynaLlarÐn
LullanÐmÐ
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).5.1 ;Â_j_c_d [h[l[i_d_ l[ WcWYÚdÚ WÚabÚÂW aWlkÅjkhcWa
(er program eèiTimin amaCn Tanmlayan Belirli Bir Baèlam i¥inde oluëTurulur "u Baèlam Be
lirleyen unsurlar önCeki Bölàmlerde a¥klanmëT ve ilk adm olarak Bunlarn eèiTim ekiBi TaraFn
dan Tanmlanmalar ve neTleëTirilmeleri gerekir Aëaèda ekiBin program planlamasnn Temelini
oluëTururken dikkaTe almas i¥in BaZ öneriler yer alyor
éHTIYA¥ ANALIZI KIëISEL MOTIVASYONLAR VE ÚRGàTSEL AMA¥LARKURUMSAL BAèLAM
"u eTkenler eèiTim kursunun genel Toplumsal ve siyasi ¥er¥evesine iëareT eder
s

(angi eèiTim iHTiya¥lar, kimler TaraFndan iFade edildi

s

$àZenlenen eèiTim Tàràne yönelik iHTiya¥lar neler

s

«rgàT veya kurum Bu eèiTim kursunu neden dàZenliyor

s

"u kursun eèiTmenleri olarak siZlerin kiëisel moTivasyonlar ne

%èITIM AMA¥LAR
s %èiTimin genel ama¥lar neler
s %èiTmen ekiBi olarak siZler Bu ama¥lara iliëkin orTak Bir anlayëa saHip misiniZ
+AYNAKLAR
s

"u eèiTim kursunu uygulamak i¥in eliniZde Hangi mali ve somuT kaynaklar Bulunuyor

s

%èiTmenler olarak siZlerin kaynaklar neler BilginiZ, kapasiTeniZ ve kaBiliyeTleriniZ, Bu iëe Har
CayaCaènZ enerJi ve Zamann öl¥àsà ne

%èITIMIN HEDEFLERI
s

«Zel olarak Bu kursun yapaBildièi ve yapmas gereken nedir

s

"u eèiTimle öZel olarak neye ulaëmaya ¥alëyorsunuZ

s

(angi ¥kT ve sonu¥lar BekliyorsunuZ

+ATLMCLARN PROFILI
s

%èer eèiTim kursunuZ gen¥lik ¥alëmaClar veya gen¥lik liderlerine HiTap ediyorsa, Bu kursun
ulaëmak isTedièi öZel kaTlmC proFili ne

s

KaTlmClar ne Tàr deneyimlere, ge¥miëlere, iHTiya¥lara, moTivasyonlara ve ilgi alanlarna sa
Hip olmal

).5.2. Fhe]hWc _[h_Â_d_d kdikhbWhÚdÚ jWdÚcbWcWa
é¥erik unsurlarna karar vermek genellikle program Taslaè HaZrlamann ilk @somuT admdr %èi
Tim kursu Hangi konular ele almal &arkl Fikirlerin dikkaTe alnmas, koordine edilmesi ve yap
lanmas gereken Bir eèiTim ekiBi sàreCi i¥erisinde, i¥erièe odaklanmak Zor olaBilir "aZ Fikirler di
èer ekip àyelerinCe yeTerinCe ele alnp gerekTièi giBi TarTëlmadè i¥in TarTëmalar srasnda kay
BedileBilir "u nedenle Fikirleri görsel olarak Bir kÊèT TaHTas àZerinde Herkesin göreBileCeèi ëe
kilde noT almak Faydal olur
'enellikle programn i¥erièinin Tanmlanmas sàreCi Birka¥ admdan oluëur
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s

é¥erik unsurlar àZerinde Fikir Birlièi saèlamak

s

é¥erik unsurlar arasnda önCelikleri Belirlemek n en önemli unsurlar Hangileri (angisi àZe
rinde daHa ¥ok Zaman HarCamak isTiyoruZ

s

é¥erik unsurlarn sralamak n grup dinamiklerini ve eèiTim sTraTeJisini dikkaTe alr ëekilde Bir
program akë oluëTurmak

s

é¥erik unsurlarnn gàn gàn programn yapmak

s

4àm àniTeler i¥in oTurum planlar oluëTurmak

Aëaèdaki egZersiZ ekip TarTëmalarn ve i¥erik unsurlarnn Tanmlanmasn kolaylaëTrmann Bir
yoludur

Fhe]hWcÚ ebkÅjkhcWa WcWYÚobW _[h_a kdikhbWhÚdÚ
dej a~ÂÚjbWhÚ Å[ab_dZ[ jefbWcWa
Ad{m 1o

Büm eitmenlerp er _ir yap{kanl{ not kS{d{na _ir unsur yaõ{laiak ekildep programda
görmek istedikleri içerik unsurlar{n{n tümünü yaõarlar. aa sonra tüm not kS{tlar{ eki_in
tamam{n{n göre_ileiei ekilde _ir duvara yap{t{r{l{r.

Ad{m 2o

'erekirsep unsurlar{ netletirin. enõer olanlar{ _ir araya toplay{n.

Ad{m 3o

'rup aline getirdikleriniõ için arkl{ _ir renkteki not kS{tlar{ üõerine _ir _al{k yaõ{n. unlar{ _ir grup k{lan neÉ

Ad{m 4o

al{klar{ olan not kS{tlar{ ariiinde geri kalanlar{ ç{kar{n ve _ir kenara koyun. Kalanlar
program{n{õ{n içerik unsurlar{n{ oluturaiak.

Ad{m 5o

{kan içerii tart{{n. u unsurlardan onut musunuõÉ Eksik _ir ey var m{É 'erekirsep ilk
_ata yaõ{lm{ not kS{tlar{na _ir kere daa _ak{n.

Ad{m 6o

u unsurlar{ _ir program ak{{ içerisine yerletirin.

Ad{m 7o

=rogram ak{{n{ temel alarak günlük programlar{ ç{kar{n.

2alõemelero ki renkte yap{kanl{ not kS{tlar{p tüm ekip üyeleri için keçeli kalemp tüm kS{tlar{ ala_ileiek _üyüklükte _ir duvar.

).5.) zÂh[dc[ \ÚhiWjbWhÚ ikdWd X_h fhe]hWc oWhWjcWa
0rogram planlamann Bunun ardndan gelen Bir sonraki Temel iëi eèiTsel yaklaëm Tanmlamak
Tr é¥erièi nasl ele almak isTiyorsunuZ KaTlmClar i¥in en Faydal ve eèiTim ama¥larnZa ulaë
manZda siZe en FaZla yardmC olan meTodoloJi Hangisi .asl ¥alëmak isTiyorsunuZ
Se¥TièiniZ meTodoloJi ve yönTemler kaTlmClar i¥in öèrenme FrsaTlar yaraTmaya HiZmeT eTmeli
dir «èrenme FrsaTlar àZerinde dàëànmenin Bir yolu eèiTim kursunun Farkl anlarnda kaTlm
Clarn i¥inde olaBileCekleri alanlara BakmakTr Aëaèda 4% 10da gösTerildièi giBi, Bu alanlar kur
sun Bireysel kaTlmClar i¥in yaraTaBileCeèi kiëisel Zorluklarn dereCelerine iëareT eder
+ONFOR alannda Hi¥Bir öZel Zorlukla karë karëya kalnmaZ %dinilen yeni Bir deneyim veya yeni
Bilgiler olaBilir, FakaT Bunlar kiëisel deèerlere, kanaaTlere ve alglara pek dokunmaZ «èrenmek ra
HaTTr "ir kaTlmC dièerlerinin ve kendisinin alglar, Tavrlar ve davranëlar Hakknda dàëànmek
Zorunda kaldènda gerilme alanna girer "u aëamada kaTlmClar BelirsiZlik i¥inde ve inCineBilir
durumdadr %èer Bu gerilme Zorlanarak daHa da uZaTlrsa, kaTlmClar KRIZ ALANna gireBilir "a
Z öZellikle Hassas nokTalara dokunulmuë, kanaaTler ve alglar ZayFlaTlmë ve ¥ok FaZla oranda Be
lirsiZlièe dayanlmas Talep edilmië olaBilir KriZ alannda kaTlmClar olduk¥a inCineBilir Haldedir
AnCak kaygdan öèreneCeklerimiZ de vardr ve orTaya ¥kan enerJi yapC Bir ëekilde yönlendirilir
se, kriZler deèerli Birer öèrenme deneyimi olaBilirler "ununla BirlikTe, kriZden PANIK ALANna ge¥
mek uFak Bir adma Bakar énsanlar paniklediklerinde i¥e kapanrlar, eski konForlu kesinlik Taëyan
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yarglarna geri dönerler ve öèrenme olanaksZ Hale gelir "u aëamada kaTlmClar Bir eèiTim kur
sunda olmamas gereken ve Baëa ¥klamayaCak duygusal sàre¥lerin i¥ine gireBilirler
"u model, kaTlmClar eèiTim kursu srasnda gerilim alanna ve HaTTa Belli anlarnda kriZ alan
nn snrna ulaërlarsa, programn daHa eTkin olaCaèn gösTeriyor AnCak deneyimsel öèrenme
kaTlmClar germeli ve Zorlamalysa da, kriZlerin Bir isTisna olmas ve kaTlmClarn panikleTilme
mesi gerekTièini aklda TuTmalyZ KaTlmClarn kiëisel olarak Zorlandklar anlarda ekipler onla
ra desTek olaBilmelidir sonradan kapaTamayaCaènZ Bir ëeyi a¥maynå

5E1

Konor alan{

'erilim alan{

Kriõ alan{
=anik alan{

9UKARDAKI ëEKLIN KAYNAè “TALEP BEKLEME” TEMELINDEDIR
4ELIF HAKK SAHIBI BULUNAMAMëTR 4ELIF HAKK SAHIBIYLE BAèLANT KURMAMZ SAèLAYACAK HER BILGI I¥IN TEëEKKàR
BOR¥LU OLACAèZ

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
1. Kat{l{mi{lar{n deneyimlerindeki arkl{l{klar tüm grup için örenme {rsatlar{ yaratmay{ daa da õor
ale getirir. 'ru_unuõ içindeki çeitlilii nas{l okuyorsunuõÉ 'ru_unuõla ne kadar ileriye gide_ilirsiniõÉ
2. irlikte çal{m{ olduunuõ _ir grupta iç panikle kar{ kar{ya kald{n{õ m{É una neden olan neydiÉ
Nas{l _aa ç{kt{n{õÉ Eki_iniõin kriõ ve panikle _aa ç{kma kapasitesi var m{yd{É

).5.4 Fhe]hWcÚ aWjÚbÚcYÚbWhÚd ijd[ eZWabWcWa
é¥erik ve yönTemsel yaklaëmlara iliëkin deèerlendirmeler kaTlmClarn ve gruBun iHTiya¥larn
ve onlarn programn yàràTàlmesi srasndaki rollerine ve sorumluluklarna iliëkin dàëànCeleri
Temel almaldr Aëaèdaki eTkenler Bunun àZerinde ¥alëmak i¥in Bir Temel saèlar
+ATLMCLARN IHTIYA¥LAR VE BEKLENTILERI KaTlmClarn eèiTim kursuna iliëkin iHTiya¥lar, moTivas
yonlar ve BeklenTileri eèiTimin Buna kaTlan insanlar i¥in ne kadar anlaml olduèunu öl¥meniZe
yarayaCak önemli Bilgiler saèlar éHTiya¥lar ve BeklenTiler eèiTimin önCesinde veya BaëlangCnda
BelirleneBilir, FakaT Bunlarn eTkinlik srasnda deèiëeBilmesine olanak Tannmaldr BkZ 441 
KaTlmClarn iHTiya¥lar ve BeklenTilerine Bakmak ayrCa Bu eèiTim deneyiminin kaTlmClarn
kendi ger¥eklikleriyle nasl iliëkileneCeèini de dàëànmeyi gerekTirir KaTlmClar eèiTim deneyi
mini daHa sonraki iëlerde ne dereCe kullanaBilirler ve Bunlar kullanlaBilmeleri nasl garanTi al
Tna alnr
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+ATLMCLARN ÚNCEKI BILGILERININ KABULà KaTlmClarn eèiTime Bir eèiTim ge¥miëiyle ve ¥eëiTli
deneyimlerle BirlikTe geldiklerini aklnZda TuTun 'ruBunuZda var olan deneyimlerin dàZeyleri
ne Baèl olarak, kaTlmClarn önCeki Bilgilerini Tanmak ve kurs i¥inde Bu kaynaklar kullanmak
onlar akTiF olarak eèiTime daHil edip akran eèiTimini kolaylaëTrmada Temel Bir unsur olaBilir
4àm kaTlmClarn deneyimlerini paylaëma FrsaT BulaBileCekleri Boëluklar yaraTn élgili Bilgi ve
BeCerilere saHip kaTlmClar Belirli yollarla kaTkda BulunaBilirler, mesela girdiler sunmak veya
Bir aTölye ¥alëmas yàràTmek giBi
%èITIM SàRECININ SORUMLULUèU "ir TaraFTan, insanlar eèiTimden sadeCe öèrenmek isTediklerini ve
ya öèrenme iHTiyaC duyduklarn dàëàndàkleri ëeyi alaBilirler $ièer TaraFTan ëu an i¥in Farknda
olmadklar öèrenme iHTiya¥lar da BulunaBilir %èiTim sàreCinde kaTlmClarn ve eèiTmenlerin
öèrenmeye iliëkin sorumluluklarnn neler olduèunu dàëànàyorsunuZ KaTlmClarn neleri öè
renmeye iHTiya¥lar olduèuna kim karar vereBilir ve vermelidir
'RUP BàYàKLàèà VE GELIëIM "ir program planlarken, gruBun Bàyàklàèà yönTem i¥in HaZr Bir ¥er
¥eve saèlar «rneèin, 50 kaTlmCdan oluëan Bir grup i¥in yoèun Bir deneyimsel öèrenme sàreCi
yaraTmak ¥ok Zor Bir ië olaBilir 'rup ayrCa eèiTim kursunda Farkl aëamalardan ge¥er, Bu yàZ
den i¥erièiniZi, yönTemleriniZi ve program akënZ grup geliëiminin ilgili aëamalarna göre ayar
layn BkZ 432 
/RTAM MEKÊN VE GRUP KAYNAKLARNN KULLANM %èiTimin ger¥ekleëTièi orTamdan nasl Faydalan
yorsunuZ 6eya, Baëka Bir ëekilde sorsak, programnZ i¥in nasl Bir orTama iHTiyaCnZ var 0rog
ram daHilinde kenTi, yerel gen¥lik yaplarn, gen¥lik örgàTleri ve proJelerini, eèiTim mekÊn eTra
Fndaki orman ve araZileri nasl kullanaBilirsiniZ 6e gruBun i¥inde varolan kaynaklar nasl en iyi
ëekilde kullanaBilirsiniZ «rneèin, Bir kaTlmC gruBuyla kàlTàrel alglar ve imgeler àZerinde ¥a
lëmak isTiyorsanZ, Bir simàlasyon egZersiZi yoluyla grupTa varolan Bilgilerle mi ¥alërsnZ, yok
sa gruBu göZlemde Bulunup raporlamalar i¥in sokaklara m gönderirsiniZ
0ROGRAM HAZRLèNN YAPS VE ESNEKLIèI 'rup i¥inde varolan kaynaklarla ¥alëmak ve kaTlmCla
rn iHTiya¥ ve BeklenTilerini iëin i¥ine daHil eTmek, HaZrlk srasnda Bir esneklik gerekTirir 'er
¥ek öèrenme iHTiya¥larn ve en deèerli kaTklar BaZen sadeCe eèiTim kursu srasnda Fark edip,
orTaya ¥karaBilirsiniZ %kiBiniZle ne dereCe a¥k ve esnek olaBileCeèiniZi TarTën .e kadarn
planlamak, yaplandrlmë olarak sunmak isTiyorsunuZ (edeFlere ulaëmak ve program i¥inde
raHaT HisseTmek i¥in Hangi unsurlar önCeden Belirlenmië olmaldr "kZ Bölàm 44
:AMAN PLANLAMAS :aman Her Zaman ksTldr, eliniZde Bulunan Zaman ¥ok FaZla doldurmadan
nasl en iyi ëekilde kullanrsnZ 0rogram Boë Zaman, sosyal Zaman ve ¥alëma Zaman arasnda
nasl Bir denge kuruyor %èiTim kursu srasnda Beklenmedik olaylar karësnda ne yapyorsu
nuZ "ölàm 445 Zaman planlamasna daHa yakndan Bakyor

).5.5 Fhe]hWcÚd WÅWcWbWhÚ l[ fhe]hWc WaÚÅÚ
"aZ aëamalar Baèlamn, HedeFlerin ve i¥erièin öZelliklerinden BaèmsZ olarak, neredeyse Her
program i¥in ge¥erlidir (er program gruBun kaynaklar, dinamikleri ve geliëimine göre iëlemeli,
yeni Bilgiler sunmal ve yeni deneyimlerle uygulamal akTarmlar i¥in FrsaTlar yaraTmaldr "u
genel program aëamalar grup dinamiklerine, öèrenme TarZlar ve döngàleri Hakkndaki kuram
lara ve yaygn eèiTim sTraTeJilerine dayanr "u aëamalarn Hepsi programn Temel Bölàmlerini
oluëTurur Aëaèdaki graFikTe görselleëTirildièi giBi, BaZlarnn Zamanlamas program BoyunCa ol
duk¥a esnek Bir ëekilde ayarlanaBilirken, BaZlar manTk gereèi programn Baëlarna veya sonla
rna denk gelir $eneyimleri, analiZleri ve dàëànCeleri paylaëmak ve yeni Bilgiler, BeCeriler ve de
neyimler kaZanmak Tàm eèiTim sàreCinin ayrlmaZ par¥alardr AkTarm ve deèerlendirme de öè
renme sàreCini desTeklemek ve iZlemek i¥in sàrekli var olmaldr 'ruBun kendi sàreCi progra
mn akën Belirlemenin BàTànsel Bir unsurudur ¥ànkà grup, eTkinlik BoyunCa kaynaëma ve
moTivasyonun Farkl aëamalarnda olaCakTr Sralama ne olursa olsun, Tàm unsurlarn BirBirleri
nin àZerine inëa edildièi ve Bunun anlaëlaBildièi Bir program akë oluëTurmak önemlidir
+ARëLAMA SUNUëVEBIRBIRINITANMAaëamas, diyelim, Baëlang¥ i¥in Faydaldr KaTlmClara
eèiTim kursuna HoëgeldiniZ denir, kiëisel, Teknik ve TemaTik girië yaplr "u dönem Hep BeraBer
oluëTurulan GRUP INëASAëAMASile ¥akër  Bu aëama BàTànleëme, gàven ve i¥Ten kaTlmn Te
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melindeki HarC oluëTurur 'rup inëas ayrCa grup i¥indeki varolan Farkllklar ve kaynaklar Ta
nmann, deèer vermenin ve Bunlarla BirlikTe ¥alëmann ilk aëamasdr $ENEYIMLERIPAYLAë
MAKkaTlmClara kendi alTyaplarn paylaëma ve ¥okkàlTàrlà grup i¥erisinde varolan kaynakla
rn kapsamnn Farkna varma FrsaTlar sunarak Bu ama¥lar BirleëTirir KàlTàrleraras öèrenme,
gen¥lik ¥alëmalar veya proJe geliëTirmedeki ge¥mië deneyimleri neler Kendi àlkelerinde veya
Toplumlarnda gen¥ insanlarn ve gen¥lik ¥alëmalarnn durumu nasl «rgàTleri nasl ¥alëyor
"u eèiTim kursuyla nasl iliëkili $eneyimlerin paylaëlmas sàregiden Bir öZellik olmalysa da,
Buna Bu aëamada odaklanmak öZelden genele doèru Bir ¥alëma ilkesini yansTrken, ayn Za
manda ge¥iCi olan Bu kolekTiF i¥erisindeki kimliklerin màZakere edilmesi i¥in Bir alan da yaraTr

5E11
Kar{lamap sunu ve _ir_irini tan{ma
'rup inas{
eneyimleri paylama
Analiõ ve sorgulama
Leni _ilgip enormasyonp deneyimp yarat{m
Aktar{m
Eylemp planlamap iõleme
Sonuçlar ve kapan{
eerlendirme
alang{ç

1rogram sresi [aman

Son

9eni BILGIler edinmek, yeni BECERIler öèrenmek ve yeni DENEYIMlere giriëmek eèiTimin öZàdàr
%èiTimin gövdesi kaTlmClar anlaml öèrenme deneyimlerine daHil eTmeyi ama¥layan Belirli i¥e
rik unsurlar, yönTemleri ve egZersiZleri àZerine inëa edilir !NALIZVEDàëàNMEnin vurgulanma
s, ve ayn Zamanda sonrasnda sorgulayp Belirli program unsurlar àZerinde odaklanmak öèren
me sàreCini yàràTmek i¥in gereklidir KaTlmClarn eèiTimden edindikleri Bilgiyi kendi siyasi ve
Toplumsal Baèlamlarnda deèerlendirmelerine ve kiëisel öèrenme sàre¥leri Hakknda daHa Bilin¥
li ve kendilerini göZlemler Hale gelmelerine yardmC olur %èer Bir eèiTim kaTlmClarn HayaTla
r ve ië yaëamlar i¥in anlam TaëyaCaksa, Bu gereklidir !KTARM eèiTimden edinilen deneyimin
ger¥eklièe ve yeni edinilmië BeCeri ve Bilgilerin kaTlmClarn kendi iëlerine uyarlanmasn i¥erir
AkTarm dönemi programn BiTië TariHiyle snrl deèildir ¥ànkà inTerneT kaTlmClarn programn
sonrasnda Belirli Bir sàre sorular sorma ve ekiple ve BirlikTe dàëànme olanaklarn arTrr %èiTi
min yaygn Bir amaC EYLEMPLANLAMAsn ve IZLEMEYIolaBildièinCe kolaylaëTrmakTr KaTlmC
lar program sonrasnda öèrendiklerini somuT Bir ëekilde iZlemeye nasl Teëvik edileBilir .e yap
mallar SomuT proJeler uygulamalar m Bekleniyor «èrendiklerini kendi örgàTlerinin ve proJe
gruplarnn Bànyesine nasl kaTyorlar éZleme konusuna Cevap Bulmak, kaTlmClar ayn Za
manda eve dönmeye ruHsal olarak HaZrlar %èiTim eTkinliklerinden kendi doèal yaëam sàreleri
BiTikTen sonra da sonu¥lar elde edilmesi i¥in ¥aBalarken, kendi SONU¥LARN ve nasl SONAERDIRI
LECEKLERIde dikkaTe almak Zorundadr 6arlmas isTenen sonu¥lar var m, niHai Bir rapor ve öne
riler Taslaè m HaZrlanmal, gruBun almas gereken son kararlar var m 0rogram sona erdirmek
ayn Zamanda eèiTim döngàsànà Tamamlamak anlamna gelir %èiTim sàreCini, ana öèrenme
nokTalarn ve deneyimlerini Tekrar HaTrlamay i¥ereBilir "una Baèl olarak, DEèERLENDIRME eèiT
menlere eèiTim kursunun eTkisini öl¥me ve kaTlmClara neler öèrendiklerine odaklanma olana
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è verir "u yàZden eèiTim sàreCinin kendisinin Bir par¥asn oluëTurur /Hanna, 2000, s 45
48den uyarlanmëTr  5ygun Bir deèerlendirme program BoyunCa sàrmeli ve kursun BiTimine
yoèunlaëmaldr
okkàlTàrlà gruplara uygun Bir eèiTim sàreCi Farkl öèrenme dàZeylerini i¥ermeli ve klasik kaFa,
kalp, kol ve Beden unsurlarn i¥ererek ¥alëmaldr 0rogram akënZ oluëTururken, siZin, Bir
eèiTmen ve ekiBin Bir par¥as olarak, öèrenmenin ger¥ekleëmesini ne ëekilde göràp algladènZ
àZerinde dàëànàn «rneèin, deneyim ve kuram arasnda ne Tàr Bir iliëki var $uygusal öèren
menin yeri ne Sorgulama i¥in yeTerinCe alan Brakyor musunuZ

).5., Fhe]hWc jhb[h_ l[ fhe]hWc kdikhbWhÚ0 8WpÚ hd[ab[h
0rogramlarn Bàyàk Bölàmànàn BenZer aëamalardan oluëTuèunu söylemië olsak da, Bu Tàm
program Tàrlerinin ve elBeTTe unsurlarnn BirBirlerine BenZedikleri anlamna gelmeZ "u Bölàm
kapsam snrl olsa da program Tàrleri a¥sndan Temel TerCiHlere, Bunlarn eèiTim HedeFleriyle
iliëkisine Bakyor ve Bir grup i¥erisinde Farkl öèrenme TarZlarnn ve iHTiya¥larnn nasl saèlana
BileCeèini ksaCa ele alyor
0ROGRAMÚNCEDEN MI PLANLAMAL KATLMCLARLA BIRLIKTE MI GELIëTIRMELI
"u eèiTim klavuZunun önemli Bölàmà Bàyàk oranda önCeden HaZrlanan yaplandrlmë Bir
eèiTim program geliëTirmek àZerine yoèunlaëyor "u olduk¥a yaygn orTak Bir yaklaëm olsa da,
Bu genel ¥er¥eve i¥erisinde ¥ok ¥eëiTli Farkl program akëlarnn oluëTurulaBileCeèi orTada "ir
program önCeden HaZrlamann kayda deèer Bir avanTaJ önemli unsurlarn i¥ine daHil edildièin
den emin olmay saèlamasdr "una Baèl olarak, ekiBe neT Bir ¥er¥eve ve sralama saèlarken, ka
TlmClara da neT Bir ëekilde sunulaBilir "ununla BirlikTe, dièer Bölàmlerde de iëareT edilmië ol
duèu giBi, HaZrlk nadiren BiZe geleCeèi gösTeren Bir krisTal kàredir ve ¥ok FaZla ayrnTl Bir
program, sàre¥ srasnda orTaya ¥kaBileCek Belirli grup dinamiklerine ve öèrenme iHTiya¥larna
karë esneklikTen ve Tepki verme öZellièinden yoksun olaBilir 0ek ¥ok eèiTimin, kaTlmClarn gir
dilerinin ve onlara danëmann öTesinde, program kaTlmClarn DENEYIMLERIVEKAYNAKLAReT
raFnda inëa eTmek i¥in de Zaman ayrmasnn nedeni Budur Burada öZeTlenen aëamalar Hakkn
da daHa ayrnTl Bilgi kaynak¥a Bölàmànde BulunaBilir 
s 'RUPTADENEYIMSELÚèRENMEgrup geliëimine ve iFade edilen iHTiya¥lara önCelik verir ve eèi
Tim dönàëen orTam àZerine inëa edilir KaTlmClar programn gàndelik planlamasna daHil edi
lir ve kendi HZlarna göre öèreneBilirler $eneyimler àZerinde dièer kaTlmClar ve eèiTmenler
le BirlikTe dàëànmek öèrenme sàreCinin Temel Bir unsurudur é¥erièe sàre¥, sàreCe i¥erik ola
rak Bakan Bu yaklaëm yoèun ve gerilimli Bir öèrenme orTam yaraTaBilir ve ¥aTëmalarn grup
TaraFndan Halledilmesi gerekeBilir %èiTmenler a¥sndan, Bu Tàrden Bir eèiTim sàrekli dönà
ëàmle Baëa ¥kaBilmek i¥in àsT dereCede kiëisel kaTlm, i¥ isTikrar ve gàven gerekTirir
s !¥K!LAN4EKNOLOJISIprogram i¥inde kaTlmClarn kendi kaynaklarn ve ilgi alanlarn Taëya
BileCekleri ha¥kv Birimler yaraTmakTr 'enellikle en aZ Bir Tam gàn sàrer ve BaZ Temel kurallar
ve genië Bir Tema alTnda yàràTàlàr $aHa önCe Belirlenmië Zaman aralklar i¥erisinde, kaTlm
Clar TerCiH eTTikleri konularda kendi ¥alëma gruplarn veya aTölyelerini dàZenlemeyi önereBi
lirler A¥k Alann en önemli yan öèrenme sàreCinin sorumluluèunu kaTlmClara yàklemesi
dolaysyla kendileri i¥in en uygun koëullar Bireylerin ve gruBun yaraTmasdr hKim gelirse gel
sin doèru kiëidirv ve hBaëladè Zaman doèru Zamandrv giBi kurallar Bu anlayë yansTr
s 'ELECEK&ABRIKASToplumdaki sorunlar ele almaya yönelik sTraTeJilerin göZ önàne geTirilip
planlanmasn i¥erir Sk¥a kullanlan à¥ aëamal Formàlde, kaTlmClar kendilerini ilgilendiren
sorunlar Belirler ve Bunlar karTlara yaZarak duvara yapëTrrlar $aHa sonra Bu sorunlarn ay
rnTl Bir ëekilde ¥öZàldàèà ideal Bir resmi ZiHinlerinde Canlandrrlar $aHa sonra Bu imgele
ri, Bunlara ge¥iëi aTeëleyeBileCek olan sTraTeJiler, eylemler ve geliëmeler àZerinde dàëànerek
BirleëTirirler 'eleCek &aBrikas Bir Tam gàn sàreBilir ve kaTlmClara karmaëk Bir durumu ele
alp uygulanaBilir ¥öZàmler geliëTirmeleri i¥in alan saèlar
ok Farkl ilgi alanlarna ve iHTiya¥lara saHip Bir grup i¥in derinlemesine öèrenme alanlar yaraT
mak Belirli dönemler i¥in daHa kà¥àk ¥alëma gruplarna Bölànmeyi i¥ereBilir %èiTim HedeFleri
niZe ve yaraTmak isTedièiniZ grup dinamiklerine Baèl olarak Bu, Farkl yollarla yaplaBilir
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s -INISEMINERLERkaTlmClara Belirli Bir konuyu daHa kà¥àk Bir grupTa derinleëTirme ëans ve
rir Konular ekip veya kaTlmClarn kendileri TaraFndan, varolan iHTiya¥lar ve ilgi alanlaryla
kursun HedeFlerine uygun olarak TanmlanaBilir 'ruBu uZun sàrelièine Bölmek alT gruplar ya
raTma riskini BeraBerinde geTirir, Bu yàZden geri Bildirim ve sonu¥larn paylaëm önemlidir
-ini seminerler eèiTmenlerden konu Baëlèna iliëkin uZmanlk ve Farkl eèiTim sàre¥lerini
eëanl olarak yàràTme kapasiTesi Talep eder
s !TÚLYELERdaHa kà¥àk uygulama alanlar yaraTr "ir aTölye Turu genelde yaklaëk Bir veya iki
eèiTim oTurumu kadar sàrer ve Belirli BeCeri ve yeTerliliklerin geliëTirilmesini ele alrken uygun
dur ATölyeler göreCe daHa aZ Zamana iHTiya¥ duyar ve esnek ve Belirli ilgi alanlarn HedeFle
yeCek ëekilde kullanlaBilirler %èiTmenler i¥in aTölyeler yoèun Bir HaZrlk gerekTireBilirken,
kà¥àk Bir grupla derinlemesine ¥alëma olanaè saèlar ATölye Turlarnn eëgàdàmà, kaTlmC
larn ilgi alanlarna karëlk gelenler Turlara kaTlmalarna olanak vereCek Bir ëekilde ger¥ekleë
Tirilmelidir
s 9ARATMGRUPLARBirden FaZla amaCa saHip olaBilir SomuT gen¥lik proJeleri HaZrlamak, Bir pro
Je yàràTme veya Baëvuru sàreCinin simàlasyonu veya eèiTim kursundaki dièer kaTlmClar i¥in
Bir aTölye dàZenlemek giBi 9araTm gruplarnda kaTlmClar kendilerine aiT Bir proJe geliëTirir
ler ve Bunu BirBirlerine sunarlar 'ruplar eèiTmenler TaraFndan kurulaBilir, anCak kiëinin isTe
dièi gruBa kaTlma öZgàrlàèàne saHip olmas yaplan iëin daHa FaZla saHiplenilmesini saèlar
/rTak Bir àràn yaraTmak ¥ok yeTkinleëTiriCi Bir deneyim olaBilir KaTlm gruplar Zorlar, iëin i¥i
ne girmeyi gerekTirir ve yaraTC olmaya yönlendirir, anCak yoèun Bir öèrenme orTam olarak
sTresli, BaZen de sinir BoZuCu olaBilir 'ruplar iëlerini TamamladkTan sonra dàZgàn Bir ëekilde
sorgulanmaldr %kip Bu gruplarn amaC Hakknda neT olmaldr odaklanlan ëey, Bir eèiTim
sàreCi yaraTmak m, somuT Bir proJe geliëTirmek mi, grup dinamiklerini deneyimlemek mi, yok
sa Hepsi mi
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0rogramn genel i¥erièi ve akë BelirlendikTen sonra, ayrnTl planlama BaëlayaBilir "ir oTurum
programdaki Bir Zaman dilimidir 'enellikle Bir gàn i¥inde dörT veya Beë Tane oTurum yaplr iki
Tanesi saBaH, ikisi öèleden sonra ve Belki de Bir dièeri akëamàsTà "ir oTurumu HaZrlamak Tàm
sàreCi göZ önànde TuTan yoèun Bir planlama gerekTirir "u oTurum Bir önCeki ve sonrakiyle ne
kadar uyumlu "u oTurumda yönTemler ve öèrenme nokTalar arasndaki dengeyi korumak i¥in
nelere iHTiyaCmZ var (er oTurum, minyaTàr Bir program giBi HaZrlanmaldr A¥k HedeFler,
i¥erik ve yönTem ve eèiTmen kaBiliyeTleriyle, grupla, orTamla ve kurumsal Baèlamla ilgili Farkn
dalkla 9ukarda 4% 12de gösTerildièi giBi, Her oTurumun HedeF ve i¥erièi eèiTim oTurumunun
kendi öZel Baèlamn Belirleyen dièer eTkenlerle denge i¥inde olmaldr

:W^W ][d_Å [Â_j_c [h[l[i_ __dZ[ X_h ejkhkc jWiWhbWcWa __d aedjheb
b_ij[i_
)edeGler u eitim oturumunda ulamak istediiniõ öõel edeer nelerÉ (angi örenme ç{kt{lar{n{
görmek istiyorsunuõÉ
¹meriL Gõerinde çal{t{{n{õ konunun öõü neÉ Konuyla edeer aras{nda makul _ir _alant{ kura_iliyor
musunuõÉ u oturum s{ras{nda kat{l{mi{lar ne tür _ir deneyim yaamal{larÉ u konu eitim kursunun
süreiine ve genel içeriine ne ekilde uyum sal{yorÉ
E¸iUmenler ir eitmen olarak _u konuda çal{makla ilgili deneyimleriniõ nelerÉ &arkl{ gruplarla çal{{rken _u deneyim olumlu muydu veya neyi önlemek istersiniõÉ Eitmenler olarak angi yöntemlere deer
veriyor ve kullana_ileieiniõi issediyorsunuõÉ
(rup 'ru_un u anki durumu neÉ Kat{l{mi{lar angi itiyaçlar{ ve ilgi alanlar{n{ iade ettilerÉ Kat{l{mi{lar konu ve yakla{mla ilgili geçmite ne tür _ir deneyime saiplerÉ u anda grup içinde ve grupla ekip
aras{ndaki etkileim nas{lÉ
,o»ullar al{ma koullar{ nas{lÉ 5rtam ve mekSn ne tür k{s{tlamalar yarat{yorÉ (angi malõemelere
saipsiniõp nelere itiyai{n{õ varÉ Ne kadar õaman{n{õ varÉ
,urumsal ba¸lam {ar{dan gelen ne tür gereklilikler varÉ Eitimden sorumlu örgüt veya kurumun
kendi _eklentileri var m{É (erangi _ir ukuki k{s{tlama var m{É
:znUemler u _alam için angi yöntemler uygunÉ (angi yöntemleri _iliyorsunuõÉ (angi yöntemleri
uyarlaya_ilirsiniõÉ (angi yöntemleri aliaõ{rda uygulad{n{õ veya eitim kursunun geri kalan{nda uygulamay{ planl{yorsunuõÉ Kat{l{mi{lar dikkatlerini ne kadar _ir süreliine vere_iliyorlarÉ
C[mWbZjl[=W_b_ki"'//-"i$(+½j[dkoWhbWdcÚÅjÚh$

"IROTURUMTASARLARKENDIKKATEALNMASGEREKENBAZUNSURLAR
n /Turumun program i¥indeki HedeFlerini ve rolànà kaTlmClar i¥in a¥k Hale geTirin "ir ko
nunun Bu nokTada neden Bu yönTemle ele alndèn anlamak kaTlmClarn sàre¥Ten kopma
malarn saèlar
n &aZla gösTeriëe ka¥mamaya ¥alëarak, Bir oTurum i¥inde Birka¥ yönTem kullann "u kaTlm
Clarn ilgilerini ve dikkaTlerini ¥ekmeniZe yardmC olaCakTr
n /Turumu sonu¥landrn 'enelde kaTlmClarn dikkaTi oTurumun son dakikalarnda yàksek
Tir, Bu yàZden ana öèrenme nokTalarnn alTn ¥iZin ve genel ¥er¥eveyle somuT Baèlar kurun
n /TurumunuZu Tasarlarken normalde dikkaTin ToplanaBildièi sàrelerinin uZunluèunun Bilin
Cinde olun "u, gruBun ilgisini devam eTTirmek i¥in Hangi yönTemlere iHTiya¥ duyduèunuZu
görmeniZe yardmC olaCakTr Aëaèdaki graFik Temel Bir reHBer ve evrensel niTelikTe deèil,
ama kaTlmClarn dikkaTlerinde olaBileCek dalgalanmalar gösTeriyor ve eèiTmenin oTuru
mun HZn ayarlamas ve orTamdaki ve grupTaki eTkenlerin kaTlmClarn dikkaTi àZerindeki
eTkisini dàëànmesi gerekTièine iëareT ediyor
%K Bir oTurum Tasarlama TaBlosu i¥eriyor
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9ukardaki ëeklin kaynaè“Talep BeklemevTemelindedir 4eliF HakksaHiBi BulunamamëTr 4eliF HakksaHiBiyle BaèlanT
kurmamZsaèlayaCak Her Bilgi i¥in Teëekkàr Bor¥lu olaCaèZ

3.. De¸erlendirme
-AKUL BIR ëEKILDE DAVRANDèN BILDIèIM TEK KIëI TERZIM BENI HER GÚRDàèàNDE ÚL¥àLERIMI YENIDEN
ALR "AëKALAR ESKI ÚL¥àLERINI KULLANMAYA DEVAM EDERLER VE BENDEN BUNUN I¥INE GIRMEMI BEKLERLER
'EORGE"ERNARD3HAW

).,.1 :[Â[hb[dZ_hc[ d[ WdbWcW ][b_h5
'en¥lik ¥alëmalarnda dàëànme ve paylaëmayla BirlikTe kullanlan en yaygn ve moda kelime
lerden Biri deèerlendirmedir / kadar reva¥Tadr ki Belki de oriJinal anlamn ¥okTan unuTup
unuTmadèmZ konusunda Bir deèerlendirme yapmann Zaman gelmië olaBilir 'àvendièimiZ
söZlàklere ksaCa göZ aTarsak, deèerlendirmenin @Bir ëeyin deèerini Belirlemek veya saBiTlemek
ve @genellikle dikkaTli öl¥àm ve ¥alëmayla n önemini, deèerini veya koëullarn Belirlemek5 an
lamna geldièini göràràZ 4amam, deneBilir ki Bu sonu¥Ta söZlàk anlam ve Birinin vakTiyle iëa
reT eTTièi giBi, ger¥ek anlam aramaya devam ederseniZ, asla iëin i¥inden ¥kamaZsnZ "ununla
BirlikTe, deèerlendirme kavramyla kendi eèiTim eTkinlièimiZi BirBirlerine nasl BaèlarZ "ir eèi
Tim kursunun deèerlendirilmesi isTendièinde ne aryor olmalyZ "u Tàrden Bir Tanm Avrupa
dàZeyindeki gen¥lik ¥alëmalarnn uygulamal dànyasna nasl akTarlaBilir
%èiTim Baèlamnda deèerlendirme genelde iki Temel anlama saHipTir élk olarak, eèiTimi yapmë
olmann yerinde Bir karar olup olmadèn ve BenZer veya daHa FaZla Bir ¥aBa HarCanmas gere
kip gerekmedièini öl¥mek anlamna gelir ékinCi olarak, eèiTim eTkinlièinin kendisini ve geleCek
Teki olas eTkinlikleri iyileëTirmek yolundaki ilk adm Temsil eder 'eri dönàp eTkinlièe Bakmann
ve kaliTesini öl¥menin yansra, iyileëTirme i¥in gereken eTkenleri Belirlemeyi i¥erir @KÊr ama¥l
sekTörde eèiTim eTkinlièinin deèerlendirmesi, eèiTimin ëirkeTe daHa FaZla kÊr saèlayp saèlamad
èna veya ayn àreTim dàZeyi korunurken ¥evrenin daHa FaZla korunup korunmadèna odakla
nr %èiTimle iliëkili olarak daHa niTelikli ië¥ilerin àreTime Baëlayp Baëlamadklarn, yöneTiCilerin
daHa iyi yöneTip yöneTmediklerini ve BenZerlerini sorar
"u kulaèa ¥ok manTkl geliyor, anCak ayn yaklaëm gen¥lik ¥alëmalarnda kullanlaBilir mi ve
ya kullanlmal m
5
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).,.2 8_h 7lhkfW ][db_a [Â_j_c_ akhik Zp[db[c[ XWÂbWcÚdZW Z[Â[hb[dZ_hc[
'enelde Avrupa gen¥lik ¥alëmalarnn ve Bu alandaki örgàTlerin karëlaëTklar Zorluklardan Biri
Formel olmayan eèiTimin gà¥là yanlarna gayeT eleëTirel Bir göZle Bakp eèiTim ¥kTlarnn deèer
lendirilmesi ve öl¥àlmesi i¥in Hangi alTernaTiF sisTemlerin kullanlaBileCeèini BelirlemekTir "u
yaklaëm öl¥me ve deèerlendirme ara¥larnn à¥ Farkl konuyu aklda TuTarak geliëTirilmesi ge
rekTièini gösTerir %èiTim programlarnn i¥erièi, gen¥ insanlarn kiëisel geliëimi ve Bu a¥dan eèi
Tim sàre¥lerinin deèerlendirilmesi "u, ¥ok Can alC Bir Bi¥imde, anCak gen¥ insanlar öl¥meye da
Hil edilirse iëe yarar KaTldklar eTkinliklerde deneyimledikleri àZerinde dàëànmeye, Bunlar Ta
riF eTmeye, analiZ eTmeye ve Bunlar Hakknda ileTiëim kurmaya Teëvik edilmelidirler 6ink, 1999 
'en¥lik eèiTimlerinin öZellikleri ve i¥erdikleri deèerler dikkaTe alndènda, öl¥menin Bir dereCe
ye kadar BelirsiZliklere dayanaBilmekle de ilgili olduèunu söylemek makul olaCakTr Kiëi gen¥lik
eèiTim eTkinlikleri Baèlamnda, deèerlendirmenin Tanmlanmasnda daHi kesin yanTlarn olma
yaBileCeèi ger¥eèiyle Baë edileBilmelidir
SöyleyeBileCeèimiZ Tek neT ëey kÊr amaC gàden sekTörde kullanlan yaklaëm ve yönTemlerin
doèrudan gen¥lik eTkinliklerinin öl¥me ve deèerlendirmesinde kullanlmaya uygun olmadklar
dr "u sekTöràn öl¥àleBilir mali ve TiCari HedeFlerinin aksine gen¥lik sekTöràndeki ama¥lar ve He
deFler Bir dereCeye kadar elle TuTulaBilir olmadèndan, Bunlarn deèerlendirileBilmesi ve eèer ge
rekiyorsa öl¥àleBilmesi olduk¥a gà¥Tàr "ununla BaèlanTl olarak, Formel olmayan eèiTimin ¥a
lëma yönTemlerinin ve yaklaëmlarnn, öèrenme unsurlarna ve ¥kTlarna kyasla daHa iyi araë
Trlmë ve Tanmlanmë olmas, gen¥lik eèiTimi eTkinliklerinde deèerlendirmelerin ama¥larn, kri
Terlerini ve mekaniZmalarn Belirlemenin Zorlu Bir ië olduèu anlamna geliyor

).,.) :[Â[hb[dZ_hc[ d[Z[d ][h[ab_5
%èiTmenler, kolaylaëTrClar ve örgàTler i¥in deèerlendirme Bir eèiTim eTkinlièini dàZenleyenlerin
aëaèdakileri yapaBilmesini saèlayan gà¥là Bir ara¥Tr
a

'eri dönàp eTkinlièe Bakmak ve programn gà¥là ve ZayF yanlarn Belirlemek, kaTlmClara
saèladè yararlar Tanmlamak, eèiTsel ve yönTemsel yaklaëm deèerlendirmek ve genel ola
rak kursun uygun olup olmadèn ve HarCanan ¥aBalara ve paraya deèip deèmedièini Belir
lemek "ir eTkinlik srasnda yaplan Bir deèerlendirme gerekirse BiZe program uyarlama ola
naè verir, sonrasnda yaplan ise Belirlenmië HedeFlere ne dereCe ulaëldè àZerinde durur

B éleriye, geleCekTeki eTkinliklere Bakmak ve deèerlendirmenin sonu¥larn geleCekTeki eèiTim
eTkinliklerinin planlamasn geliëTirmekTe kullanmak "u, geleCekTeki proJeler, kaTlmClarn
Bireysel geliëimi, örgàT, örgàTlerin yakn ¥evreleri ve olas uZun dönemli deèiëimler àZerinde
olaBileCek eTkilerini inCelemeyi i¥erir %n BasiT iFadeyle, dàZenleyiCilere yanlëlar ve iyileëTi
rilmesi ve yenilik yaplmas gereken alanlar Belirleme olanaè saèlar
C

KaTlmClara kendi öèrenme sàre¥lerini sàrekli olarak yorumlama, uyarlama ve konTrol eTme
olanaè saèlamak

).,.4 D[ pWcWd Z[Â[hb[dZ_hc[b_5
$eèerlendirmeyle ilgili en yaygn olarak yaplan HaTa, Bunun eèiTim eTkinlièinin sonunda yap
lan Bir ië olduèu inanCdr Anlaml Bir deèerlendirme eTkinlièin Her aëamasnda yaplr %èiTim
eTkinlièinin Her geliëmesini kaplar Tpk proJe döngàsà giBi n Bu anlamda Bir eèiTim eTkinlièine
Bir proJe olarak BaklaBilir 0roJe deèerlendirmesi Hakknda derinlemesine TarTëma i¥in 0ROJE 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZUna BaknZ  %èiTim eTkinliklerinde deèerlendirmenin uygulanmas gere
ken 4 kiliT nokTa vardr
 «NDEèERLENDIRME"u deèerlendirme eèiTim ama¥lar BelirlendikTen ve eTkinlièin eèiTim
program TasarlandkTan sonra yaplr "u aëamada, programn Temel aldè varsaymlar, iHTi
ya¥lar ve programn Tasarmnn kendisi deèerlendirilmeli ve gerekirse deèiëTirilmeli veya in
Ce ayar yaplmaldr örnekler éHTiya¥ analiZi ;31=, program Tasarm deèerlendirmesi vs 
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 3àREGIDENDEèERLENDIRME "u deèerlendirme eèiTim eTkinlièi srasnda yaplr éHTiya¥larn
Cevaplanp Cevaplanmadèn ve Belirlenmië HedeFlere ulaëlp ulaëlamadèn görmek ama
Cyla program gànlàk olarak göZden ge¥irilir örnekler arasnda gànlàk deèerlendirme grup
lar, dönem orTas deèerlendirmesi, kaTlmClardan söZlà ve yaZl geri Bildirimler vB Bulu
nur 
 "ITIëDEèERLENDIRMESI %èiTim eTkinlièinin en sonunda uygulanr Ana odak nokTas kaTlm
Clarn Tepkileri, öèrenme ¥kTlarna iliëkin deèerlendirmeleri, ama¥ ve HedeFlere ulaëlp ula
ëlmadènn deèerlendirilmesi ve BenZerleridir örnekler arasnda deèerlendirme ankeTleri,
kaTlmClarn sunumlar, söZlà deèerlendirmeler, görsel deèerlendirmeler, planlama ekiBinin
deèerlendirmesi saylaBilir 
 3ONDEèERLENDIRME"u deèerlendirme eTki deèerlendirmesi olarak da Bilinir %TkinlikTen son
ra en erken  ay i¥inde ger¥ekleëTirilir ve kaTlmClarn kiëisel geliëimlerine yönelik alglarna
odaklanr Ana ama¥ eèiTim eTkinlièinin kaTlmClar àZerindeki eTki Tàrlerini ve Bu eTkinin ki
ëisel a¥dan olduèu kadar kendi örgàTlerine de ne oranda yansdèn konTrol eTmekTir örnek
ler arasnda derinlemesine araëTrma, deèerlendirme ankeTi, Tàm örgàT TaraFndan yaplan de
èerlendirme vs saylaBilir 
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).,.5 D[o_ Z[Â[hb[dZ_hc[b_5
"ir kursTaki Her eèiTimCi i¥in deèerlendirme ¥aTëma dolu Bir yàZleëmedir n kendisiyle ilgili alg
syla, dièerlerinin alglaryla ve ger¥ekTe ne olduèuyla ilgili, àsTelik nesnel gösTergelerle TeyiT edil
mië Bir yàZleëme
"ir eèiTim eTkinlièinin Baëarsn ëekillendiren Bir¥ok eTken vardr 'rup dinamikleri, kàlTàrlera
ras öèrenmenin dereCesi, grup i¥erisindeki ¥aTëmalar, Baëlèn ele alnë ëekli ve daHa Bir¥oèu
(er Birinin eèiTim eTkinlièinin sonu¥Taki ¥kTs àZerinde Belirli Bir eTkisi vardr "u, Her deèerlen
dirme sTraTeJisi i¥in ge¥erli kriTik Bir soru Bulunduèu anlamna gelir .eyi öl¥meli "unun Ceva
B eèiTim eTkinlièinin ve örgàTànörgàTlerin Tàràne ve deèerlendirmenin ama¥larna Baèldr $e
èerlendirme srasnda Toplanan Bilgiler genellikle Farkl kaTegorilerde veya dàZeylerde gruplana
Bilir "u inCeleme Birka¥ Farkl modele göre yaplaBilir %èiTimin dièer unsurlarna BenZer ëekilde,
deèerlendirmede de Baskn olan Bir yaklaëm yokTur Aëaèdaki TaBlo siZe dörT Farkl deèerlendir
me modeli sunuyor7

7
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.odel

E¸iUim De¸erlendirme ,riUerleri

,irLpaUricL
modeli

:hjZp[o0

Di¸er amÐLlama We yorumlar

1. Tepki - kat{l{mi{lar etkinlikten tatmin olmu muyduÉ
2. Örenme - kat{l{mi{lar etkinlikten ne örendiÉ
3. avran{ - kat{l{mi{lar örendiklerine dayanarak davran{lar{n{ deitirdi miÉ
4. Sonuçlar - davran{lardaki deiim örgütlerini olumlu ekilde etkiledi miÉ

$*11 modeli

:hjZp[o0
1. alam deerlendirmesi - seçilen edeer _u etkinlik için doru muyduÉ
2. 'irdi deerlendirmesi - program iyi planlanm{ m{yd{É Etkinlii uygulamak için
yeterli kaynak var m{yd{É
3. Süreç deerlendirmesi - kursun ak{{ nas{ld{É Kat{l{mi{lar{n geri _ildirimleriÉ
4. Grün (ç{kt{Á deerlendirmesi - edeere ula{ld{ m{É

#rinLerIoGG
modeli

7bjÚZp[o0
1. (ede _elirleme - itiyaç neÉ unlar gerçek itiyaçlar m{É
2. =rogram tasar{m{ - _u itiyaçlar{ kar{lamak için neler gerekiyorÉ u tasar{m _u
itiyaçlar{ kar{layaiak m{É
3. =rogram uygulamas{ - program{ pratikte nas{l deerlendiriyoruõÉ
4. orudan ç{kt{lar - kat{l{mi{lar örendi miÉ Ne örendilerÉ
5. 5rta seviyede veya kullan{m ç{kt{lar{ - kat{l{mi{lar örendiklerini uyguluyorlar m{É
6. Etki ve ayda - kat{l{mi{lar{n örgütlerinde ve kendi kiisel geliimlerinde kayda deer
_ir arkl{l{k yaratt{ m{É

SisUem
yaLla»ÐmÐ
#usInell

:hjZp[o0
1. 'irdi - eitim ça_as{na neler giriyorÉ (Eitim alaiaklar{n niteliklerip eitmenin _eierisip kaynaklar vs.Á
2. Süreç - etkinliin planlamas{p tasar{m{p geliimi ve uygulamas{ nas{lÉ
3. {kt{ - kat{l{mi{lar{n tepkilerip edindikleri _ilgi ve deneyimlerp üõerinde düündükleri
davran{lar ve tav{rlar{ndaki deiimler nelerÉ
4. Sonuçlar - kat{l{mi{lar{n örgütleri üõerindeki etkiler nelerÉ

"u dörT modelin orTak yanlar olduèu Fark edileBilir, FakaT Farkl vurgular da Bulunuyor Kulla
nmlar Baèlama, deèerlendirme iHTiya¥larna ve eèiTimin gerekTirdièi deèerlendirmenin @derinli
èine Baèldr "enZer deèerlendirme modellerinin kapsaml Bir lisTesi de saèlanaBilir, anCak ëu
nokTada ayrnTl Bir uygulamay gösTermek daHa önemlidir KirkpaTriCk deèerlendirme modeli,
eèiTmenler TopluluèunCa yaygn olarak kullanlan, neT ama ayn Zamanda olduk¥a eTkin Bir mo
deldir Aëaèdaki Bölàm yukarda sunulan Temel yapy geniëleTiyor

).,., Ko]kbWcWZW X_h Z[Â[hb[dZ_hc[ ceZ[b_
KirkpaTriCk modeli dörT odak nokTas öneriyor KaTlmClarn Tepkileri, öèrenme, eèiTim sonras
davranëlar ve deèiëen davranëlar sonuCunda elde edilen sonu¥lar $ièer modellerle kyasland
ènda BariZ Bir kusuru Bulunur asl eèiTim sàreCini deèerlendirmiyor oluëu 9ine de, eèer de
èerlendirmeCiler Bu eksiklièin Farkndaysa ve sàreCi ayrCa ele alyorlarsa, gen¥lik eTkinlièine
yaklaëm i¥in gà¥là Bir ¥er¥eve sunar
$àZey 1 4EPKI KaTlmClar eTkinlikTen HoënuT muydu %Tkinlièi sevdiler mi
"irinCi dàZey duygular, enerJiyi, ëevki, ilgiyi, Tavr ve desTeèi öl¥er "ununla BirlikTe, genellikle
deèerlendirme Formlarnda veya söZlà deèerlendirmelerde BU DàZEYDE YANSTLAN ëEY SÚZLERDIR
GER¥EKLER DEèIL Kiëiler aras geri Bildirimle ilgili Her egZersiZde olduèu giBi, insanlarn ger¥ekTe ne
söyledikleriyle sonu¥Ta ne yapTklar arasnda Bir uyumsuZluk olaBileCekTir
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'ànlàk deèerlendirme gruplar, dönem orTas deèerlendirme ve son deèerlendirme Bu dàZeyde
ki deèerlendirmede en sk kullanlan yönTemlerdir Son deèerlendirme Formlar örnekleri ve gàn
làk deèerlendirme gruplar i¥in Bir Tasarm %Kde BulunaBilir
$àZey 2 «èRENME KaTlmClar eTkinlikTe neler öèrendi
&ormel olmayan eèiTimde ve gen¥lik eèiTiminde öèrenmeyi deèerlendirmek genellikle karmaëk
Bir iëTir "u eèiTim kurslarnda akTarlan Bilgi ve BeCeriler kaTlmClarn Farkndalk, Tavr ve dà
ëànCelerindeki deèiëimle ¥ok i¥ i¥edir &ormel eèiTim kurslar i¥in TesTler ve onaylanmë ¥eëiTli
Formlar kullanlr 'önàllà kaTlma dayanan ve Formel olmayan gen¥lik eèiTiminde Bunlar Ters
TepeBilir
&ormel olmayan Baèlamlarda kaTlmClarn deèerlendirmesi Belirli Bir kuramsal yaklaëm veya
BeCeriyi öèrenip öèrenmedikleri Bilgi ve BeCerilerini gösTermelerine olanak verilerek yaplaBilir
/nlarn yàràTTàèà aTölyeler, TarTëma ve geri Bildirimle Tamamlanan rol oynama ve simàlasyon
giBi yönTemler kullanlaBilir
$àZey 3 $AVRANë KaTlmClar öèrendikleri àZerine davranëlarn deèiëTirdi mi
¯¥ànCà ve dördànCà dàZeyler kaTlmClarn ger¥eklièinin deèerlendirilmesine odaklanr KaT
lmClardaki davranë deèiëiklièini inCelemek kolay deèildir «Zellikle ksa eèiTim kurslarnn Her
gàn karëmZa ¥kTè ve Fon veren örgàTlerinin eTkinlik sonrasndaki deèerlendirmeye mali kay
nak ayrmak konusunda isTeksiZ olduèu gen¥lik ¥alëmalarnda, Bu durum daHa da Zorlaëyor
oèu gen¥lik eèiTimi eTkinlièi srasnda, odak genellikle kendini ger¥ekleëTirme, kiëisel Bilgi ve
Bunlarn Avrupa gen¥lik ¥alëmalar Baèlamyla ilgisi àZerinedir "unu deèerlendirmek ¥ok gà¥
Tàr @%èiTmen eèiTimine kaTlan Bir kiëinin sonrasnda arTk Bir eèiTmen olduèunu söyleyeBilir mi
yiZ "u sorulmas uygun Bir soru mu KaTlmClarn geliëimini ve Baëarlarn Takip eTmeye yö
nelik iHTiyaCn sonu yokTur %n makul yol Bir son deèerlendirme yapmakTr n eèiTimden uZun Bir
sàre ge¥TikTen sonra eèiTmen veya eèiTimi dàZenleyenler kaTlmCyla BaèlanTya ge¥er ve Bu sà
re ZarFndaki deèiëimleri BirlikTe deèerlendirirler -ali ve Zamansal ksTlardan dolay Bu son de
èerlendirme genellikle Bir ankeT yoluyla yaplr "u Tàrden ksTlamalar olmadènda, doèrudan
göZlem ve kaTlmClarla derinlemesine göràëmeler daHa iëe yarar verilerin Toplanmasn saèlaya
CakTr
$àZey 4 3ONU¥LAR n $avranëTaki deèiëiklikler örgàTleri olumlu Bir ëekilde eTkiledi mi
"u dàZeydeki deèerlendirme kaTlmClarn örgàTlerine ve eèiTimden ge¥mië olan kaTlmClarn
Bu örgàTlere olan Faydalarna odaklanr KaTlmClar eèiTim eTkinlièi srasnda edindikleri Bilgile
ri uygulamaya ge¥irdiler mi «rgàTàn genelde yapTè iëler veya HedeF gruplarnn koëullar àZe
rinde Bir eTkileri oldu mu
"u dàZeydeki en önemli deZavanTaJ, Belirli Bir eèiTim eTkinlièinin uZun dönemli eTkisini dièer öè
renme deneyimlerden ve uyaranlardan ayrëTrarak sapTamann neredeyse olanaksZ olmasdr
KaTlmClar kendi yollarndan ilerler ve kendi geliëimleri sàreCinde daHa önCe öèrendiklerini Bà
TànleëTiren, geliëTiren ve sorgulayan yeni ëeyler öèrenirler AyrCa Bir örgàT àZerindeki eTkinin
Tek Bir Birey TaraFndan deèil, Tàm örgàT i¥inde yer alan insanlar TaraFndan kolekTiF olarak yara
TlaBileCeèini aklda TuTmak gerekir "u Baèlamda, Bireysel kaTlmn kesin eTkisini öl¥meye ¥alë
mak ve Bunu Baëarmak sorunlu Bir iëTir .OT 5ZUN DÚNEMLI BIR EèITIM OTURUMLAR ARASNDA DEèERLENDIRME YAPMA OLANAè VERDIèINDEN  VE  DàZEY DEèERLENDIRMELERINI I¥EREBILIR
3ONYORUM
$àZey 1 ve 2 gànàmàZde neredeyse Her eèiTim eTkinlièinin deèerlendirme plannda BulunaBilir
$àZey 3 ve 4àn daHa karmaëk olduèu ve daHa FaZla Zaman, ¥aBa ve para HarCamay gerekTirdi
èi a¥kTr, anCak Bir eèiTimin ger¥ekTen Bir eTkisinin olup olmadèn deèerlendirmek i¥in elZem
dir "u nedenle, gen¥lik ¥alëmalar eèiTiminin Baèlamn ve snrlamalarn aklda TuTarak, $àZey
1 ve 2deki deèerlendirmeler normal Bir sTandarT olarak uygulanmaldrlar $àZey 3, örneèin eT
kinlièin sona ermesinden Bir sàre sonra daèTlaCak Bir ankeT yoluyla ksmen de olsa ger¥ekleëTi
rileBilir
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$àZey 3 ve 4Teki deèerlendirmelerin varlèndan HaBerdar olmak ve olanaklar elverdièinde Bun
lar uygulamak önem Taër 5laëlaBileCek sonu¥lar eèiTim programnn önemli öl¥àde iëe yarad
èn gösTereBilir ve geleCekTeki eèiTim eTkinlikleri i¥in Bir iHTiya¥ analiZine yardmC Bilgiler saè
layaBilir

=[b[Y[aj[a_ Z[Â[hb[dZ_hc[Y_b[h __d _a_ joe0
h 'ençlik eitiminin sonuçlar{n{n er õaman ölçüle_ilir olmad{{n{np en aõ{ndan _unun net olmad{{n{n
ark{nda olun. u var olmad{klar{ anlam{na gelmeõ. Vard{rlar ve deerlendirmenin ede _unlar{ daa
görünür k{lmaya doru kaymal{d{r.
h (er eyi kapsayan _ir deerlendirme tasar{m{ yoktur. (er deerlendirmenin kendi s{n{rlar{ _ulunur.
'ençlik eitiminde dikkate al{nmas{ gereken en önemli iki s{n{rlama unlard{ro aÁ Kat{l{mi{lar deerlendirme için sadeie kaynak deillerdirp _Á eitim etkinliinin kendi s{n{rlar{ vard{r  genelde derinlemesine
sonuçlar üretemeyeiek kadar k{sa sürelidirler.

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
h Kat{ld{{n{õ son eitim etkinliini düünün. Ne türden deerlendirmeler yapt{n{õÉ Siõe göre _u
deerlendirme modellerinin _aõ{lar{ yukar{da yer al{yor muÉ
h eerlendirmeyi yukar{da savunulduu kadar yararl{ _uluyor musunuõÉ
h aa önie kulland{{n{õ ve yukar{da _asi geçmeyen _aka deerlendirme yakla{mlar{ akl{n{õa
geliyor muÉ Tipik öõellikleri neÉ

).,.- =dba l[ ih[]_Z[d Z[Â[hb[dZ_hc[
5las{ _ir yöntemp küçük gruplar alinde 2÷ dakika iivar{nda toplanmak ve güne ilikin kilit nitelikte _aõ{
sorular da{tmakt{r. Sorular aç{k olmal{ ve 3 veya 4 adetle s{n{rlanmal{d{r.
h ugün ne örendimÉ
h Neyi anlamad{mÉ
h Neyi arkl{ yapard{mÉ NedenÉ Nas{lÉ
(er deerlendirme gru_undan _ir temsilii aõ{rl{k eki_iyle _ir araya gelir. irlikte deiiklikler yap{p
yapmamaya karar verirler ve program{ iyiletirmek için _ir sonraki gün ne tür deiiklikler yap{la_ileieini deerlendirirler. u tür deiiklikler daa çok pratie ilikin ve çal{ma yöntemleri ve süreçleriyle
ilgili ola_ilir.
ier kat{l{mi{lar deerlendirme ve programda _una _al{ olarak yap{lan deiiklikler akk{nda
sa_alar{ yap{laiak _ir geri _ildirim oturumu sayesinde _u tart{malardan ve sonuçlardan a_erdar
edile_ilir. Eer planlama eki_iyle _irlikte çal{an deerlendirme gru_u temsiliileri er gün deiirsep o
õaman er kat{l{mi{ _ir dereieye kadar programa dail olma ans{ yakalar.
Alternati _ir uygulamap sorular{ ievaplad{ktan sonrap eitimiilerin deerlendirme gruplar{n{ õiyaret
etmesi ola_ilir. Lorum ve sorular{ toparlad{ktan sonrap ekip programdaki son deiiklikleri ele ala_ilir.
u ikinii uygulama kat{l{mi{lar aç{s{ndan daa aõ kat{l{mi{d{rp akat ekip aç{s{ndan _üyük olas{l{kla daa
aõ ça_a gerektirir.
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"elli ki deèerlendirme Toparlanma ve Hoë¥akal parTisi arasndaki Bir Zamana denk geTirilirse, de
èeri aZalr 'ànlàk deèerlendirme iki TaraFl ileTiëimi kolaylaëTrr KolaylaëTrlan veya yukardaki
egZersiZdeki giBi kendi Baëlarna ¥alëan dàZenli deèerlendirme gruplar modeli yaygn olarak
kullanlr, ¥ànkà gruplarn karëlkl anlayë ve deèerlendirme kriTerleri oluëTurmalarna olanak
verir "aZ eèiTim kurslarnda Bu gruplar ayrCa Bireylerin geliëimini Takip ederek ve dàëànme ve
akTarm i¥in alan saèlayarak kendi kendilerini deèerlendirme iëlevi göreBilirler "u durumda,
gruBun iëlevlerini ayrnTlandrmak ve Bunlar BirBirinden ayr TuTmak önem Taër $eèerlendir
me gruplar ama¥sZ konuëma ToplanTlar veya màëTeri iliëkileri egZersiZleri Haline gelmemelidir
.eT Bir ¥er¥evelerinin olmas gerekir ve grupTan geleCek olan deèerlendirmenin Temel eèiTim
ama¥laryla uyumlu Hale geTirilmesi gerekTièinin Farkna varlmaldr $aHa ksa dönemli eTkin
liklerde gànlàk geri Bildirimin yerine eTkinlik sàresinin orTasnda Tek Bir deèerlendirme yapla
Bilir %K ¥eëiTli deèerlendirme Bi¥imlerini ele almakTadr

8
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4.1 (rup IayaUÐ We e¸iUim sreci
4.1.1 ;Â_j_cZ[ ]hkf ^WoWjÚ
%èiTimsel Bir Bakë a¥sndan, sklkla ayn yerde konaklayarak BirlikTe eèiTim almak, insanlarn
öèrenmelerine ¥eëiTli yollarla desTek olan BenZersiZ Bir deneyim yaëamay Teëvik eder
"u avanTaJlar arasnda ëunlar Bulunur
s "irlikTe öèrenmek ve deneyimleri paylaëmak
s "irBirinden öèrenmek Akran gruBu eèiTiminde insanlar deneyimlerini paylaërlar ve olumlu
modeller akranlarnn davranëlarn ve Tavrlarn da ëekillendireBilir
s 9apay koëullarla saèlanan korunakl Bir öèrenme orTam
s 4ek Bir örgàTTen gelen kaTlmClar BirlikTe eèiTim aldènda, örgàT i¥indeki ileTiëimin geliëmesi
s 9eni insanlarla karëlaëmak ve yeni aèlar yaraTmak
"irlikTe konaklamak, Belirli ilkelere uyulduèu sàreCe, eèiTim sàreCi i¥in Faydaldr (erkesin ayn
koëullarda kaTlmn saèlamak i¥in, Tàm kaTlmClarn geCe ayn yerde kalmalarn saèlamak ge
rekir 5luslararas Bir eTkinlikTe kendi ëeHirlerinde veya kasaBalarnda eèiTim alanlar arasndaki
yaygn Bir sorun, kendilerini normal ruTinlerinden uZaklaëTrmak ve dikkaTlerini daèTan kiëisel
veya mesleki konular görmeZden geleBilmekTir %n eTkin kaTlm saèlamak a¥sndan, grup Bà
yàklàèànà konTrol eTmek ve Farkl Bàyàklàklerdeki gruplarla ¥alëmaya uygun Bir diZi yönTem
kullanmak da önemlidir Aëaèdaki kuTu Bu konuya iliëkin genel Bir ¥er¥eve veriyor "ununla
BirlikTe, göreCeèimiZ giBi Hi¥Bir grup duraèan deèildir ve var olmaya Baëladè andan iTiBaren ge
liëir ve sàrekli akë Halindedir 4àm TipoloJilerde olduèu giBi, Burada sunulanlar da anCak Birlik
Te ¥alëTènZ gruBun ger¥ek koëullarnda TesT edileBilir

(rup byLl¸ We LaUÐlÐm
#yLlL

(rup imi ileUi»im

(rup yapÐsÐ  yznUemler

)#, a_Å_

(erkes konuur.

Löntem 66Ðdaki gi_i küçük tart{ma
gruplar{ (6 kiinin er _iri konu akk{nda
6 dakika payla{mda _ulunurÁp çal{ma
gruplar{

-#1& a_Å_

Neredeyse erkes konuur.
Sessiõ insanlar daa aõ söõ al{r.
ir veya iki kii iç konumaya_ilir.

al{ma gruplar{p küçük tematik atölyeler

11#1. a_Å_

5 veya 6 kii çok konuur.
3 veya 4 kii ara ara kat{l{r.

Atölyep genel oturum

1/#)& a_Å_

3 veya 4 kiinin _ask{n olma potansiyeli
vard{r.

Genel oturum (sunumlar (sonuçlar,
lmlerÁ, k{sa kuramsal _ilgi, deerlendirmelerÁ, çal{ma gruplar{

)&+ a_Å_

ok aõ kat{l{m ola_ilir.

(grup ne kadar _üyükse, genel toplant{lar
o kadar k{sad{rÁ

2OGERS  ’DAN UYARLANMëTR

4.1.2 =hkf ][b_Å_c_d_d WÅWcWbWhÚ
4emel Bir Baëlang¥ nokTas olarak, Her eèiTim gruBu BirBirinden Farkldr (er grup Farkl Bir¥ok
örgàTTen gelen ve Farkl kàlTàrel, Toplumsal ve eèiTimsel alTyaplar olan Farkl Bireylerden oluëur
Kiëiler kendi mesleki ve kiëisel BeklenTileriyle, deèerleri ve önyarglaryla, giZli gàndemleriyle ve
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kendilerini @normal HayaTlaryla BaèlanT Halinde TuTan önemli veya pek önemli olmayan FakTör
lerin yàkàyle eèiTime gelirler "u konularn Hepsinin veya Her Birinin grup, eèiTim sàreCi ve grup
HayaTnn dinamikleri ve evrimi àZerinde Bàyàk eTkisi olaBilir (er grup Farkl olduèuna göre, de
mek ki gruplar kadar Farkl grup dinamikleri Bulunur

TE1
4IPIK BIR DUYGUSAL “ATEë EèRISI” VE BIR EèITIMDEKI GRUP GELIëIMI AëAMALAR
yi issetmek,
tatmin
Son

OA2AN
Kötü issetmek
ayal k{r{kl{{

"»ama 1

"»ama 2

"»ama 3

"»ama 4

7arÐ»
#uzlarÐ eriUme
Uyum sa¸lama

.ayalanma We UemizliL

e¸renmemalÐ»ma moUi
Wasyonu We reULenliL

"yrÐlÐ» We aLUarma
bazen de yas

ireyler veya küçük
gruplar _ir_irlerini,
eitim çerçevesini ve
eitmenleri tan{maya
_alarlar. lk güç
müiadeleleri, er
_ir kat{l{mi{n{n rolü
kendini göstermeye
_alar, _aõen aç{k seçik
davran{ ve iletiim
kurallar{na itiyaç olur.

Grup eitim konular{
üõerinde çal{maya
_alar, _ir grup ÏkültürüÐ
oluur, kat{l{mi{lar
oldukça isteklidir ve
_aõen diõginlenmeleri
gerekir.

Kat{l{mi{lar örenme
süreii ve sonuçlardan
gurur duyar, ayr{ia
eitimin sonunun
yaklamakta olduunu
_ilirler ve grup olmaktan
tekrar _irey olmaya
dönerek _ir_irlerinden
ayr{lmalar{ karma{k
duygular yarat{r.

Kat{l{mi{lar endieli ve
merak doludur, _ireyler
veya küçük gruplar
alinde gelirler, arkl{
dereielerde kiisel
ÏyüklerÐ ta{rlar.

4.1.) J[cW#C[ha[pb_ ;ja_b[Å_c JC;
%èiTim sTraTeJileri Hakkndaki TarTëmann Bir par¥as olarak 331 , ésvi¥reli psikolog 2uTH #o
Hnun grup ve öèrenme sàre¥lerine iliëkin kuram olan 4ema -erkeZli %Tkileëimi 4-% 1981
ele almëTk
s 'öràleBildièi giBi Her öèrenme durumu dörT eTken TaraFndan Belirlenir
s "%. BIREY  "ireysel kaTlmClarn moTivasyonlar, ilgi alanlar, kiëisel ge¥miëleri ve ilgi dàZey
lerinin yan sra, yanlarnda Taëdklar arTk iyiCe Bilinen duygusal yàkleri
s "é: GRUP  éliëkiler, grup i¥erisindeki dinamikler ve iëBirlièi ëekilleri
s / BAëLK  %èiTimin konusu ve i¥erièi
s K¯2% %èiTim ve organiZasyon orTam ksmen kaTlmClar TaraFndan da Temsil edilir 
"irey, grup, ele alnan Baëlklar ve Tàm Bunlarn ger¥ekleëTièi orTam arasnda uyum ve denge saè
lamak eèiTmen ve ekip i¥in kriTik öneme saHip Bir HedeF olmakla BirlikTe, Bu dengenin dinamik
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olduèu kaBul edilmelidir "ireysel iHTiya¥lardan grup iHTiya¥larna, Baëlèa ve Bireye ve geriye
doèru sàrekli Bir akm ve karë akm vardr

J;#1, J[cW#C[ha[pb_ ;ja_b[Å_c
"IREYSEL KATLMCLARN EèITIM GRUBUNUN EèITIM KONULARNN VE
EèITIM ORTAMNN KARëLKL BAèMLLè
e¸renme a»amasÐ

*

,re

EN (_ireyÁ

Eitim _alam{o
h 2erkeõ, çal{ma ve _o
õaman ortam{, yemek
h donan{m
h örgütsel kültürler ve
etkiler
kat{l{mi{lar{n _alam{o
h deneyimleri ve
_ilgileri

0
(_al{k
veya içerikÁ

#¹Z
(grupÁ

h ir örenme gru_u
oluturma süreiinin
_alang{i{nda, _ireyler
_ir konu akk{nda
çal{maya _alamadan
önie _ir grup ina
etmelidirler.
h &arkl{ eitim
oturumlar{nda EN,
5 ve O aras{nda
iyi _ir denge
kurulmal{, _öyleie
insanlar _irey olarak
sayg{ gördüklerini
issetmeli, kendilerini
gru_un üyeleri olarak
görmeli ve _al{kla
ilikilenmelidirler.

#oHn, 1981den uyarlanmëTr

2aHaTsZlklar Bu iliëkilerdeki kopuëlarn sonuCudur örneèin, Bir kaTlmC grupla iyi BàTànleë
memiëse veya konuya ilgisiZse, grup HayaT i¥inde Bu kendini Belli edeCekTir "u iliëkileri dina
mikleri göZeTerek dikkaTe almak, geliëmenin Farkl aëamalarnda önCeliklerin Farkl olduèunu
kavramak anlamna gelir Buna BariZ Bir örnek, eèiTim konular derinlemesine sunulmadan ön
Ce, gruBun oluëmas i¥in Zaman ve alan ayrmakTr @$enge grup i¥indeki Her Bireyle iliëkili ola
rak anlam kaZanan Bir Terimdir, eèiTmenler Her an gruBun ve öèrenme sàreCinin göZard edilen
yönlerine odaklanarak Bir denge kurmal ve eèiTim orTamndaki dësal Her meseleyle uèraëmala
r gerekmedièinin Farknda olmallar
#oHnun Bununla BaèlanT olarak sunduèu önerme ve kural kàmesi, grup eTkileëimini ve ileTiëi
mini, grupla karëlkl iliëkilerde ve gruBa yaplan kaTklarda kiëisel sorumluluèu vurgulayarak
geliëTirmeyi ama¥lar
«NERMELER
1 Kendi oTurum yöneTiCiniZ olun KendiniZden ve grup i¥erisindeki eylemleriniZden siZ sorum
lusunuZ "eklenTileriniZin ve neler önereBileCeèiniZin Farknda olun -oTivasyonlarnZ a¥k
lèa kavuëTurun ve Bunu Baëkalarnn siZin yeriniZe yapmasn Beklemeyin Kendi duygular
nZn, dàëànCeleriniZin ve eylemleriniZin ayrdnda olun
2 2aHaTsZlklar önCeliklidir SiZe Zor geldièi veya yorgun, sklmë veya kZgn olduèunuZ i¥in
öèrenme sàreCini Takip edemiyorsanZ, Bunu Baëkalarnn Fark eTmesini saèlayn "unun eèiT
menler ekiBinin Her an Her ëeyle ilgileneBileCekleri veya ilgilenmeleri gerekTièi anlamna gel
medièini aklda TuTun Ayn Zamanda önCelikler, Zaman yöneTimi ve snrlar da Belirlemeleri
gerekiyor "u önermenin kàlTàrel ve Bireysel Bir BoyuTu olaBileCeèine dikkaT edin %èer kaT
lmClar veya eèiTim alanlar uyuma Her ëeyden ¥ok önem veriyorsa ve köTà görànmek isTemi
yorlarsa, Bu, kendilerini iFade eTmelerini ZorlaëTraCakTr
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éLETIëIM KURALLAR
3 KendiniZ Hakknda konuëun BiZ yerine, veya hkiëiv yerine, Ben deyin
4 SorularnZ, Bu soruyu neden sorduèunuZu da BelirTmelidir Bu grup diyaloèunun yerini kar
ëlkl konuëmalarn almasn engeller
5 4ali konulardaki soHBeT önCeliklidir SadeCe dikkaT daèTan ëeyleri deèil, raHaTsZlklar da ko
nuëmal eèer önemli olmasalard, ZaTen orTaya ¥kmaZlard
 (er deFasnda Tek Bir kiëi söZ alyor olmalå
7 $àëànCeleriniZ ve duygularnZla BaèlanT Halinde olun ve i¥lerinden önemli ve desTekleyiCi
olanlar se¥in i¥ göZlem yapmak, kayTsZ Bir ëekilde a¥k davranmakla korkak Bir ëekilde
uyum gösTermek arasnda kendi dengeniZi BulmanZa olanak verir
8 KendiniZin ve grupTaki dièerlerinin Beden sinyallerine Beden dili karë duyarl olun
9 Kiëisel TepkileriniZ Hakknda konuëun ve yorumlarnZda dikkaTli olun
#oHn, 1981den uyarlanmëTr

,urallar
Lukar{daki _ölüm iletiim kurallar{ öneriyor. aõ{ eitmenler için _u oldukça anlaml{d{r, dierleri
kat{l{mi{ _ir eitime _ir diõi kural önerme krinden irkilir. u türden kurallar, yeni yasalar{ yürürlüe
sokmak amai{nda deildir, daa çok payla{lan _ir örenme süreiinde ortak ayat ve idare için aç{k
ilkeler _elirler. Etie ve grup dinamiklerine ilikin tüm sorularda olduu gi_i, _urada da aõ{r ievaplar
yoktur. Aa{daki egõersiõ, _ir gru_a kendi ilkelerini _elirleme olana{ veren _ir kolaylat{rma yöntemi
öneriyor ve _u örnekte kurallar iletiimle ilgili. Eitimin _a{nda yap{laiak _u türden _ir egõersiõ, grup
süreiine ve _ireysel katk{lara ilikin _eklentileri de ele al{r. Kar{l{kl{ _ir süreç kiilere kurallarla öõdeleme olana{ verir ve sorumluluklar{ paylaarak yetkinleme ilkesini yans{t{r.

;]p[hi_p0 Ãb[j_Å_c WhÚpWiÚ
1. Küçük çal{ma gruplar{nda kat{l{mi{lar iletiim ar{õas{na en aõla katk{s{ olaia{ yarg{s{na vard{klar{ 1÷
eylemÜdavran{ seçip _unlar{ _ir kS{da çiõerler.
2. u olas{l{klar aras{ndan en ÍiyiÎ 3 tanesini s{ralayarak seçerler. unlardan en iyisi genel oturumda
ianl{ eykel (_eden eykeliÁ eklinde temsil edileiek aniak enüõ isimlendirilmeyeiektir. (2÷-3÷
dakikaÁ
3. (er grup sonuçlar{n{ rapor eder ve ianl{ eykeli sunar. ier kat{l{mi{lar _unu yorumlar.
4. u raats{õ ediii davran{lar avuõu içinden, kat{l{mi{lar ve eitmenler grup iletiimi için _ir kural
kümesi olutururlar ve _ireylerin _unlara uyup uyamayaiaklar{n{ tart{{rlar.
5. u ekilde tart{{la_ileiek dier konular unlar ola_iliro
h Kar{l{kl{ sayg{
h Sigara içme ve içmeme
h Alkol kullan{m{n{n sona erme ve _ar{n kapan{ saati.
h Akamlar{ gürültü düõeyi
h Eitime devams{õl{k
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4.1.4. ;Â_j_c ih[Y_d_ od[jc[a
'rupla, öèrenme sàreCiyle ve kiëisel deneyimle BaèlanTy koparmamak kriTik öneme saHipTir,
anCak BaZ durumlarda geri adm aTmak ¥oèunlukla gà¥Tàr Aëaèdaki dàëànme nokTalar Bir
eèiTim srasnda devam eden sàreCi Takip eTmeye yardmC olmay ama¥lyor
'ENEL GÚZLEMLER
s

'rup i¥inde ne geliëiyor (angi sàre¥leri kendi Baëna Brakmal, desTeklemeli veya yavaëlaT
malym

s

Kimin ve nelerin Bir sonraki oTurumda daHa yakndan iZlenmesi gerekTièini dàëànàyorum

s

Kurs HedeFleri ve ekip planlamasyla iliëkili olarak, BaëlkTa ve yönTemde ne deèiëiklikler yap
mak gerekiyor

/TURUMA ODAKLANMAK
s

"u oTurumdan sonra HisseTTièim en yoèun duygu ne "u duygu nasl geliëTi .e anlama ge
leBilir

s

"u oTurumdan sonra Beni en FaZla Hangi dàëànCe meëgul ediyor "u dàëànCenin konuyla ve
sàre¥le ilgisi ne 9eni Bir konuyu mu i¥eriyor

4ARTëMAYA ODAKLANMAK
s

(angi eTkileëimler öZeldi (angi dàëànCe ve sorunlar Tam olarak geliëTirilmeden orTaya ¥kp
ardndan kayBoldu "ir sonraki konuya veya konunun giriëine BaèlanaBileCek neler önerildi

+ATLMCLARA ODAKLANMAK
s

Kimler öZel olarak ilgimi ¥ekTi "una nasl Bir anlam vermeliyim KaTlmClarla ne Tàr Farkl
iliëkilerim var ve Bunu nasl Fark eTmekTeyim (angi a¥k veya örTàk mesaJlar aldm ve Bun
lar nasl yorumlamalym

0ROGRAMA ODAKLANMAK
(aZrlanmë programn manTè ve akëyla, kaTlmClarn ger¥ek iHTiya¥lar arasnda Farklar orTa
ya ¥kaBilir %èer Bir sonraki Baëlk deèiëTirilemeyeCekse, o Zaman Bir sonraki aëamada grup ne
ye iHTiya¥ duyaCakTr
s

SakinleëTiriCi veya raHaTlaTC Bir unsur

s

(arekeTeylem

s

$eneyimsel yönTemlere odaklanma

s

"ir oyun veya egZersiZle eTkileëim ve BaèlanT

s

9eni Bir konunun sunumu yerine ëimdiye kadar yaplanlarn göZden ge¥irilmesi

s

Kuram uygulamayla iliëkilendiren eTkinlikler

s

"aëlèn yeni Bir unsuruna veya yeni Bir konuya dönmek

s

'ruBa derinlemesine odaklanmak ekip ToplanTlar i¥in

s

êu anda grup geliëiminin Hangi aëamasndayZ

s

(angi kaTlmClar @kolay olaCak
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s

Kimler ëu anda sorun yaëyor giBi görànàyor

s

Kim Benimle raHaT BaèlanT kuruyor, kimin i¥in Bu daHa Zor giBi

s

(angi kaTlmClar @görànmeZdi

s

(angi roller àsTlenildi ve Bölàëàldà énsanlar Bu rollerde ne kadar raHaT görànàyordu

s

êimdiden Hangi TaraFTarlklar ve önyarglar oluëTurdum

s

'rup i¥indeki sorunlara iliëkin BenimBiZim HipoTeZlerimiZ ger¥ekTe grup i¥inde olan BiTene
ne kadar yakndan uyuyor

=hkfbW _b_Åa_d_p_d Å_fÅWa a_Å_i[b X_h ieioe]hWcÚdÚ ÚaWhcWa __d
WÅWÂÚZWa_ []p[hi_p \WoZWbÚ ebWX_b_h0
ir kS{d{n ortas{na kendi isminiõi, siõinkinin etra{na da dier kat{l{mi{lar{nkini yaõ{n. Siõinle _alant{
kurmu er kat{l{mi{n{n ismiyle kendi isminiõ aras{na _ir çiõgi çiõin. &arkl{ insanlarla olan _alant{n{õ{n
düõeyini arkl{ uõunluklarla gösterin. Aran{õdaki ilikiyi aç{klamak için Æ ve - sem_ollerini kullan{n.
Sorgulama sorular{
1. lk _ata angi isimleri unuttunuõÉ NedenÉ
2. lk olarak kimin ismini yaõd{n{õÉ Uõaktakileri mi, yak{ndakileri miÉ
3. Grainiõle ne yapaiaks{n{õÉ ulduklar{n{õ{Üvarsay{mlar{n{õ{ gru_a ve eki_e sunaiak m{s{n{õÉ Nas{lÉ
4. Eer _unu _irden aõla _alamda yapt{ysan{õ, ortaya ç{kan _ir kal{p var m{É
5. undan kendi davran{lar{n{õ ve etkileim ekliniõ akk{nda neler örene_ilirsiniõÉ unu nas{l deitire_ilirsiniõÉ

4.1.5 =hkf Z_dWc_ab[h_ l[ aedkÅcW Z_b_
KàlTàrleraras Bir eèiTim orTamnda ¥alëmak sklkla Bir¥ok kaTlmCnn ileTiëim kuraBilmek i¥in
yaBanC Bir dil kullanmalar anlamna gelir éngiliZCe giTgide olaèan orTak dil Haline geliyor "u,
ëaërTC olmayan Bir ëekilde, anadilinde konuëanlarn ve ikinCi dil olarak akC konuëaBilenlerin
sk sk grup i¥inde Belirli Bir HÊkimiyeT kaZanmasyla sonu¥lanr
$ièer kaTlmClara kyasla daHa görànàrdàrler ve daHa ilgili giBi görànàrler ¥ànkà kendilerini
Farkl ëekillerde iFade edeBilirler "u söZel gà¥ onlara gruplarda dièerlerinin kapamadè konum
lar kapma olanaè verir "aZen ¥alëma dilini Hi¥ konuëamayan kaTlmClar i¥in ¥eviri yapmann
veya onlar adna konuëmann geTirdièi Bir gà¥ ve sTaTà de söZ konusudur daveTler Her Zaman
¥alëma dilinde yeTerli olmay Talep eTse de, Bu HÊlÊ olaBiliyor  "ununla BirlikTe, Bu uluslararas
¥alëmalarn Bir ger¥eèidir ve eèiTmenler a¥sndan konu, dile iliëkin endiëeleri kendi yönTemle
rini planlarken iëin i¥ine daHil eTmekTir Aëaèdaki TaBlo yaygn olarak kullanlan sTraTeJileri ve
Bunlarla BaèlanTl olarak aklda TuTulmas gereken BaZ sorular ele alyor
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¹leUi»im sUraUeKisi

"WanUaKlar

DezaWanUaKlar We UeIdiUler

TeL bir orUaL dil

h Eitim süreii daa {õl{d{r
(gerçek õamanl{Á.

h Anadilinde konumayanlar
s{kl{kla deõavanta l{
durumdad{r.

h oaçlama yap{la_ilir.
h Kat{l{mi{lar (ve eitmenlerÁ
_ölünmeden deneyim edinirler.

SimlUane meWiri

h Konumak için _ir dümeye
_asmalar{ gerekmesi _una
engel oluturmad{{ süreie,
ortak dili konuamayan
insanlara da kat{l{m olana{
verir.
h Teknik veya daa entelektüel
konularda iletiim kurmak
daa kolayd{r.
h Cevaplar aa{ yukar{ eanl{
olarak al{n{r.

h 5rtak _ir dilin getirdii raatl{k
issinin ark{nda olun - _aõ{
kelimeler genelde çeitli
kültürler ve dillerde arkl{
anlamlara veya çar{{mlara
saiptir. (WohÚYWXap$'$($)Á
h Genelde çok paal{d{r.
h ?esmi _ir ortam yarat{r.
h Kulakl{k ve mikroon kullan{m{
(mo_il olsa _ileÁ eitim
etkinliklerinin kapsam{n{
daralt{r.
h eviride kesin _ir doru
yoktur - tutars{õl{klar yanl{
anlamalara ve çat{malara yol
aça_ilir.
h oaçlama, teknolo i ve çeviri
süreiiyle s{n{rlan{r.
h letiim ça_a göstermeden
kuruluyormu gi_i _ir ava
yarat{r.

"rdÐl meWiri 1 Weya 2 dilde

h aa aõla insan{n eitime
dail olma ans{ olur.

h Eitim süresini ikiye veya üçe
katlar.

h nsanlar kendi dillerinde
ve söõel olmayan iade
_içimleriyle görünür ale
gele_ilir (_u da çeviri gerektirse
_ileÁ.

h eviri, dil ve kültüre ilikin ayn{
_elirsiõlikler vard{r.
h Uõun, s{k{nt{l{ _ir süreçtir gru_un ener isini tükete_ilir.
h Löntemsel teriileri
s{n{rland{r{r.
h (erkes için daa aõ doaçlama
imkSn{ olur.
h (er türlü görsel malõeme iki
veya daa çok dilde olmal{d{r.

"rdÐl We simlUane meWirinin We UeL
dildeLi gruplarÐn bir LarmasÐ

h Gç yakla{m{n olumlu yanlar{n{
_ir araya getirir.
h Löntemsel aç{dan daa iyi _ir
kar{{ma olanak verir.
h Simültane ve ard{l çevirinin
iõin vermedii daa küçük
gruplarla çal{ma olana{ tan{r.

h Genellikle sadeie simültane
çeviri yapan çevirmenlerle
dikkatli _ir ekilde
planlanmal{d{r.
h aõ{ kat{l{mi{lar{n çevirmen
rolü üstlenmeleriyle onlar{
örenme süreiinden
al{koyarak an{nda grup içinde
_ir adaletsiõlik yarat{r. Line
_unun da dikkatli _ir ekilde
yönetilmesi gerekir.
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4.2 baUÐ»malarla ba»a mÐLmaL
éTalyan yaZar 5mBerTo %Co kriZlerin kendi Baëlarna sorun olmadèn söylemiëTir önemli olan
onlara nasl Tepki verdièimiZdir "u Bir a¥dan ¥aTëmalar i¥in de ge¥erlidir ve öZellikle de eèiTim
Baèlamnda Böyledir &arkl ge¥miëlerden ve deneyimlerden gelen insanlar Bir araya gelerek
adanmëlk gerekTiren ve genellikle yoèun Bir öèrenme sàreCini paylaërlar %èer Bu dinamik ëu
veya Bu ëekilde Bir ¥aTëma yaraTmasa, Bu Bayaè ëaërTC olurdu 'er¥ekTen de akran eèiTimi sk
lkla Farkllklar, aykrlklar ve ¥aTëmalardan kaynaklanan yaraTClèa ve Buluëlara dayanr "u
nunla BirlikTe, Bir eèiTmen olarak normal olanla ykC olan BirBirinden nasl ayraCaèZ .e Za
man ve nasl màdaHalede BulunaCaèZ "u ksa Bölàmàn amaC ¥aTëma durumlarn inCeleme
nin ve Bunlara nasl yaklaëlaCaèna karar vermenin yollarn önermekTir
4emel Bir soruyla iëe BaëlayaBiliriZ "ir ¥aTëma ne Zaman ¥aTëma Haline gelir énsani durumlar
Tanmlamak Her Zaman Zordur, öZellikle de Burada aTëma en BasiTinden ZTlaëan TaraFlar ve iH
Tiya¥, ama¥, sTraTeJi, moTivasyon ve ilgi alanlarnn Farkl Bileëimlerini i¥erir "elki de Bir eèiTmen
i¥in kesin Bir Tanmdan daHa Faydal olan, ¥aTëmann normal olmakTan, HaTTa orTalè Canlandr
makTan uZaklaëp Belki de ykC olaBileCek Bir ëekilde elekTriklendièini anlayaBilmekTir /las ¥ö
Zàmlerin Bulunmasnda olduèu giBi, ¥aTëmann Tanm da Buna daHil olanlar TaraFndan yapl
maldr AnCak eèiTmenin de Bir durumun adnn ¥aTëma konup konmayaCaèna ve ekip¥e ve il
gili TaraFlarCa ¥öZàmlenmesi gerekip gerekmedièine karar vermesi gerekeBilir "u, orTaya seril
mekTe olan ¥aTëmann Tàràne ve kiëilerin Bu ¥aTëmaya daHil olmakTaki moTivasyonlarna Bak
makla Baëlayan dikkaTli Bir analiZi gerekTirir

4.2.1 wWjÚÅcW jhb[h_
"ir ¥aTëmada iki veya daHa FaZla karëT TaraF Bulunmakla BirlikTe, ¥aTëmaya daHil olma dàZeyle
ri Farkl olaBilir ve Bu dàZeyler ¥aTëmann nedenleriyle yakndan ilgilidir #OMMUNITY #ONFLICT
3KILLS 4opluluk aTëma "eCerileri isimli ¥alëmasnda -ari &iTZduFF aëaèda lisTelenen olas ¥a
Tëma Tàrlerini Tanmlar Siyasi ve Toplumsal Temalar Bulunan ¥ok ¥eëiTli uluslararas eèiTimlerde,
Bu Farkl ¥aTëma dàZeyleri eëanl olarak varolaBilir ve durum yoèunlaëTk¥a veya deèiëTik¥e Fark
l ëekillerde kendini gösTereBilir
s

é¥SEL 9oèun Bir sàre¥ srasnda, sk sk kendi i¥imiZde yaëadèmZ, davranëlarmZ, deèerleri
miZ ve FikirlerimiZle ilgili Bir ¥aTëmayla karë karëya kalrZ "u da sonuCunda dëmZdaki an
laëmaZlklara kaTlmmZ eTkiler

s

+IëILER ARAS Kiëilikler aras ¥aTëmadr 'rup inëas i¥in HarCanan enerJiye raèmen, kaTlmClarn
BirBirlerinden HoëlanaCaklarnn Bir garanTisi ya da kural yokTur ve Bu olaèan Bir durumdur
"ununla BirlikTe, BaZ Zamanlar Bireysel dàëmanlèn grup àZerinde olumsuZ eTkisi olaBilir

s

2OLLER-ARAS "ir eèiTimde kiëiler BirBirleriyle iliëkili olarak Formel ve enFormel roller oynarlar
"u rollerin daèlm ve Benimsenmesi Bir sàrTàëme kaynaè olaBilir

s

'RUPLAR-ARASÚRGàTSEL 'ruplar arasnda veya Bu gruplar Temsil eden Bireyler arasnda orTa
ya ¥kan ¥aTëmalar «rneèin, BirBirine muHaliF siyasi gen¥lik örgàTleri arasnda

s

4OPLULUKLAR-ARAS 9ine, eTnik, dini, siyasi veya BenZeri, Bir Topluluk olarak TanmlanaBileCek
gruplar veya Bu gruplar Temsil eden kiëiler arasndaki ¥aTëmalar

s

5LUSLARARAS ¯lkeler arasndaki ¥aTëmalar, Topluluklar aras ¥aTëmalarda olduèu giBi, eèiTi
me kaTlan ilgili àlkelerin yurTTaëlarn HarekeTe ge¥ireBilir ve Bir ¥aTëma i¥ine sokaBilir

4.2.2 wWjÚÅcWbWh d[Z[d ehjWoW ÚaWh5
éki ¥aTëmann asla BirBirine TpaTp BenZemeyeCeèi a¥kTr, yapaBileCeèimiZ sadeCe Bunlarn ar
dndaki moTivasyon Tàrlerini gruplamakTr %n Temel dàZeyde, ¥aTëmalarn genellikle kiëilerin
BirBirleriyle uyumsuZ olan ve Bu yàZden de ¥aTëma Halindeki iHTiya¥lar ve arZular nedeniyle
orTaya ¥kTèn söyleyeBiliriZ éHTiya¥lar maddi olarak HayaTTa kalma ve ge¥im endiëesinden, gà
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venlik ve konFor veya kimlik ve öZ deèere iliëkin olanlara kadar olduk¥a ¥eëiTlilik gösTerir Sunu
lan yemek ger¥ekTen orTa¥aèdan kalmë olmadè sàreCe, Bir eèiTim seminerinde Temel iHTiya¥la
rn ¥aTëma yaraTmayaCaèna gàveneBiliriZ KàlTàrleraras grup dinamièi i¥erisinde, dièer Her Tàr
sosyo psikoloJik iHTiyaCn orTaya ¥kaBileCeèini dàëàneBiliriZ Kiëilerin deèerleri, yani kendi Ha
yaTlarn yaëarken ve Baëkalaryla sosyalleëirken Benimsedikleri ilkeler Bu Tàrden iHTiya¥larla ya
kndan iliëkilidir "ir eèiTim deèerlerin BirBirleriyle ZTlaëaBileCeèi ¥ok sayda durum yaraTaBilir
ve Bu da eèiTmenin ana rollerinden Birinin Faydal Fikir alëveriëlerinin yaëanaBileCeèi gàvenli Bir
TarTëmay kolaylaëTrmak olduèunu gösTerir 0eki ya deèerler karëlkl alëveriëi ve TaviZde Bu
lunmay olanaksZ Hale geTireCek kadar derinlere yerleëmiëse ve TaraFlar kendi deèerlerinin ege
men olmas konusunda srarCysa ne olur
éHTiya¥larn ve deèerlerin Her Zaman görànàr olmamas ve iFade edilmemesi iëleri daHa da Zorlaë
Trr 'en¥lik ¥alëmas denen sevgili BuZdaènn ToZunu Bir kere daHa alrsak, iHTiya¥larn ve de
èerlerin suyun alTnda kaldèn, ¥aTëma orTaya ¥kTk¥a mevZilerin görànàr Hale geldièini söyle
yeBiliriZ 9ani, mevZi insanlarn kendi iHTiya¥larn savunmak veya elde eTmek i¥in se¥Tikleri ko
numdur -evZileri yaraTan iHTiya¥lar olsa da Bunlar dile geTirilmeyeBilir, anCak ¥aTëmann oda
èyla ve gruBun HÊkimiyeTindeki konularla ilgili olduklarnda iFade edileBilir ;éHTiya¥ kavram
Hakknda daHa ayrnTl Bir TarTëma i¥in «RGàT 9ÚNETIMI %èITIM +LAVUZU, s 48 51e BakaBilirsiniZ=
aTëan TaraFlarn iHTiya¥larn ve ¥karlarn nadiren doèrudan dile geTirmesi ëaërTC deèildir "ir
¥aTëmann dinamièi savunulaBileCek mevZilerin Benimsenmesine neden olur éHTiya¥lar, öZellik
le de duygusal ve kiëisel olanlar, elekTriklenmië Bir orTamda Bir ZayFlk iëareTi olarak yorumlana
Bilir veya Bunlar sakl TuTmak sTraTeJik olarak daHa uygun olaBilir éHTiya¥lar Her Zaman kolayCa
sapTanamaZ insanlarn kendi iHTiya¥lar Hakknda neT Bir odaè olmayaBilir ve kendi mevZilerini
gà¥lendirmeye o kadar yoèunlaëmë olaBilirler ki Bu durum, ilgili iHTiya¥larn örTeBilir
"unu gösTermek i¥in aëaèdaki daireye Bakalm "u kaynak, ¥aTëma dönàëàmà kuramlarnda
yaygn olarak kaBul gören Bir varsayma dayanr 'ruplar ve kiëiler, mevZilerini ve olas ¥öZàm
leri TarTëmakTansa, iHTiya¥lar inCelemeye yönelmeye ikna edilmelidirler öZàmler genellikle iH
Tiya¥më giBi iFade edilir hATölye srasnda söZàmà kesmeyi Brakmasn isTiyorumv éHTiya¥ duyu
lan ëey, sayg gösTerilmekTir ve Bir iHTiyaC karëlamann Bir¥ok olas ¥öZàmà olaBilir AlTnda ya
Tan nedenler ele alndènda, ¥aTëma dönàëàmà sàreCi de Baëlamë olur

TE1 )ariUalama
2erkeõdeki dairede konuyu, sorun alan{n{ veya
çat{may{ k{saia, erkesin ka_ul edeiei
taras{õ ve °evetÜay{r± eklinde ievap
verilemeyeiek iadelerle tan{mlay{n.
Örnein, °osyalamay{ Selin mi
yaps{nÎ deil, °osyalama.±
üyük dairenin _ölümlerine
önemli tüm kii veya gruplar{n
isimlerini yaõ{n.

Tart{malar yoluyla daa iyi
anlad{kça konuyu iade etme
ekliniõi deitirmeye veya ortaya
ç{kan yeni konularla ilgili _aka
aritalar çiõmeye aõ{rl{kl{ olun.

tiyaçlar:
h
h
h
h

Endieler:
h
h
h
h

tiyaçlar:
h
h
h
h

(er kiinin veya gru_un
itiyaçlar{n{ yaõ{n. 5nlar{
arekete geçiren neÉ
(er kii veya gru_un
endielerini, korkular{n{ veya
s{k{nt{lar{n{ yaõ{n.

Kim:

tiyaçlar:
h
h
h
h
Sorun

Kim:
Endieler:
h
h
h
h

tiyaçlar:
h
h
h
h

Kim:

Endieler:
h
h
h
h

Endieler:
h
h
h
h

Kim:

!VUSTRALYA ATëMA ÚZàMà !è TaraFndan HaZrlanan haTëma (ariTalamasv
'raFikTeki ENDIëELER kelimesi yukardaki TarTëmada ge¥en mevZiler ile ayn anlam Taëyor

95

%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

;Â_j_c __d zd[h_b[h
(arita graini _ir eitim s{ras{nda içinde olduunuõ _ir çat{ma için, _elki de tatmin ediii _ir çöõümü
olamayaiak _ir tanesi üõerinde düünmek için kullan{n. ierlerinin itiyaçlar{n{ ne kadar Í_ile_ileieiniõiÎ dikkatle ele al{n. at{may{ _u ekilde inieledikten sonra, arkl{ çöõümler mi denerdiniõÉ
NedenÉ

4.2.) wWjÚÅcWdÚd 7hjcWiÚ
(er ¥aTëmann Bir TariH¥esi vardr Bir yerlerden ¥karak geliëmiëTir Aëaèdaki TaBlodan kriZ nok
Talarnn Hemen orTaya ¥kmayaBileCeèi göràleBilir "u Her Zaman Böyle olmayaBilir, FakaT Bir se
minerin dinamièi i¥erisinde olduk¥a elekTrik yàklà olan olaylar Zaman i¥inde deèiëik ëekillerde
oluëmuë olan gerilimlerin su àsTàne ¥kmasna yol a¥aBilir "u eTkenler ne kadar uZun sàre Fark
edilmeZse, ¥öZàmlenmeleri de o kadar gà¥ olur %èer ¥aTëma ¥öZàmsàZ kalrsa, mevZiler daHa
da keskinleëir, karëT sTereoTipler serTleëir ve anlaml ileTiëim kurmak gà¥leëir (em gruBun Hem
Bireylerin ileTiëimin ëeklini ve deèerlerini HÊlÊ màZakere eTTikleri ¥okkàlTàrlà Bir orTamda ileTi
ëimdeki BelirsiZlikler, durumu daHa da karmaëklaëTrr

TE1

baUÐ»ma Dzeyleri

elki de enüõ iç_ir ey
söylenmedi. Ama _ir eyler doru
gitmiyor. Sorunun ne olduunu
tan{mlamak güç ola_ilir. ir duruma
ilikin raats{õl{k issediyor ama neden
_öyle olduunu anlam{yor musunuõÉ

HW^WjiÚpbÚabWh

urada k{sa, keskin _ir konuma yaan{r,
ama _u içeride uõun uõad{ya tepkiler
yaratmaõ. Siõinle _ir _aka kii aras{nda siõi
mutsuõ, raats{õ eden veya istemediiniõ _ir
sonuia yol açan _ir eyler oldu muÉ
urada motivasyonlar ve gerçekler
s{kl{kla yanl{ yorumlan{r veya alg{lan{r.
üünieleriniõ dönüp dönüp sürekli
soruna geri mi gidiyorÉ

EbWobWh

OWdbÚÅWdbWÅÚbcWbWh

urada ilikiler olumsuõ tav{rlarla ve sa_it
kirlerle aa{ çekilir. ier kiiye kar{
isleriniõ ve _ak{ ekliniõ _üyük oranda
kötüye mi gittiÉ likiniõ sürekli _ir endie ve
tela nedeni miÉ

=[h_b_c

avran{lar etkilenir, normal ileyi
olanaks{õ ale gelir, a{r{ estler tasarlan{r
veya gerçekletirilir. ir ilikinin _oõulmas{,
iten ayr{lma, iddet gi_i _üyük _ir sorunla m{
_aa ç{kmaya çal{{yorsunuõÉ

!VUSTRALYA ATëMA ÚZàMà !è TARAFNDAN HAZRLANAN “ATëMA $àZEYLERI”

9

Ah_p

%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

4.2.4 wWjÚÅcWZWd ÚaÚÅ oebbWhÚ
aTëma ¥alëmalar alan Terimlerle doludur Bir ¥aTëma ¥öZàlàr mà, dönàëTàràlàr mà 9öneT
mek veya màdaHale eTmek ne anlama gelir 9ukarda yapTèmZ Tàrden Bir analiZle iliëkili ola
rak, ¥aTëmaya daHil olmann, se¥ileBileCek ¥ok ¥eëiTli modeli Bulunur "urada sadeCe eèiTmene
a¥k olan olaslklar öZeTleyeBilir ve daHa ileri ¥alëmalar i¥in kaynaklar önereBiliriZ
-àZAKERE
Aklda TuTulmas gereken önemli Bir nokTa, Bir ¥aTëmann anCak daHil olanlar TaraFndan ¥öZà
leBileCeèidir AraBuluCuluk àZerinde anlaëlan Bir à¥ànCà TaraF TaraFndan BenimseTilen Bir ¥ö
Zàm nadiren Tam anlamyla TaTmin ediCi olur ve gen¥lik eèiTiminin akran FelseFesine uygun de
èildir $ièer TaraFTan màZakere Tàm TaraFlara i¥inde Bulduklar durumu TariF eTme ve ilgili iHTiya¥
larn a¥k Bir ëekilde analiZ edilmesi àZerine oTurTulan ¥öZàmler inëa eTme olanaè verir "unun
la BirlikTe, ilgili kiëilerin kullandklar sTraTeJilere Baèl olarak, màZakereler manipàlasyona da
a¥k olaBilir «rneèin, ödànde Bulunmak, gerekli olaBilse de, alTTa yaTan nedenlere iliëkin sàrdà
ràleBilir olmayan ¥öZàmler Bulunmasna yol a¥ar -àZakerenin iki kuTuplu niTelièini dikkaTe
alrsak, eèer Bir ¥ekiëme sàreCinin geliëmesine iZin verilmiëse, Bu Temel konumlarn daHa da serT
leëmesine yol a¥aBilir Son Zamanlarda, kaZankaZan yaklaëmn Her iki TaraF da HedeFlerine
ulaëTrmaya ¥aBalayan orTak Bir sorun ¥öZme FelseFesini ve uygulamasn savunan eTkili ¥ok sa
yda ¥alëma Bulunur "u sTraTeJinin merkeZinde mevZilerden iHTiya¥lara yönelmenin, akTiF din
lemenin ve yaraTC ëekillerde uygulamaya konulaBileCek se¥enekler àreTmenin Bir Bileëimi Bu
lunur -evZilerden iHTiya¥lara doèru Bu yönelme, ayrCa sorun olarak, karëlkl akTörler yerine,
¥aTëmaya odaklanmay i¥erir "unu söylemesi kolaydr, FakaT ¥aTëmada kriTik olan ve öngöràle
meyen Bir eTken duygulardr ve Bir ekip àyesiyle veya kaTlmCyla ¥aTëan Bir eèiTmen, kendi
duygularyla ve Bu duygular saran kZgnlkla ve gàvensiZlikle Baëa ¥karken, dikkaTli Bir màZa
kere sTraTeJisi uygulamakTa ZorlanaBilir AraBuluCuluèun sklkla màZakerelere eëlik eTmesinin
veya màZakerelerin yerini almasnn nedeni Budur
!RABULUCULUK
AraBuluCuluk anlaëmaya yardmC olmas ve ¥aTëma ¥öZàmà sàreCini kolaylaëTrmas i¥in à¥àn
Cà Bir TaraFn kullanlmasdr "una uygun Bir BenZeTme Bir eBe olaBilir, araBuluCunun kendisi
nin yaraTmadè Bir ëeyi doèurTan kiëi AraBuluCu sorunu ¥öZmek i¥in gelen iTFaiyeCi deèildir Ak
sine, araBuluCuluk kararlarn alnaBilmesini saèlar deneyimi ve aynada kendine Bakmay gerek
Tiren Bir BeCeri sàreCidir KuZey érlanda AraBuluCuluk Aèna göre araBuluCuluèun ana iëlevleri
ëunlardr
s

ileTiëimi kolaylaëTrmak

s

daHa iyi anlamay saèlamak

s

yaraTC dàëànCeyi Teëvik eTmek

s

uZlaëma yollar aramak

%èiTimin geneldeki samimi yaps dikkaTe alndènda, araBuluCuluèun Zorluklarndan Biri TaraF
sZlk ve adil olunduèunu yansTaBilmekTir %èiTmenler kendilerini 0ruiTT ve #arnevalein Belir
mekTe olan araBuluCuluk olarak adlandrdklar durum i¥inde BulaBilirler yani araBuluCunun
¥aTëan TaraFlarla sàregiden iliëkilerinin olduèu ve Bu iliëkilerin ¥aTëma Baèlamnda yer aldè
durumdaki araBuluCuluk 1997 17  "u yàZden araBuluCunun kendisinin de ¥aTëmaya iliëkin
Bir ge¥miëi vardr ve Formel Bir araBuluCuluk sisTemi i¥inde ¥alëamaZ "u sàreCin kural ve ilke
leri àZerinde Bu yàZden Bir orTaklaëma olmaldr ve Bunlar araBuluCu olarak eèiTmen TaraFndan
TuTarl Bir ëekilde uygulanmaldr "u BirBirine dolanmë ge¥miëler kadar önemli Bir sorun da Ta
raFgirlikle ilgilidir 4araFgirlikle araBuluCuluk yapmann en FaZla Bir ¥aTëmada a¥k¥a TaraF TuT
mak kadar Faydal olaCaè orTadadr "enZer ëekilde, nesnellik de kurmaCadr, Bu Tàrden Bir Baè
lam i¥inde eèiTmen màZakere edilen konu Hakknda göràë ve Fikirlere saHip olaBilir A¥k ilkeler
TaraFsZ Bir sàreCi kolaylaëTraBilir, anCak Bu sàreCi kolaylaëTrmak i¥in araBuluCunun sorunu
kendinin nasl anladè konusunda ëeFFaF olmas gerekTièi iddia edileBilir "u, ¥aTëmada yer alan
larn sàreCin daHa FaZla BàTànlàèà olan Bir TaBlosunu ¥karmalarna ve gàvensiZlik olaslènn
en aZa indirilmesine olanak verir
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4.2.5 JC;’o_ WjÚÅcW WdWb_p_dZ[ akbbWdcWa
"ölàm 413Te anlaTlan 4-% modeli Bir eèiTim orTamnda orTaya ¥kaBileCek Farkl ¥aTëmalarn
nedenlerini Belirlemek i¥in kullanlaBilir -odel Bireyin iHTiya¥lar, grup ve Baëlk arasnda Bir
denge kurmay savunduèundan, dengesiZlikleri Fark eTmek BaZ proBlemlerin kökenindeki ne
denleri gösTereBilir «rneèin, eèiTim sàreCine Zarar veren hZorv diyen Tanmlanan kaTlmC Tipi
kendini gruBun Bir par¥as giBi HisseTmiyor olaBilir veya gruBun Tamamyla kaynaëamayan kàl
Tàrel Bir alTgruBun àyesidir Kendini gruBa TanTmak veya gruBa karë gàven geliëTirmek i¥in ye
TerinCe Zaman olmamë olduèunu HissedeBilir 2aHaTsZlk vermesi, ayn Zamanda Bu kaTlmC
nn konuyu, kullanlan yönTemleri sevmedièine veya sàreCin onun i¥in FaZla HZl olduèuna iëa
reT olaBilir (er durumda, Buna uygun Bir ¥aTëma dönàëTàrme sTraTeJisi, varolan dengesiZlièe
Bulunduèu dàZeyden màdaHale eTmek ëeklinde olaBilir "enZer ëekilde, modelin sàreCe verdièi
önem sayesinde iliëkilere ve grup i¥indeki gà¥ dengesine odaklanaBiliriZ, sadeCe ¥aTëmann aTeë
leyiCisi ve yakT olan konulara deèil Aëaèdaki TaBlo orTaya ¥kaBileCek olan BaZ ¥aTëmalar ve
ilgili 4-% eTkenlerini ayrnTlandryor "uradaki veriler kiëisel göZlemlerimiZi Temel almakTa ve
sadeCe Bir Fikir vermek i¥in kullanlmëlardr

TE1
%èITIM ILIëKILERINDE BIR DENGESIZLIèIN SONUCU OLAN ¥ATëMALAR
irey
irey

Grup

al{k

h irey ya da altgrup
dierleriyle
kaynamam{t{r

Grup

h Gruptaki _ireyler
aras{ndaki çat{ma

al{k

h Konu enüõ
tamamlanmam{
h irey temadan onut
deil

h Grup çal{mas{ yeterinie
gelimemi
h 5turumlar çok uõun
h Löntemler uygun deil

Küre

h Kiisel ÏyükÐ
h 5lumsuõ kiisel
deneyimler
h Örgütsel deerlerin veya
ta_ular{n içselletirilmesi

h &arkl{ örgüt veya kültür
anlay{lar{

h Grup _al{ktan veya
kullan{lan yöntemlerden
olanm{yorÜdeersiõ
_uluyor

h Gönderiii örgütlerin
kat{l{mi{lar{ konuya
yeterinie aõ{rlamam{
olmalar{
h &arkl{ _eklentiler
h Eitim ortam{n{n
çal{may{ etkilemesi

4.2., A_Å_i[b fhWj_Â_ ][b_Åj_hc[
"u eèiTim klavuZunun genelindeki FelseFeye uygun olarak, ¥aTëma dönàëTàrme uygulamalar
nn TerZi usulà kiëiye öZel dikilmië olamayaCaklar vurgulanmaldr %n iyi araëTrlmë ve ayrnT
landrlmë màdaHale sTraTeJileri Bile eldeki durumla iliëkili olarak dikkaTle inCelenmeli ve uyar
lanmaldr #ömerT Bir kalp ve iyi niyeTle HarekeT eTmek yeTerli deèildir ¥aTëmalar Bir grupTaki
sàreCin isTikrarn HZla BoZaBilir ve Bunlarla Baëa ¥kmak en aZ eèiTimdeki dièer eTkenler i¥in ol
duèu kadar HaZrlk yapmay gerekTirir "u HaZrlk i¥inde eèiTmenin màdaHaleyle iliëkili olarak
kendini sorgulamas ve màdaHaleye olan gàveni de vardr "ir araBuluCu olarak eèiTmenler ne
ye giriëTiklerine, kendilerinden ne Beklendièine, neleri yapaBileCeklerini HisseTTiklerine ve eèer
sorun onlar aëarsa Bundan nasl syrlaBileCeklerine Bakmaldr "eklenmedik Bir ëekilde orTaya
¥kan Bir ¥aTëma, dëardan Ciddi görànmàyor olsa Bile, Ciddiye alnmaldr (er ¥aTëmann ¥ö
ZàlemeyeCeèini anmsamak da önemlidir Belki de sadeCe genel duruma verdièi Zarar aZalTma
ya ¥aBalayaBiliriZ %KTe TariF edilen kaynaklar, ¥aTëmann dinamiklerine iliëkin Bir anlayë ge
liëTirmeye ve Bir eèiTmen olarak kendi BeCerileriniZe ve yeTerlilikleriniZe uygun ¥aTëmalarla Ba
ëa ¥kmann sTraTeJilerini dàëànmeye Baëlamak i¥in iyi Bir yerdir
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4.3 3oller grup eLip We sorumluluLlarÐ
4.).1 EbWiÚ hebb[h
%kip inëasna ve grup dinamiklerine iliëkin klasik liTeraTàr sklkla ¥eëiTli grup rolleri TipoloJileri
sunar palya¥o, saldrgan, konuëkan, Bilmië ve BenZeri "u yaklaëmlar BaZen yararl olaBilir, ama
karmaëk davranëlar yaFTaladèndan insanlarn sTereoTipleëmië ëekillerde alglanmalar riskini
Taëdè da a¥kTr "u risk kàlTàrleraras ¥alëma Baèlamnda arTar, ¥ànkà snrl Bir Zaman i¥inde
karëlaëTèmZ davranëlar yorumlamak i¥in kullandèmZ kriTerlerin Farknda olmamZ gerekir
"ir grup i¥inde ama¥lara ulaëaBilmek i¥in oynanmasna iHTiya¥ duyulan Farkl rollere odaklanan
yaklaëmlar daHa Faydaldr "unlar Hem göreve iliëkin rolleri gruBun ama¥larna ulaëmasna
yardmC olanlar , Hem de sàreCe iliëkin olanlar Bu görevleri yerine geTirme sàreCinde yardm
C olan rolleri i¥erir ekiplerde Bulunmas Faydal insanlar Hakknda ayrCa BkZ «RGàT 'ELIëIMI
%èITIM +LAVUZU, s 45  Aëaèda eèiTim gruplar Hakknda Farkndalè arTTraCak olan ve görev ve
sàreCe iliëkin rollerle engelleyiCi rolleri ayrëTran Bir snFlandrma örneèi sunuluyor
Görev

h
h
h
h

enc - yeni kirler veya yeni yakla{mlar getirir
(zr»Weren - uygun göõlemler sunar
"yrÐnUÐcÐ - _akalar{n{n görülerini açar, ayr{nt{land{r{r
"ydÐnlaUÐcÐ - ilgili örnekler sunar, sorunu yeniden iade ve ormüle eder ve anlam ve
kavrama aray{{nda olur

Süreç

h
h
h
h
h

(erilim d»rc - espri kullan{r veya õaman{nda ara verilmesini önerir
Uzla»macÐ - _ir _ak{ aç{s{n{n doruluunu ka_ul etmeye isteklidir
Uyumla»UÐrÐcÐ - ara_uluiudur, uõlat{r{r
Te»WiL edici - övgüde _ulunur ve destekler
,apÐ beLmisi- iletiim kanallar{n{ aç{k tutar, dierlerini tevik eder ve (olumlu veya
olumsuõÁ _ir ltre ilevi görür

Engelleyiii roller

h SaldÐrgan - dierlerinin statüsünü düürür ve sald{rgan _ir ekilde itiraõ eder
h 0lumsuzlayÐcÐ - dierlerini eletirir ve sald{r{r
h Engelleyici - konumunu deitirmeõ, ilgisiõ deneyimlerden _aseder veya daa önie
çöõülmü konulara geri döner
h beLimser - kat{lmaktan kaçar (öõel konumalar yapar veya not al{rÁ
h TaLdir arayÐ»mÐsÐ - övünür veya çok a{r{ konuur
h ,onudan Lonuya aUlayan - konuyu deitirir
h ºaLacÐ - akalar yaparak ener iyi da{t{r
h ºeyUanÐn aWuLaUÐ - arkl{ _ak{ aç{s{ndan _akar (olumlu _ir rol de oynaya_ilirÁ

9ukardaki ëeklin kaynaè “Talep Bekleme” Temelindedir 4eliF Hakk saHiBi BulunamamëTr 4eliF Hakk saHiBiyle BaèlanT
kurmamZ saèlayaCak Her Bilgi i¥in Teëekkàr Bor¥lu olaCaèZ

%ngelleyiCi davranëlarn varlè sklkla eèiTimin Temel unsurlar arasndaki Bir dengesiZlièin Be
lirTisidir $aHa önCe ele aldèmZ 4-% modeli giBi sisTemaTik Bir yaklaëma göre Bu Tàrden dav
ranëlar grup sàreCindeki sorunlarn Birer iëareTidir ve sadeCe Bireylerin sàre¥Ten BaèmsZ mi
Za¥larnn àrànà deèillerdir %ngelleyiCi roller ve Bunlarla Baëa ¥kmann yollar Hakknda ilgin¥
Bir makale #OYOTE Te BulunaBilir

4.).2 =hkf Z_dWc_ab[h_ l[ fhe]hWc fbWdbWcW
%èiTmen i¥in CeBinde ilgin¥ konular ve yönTemleri olan iyi planlanmë Bir program Bulunmas
gàven veriCidir n eèiTimin ¥er¥evesi gàvendedir "ununla BirlikTe, i¥erik kÊèda dökàlàrken, Be
lirli BaZ grup dinamikleri aklda TuTularak Tasarlanmas ve yönTeme iliëkin sTraTeJinin grup geli
ëiminin Farkl aëamalaryla BirlikTe dàëànàlmesi ¥ok önemlidir 4% 20 grup geliëiminin ve öèren
me sàreCinin aëamalarna karëlk gelen BaZ yönTemsel unsurlar gösTeriyor 9önTem ve yönTem
Bilim konusu "ölàm 3Te ele alnmë olsa Bile, yönTemin esasnda öèrenme FrsaTn TeTikleyen, Bi
reysel kaTlmClarn ve gruBun deneyimlemek, dàëànmek, öèrenmek ve deèiëmek konusunda
kendilerini öZgàr HisseTTikleri Bir öèrenme orTam yaraTarak Belirli Bir eèiTim HedeFine ulaëTran
Bir ara¥ olduèunu Tekrar eTmekTe Fayda vardr
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Günlük de¸erlendirme

Genel oturumlarda
payla»ma ve sorgulama
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7edala»ma ritüelleri

,ültürel grup de¸erlendirmesi

,i»isel de¸erlendirme

AktiG ve katÐlÐmcÐ yzntemlerle
ele alÐnan konular
kültürlerarasÐ bakÐ»
amÐsÐ korunarak
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CanlandÐrÐcÐlar
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CanlandÐrÐcÐlar
El Feneri

e¸renmebalÐ»ma
motivasyonu ve
üretkenlik

PERFORMANS
SERG¹-EME

Temalar

Georges 8agner 2 :ayÐnlanmamÐ» e¸itim malzemesi

Akam etkinlikleri: al{ma, oyunlar, partiÜdisko, kültürel geieler, _o õaman ve _enõeri.

Güven oyunlarÐ ve
grup in»asÐ egzersizleri

,ültürlerarasÐ GarkÐndalÐk
oyunlarÐ ve egzersizleri
sürekli olarak

Buz kÐrÐcÐlar
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,ar»Ðlama
¹sim oyunlarÐ
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)o»makal ritüelleri
Lönteme ilikin planlaman{õ _ir gru_u sadeie oluturmay{ deil, da{tmay{ da dikkate almal{d{r. Eer
eitim süreii grup için çok youn ve kiisel geçmise, _u öõellikle daa önemli ale gelir. Gru_un yeniden _ireylere, art{k ayr{lmas{ gereken ve _elki de en sonunda duygusallaan kiilere dönümelerine
yard{mi{ olaiak aa{dakilere _enõer ritüeller yararl{d{r.

OWfWYWaiÚd
Grup _ir daire alinde durur, eller yanlardakilerin omuõlar{ndad{r. Geleiee ilikin _ir dilekte _ulunmak
veya (eitimle ilgisi olmasa _ileÁ kiisel _ir edeten _asetmek isteyen er kat{l{mi{ söõ al{r ve erkes
tara{ndan ÍLapaiaks{nÎ denilerek desteklenir. Bu insanlar istedii süreie süre_ilir.
8kdk^Wa[jj_d"da±
Kat{l{mi{lar{n eitimden sonra sertika ald{klar{ _ir etkinlikte, _u sertikalar{n erkes _ir daire oluturmu alde dururken da{t{lmas{ otur. Eitmenlerden _iri rastgele sertikalardan _irini seçer ve _unu
kat{l{mi{ya sunarken neden _u kiinin _unu ak ettii, neye katk{da _ulunduu gi_i konularda k{sa
_ir konuma yapar. aa sonra ilk sertikay{ alan kii rastgele _ir sertika seçer ve süreç devam eder.

Dü»ünmeniz imin zneriler
T?-2÷ ile ilgili olarak
1. En son program planlaman{õda grup süreiini ne dereieye kadar ele ald{n{õÉ
2. Bir eitimin ortas{na _ir geõi veya õiyaret koyman{n aydal{ olduunu düünüyor musunuõÉ
3. Kat{l{mi{lar{n öõel ilgi alanlar{ için yeterinie õaman ay{rd{n{õ m{É
4. Gru_u da{tmak konusu üõerinde ne ölçüde durdunuõÉ

4.).) ;Â_j_c iÚhWiÚdZWa_ iehkcbkbkabWh
E¸itmen ekibinin sorumluluklarÐ
%èiTmenler Tàm HaZrlk ve eèiTim sàreCi BoyunCa eèiTimle ilgili ¥eëiTli akTörlere karë sorumlu
durlar
s

(aZrlk sàreCine daHil olan ve àyelerini eèiTime gönderen örgàTler

s

&on saèlayanlar

s

%èiTim orTam n konaklama, eèiTim mekÊnnn durumu, malZemeler

s

9aë kà¥àk kaTlmClar 5ygun ëekilde sigorTa yaplmas ve gen¥lik eTkinliklerine iliëkin so
rumluluklar ele alrken ev saHiBi àlkenin reëiT olmayanlara iliëkin yasalar Hakknda Bilgi sa
HiBi olunmas Faydaldr

s

h2uHsalv ve FiZiki saèlklar konusunda Belli snrlar daHilinde kaTlmClar

s

%èiTim a¥sndan "u eèiTim klavuZundaki konulardan sorumludurlar n i¥erièin ana unsurla
r, sàreCin kolaylaëTrlmas ve ¥eëiTli örgàTsel iëler

s

Kendilerine ve eèiTimde görev alan meslekTaëlarna karë
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,atÐlÐmcÐlara kar»ÐsorumluluklarÐ

h Bir eitmen olarak rolünüõü giõemli k{lmamak önemlidir. Grup siõin rolünüõü anlamad{{ süreie,
siõe _ir otorite gürü olarak _aka_ilir ve kendi örenme süreçlerinin sorumluluunu almalar{ gerektiini göremeye_ilirler. Gru_a örenmenin sorumluluunu almalar{na itiyaç duyulduunu sürekli
anlat{n.
h Bir kolaylat{r{i{ olarak çal{{rken kendi duygusal itiyaçlar{n{õ{n tatmin edilmesini _ekleyemeyeieiniõi at{rlay{n. Kat{l{mi{lar{n siõe verdikleri güiü, ilgi veya sayg{ talep etmek veya arkada
edinmek gi_i kendi itiyaçlar{n{õ{ kar{lamak amai{yla kullanma tuõa{na dümemeye çal{{n.
h Bir kolaylat{r{i{ olmak ne grup düõeyinde ne de _ireysel düõeyde siõin _ir psikoterapistin niteliklerine saip olduunuõ anlam{na gelir. Kat{l{mi{lar dorudan veya dolayl{ olarak kendi duygusal itiyaçlar{ için siõe ulat{klar{nda dikkatli olun.
h Gru_un onlarla ne yapmakta olduunuõu anlamas{ önemlidir: (edeeriniõ neler, itiyaçlar{n{ nas{l
gidermeyi öngörüyorsunuõ, onlara ne vere_ilir ve ne veremeõsiniõ ve _unu nas{l yapaiaks{n{õ. Siõi
yapt{klar{n{õdan dolay{ esap vere_ilir tutmak gru_un akk{d{r.
Auvine ve dièerleri 1979 dan uyarlanmëTr

,atÐlÐm ve katÐlÐmcÐlarÐn sorumluluklarÐ
$aHa önCe görmàë olduèumuZ giBi, gen¥lik eèiTiminin a¥k Bir HedeFi kaTlmClarn yeTkinleëTi
rilmesidir 9eTkinleëTirme eèiTmenlerin kendi ¥alëmalarna geTirdikleri kaynaklarn yan sra,
gen¥ insanlar Baëlang¥Tan iTiBaren eèiTim sàreCine daHil ederek de desTekleneBilir
"unun anlam gàCàn i¥erik a¥sndan eèiTimin en Baëndan iTiBaren paylaëlmasdr, Bununla Bir
likTe Bu gà¥ dengesi eèiTim sàresinCe deèiëiklik gösTereBilir %èer Bir ekip Bu ëekilde ¥alëmak ko
nusunda Ciddi ëekilde kararlysa, gà¥ ve Bunun orTaya ¥kardè konular Baëlang¥ aëamalarnda
görànàr klnmal ve TarTëlmal, karar alma usulleri de dàëànàlmelidir 'à¥ pis Bir söZCàk deèil
dir Bir eèiTimin i¥erdièi ¥eëiTli kàlTàrel, yapsal ve örgàTsel konumlardan kaynaklanr 'à¥ TaraF
sZdr, iyiye veya köTàye kullanlaBilir %èiTmenler ve kaTlmClar gàCàn maskesini ne kadar kal
drr, nasl ¥alëTè Hakknda ne kadar TarTërlarsa, Bunu gruBun yeTkinleëTirilmesine o kadar yö
nelTeBilirler %lBeTTe, eèiTim sàreCinde konTrolàn paylaëlmas ayn Zamanda sorumluluklarn da
paylaëlmas anlamna gelir "u sorumluluklarn niTelikleri ve kapsam àZerinde dikkaTli Bir ëekil
de ¥alëlmaldr
KaTlmClar eèiTim i¥erisine daHil eTmenin Farkl yollar Bulunur
s

0rogram oryanTasyonuna kaTlm, BeklenTiler ve grup kaynaklar Hakknda sorular sorarak Bir
dereCe BaëarlaBilir

s

'ànlàk deèerlendirme gruplar veya dièer geri Bildirim olanaklar eèiTim Hakkndaki Fikirle
rin ve duygularn iFade edilmesine olanak saèlar %kip eline ge¥en geri Bildirimleri nasl kul
landè konusunda a¥k olmaldr

s

%èiTimin Farkl yönlerinden sorumlu olan komiTeler oluëTurmak yararldr
n $eèiëik kàlTàrel ve sosyal eTkinliklerden sorumlu olan Bir sosyal komiTe
n 'ànlàk eèiTim raporundan sorumlu olan rapor komiTesi Bu Her ëeyi Bu komiTenin yaZa
Caè anlamna gelmeZ, eëgàdàmden ve görevlendirmeden sorumlu olaBilirler 
n Sona eren eèiTim oTurumlarn veya gànà TarTëan ve Belki de program iyileëTirmeye dö
nàk önerilerde Bulunan gànlàk deèerlendirme ve TarTëma gruplar eèiTmenlerle BeraBer
veya onlarsZ olaBilir 
n 'ruBu programn önemli kararlarna daHil eden program planlama yönTemleri ve karar al
ma giriëimleri
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TE21
%èITIM SàRECINDE KONTROL AëAMALAR

E¸itimin ba»langÐcÐ
Grup kaynamaya
_alar, öõgüveni
geliir.

Kontrol eitmendedir:
Eitmen yönetir ve
kolaylat{r{r.

E¸itimin ba»langÐcÐ

Grubun kontrolü
E¸itmenin
kontrolü

Grup kontrolü ele al{rÙ
Íeitmenin düüüÎ,
eitmen kolaylat{r{i{
aline gelir, kendi
kendine örenme
süreii güçlüdür.

Gru_un düüü: Gruptan
kiisel ilgililere geçi
tamamlan{r.
E¸itimin sonu

Eitmen tekrar otorite
kurmaya _alar, örenme
deneyimlerini yönetir ve
kolaylat{r{rÙ dikkatleri
eylemden sorgulamaya
çeker.

E¸itimin sonu
0reTTy ve dièerleri 1995 Ten uyarlanmëTr

4.).4 =hkf#[a_f [ja_b[Å_c_ l[ aWhWh WbcW
%èiTimin en FaZla yeTkinleëme saèlayan ama¥larndan Biri akran eèiTimidir eèiTim sàreCinin ve
i¥erièinin sorumluluklarn kaTlmClarn Bilgi, deneyim ve ilgi alanlarnn orTak kaynaklar olarak
geliëmelerini saèlayaCak ëekilde alan Brakarak paylaëmak "u sklkla programda kaTlmClarn
iFade eTTikleri iHTiya¥lar ve öneriler doèrulTusunda dolduraCaklar Boëluklar Brakmakla olur 0e
ki ama Bu Boëluklar nasl doldurulur 9eTkinleëme kaTlmClarn sadeCe Farkl öèrenme deneyim
lerinden ve yeni Bilgi Bi¥imlerinden Birëeyler kaZanmalar anlamna gelmeZ, ayrCa karar almaya
akTiF ëekilde kaTlarak da öèrenirler 'rup karar alma sàre¥leri karmaëkTr ve BaZ Zamanlar ¥ile
den ¥karr ve eèiTmenler kararlarn nelerden oluëmasn isTediklerini, HaTTa Bir karar neyin oluë
Turduèunu dikkaTe almak Zorundadrlar Aëaèdaki kuTu, gruBun öZellikleri ve iHTiya¥lar doèrul
Tusunda eèiTimde kullanlaBileCek Farkl karar alma usullerini ayrnTlandryor
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,arar vermek yok mu karar vermek...
bo¸unluk usulüyle karar alma
Bir oylama yap{l{r ve çounluun terii ettii karar al{n{r. Normal olarak etkin ve toplumsal olarak
ka_ullendiimiõ _ir usuldür. Aniak örtük altgrup (toplumsal iinsiyet, kültür, toplumsal veya eitimsel
statüÁ oylar{ varola_ilir ve ekip çal{mas{na ve kat{l{mi{ _ir süreie adanm{ _ir grup için dorudan oylama
yap{lmas{ _ile _asit kaça_ilir. ounluk aõ{nl{{n itiyaçlar{n{ nas{l dail edeieini dikkate almal{d{r.
Loksa insanlar{n d{ar{da kalmas{ veya ayalk{r{kl{{na uramas{ riski söõkonusudur.
Uzla»mayla veya kolektiG karar alma
Bu usul tüm kararlarda gru_un tamam{n{n destekledii _ir karar üõerinde anlamaya varmak konusunda anlama salamaya dayan{r. Bu usul oldukça kat{l{mi{d{r, gru_un kolekti akl{na dayan{r ve er
üyeyi al{nan tüm kararlar{n sorumluluunu üstlenmeye tevik eder. S{k{nt{l{ _ir süreç ola_ilir, akat
gruplar pratik yaparak kendi tempolar{n{ _ulurlar. Bir uõlamaya varma _ask{s{ _aõ{ üyeleri tüm _ir
gru_u rein tutmamak ad{na ödünde _ulunmaya ite_ilir ve ayr{ia süreii engelleyeiek rollerin ortaya
ç{kmas{ için geni _ir alan salaya_ilir.
Bireysel karar alma
Tüm grup ad{na kararlar{ _ir kii al{r. Bu usul aiil durumlar ve _elirli rutin kararlar için ka_ul edile_ilir,
yoksa grup içinde kat{l{m{n ve sorumluluun geliimi aç{s{ndan õararl{d{r. Ekipte ortaya ç{kmakta olan
lider rolleri akk{nda kir vere_ilir.
Altgruplarda karar alma
Kararlar alt-gruplarda _u görev için _elirlenmi kilit kiilerie al{n{r (grup çounluk veya kolekti usulle
karar ala_ilirÁ. Bu usul _elirli iler veya _ir _ütün olarak eitim içerisindeki sorumluluk alanlar{ için aydal{ ola_ilir.
Bir eitimde gru_a, karar{n içeriine ve _alama _al{ olarak arkl{ usuller _ir arada kullan{la_ilir.
Grup ayat{na ilikin çok önemli kararlar (ortak kurallar veya program unsurlar{Á için en uygun olan{
kolekti karar almakt{r, çünkü gençlik eitiminin deerleriyle uyumludur ve _ireylere eitim deneyimini
ortaklaa saiplenme olana{ verir.

,atÐlÐmcÐlarla ili»kiler kurmak veya kurmamak O beni seviyor »u beni sevmiyor±
éyi eèiTimler iyi Filmlere BenZemeZ duygusal iliëkiler olmadan da idare edeBilirler %èiTmenler ve
kaTlmClar arasndaki iliëkiler konusu Her eèiTmenin ayn ëekilde Bakmadè önemli Bir mesleki
sorundur "aZ eèiTmen eèiTimi kurslarnda BaHsi Bile ge¥meZ "aZ gen¥lik örgàTlerinde karë
mZda ger¥ek Bir TaBu vardr 0eki ama eèiTim döneminde aëkla nasl Baëa ¥kaCaèZ

Uluslararas{ _ir eitim s{ras{nda eitmenlerden _iri olan .ana (23Á üçüniü akam kat{l{mi{lardan =eter
(21Á ile _ir ilikiye _alar.
Ertesi gün yeni çit _irlikte çok aõla konumalar{ ve yemekler s{ras{nda yan yana oturmalar{ d{{nda,
kat{l{mi{lar tara{ndan pek ark edilmeõ. .ana _iraõ yorgun ve dikkati da{lm{ görünür aniak arika _ir
avadad{r ve mutludur.
Ayn{ gün, ekip toplant{s{ s{ras{nda avadaki Ïak kokusunuÐ alan arkadalar{ndan _iri seõgilerinin doru
olup olmad{{n{ .anaÐya sorar ve .ana memnuniyetle mutluluunu payla{r.
h Ekip _u yeni durumla nas{l _aa ç{kmal{d{rÉ &arkl{ çöõümler üõerinde düünün.
h Eer iliki erkes tara{ndan _ilinirse, _u grup içerisinde ne tür sorunlara yol aça_ilirÉ
h Eer eitmen .ana deil de, .an olsayd{ nas{l tepki verirdiniõÉ
h .ana kat{l{mi{dan 1÷ ya _üyük olsayd{ nas{l tepki verirdiniõÉ
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Kurgulanmë Bir olayn HikÊyesine göre Bir Cevap vermek gà¥ olaBilir 0ek ¥ok kiëi i¥gàdàleriyle
veya ilkelerine dayanarak, radikal Bir Hayrdan lml Bir eveTe, deèiëik Cevaplar verir KaTlmC
nn 18 yaëndan Bàyàk olmas koëuluyla, aëkn insan nereden vuraCaè Belli olmaZ ve insan ken
di duygularn BasTrmamaldr "u ikilemde ¥ok ¥eëiTli deèerler, deneyimler ve normaTiF Beklen
Tiler kullanlaBileCeèi orTadadr
%èer kendimiZi Bu ikilemden Bir dakikalèna soyuTlarsak, Baëka Bir soru soraBiliriZ öèreTmen,
psikolog, psikoTerapisT ve eèiTmenin mesleki rollerindeki orTaklklar nedir «nemli Bir konu Hep
sinin Farkl Bilgi ve sTaTà dàZeyleri nedeniyle kendilerine Bir dereCeye kadar Baèml olan kiëiler
le yaplandrlmë Bir iliëki i¥inde olmalardr «èreTmen öèrenCi arasndaki kurumsal gà¥ iliëki
sinden, psikolog ve danëan arasndaki iHTiya¥ TaTmini ve anlamlandrma gàCàne kadar, Tàm Bu
iliëkilerde gàCàn Her Zaman varolmas kriTik önemdedir "u mesleklerin Bir Bölàmànde, öZellik
le psikoTerapide, aZ veya ¥ok Belirgin mesleki kurallar Bu Tàrden iliëkileri yasaklar
%èiTmenler de, i¥inde ¥alëTklar kaTlmC ¥er¥eveye raèmen veya Belki de Bunun sayesinde, ka
TlmClarla karmaëk gà¥ iliëkileri ve Baèmllklar i¥indedirler "unun öTesinde, eèiTmenle kaT
lmC arasndaki iliëkiyi snrlayan mesleki Bakë a¥s ayrCa sunulan eèiTimin kaliTesi Hakknda
ki BariZ BaZ endiëeleri de gàndeme geTirir
q .oJag 2÷÷1

AK)N GGCG 2G...

GG AK) 2)É

%èiTmenin Tàm eèiTim sàreCinin, kaTlmClarn ve kendisinin sorumluluèunu Taëdè dikkaTe
alndènda, grup dinamikleri àZerinde yaraTTè anlaTmaya gerek olmayan eTkisi Bir yana, ilgi ve
@sevgiyi, sadeCe Bir kiëiye deèil Herkese vermesi gerekTièi orTadadr :aTen insan TàkeTen eèiTime
Bir de Bir aëk iliëkisinin yoèunluèunun eklenmesi eèiTmenin ZiHinsel ve FiZiksel kaynaklarn Bi
TireBilir "u yoèunluk konusu önemlidir insanlarn ksTl Bir sàre i¥in ¥ok yakn ve BirBirine Ba
èml Hale gelmesi durumunun Bir seminer srasnda insanlarn ger¥ek aëka dàëeBilme olaslè
n ZayFlaTTè söyleneBilir
0sikoloJi araëTrmalar, sadeCe kariyerinin Trmanma dönemindeki yeTiëkinler i¥in deèil, gen¥ in
sanlar i¥in de @gàCàn seksi Bir ëey olduèunu gösTermiëTir "ir eèiTmenin sevgilisi olmann Bir¥ok
psikoloJik kaZanC Bulunur «Zsaygda ani Bir arTë ve eèiTimdeki grup akranlar arasnda sTaTà
nàn yàkselmesi $oèal olarak kendi gà¥ konumlarn köTàye kullanp, kiëisel ve iële ilgili neden
lerle eèiTimler srasnda Cinsel ve duygusal iHTiya¥larn gideren eèiTmenler de vardr /nlar an
lamaya ¥alëmal, FakaT Hayr demeliyiZ "elki de Avrupada eèiTimin geleCekTeki kaliTesini Belirle
meye yönelik reHBer ilkeler iliëkilerin snrlarna dair Bu Tàrden konular i¥ermeli ve Bu konunun
eèiTmenler i¥in dàZenlenen eèiTim kurslarnda ele alnmalarn önermelidir
"u arada, eèer Bir kaTlmCya Êëk olduysanZ, eèiTimin sonrasnda onunla Tekrar göràëmeniZin
ve aëknZ yaëamann önànde Bir engel yokTurå
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4.4 ProgramÐ uyarlama ve uygulama
%èiTim ekiBi kurs srasnda kaTlmClar eèiTime akTiF olarak daHil eTmeyi TerCiH eTmiëse, Bunun
Hangi yollarla BaëarlaCaè önCeden dàëànàlmelidir ve Bu a¥dan esnek programlama Bir gerek
lilikTir 9önTemi uyarlama màëTerilerin TerCiHlerine uymak demek deèildir, kaTlmClarn girdile
rinin öèrenme sàreCine kaTlmasn kolaylaëTrmann yollarn planlamay i¥erir éZleneBileCek Bir
diZi olas yaklaëm Bulunmakla BirlikTe, BiZ iëe uluslararas eèiTimlerdeki olaèan unsurlar olan
BeklenTilerin ve geri Bildirimlerin deèerini ve kullanmn ele alarak BaëlyoruZ

4.4.1 8[ab[dj_b[h
"ir eTkinlièin BaëlangCnda kaTlmClarn kursTan BeklenTilerini iFade eTmelerinin isTenmesi ola
èandr "aZen Bu HaTTa Baëvuru Formlarndan Baëlar 2uTin sorular arasnda ëunlar vardr
s

.eden BuradasnZ

s

KursTan ne BekliyorsunuZ

s

%ve Buradan ne göTàrmek isTersiniZ

s

.eyi paylaëmaya ve vermeye HaZrsnZ

"eklenTilerin dile geTirilmesi yaygn Bir a¥lë riTàelidir, Hoë renklerdeki noT kÊèTlar eTraF doldu
rur "ununla BirlikTe ¥oèu ekip Bir sàre sonra Fikirlerle dolu ¥ok sayda renkli kÊèTTa yaZlanlar
la ne yaplaCaèndan emin olmadklar giBi siyaH BeyaZ Bir ger¥ekle karë karëya kalrlar (aZr
lk ekipleri Bu BeklenTileri memnuniyeTle karëlayaBilmeli, Bunlar kaTlmClarla ve kendi arala
rnda TarTëmal ve Bunlar programn Tamam i¥in Birer girdi olarak görmelidirler Asl Zorluk
Bunlar anlaml Bir ëekilde iëin i¥ine daHil eTmekTir, ¥ànkà BeklenTileri Toplayp da CevapsZ B
rakmak TeHlikeli Bir gösTeriëTen iBareTTir
8oaX[ab[dj_b[h5
Aa{da _ir kursun _alang{i{nda _eklentileri toplaman{n iki yolu anlat{l{yor.
,ümük grup Amaçlar{ ve edeeri tan{tt{ktan sonra, kat{l{mi{lardan kursa yönelik _eklentilerini iade
etmelerini isteyin. Bunlar{ amaçlar ve edeerle _alant{land{rmak önemlidir, çünkü geleiek _irkaç gün
süresinie kat{l{mi{lar{n yaayaiaklar{, paylaaiaklar{ ve oynayaiaklar{ ey _udur. (ayata ilikin _eklentilerden _asetmediimiõi aç{kça _elirtin.
Uygun sorular semin ve sonumlarÐ toplayÐn. &arkl{ sorular için arkl{ renklerde yap{kanl{ not kS{d{ kullanmak en aõla terii edilenidir, aniak yarat{i{ olmakta öõgürsünüõ. 2akul _ir süre sonra, planlama
eki_ininkiler dail, tüm _eklentiler _ir genel oturumda payla{l{r. Bunu taki_en, _ir grup tart{mas{yla
kursun içeriiyle Ïayn{ çiõgidekiÐ _eklentileri, ayn{ çiõgide olmasalar _ile dail edile_ileiekleri ve tüm
esnekliine ramen kursun kar{layamayaia{ _eklentileri _elirlemek üõerinde younla{lmal{d{r.
Bu tart{man{n sonuçlar{, _aõen Ïeitim söõlemesiÐ ad{ verilen _ir çal{ma anlamas{ olutura_ilir. Bu
anlama ula{lmas{ gereken amaçlar ve edeeri kat{l{mi{lar{n _eklentileriyle ilikilendirir. Kurs _oyunia
geri dönülüp reerans olarak _ak{la_ilir ve geri _ildirimler için temel olutura_ilir.
Büyük grup kinii örnekte çok say{da kat{l{mi{ya uygun iki ad{ml{ _ir yakla{m kullan{l{r. Gruptan _eklentilerini iade etmelerini istedikten sonra, _aõ{ eitmenler ve _aõ{ kat{l{mi{lardan oluan _ir altgrup
kurulur. Bu grup _eklentileri toparlar ve _enõerlerini gruplar, daa sonra sonuçlar{ genel oturumda
sunar. Grup çal{ma alindeyken kat{l{mi{lar sorular{ ievaplamak ve _eklentilerini aç{kl{a kavuturmak
üõere aõ{r _ulunmal{d{rlar. aa sonra önieki örnekteki gi_i _ir tart{ma yap{larak, _enõer ekilde
sonuçland{r{l{r.

(angi yönTemi se¥erseniZ se¥in, kaTlmClarn BeklenTilerini HesaBa kaTma sàreCi olduk¥a Has
sasTr SöyledièimiZ giBi Bu eèiTmenlerle kaTlmClar arasndaki iliëkilerin yeni FiliZlendièi kursun
Baëlang¥ döneminde yapldèndan, ekip kaTlmClarn Fikirlerini sadeCe memnuniyeTle karëla
yp, kursun esas saHipleriymië giBi davranmamaldrlar
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KaTlmClar kursun TaTmin edemeyeCeèi BeklenTileri dile geTirdiklerinde Bile, Bu durumu dikkaT
le a¥klèa kavuëTurmak gerekir "u BeklenTiler nadiren öl¥àyà aëar ve Böyle Bir BeklenTi öèren
me HedeFi olarak ge¥ersiZ klnmadan veya kaTlmCy kendi iHTiya¥lar marJinalmië giBi HisseT
Tirmeden kenara konulmaldr
"u ëekilde ele alnrsa, BeklenTiler uygulama srasnda deèerlendirme i¥in Bir Temel oluëTuraBilir
%èer deèerlendirmelerin BeklenTiler àZerinden yaplmasnda anlaëlmësa, ekip ve kaTlmClar
Bunlar kursun Her nokTas veya aëamasnda anmsamaldrlar "ir oTurum srasnda o oTurumun
sonuCunun Belirli BeklenTilerle iliëkisine deèinileBilir, anCak yanlë BaèlanTlar kurup sonu¥lar
esneTmemeye dikkaT edilmelidir

4.4.2 =[h_ X_bZ_h_c
KaTlmClar Tepkileri ve davranëlar yoluyla Her gàn sàrekli olarak geri Bildirimde Bulunurlar
"ir eylem önerildièi Zamanki Tepkileri, dikkaT dàZeyleri, sorduklar sorularn Tàrleri, Zamannda
m geldikleri yoksa ge¥ mi kaldklar giBi dikkaTli Bir eèiTmenin iZleyeBileCeèi sàrekli Bir gösTer
ge akë Bulunur 'eri Bildirimde Bulunmak, geri Bildirimi almak ve deèerlendirmek Her eèiTmen
i¥in daimi Bir gereklilikTir «nemi sadeCe eèiTmenler ve kaTlmClar arasnda Belli iliëkiler kurma
sndan deèil, kaTlmClar aras öèrenmeyi Beslemesinden de kaynaklanr 'eri Bildirimde Bulu
nulduèu Her seFerinde koëup derinlemesine Bir ekip ToplanTs yapmaya gerek yokTur, anCak göZ
lerini ve kulaklarn ve de kalBini iyiCe a¥k TuTaBilmek ve gördàèà, duyduèu ve HisseTTièine
uygun ëekilde davranaBilmek Her eèiTmenin kendisine kalmëTr 'eri Bildirimde Bulunmak ve
geri Bildirimi almak iki kiëi arasndaki öZel Bir ileTiëim ëeklidir %leëTiriyi ve dayanëmay i¥erir ve
kiëiler arasndaki ileTiëimin yeTersiZlièiyle uèraëmak Hassas Bir konudur "u nedenle, kaFa karë
Tran alanlar snrlamak veya göràëTen öTeye giTmeyen ëeylerin paylaëlmasn engellemek i¥in
neT ileTiëim ilkeleri àZerinde anlaëma saèlanmaldr Aëaèdakiler ayrnTl Bir geri Bildirim usulà
ve kullanël geri Bildirimde Bulunmak i¥in adm adm Bir reHBer niTelièindedir
AdÐm 1 K LÐye LÐnin eylemlerinden (davran{lar{ndanÁ ald{{ iõlenim akk{nda _ilgi verir.
AdÐm 2 K LÐnin davran{lar{n{n K üõerinde yaratt{{ tepkileri tari eder.
AdÐm 3 K göõlemlerinin doru olup olmad{{n{ netletirir.
AdÐm 4 L al{nan geri _ildirime tepki verir (teriie _al{Á.
=[h_X_bZ_h_c_WbWda_Å___ddej0 Geri _ildirimi yorum yapmadan dinleyin Sadeie dinleyin, olduu gi_i
ka_ul edin ve gerekiyorsa _elirli noktalar{ netletirin. (emen tart{maya girmek veya tepki göstermek
amaia uygun deildir.

GER¹ B¹-D¹R¹M NAS*- O-MA-*

NE Se:-ENMEME-¹

NE Se:-ENME-¹

Betimleyiii

ÏBu kötüÐveya ÏBu iyiÐ

Ï?ol oynarken yüksek sesle konuman
_eni strese soktuÐ.

Bir eyin iyi veya kötü olduunu
söylemeyin, _öyle _ir yarg{n{n kriterleri
öõneldir ve _akalar{ _unu arkl{
okuya_ilir.
Somut
Uygun

ÏBask{ns{nÐ

Sadeie ne olduunu ve o an ne issettiiniõi tari edin. Al{nan geri _ildirimle
ne yapaia{n{n karar{n{ o kiiye _{rak{n.

Larars{õd{r ve tart{ma yarat{r.

ÏBiõ kararlar al{rken, senden ald{{m
iõlenim.Ð

Geri _ildirim u deildir:

Geri _ildirim udur:

ÏSenden yapman{ istediimÐ (_enim
itiyaçlar{mÁ

ÏSenin itiyai{n olarak gördüümÐ

Kullan{l{

Eer _ir insan{n deitiremeyeiei _ir ey söõ konusuysa, _undan _asetmeyin.

stenilir

Geri _ildirim, geri _ildirimi alan _unu istedii õaman, daa etkindir.
Baõ{ insanlar içinse aniak o õaman ie yarar.

oru õamanda

5la_iliyorsa, geri _ildirim iõlenimi edinmenin emen sonras{nda verilmelidir.

Aç{k

ier kiiye (geri _ildirimi alanÁ ne söylemek istediiniõi anlay{p anlamad{{n{
sorun.
4#3 KaTlmC 2aporundan, 1997
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Dü»ünmeniz imin zneriler
Bir _akas{na geri _ildirimde _ulunduunuõ son seeri at{rlay{n.
1. Lukar{da sunulan usul ve ilkelerle ilikisi neydiÉ
Bir _akas{ndan geri _ildirim ald{{n{õ son seeri düünün.
2. 5ndan _unu istemi miydiniõÉ
3. Lukar{daki kurallar epey kat{. Geri _ildirimlerin yarg{ içermemesi gerektiine kat{l{yor musunuõÉ Bu
gerçekten olanakl{ m{É

Geri bildirim imin uygulama egzersizi
1÷-15 kat{l{mi{dan oluan gruplar için uygundur. Eer gru_unuõ daa _üyükse, alt gruplara _öle_ilirsiniõ. Bu egõersiõ kat{l{mi{lar{n aliaõ{rda _ir_irlerini tan{malar{ durumunda daa iyi sonuç verir.
1. Geri _ildirimde _ulunma kurallar{n{ (yukar{daki ekliyle _ir _as{l{ metin alindeÁ da{t{n.
2. Kat{l{mi{lardan _ir daire oluturmalar{n{ isteyin. Eitmen de daireye kat{lmal{d{r.
3. Kat{l{mi{lara er _irinin (domino talar{ gi_iÁ sollar{nda duran kat{l{mi{ akk{nda olumlu geri _ildirimde _ulunaiaklar{n{ söyleyin. Konu olarak seminerde geçen son günlerden uygun _ulduklar{ erangi _irini seçe_ilirler.
4. Eitmen solundaki kat{l{mi{ akk{nda olumlu geri _ildirimde _ulunur. Kat{l{mi{ geri _ildirim döngüsünü sürdürür.
5. Eitmen sadeie söylenenlerin yarg{ içermesi durumunda müdaale eder ve _unun daa uygun _ir
geri _ildirim olarak yeniden iade edilmesine yard{mi{ olur.
6. aire tamamland{{nda, eitmen kat{l{mi{lardan ayn{ egõersiõi, _u seer olumsuõ geri _ildirimde
_ulunarak tekrarlamalar{n{ ister.
7. Baka _ir seçenek kat{l{mi{lardan egõersiõi _ir dea daa tekrarlamalar{n{ istemektir, ama _u seer
yanlar{ndaki kii akk{nda yarg{da _ulunurlar. Bu olumlu veya olumsuõ yarg{ ola_ilir.
8. Tart{ma k{sm{nda eitmen kat{l{mi{lara (olumlu ve olumsuõÁ geri _ildirimde _ulunurken ve kendi
davran{lar{na ilikin _ir yarg{y{ dinlediklerinde kendilerini nas{l issettiklerini sorarÉ 5nlara _elirli
ilkelere saip _ir geri _ildirim usulünü uygulamada nas{l _ulduklar{n{ sorun.

4.4.) AebWobWÅjÚhcW 8[Y[h_b[h_
9ENI BAëLKLAR SUNMAK
9eni Bir Baëlè sirk TakTiklerine veya anlamsZ CamBaZlklara giriëmeden, uygun ve ilgi ¥ekiCi Bir
ëekilde sunmak yeni Bir oTuruma olan merak ve moTivasyonu arTrr 9eni Bir yol BulmakTa siZi
snrlayan Tek ëey kendi HayalgàCànàZ ve BaZ yönTemsel kriTerlerdir "ir sunuë ëunlar i¥ermeli
dir
s Kiëileri yeni Bir konuya enTelekTàel olarak ve HaTTa duygusal olarak HaZrlayn
s AyrnTlara girmeden veya ulaëlaCak sonu¥lara iliëkin TaHminlerde Bulunmadan, srada neler
olduèu konusunda kaTlmClar yönlendirin
s :aman uygun Bir ëekilde ayarlayn n %èiTim oTurumunun veya Baëlèn önemi ve karmaëkl
èna Baèl olarak en FaZla 30 dakikalk Bir sàre önerilir
s (arekeTe ge¥irin ve moTive edin

108

%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

'ENEL OTURUMLAR YÚNETMEK
'enel oTurumlar önemli ve ypraTCdr
«nemlidir

Bilgilendirme ve sorgulama sàresi i¥in
eèiTim programnn organiZasyonu Hakknda Bilgi vermek i¥in
sonu¥lar Tàm grupla paylaëmak i¥in
kaTlmClarn kendilerini Bir grup olarak deneyimlemeleri i¥in

9praTCdr

kaTlm dàëàk dàZeyde olduèunda
yorumlamalara, Bàyàk daireye ve HavasZlèa raèmen konsanTrasyon ve disiplin
gerekTirdièinden

"u, eèiTmenin Bireylerin iHTiya¥lar, gruBun iHTiya¥lar ve eèiTim sàreCi arasnda Bir denge kur
mas gerekTièi anlamna gelir Kendi ileTiëimsel konumunun, gruBun enerJisinin ve genel oTuru
mun uZunluèunun ayrdnda olmaldr "ir ekiple ¥alëmak Herkesin HayaTn kolaylaëTrr, ¥àn
kà eèer Baèlama uygunsa kaTlmClar daHil, ekip i¥inde yöneTiCi kolTuèu dönàëàmlà olarak de
èiëeBilir /Turum yöneTiCilièinde ekip olarak da ¥alëlaBilir "ir kolaylaëTrC i¥erikTen, Bir dièeri
TarTëma sàreCinden sorumlu olur "u eë kolaylaëTrma i¥erik kolaylaëTrCs ile Bir kaTlmC ara
snda ¥aTëma olmas durumunda Faydaldr sàre¥ kolaylaëTrCs konuyu Toparlamaya odaklan
dèndan gruBu sorunun ¥öZàmàne yönlendireBilir
(er oTurum yöneTiCisinin veBa giBi ka¥mas gereken BaZ ölàmCàl gànaHlar
s

9eTerinCe HaZrlkl olmamak ve TarTëmada yanlë sorular sormak

s

KaTlmClarn kiëisel duygular àZerinde FaZla durmak

s

0aTronluk Taslamak, HerHalde ne anlama geldièini BiliyorsunuZdur

s

4eknik Terimler kullanmak

s

Söylenenleri kendi gàndemini kaBul eTTireCek ëekilde yorumlamak, Bir gàndemi Zorla kaBul
eTTirmek

s

"ir kiëiyle diyaloèa girmek, Belirli BaZ konuëmaClar dièerlerine kyasla kayrmak

s

Sàrekli kà¥àk vaaZlar vermek veya genel olarak ¥ok konuëmak

s

$inlememek ve ¥ok konuëmak

s

Sàreyi ve enerJi dàZeylerini Takip eTmemek

s

9anlë Bir öZeT sunmak veya oTurumu Hi¥ öZeTlememek
,isTe 4)# 2000, s 39’dan alnTlanmëTr

CanlÐ bir tartÐ»mayÐ nasÐl yznetmeliÜÜ
Bir oturumu yönetmenin insana kendini tam olarak _ir diçi gi_i issettirmemesi er õaman arikad{r,
aniak _aõ{ õamanlar tart{ma çok araretlene_ilir ve erkes ayn{ anda konumak ister (ve yorum
yap{lamaõ ale gelirÁ.
Böyle _ir senaryoda _ir konuma usulü veya ritüeli önermek aydal{d{r.
AedkÅcWkXkÂkEskiden Amerikan yerlilerinie kullan{l{rd{, çu_uk sadeie ve sadeie onu tutan kiiye
konuma ans{ verir. Konumai{dan konumai{ya geçirilir.
KWdc_ahe\edKonuma çu_uu yerine renkli _ir kuyruu olan _ir top kullan{la_ilir. En önemli avanta {
_ir taratan _ir taraa at{la_ilmesidir ve _unu çu_ukla yapmak kadar õarar{ da olmaõ.
AedkÅcWYÚb_ij[i_Sürekli _ir konumai{ ak{{ varsa aydal{d{r, ola_iliyorsa ilgisiõ tart{malar{ önlemek için
listeyi 5 kiiyle k{s{tlay{n.
Tüm _u yöntemler, eer gerekiyorsa, konuma sürelerini s{n{rland{rman{õa olanak tan{r.
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,atÐlÐmÐ te»vik etmek
«ZGàRLàK BIR AèACN TEPESINDE OTURMAK DEèILDIR ÚZGàRLàK BIR KURT SINEèI GIBI U¥MAK DEèILDIR ÚZGàRLàK KATLMDR
''ABER éTALYANëARKC BESTECI
&arkl eèiTim yönTemleri ve TarZlar Hakkndaki Bu TarTëmalarda, yapTèmZ Tàm se¥imlerin daHa
sonra eèiTim srasnda HayaTa ge¥irilmesine kiëiliklerimiZin araClk eTTièini aklda TuTmak Fayda
ldr 4àm Bu kolaylaëTrClk praTiklerinde kaTlm Teëvik eTmek Temel Bir gereklilikTir "unu yap
mann HaZr Bir Formàlà yokTur, sergilenen Tavrlarla, kullanlan Beden diliyle ve ne kadar doèal
olaBildièimiZle iliëkilidir KaTlm Teëvik eTmek, kaTlmClara varolaBileCekleri raHaT Bir orTam ya
raTaBilmeye Baèldr

4.4.4 Ieh]kbWcW
(er eTkinlièin sonunda, sra eèiTmen i¥in en önemli iëe gelir sorgulama "u olmaksZn oTurum
TamamlanmamëTr ve oTurumun sonu¥lar kaFa karëklè ve Bàyàk olaslkla önyarg yaraTmë
Tr Sorgulama, ne öèrendiklerini Toparlama ve Buna odaklanma amaCyla eèiTmenlerin kaTlmC
larla BirlikTe Bir deneyimi analiZ eTTièi andr "ir adm geriye gidip, eèiTimin ama¥larnn göZden
ge¥irildièi ve deneyimsel unsura iliëkin Fikirlerin, sapTamalarn ve sorularn orTaya aTlmasna Za
man HarCandè Bölàmdàr KsaCas, Bir kiëinin elini TuTup, onu deneyiminin i¥inde geZdirmek ve
durup öèrendiklerini Toplamak giBidir
Sorgulama genellikle BirBirleriyle iliëkili Bir diZi soru àZerine kuruludur "u sorular "ölàm 3Te
TarTëlan öèrenme döngàlerine karëlk geleCek ëekilde deneyimden soyuT Fikirlere ve oradan yi
ne deneyime dönerek ilerler
s

êimdi nasl HissediyorsunuZ

s

%Tkinlièin Baëndan Beri deèiëen Bir ëey oldu mu .eden oldu .eden olmad

s

.e öèrendiniZ

s

.eyi anlamadnZ veya BeèenmediniZ

s

"unun x durumuyla ilgisi var m

s

%èer Bunu Tekrar yapaCak olsaydnZ, neyi Farkl yapardnZ

%èer siHirli Bir sorgulama ilkesi varsa, o da, öZellikle soyuT veya kuramsal malZemelerle BaèlanT
kurarken veya Bunlar öZeTlerken, ne olduèu Hakknda Fikir BelirTirken, Her Zaman somuT olay
lara reFeransTa BulunmakTr %èer aBarTlrsa sorgulama anlamn kayBeder 2 dakikalk Bir enerJi
arTTrC egZersiZin 10 dakika sorgulanmas pek de gerekmeZ %Tkinlik srasndaki ¥ok önemli oTu
rumlar ve Temel eTkinlikler i¥in Böylesi Bir sàre¥ gerekir ¥ànkà kaTlmClarn ne deneyimledikle
rine odaklanmalarna ve Farkl program unsurlaryla eèiTim sTraTeJisi arasnda Baèlar kurmalar
na yardmC olur

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
h Genellikle angi etkinlikler için sorgulamay{ öngörüyorsunuõÉ
h (angi sorular{ soruyorsunuõÉ NedenÉ
h Sorgulamalar{n{õ nas{l gelitirile_ilirÉ

4.4.5 PWcWd Od[j_c_
3ORUNUMUZ YETERINCE ZAMAN OLMAMAS DEèIL DOèRU ëEKILDE KULLANMADèMZ ZAMANDR
3ENECA
%èer Hi¥ Zaman olmasa, o Zaman Her ëey i¥in ZamannZ olur Asla aCele i¥inde olmaZsnZ 'er
¥ek öZgàrlàk Budur
!MERIKAN9ERLILERININÚZDEYIëI
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"u öZdeyiëler Farkl kàlTàrel ve Zamansal anlayëlar yansTsa da, BiZe görànàrde BasiT Bir Zaman
anlayënn eèiTim srasnda veya ekip i¥inde yaëanaBileCek korkun¥ Bir @kàlTàr ¥aTëmas i¥in Te
mel oluëTuraBileCeèini HaTrlaTrlar KàlTàrle öèrenilmië Zaman kavram Hakknda Bir TarTëma i¥in
KàlTàrleraras «èRENME %èITIM +LAVUZUna ve BenZer Bir TarTëmayla @Zaman @HrsZlar konusunda
«RGàT 'ELIëIMI %èITIM +LAVUZU s 29a BaknZ  Amerikan yerlilerinin öZdeyiëi daHa ruHani olana
n Bir sàre¥ olarak Zamana n odaklanrken, SeneCa ië ve HedeF doèrulTusunda Bir Bakë a¥snn alT
n ¥iZmekTedir 0erFormans gösTermek ve HedeFlere ulaëmak ëeklindeki kàlTàrel yàkàmlàlàklerin
Temel deèerler Haline geldièi sanayileëmië Toplumlarda Bu ikinCi Bakë a¥s olaèanlaëmëTr 'àn
Cel kuramlar ayrCa kàreselleëmenin, Zaman ve mekÊn skëTrarak, Zamana BakëmZ Bir keZ da
Ha deèiëTirdièini iddia ediyor :amana iliëkin Bu ilgin¥ TarTëmalara raèmen, gen¥lik eèiTimleri, ka
TlmClarn normal ¥evrelerindeki perFormanslarn geliëTirmelerini saèlayaCak olan eèiTim HedeFle
rine ulaëmak a¥sndan Bàyàk olaslkla SeneCannkine BenZer Bir anlayëa Baèl kalaCakTr "u ne
denle, ZamanmZ olduk¥a konTrollà Bi¥imde kullanmalyZ ki Bu da daHil olan Herkesin Zamanla
maya Belli Bir öl¥àde sayg gösTermesini gerekTiriyor "u iHTiya¥ en BaëTan a¥k Bir ëekilde iFade
edilmelidir %kip ayrCa poTansiyel Bir sorun alan olarak Zamana iliëkin Bir sTraTeJi HaZrlayaBilir
Aëaèda eèiTimin Hem HaZrlk Hem de uygulama aëamasyla ilgili olarak, Zaman Basksn aZalTa
rak eèiTim HayaTn kolaylaëTraCak Birka¥ öneri yer almakTadr
(AZRLK SRASNDA
s

(er dakikann planlandè Bir program oluëTurmayn "aZen daHa aZ daHa iyidirå "elirli BaZ
öèrenme TarZlarnn daHa FaZla yaplandrlmë Bir program gerekTirdièi doèrudur, o yàZden
Bir denge kurun

s

&ormel programa veya iëe yönelik ve enFormel Boë Zaman veya eèlenCe, ama yine de sàre
Ce yönelik Zaman arasnda Bir denge Bulmaya ¥alën %nFormel Zaman insanlara kiëisel de
neyimlerini paylaëma, raHaT Bir orTamda göràëme olanaè verir ve grup inëas sàreCiyle enFor
mel öèrenmeyi desTekler

s

KaTlmClar TaraFndan önerileBileCek, planlanmamë eTkinlikler ve konular i¥in Zaman ayrn

s

'ànlàk ekip ToplanTlarn gruBun siZe en aZ iHTiya¥ duyaBileCeèi Zamanlarda ger¥ekleëeCek
ëekilde ayarlayn

s

$aHa önCe deneyimlemië olduèunuZ yönTemleri kullanmak siZe Zamann kullanm a¥sn
dan Bir Fikir vereBilir, FakaT Bu karar alrken en önemli eTken deèildir

s

Akëam eTkinliklerinin erTesi saBaHki programa Zarar vermemesine dikkaT edin

s

SadeCe raHaTlamak veya uyumak i¥in grupTan ayr kalaBileCeèiniZ Boë Zamanlar i¥in de alan
ayrn ayrCa BkZ 125 

%èITIM SRASNDA
s

0rogramda deèiëiklikler yaparken veya ¥aTëma ¥öZàmà i¥in programdan Bir ëeyler ¥karr
ken yukardaki nokTalar aklnZda TuTun

s

%èiTimler srasnda aëaèdaki @Zaman eëkiyalarna dikkaT edin
n %gZersiZler srasnda 'öZden ge¥irmeler veya sorgulamalar, oda deèiëiklikleri, HaZrlklar
ve sunumlar
n :iyareTler ve alan geZileri i¥in ulaëTrma
n 9emekler, öZellikle lokanTada yenilenler

s

"ir Zaman snr koyarken, asla h'rup ¥alëmas i¥in 20 dakikanZ varv demeyin ger¥ek Zama
n kullanarak h'enel oTurum i¥in yeniden saaT à¥Te BuluëaCaèZv ëeklinde iFade edin

:Ådc[d_p __d d[h_b[h
h Kendi kültürünüõdeÜortam{n{õda õaman anlay{{ nas{ld{rÉ
h Bir arkada{n{õla saat akam _ete _uluaiaksan{õ, siõe göre ka_ul edile_ilir geiikme süresi nedirÉ
h Akam saat _ete _ir i toplant{s{na kat{laiaksan{õ, siõe göre ka_ul edile_ilir geiikme süresi nedirÉ
h Ne tür _ir program{ terii edersiniõ, dakika dakika planlanm{ m{ yoksa sadeie genel olarak m{ planlanm{É NedenÉ
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. E¸itimden Sonra
%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

.1. AktarÐm ve bo¸altma E¸itim sonumlarÐ nasÐl
kullanÐlmalÐ ve nasÐl ta»ÐnmalÐ
“"ÚYLECE YOLCULUK SONA ERDI VE BEN YINE BAëLADèM YERE GELDIM DENEYIMLERLE ZENGINLEëMIë VE ¥OèU
PATLAMë KANAATLE YOKSULLAëMë BIR HALDE BIR SàRà ¥àRàMàë KESINLIKLERLE àNKà KANAATLER VE KESINLIKLER CEHALETIN SONU¥LARDR (ER ZAMAN HAKL OLDUKLARN DàëàNENLER VE KENDI FIKIRLERINE ¥OK
FAZLA ÚNEM ATFEDENLER EVDE OTURMALDR "IR KIëI YOLCULUK EDERKEN KANAATLER TPK MANZARALAR GIBI
KOLAYCA UNUTULUR AMA MANZARALARDAN FARKL OLARAK YERLERINE KOLAYCA YENILERI GE¥MEZ”
!LDOUS(UXLEY, *esTing 0ilaTe
Avrupa gen¥lik eèiTimi programlarnn ana ama¥larndan Biri, giTgide daHa ¥ok gen¥ insan, ken
di uluslararas örgàTlerinin ve aèlarnn poTansiyellerini ve BaèlanTlarn kullanarak uluslararas
iëBirlièinde Bulunmalar i¥in HarekeTe ge¥irmek ve onlara gerekli donanm saèlamakTr "aëka
Bir ama¥ ise ulusal veya yerel örgàTlerden, HiZmeTlerden veya gruplardan uygulamaClarn, yurT
dënda kaFa dengi orTaklarla iëBirlikleri inëa ederek, kendi ¥alëmalarna Bir Avrupa BoyuTu kaT
malarna yardmC olmakTr 9ine, Bir Baëka ama¥ da gen¥lik ¥alëanlarna ve gen¥lik liderlerine
kendi Topluluklarnda ve àlkelerinde karë karëya geldikleri ¥okkàlTàrlà ¥evrelerin ger¥ekleriy
le ve Zorluklaryla daHa iyi Baëa ¥kmalarn saèlayaCak ara¥lar kaZandrmakTr "aZ eèiTim kurs
lar kaTlmClarna Belirli proJeleri uygulamaya yönelik Bilgi ve BeCerileri saèlamaya odaklanr
ken, BaZlar da daHa genel olarak gen¥ insanlara uluslararas veya kàlTàrleraras orTamlarda
gen¥lik proJeleri veya konu Temelli ¥alëmalar dàZenlemelerine yardmC olmay ama¥lar
"ir eèiTim kursunun odaè veya Temas ne olursa olsun, kaTlmClardan evlerine döndàklerinde
eyleme ge¥meleri Beklenir Sàrekli olarak sorulan Bir soru kaTlmClarn eèiTim kurslarndan elde
eTTikleri öèrenme deneyimlerini kendi ¥alëma orTamlarnda kullanmalarnn ve yaygnlaëTrmala
rnn en iyi ëekilde nasl saèlanaBileCeèidir "ir eèiTim srasnda elde edilen Bilgi ve BeCerilerin
kendi orTamnda kullanmna genellikle @akTarm denir "ilgi ve BeCerileri Baëkalarna ve proJelere
Taëmak sklkla @¥oèalTma olarak isimlendirilir «èrenme deneyimleri Belirli Bir eèiTim eTkinlièi
nin kendine öZgà ¥er¥evesinde edinildièinden, Bu orTam paylaëmak ve Farkl ger¥ekliklerin Tek
rar yaraTlmas i¥in anCak Belli @anlar yaraTaBilir AkTarm ve ¥oèalTma, öZellikle uluslararas eèiTim
eTkinlikleri i¥in olduk¥a Zorlu Bir konudur, anCak Bu görev Her eèiTim i¥in Temel niTelikTedir
AkTarm konusu Avrupa eèiTim programlarnn @¥arpanlarla ¥alëmaya nasl önCelik verdikleri
dikkaTe alndènda öZellikle önemli Hale gelir "u kelime kendi eèiTim deneyimlerini gerek ken
di örgàTleri veya HiZmeTleri olsun, gerek gen¥lik gruplar veya proJeleri olsun, kendi ¥alëma or
Tamlarna yaymalarna olanak veren konumlarda ¥alëan kiëileri Tanmlar %èiTimden sadeCe Bu
na kaTlan kiëiler yararlanmamal, Bu yarar Bu kiëilerden dièer gen¥ insanlara da Taënmaldr

.2 bo¸altma GÐrsatlar neler
h"u kurs moTivasyonumu arTrd ¥ànkà Baëkalarn da BenZer HedeFlerin HarekeTe ge¥irdièini Bi
liyorum, HalBuki Benim örgàTàmàn odaènda yerel eTkinlikler varv
h"u kurs Bir uluslararas proJeyi Tam anlamyla àsTleneBileCeèime ve geliëTireBileCeèime olan gà
venimi arTrdv
+ATLMCLAR !VRUPA-!KDENIZ éëBIRLIèI %èITIM +URSU 3TRASBOURG 
"ir eèiTim kursu sonrasnda öèrenme sàre¥lerini deèerlendirmeleri isTendièinde, kaTlmClar sk
lkla eèiTimin uluslararas gen¥lik ¥alëmalarna yönelik moTivasyonlarn ne kadar arTrdèn iFa
de ederler KaTlmClarn moTivasyonunu ve kendi kaBiliyeTlerine olan gàvenlerini arTrmak ¥o
èu uluslararas eèiTim eTkinlièinin ana sonu¥larndan Biridir ve eèer doèru yönlendirilir ve des
Teklenirse, kaTlm sonrasnda iZleme eylemlerini Teëvik eTmekTe gà¥là Bir eTkendir
5luslararas gen¥lik ¥alëmalarna daHa gà¥là Bir ëekilde daHil olmak elBeTTe önemli Bir ¥arpan
eTkisidir, anCak uluslararas deneyimin yararlarn akranlara, örgàTe ve Halka Taëmak i¥in yerel
dàZeyde iZleme eylemleri de ger¥ekleëmelidir "ir eèiTim deneyimi Farkl ëekillerde ¥oèalTlaBilir
ve Farkl eylem dàZeylerini i¥ereBilir
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barpan bo¸altan türü

ernekler

Eylem
Bir eitim kursunu taki_en
eitim ç{kt{lar{n{n _ir _ölümünü
kendi çevreniõ içinde kullanmak
ve oraya ta{mak için eyleme
geçmek

- Örgütünüõe eitim ve ç{kt{lar{ akk{nda _ilgi vermek.
- Güçlenen kiisel güveniniõi ve motivasyonunuõu kendi
örgütünüõe, iõmetiniõe, gru_unuõa ve pro eniõe yeni kirler
sunmak için kullanmak.
- Eitim s{ras{nda deneyimlediiniõ _aõ{ yöntemleri kendi
ortam{n{õda kendi gençlik gru_unuõ içinde kullanmak.
- Bir kurs raporu varsa, _unu etraa ulat{rmak ve _ir kaynak olarak
kullan{m{ akk{nda atölyeler düõenlemek.

Aktzrler
Baka insanlar{n eitim
kursundan elde edilen
deneyimleri kullanmalar{n{
salamak

- Kendi etra{n{õdaki dier gençlik liderleri için _ir atölye
düõenleyerek eitim s{ras{nda kullan{lan _ir simülasyon oyununu
kullanmak ve i arkadalar{n{õla _unu kendi çal{malar{n{õda nas{l
kullana_ileieiniõi tart{mak.
- Kendi alan{n{õdaki gençlik liderlerini ve gençlik çal{anlar{n{
_ir toplant{ya davet edip eitim s{ras{nda örendiiniõ
on programlar{ akk{nda _ilgi vermek. Bu _ilgiyi nas{l
yayg{nlat{ra_ileieiniõi ve kullana_ileieiniõi tart{mak.
-  arkadalar{n{õ{ veya kendi gru_unuõ içindeki genç insanlar{
eitim s{ras{nda örenmi olduunuõ _aõ{ _eieriler konusunda
eitmek (örnein, _ir uluslararas{ pro enin aõ{rlanmas{ ve
yönetilmesiÁ.

ProKe
Eitimin deneyimlerini
eitimden sonra (siõin
kat{l{m{n{õla veya siõin
kat{l{m{n{õ olmadanÁ uygulanan
_ir pro e gelitirerek ta{mak

Model
Eitim s{ras{nda deneyimlenen
veya gelitirilen etkinlik
modellerini kullanarak yeni
etkinlikler düõenlemek

¹zleme
Eitim kursu s{ras{nda gelitirilen
projeler veya eylemler veya
örenilen yöntemler eitim
sonras{nda kullan{l{r ve yeni
projeler, eylemler, yöntemler
ve _enõerleri için yeni kirlerin
ortaya ç{kmas{na yol açar.
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- Eitim s{ras{nda gelitirilmi ve _ir olas{l{kla dier kurs
kat{l{mi{lar{n{n da dail olduu _elirli _ir pro eyi eitim kursu
sonras{nda uygulamaya koymak (gençlik deiimi, çal{ma kamp{,
seminer, gönüllü iõmet pro esi gi_iÁ.
- Kendiniõ tamamlayamayaiak olsan{õ _ile, eitim s{ras{nda
gelitirdiiniõ _ir pro eyi örgütünüõe sunmak. Belki _ir _akas{
_unu üstlenir ve uygulamaya geçirir.
- Eitimdeki _elirli _ir yöntemi veya eitim kursunun tamam{n{
kendi ortam{n{õda kullan{la_ileiek ekilde uyarlamak, atta _elki
de yay{nlay{p da{tmak. Böyleie yöntemi veya kursu _aka insanlar
da kullana_ilir.
- Eitim kursunu taki_en, örgüt için ilk dea _ir gençlik deiimi
düõenlemek. Ayn{ modeli kullanarak ve _u dönem içinde edinilen
deneyim ve uõmanl{{ temel alarak _ir y{l sonra _ir gençlik
deiimi daa düõenlenir.
- Eitim sonras{nda _ir gençlik deiimi düõenledikten sonra,
kat{l{mi{ iki örgüt _ir_irlerini daa iyi tan{y{p _ir_irlerinin
deneyimlerinden yararlanmalar{ için gönüllü deiimi yapmay{
kararlat{r{rlar.
- Etra{n{õdaki insanlar{ eitim s{ras{nda örendiiniõ on
programlar{ akk{ndaki _ir _ilgilendirme gününe davet ettikten
sonra, _aõ{ kiiler _irlikte çal{t{klar{ _aka _ir topluluk için _una
_enõer _aka _ir _ilgilendirme günü düõenlemeye karar verirler.
Baõ{ kiilerse _ir proje için _avuru yapmaya karar verirler.

%èITIMIN4EMELLERI
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.3 Bir e¸itim kursu sÐrasÐnda katÐlÐmcÐlarÐ aktarÐm ve
mo¸altmaya IazÐrlamak
hKurs daHa önCe Hi¥ Bu kadar yakn ve ulaëlaBilir HisseTmedièim FrsaTlar konusunda kaFam
a¥Tv
h"u Birka¥ gàn i¥erisinde Benim i¥in ne kadar ¥ok ëeyin deèiëTièini öZeTlemek neredeyse ola
naksZxv
+ATLMCLAR !VRUPA-!KDENIZ éëBIRLIèI %èITIM +URSU 3TRASBOURG 
5luslararas eèiTim eTkinliklerinin gà¥là eTkilerinden Biri, duygusal a¥dan olduk¥a yoèun dene
yimler olmalardr "u yoèunluèu yaraTan konaklama orTam, grup sàreCi ve Bu Tàr eTkinliklerin
i¥erièi ve yönTemleridir ve kaTlma, akTiF ëekilde daHil olmaya, dàëànCe ve duygularn paylaël
masna, yaparak öèrenmeye, grup ¥alëmasna ve kàlTàrleraras öèrenmeye odaklanlr 9oèun
grup dinamièinin yaraTlmas ve kolaylaëTrlmas, gruBu Bir öèrenme kaynaè olarak kullanan ve
kàlTàrleraras öèrenme sàreCini geniëleTen Bir eèiTim yaklaëmdr "aëka Bir unsur Avrupann
Farkl yerlerinden gelen kaFa dengi ve BenZer gàdàleri olan kiëilerle ksa Bir sàre i¥in karëlaëp
BirlikTe yaëamann ve daHa sonra daèlmann geTirdièi HeyeCandr "ir HaFTalk Bir eèiTim kursu
nun sonrasnda, eve dönmek ve dièerlerini Brakmak genellikle kaTlmClara Zor gelir KaFalar ve
kalpler gà¥là yeni iZlenimlerle, inan¥larla dolmuëTur kanaaTlere meydan okunmuë ve kanaaTler
sarslmëTr, Bir¥ok yeni Fikirle karëlaëlmë ve Bunlar sànger giBi emilmiëTir KaTlmClarn genel
likle kendi orTamlarna döndàklerinde dièer insanlarn yaëadklar deneyimleri anlamalarn na
sl saèlayaCaklarn merak eTmeleri ëaërTC deèildir
%èiTim kurslarnn sonunda kaTlmClar sklkla kendi orTamlarnda Zorluklarla karëlaëmay Bek
lediklerini iFade ederler
h"u Bilgiyi örgàTàmàn dièer àyeleriyle nasl paylaëaCaèm ve BeCerileri, Bilgileri, moTivasyonu ve
ëevki örgàTàmdeki ië arkadaëlarma nasl TaëyaCaèm Benim i¥in Cevaplanmas gereken Bir soruv
h/rTaklarm arasnda moTive olan insanlar nasl BelirleyeBilirimv
h«rgàTàmàn yöneTiCisini proJemdeki deèiëiklikleri kaBul eTmesi i¥in ikna eTmek ve proJe i¥in
àsTlerimden desTek almak Benim i¥in gà¥ olaCakv
héë arkadaëlarm proJedeki deèiëikliklerin yararl ve gerekli olduèuna nasl ikna edeCeèimi Bil
mem gerekiyorv
h«rgàTàmde yalnZ HisseTmekTen korkuyorumv
h0roJeyi uygulamak i¥in Teknik desTeèe, eèiTmenlerin yardmna iHTiyaCm olaCakv
+ATLMCLAR !VRUPA-!KDENIZ éëBIRLIèI %èITIM +URSU 3TRASBOURG 
"u Tàr eèiTim orTamlarnn duygusal Zorluklarnn Farknda olduklar dàëànàldàèànde, eèiTmen
ler i¥in sorun, kaTlmClarn ger¥eklikleriyle eèiTim orTamnn ger¥ekleri arasndaki mesaFeyi ve
HaTTa ¥aTëmay yumuëaTaBileCek Bir kapanë nasl yöneTeCekleridir «nemli Bir unsur eèiTimin
Farkl aëamalarnda kaTlmClarn kendi ¥evrelerine sàrekli olarak dikkaT ¥ekmekTir KaTlmCla
rn ¥alëma orTamlarna ve ¥evrelerine iliëkin somuT BaèlanTlar Tasarlamak eèiTimin HaZrlk aëa
mas kadar, uygulama, deèerlendirme ve iZleme aëamalar i¥in de önemli Bir unsurdur
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Üzerinde dü»ünün
>WpÚhbÚaWÅWcWiÚ
h

(aõ{rl{k s{ras{nda kat{l{mi{lar{ düünün: Eitimle ilgili itiyaçlar{, motivasyonlar{, ilgi alanlar{, _eklentileri ve korkular{ nelerÉ Eitimin deneyimlerini nas{l kullanmay{ umuyorlarÉ Bavuru ormuna _unlarla ilgili sorular dail ede_ilir veya seminerin _a{nda ele ala_ilirsiniõ (kat{l{mi{ prolleri akk{nda
3.4.5Ðe, genel olarak program planlamas{ akk{nda _ölüm 3.5Ðe _ak{n{õÁ.

h

Kat{l{mi{lar{n örgütlerini aõ{rl{klara dail edin: lgili örgüt veya iõmetin kat{l{mi{n{n eitime
kat{ld{{n{ _ildiinden ve destek olmaya istekli olduundan emin olun. Örgütlerden kat{l{mi{y{ eitime göndermekle ilgili _eklentilerini ve ç{karlar{n{ _elirten _ir destek mektu_u yaõmalar{n{ isteye_ilirsiniõ.

Ko]kbWcWWÅWcWiÚ
=rogram{ kat{l{mi{lar{n _eklentilerini ve itiyaçlar{n{ esa_a kataiak ekilde tasarlay{n. Kat{l{mi{lara
örnein aa{daki yollarla, eitimdeki deneyimlerini kendi ortamlar{na _alamalar{ için {rsatlar yarat{n:
h

Kat{l{mi{lar{n eylemleri kendi _alar{na deneye_ileiekleri akti yöntemler kullanmak.

h

Eitimi kendi çal{malar{ aç{s{ndan aydal{ görüp görmediklerini anlamak amai{yla kat{l{mi{lar{n
düõenli olarak geri _ildirimde _uluna_ileiekleri {rsatlar yaratmak.

h

Kat{l{mi{lara proje gelitirmek, yöntem yaratmak veya uyarlamak, eylem plan{ ç{kartmak gi_i iõleme
etkinlikleri gelitire_ilmeleri için eitim s{ras{nda olanaklar yaratmak (program unsurlar{ akk{nda,
_kõ. 3.5.6Á.

h

Kat{l{mi{lar{n eitimin sonuçlar{n{ kendi ortamlar{nda kullan{p yayg{nlat{rma {rsatlar{ ve kar{laa_ileiekleri güçlükler akk{nda düünüp tart{a_ileiekleri, _ireysel olarak veya küçük gruplarda dan{malar{ için olanaklar yaratmak.

:[Â[hb[dZ_hc[l[_pb[c[WÅWcWiÚ
h

Kat{l{mi{ için eitimin ne kadar yararl{ olduunu deerlendirin, yapa_iliyorsan{õ _unu eitimden
_ir süre sonra yap{n. Kat{l{mi{lar{n örgütlerini _u iin içine nas{l dail ede_ileieiniõi düünün. Eitimden _irkaç ay sonra kat{l{mi{lara ve örgütlere eitimin sonuçlar{n{n o õamana kadar ne ekilde
uygulamaya geçtiini ve örgütün eitimden nas{l _ir yarar salad{{n{ soran _ir deerlendirme ormu
göndere_ilirsiniõ.

h

Eitimden sonra deney aamas{nda, kat{l{mi{lar için, örnein aa{daki yollarla, _ir destek sistemi
yarat{n:
-

Kat{l{mi{lar{n _ir_irleriyle ve eitmenlerle kolayia iletiime geçe_ileiekleri _ir e-posta a{ ya da
_elirli sorular için _ir e-posta att{ kurun. (er _ir eitmen kat{l{mi{lar{n _ir _ölümü için _alant{
kiisi görevi göre_ilir miÉ Bununla ilgili olarak, grup içinde _u olanaklara eriim aç{s{ndan
arkl{l{klar ola_ileieini akl{n{õda _ulundurun.

-

Eitimden _irkaç ay sonra ilk kurs aamas{n{ tart{mak ve deerlendirmek üõere insanlar{ _ir
araya getiren, _ir iõleme ve deerlendirme aamas{n{ da içeren uõun dönemli _ir eitim kursu
oluturun.

(9ehd[bb_"i$'-,#'--½Z[dkoWhbWdcÚÅjÚhÁ
Eitim kursunuõa aktarma ve çoaltma amai{yla angi {rsatlar{ dail ede_ilirsiniõÉ

"ir eèiTim kursu sonrasnda kaTlmClar i¥in desTek yaplar oluëTurmak, ksmen ksa dönemli eT
kinliklerin doèas gereèi, ksmen de uluslararas dàZeyde ileTiëimin yàksek maliyeTleri nedeniy
le, öZellikle uluslararas eèiTim kurslarnn kesinlikle en ZorlayC ve snrl yönàdàr "ununla Bir
likTe, Hem kaTlmClar i¥in kendi orTamlarndaki ger¥eklerle yàZleëmelerini kolaylaëTran Hem de
eèiTimin daHa eTkin olmasn saèlayan ¥alëma olanaklar da vardr AkTarma ve ¥oèalTma gen¥ in
sanlarn gà¥lenen öZgàven ve moTivasyonlarn, edindikleri Bilgi ve BeCerileri, ve uluslararas ve
kàlTàrleraras gen¥lik ¥alëmalarna iliëkin yeni Farkndalklarn ve Fikirlerini kullanmalarn ve
Baëkalarn Bunlardan yararlandrmalarn saèlamann en Temel unsurlardr
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.4 E¸itimin etkisi ,ültürlerarasÐ ve uluslararasÐ
proKeler geli»tirmeye ili»kin uzun dznemli bir e¸itim
kursu sonrasÐnda bazÐ katÐlÐmcÐlarÐn deneyimleri
3EVGILI DOSTLAR
hx %èiTim kursundaki gànlere geri döndàèàmde, Bunun ger¥ekTen yaëadèm en HeyeCan veri
Ci deneyim olduèunu dàëànàyorum 6ar olduklarn Bile Bilmedièim ger¥ekleri, konular ve yer
leri keëFeTTim "aZ a¥lardan kurs göZlerimi a¥T, Bana àZerinde dàëànàleCek yeni Baëlklar verdi,
ama ayn Zamanda i¥imde yeni ilgi alanlar ve yeni proJe Fikirleri de geliëTi &akaT göZlerimi yum
duèumda, en iyi HaTram Hi¥ kuëkusuZ o gànlerde soluduèum Harika kàlTàrleraras aTmosFer
%ve geri dönàp yeniden iëime Baëlamak Benim i¥in kolay olmad, en ¥ok kaZandèm Tàm Bilgi
leri nasl kullanaCaèm konusunda Zorlanyorum, ama kesinlikle söyleyeBilirim ki ¥alëmalarm
ve öZellikle proJelerimin kaliTesi Fayda gördàxv ARPAN  S 
hx STraZBurgdan ayrldkTan sonra Benim i¥in eve geri dönàp ¥alëmaya Baëlamak olduk¥a ga
ripTi, ¥ànkà vardkTan Hemen sonra, eèiTim kursundan önCekiyle ayn kiëi olmadèm Fark eTTim
%TraFmdaki insanlar Beni Zorluklarla yàZleëmië ve geliëmië Buluyorlard 0roJem Hakknda ëevk
doluydum ve yeni Fikirlerimi ië arkadaëlarma anlaTTèmda, onlardan Tam desTek gördàm, Bu da
Beni 'en¥lik "ilgi -erkeZi kurmak konusunda daHa isTekli Hale geTirdi, ¥ànkà ayn HeyeCan on
larn göZlerinde de gördàm AnCak ne yaZk ki yaplmas gereken Baëka iëler vard ve proJemle il
gilenmek i¥in Zaman Bulamadm :aman ge¥Tik¥e, Her ëey sakinleëTi ve daHa FaZla Zaman kayBeT
meden mali desTek aramaya Baëlamaya karar verdimxv ARPAN  S 
hx %èiTim kursu sonrasndaki sàre BoyunCa proJemin iëe yaramadèn anlamam Zor oldu 0roJe
yi ipTal eTmek Zorunda kaldm Kendimi apTal giBi HisseTTim n Bu kadar eèiTim almëTm ve kà¥àk
Bir proJe yàràTmeyi Bile BaëaramamëTm Ama -arT aynda Beklenmedik Bir ëekilde Bir Avrupa
gen¥lik kamp dàZenlemeye ¥alëan Bir grup animaTörle TanëTm, FakaT Avrupal Bir orTaklar yok
Tu ve Hi¥Birinin daHa önCe ¥okTaraFl Bir proJe deneyimi olmamëT "öyleCe BirlikTe ¥alëmaya ka
rar verdik ve Bu ¥alëma ¥ok verimli Bir iëBirlièine dönàëTàxv ARPAN  S 
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Ek 1
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Ekip ¹»birli¸i
"u ankeT ekiBiniZin i¥indeki iëBirlièi dinamiklerini anlamanZa ve eèer isTiyorsanZ deèiëTirmeni
Ze yardmC olaBilir KarëT iFadeler arasnda alT dàZeyli Bir öl¥ek vardr (er ekip àyesi kendi TaH
minine denk gelen sayy yuvarlak i¥ine almaldr
1. &ikirlerim ve önerilerim asla
yeterinie ilgi görmüyor.

1

2

3

4



6

&ikirlerim ve önerilerim er õaman
yeterli ilgiyi görüyor.

2. Ekip liderinin _enim
kirlerimle ilgilendiini
issetmiyorum.

1

2

3

4



6

Ekip liderinin _enim kirlerimle
çok ilgili olduunu issediyorum.

3. Bu ekipte yeterinie iyi _ir
i_irlii yok ve çok aõ makul
anlama salana_iliyor.

1

2

3

4



6

Ekip içinde iyi _ir i_irlii var ve
makul anlamalara var{la_iliyor.

4. Ekip üyeleri kendilerini
ilgilendiren kararlara dail
olmuyorlar.

1

2

3

4



6

Ekip üyeleri kendilerini ilgilendiren
kararlara dail oluyorlar.

5. Ekip içinde yapt{{m atalar
akk{nda konuurken kendimi
raat issetmiyorum.

1

2

3

4



6

Ekip içinde yapt{{m atalar
akk{nda konuurken kendimi çok
iyi issediyorum.

6. Eki_imiõ çat{malar{ aç{k
_ir ekilde konuam{yor ve
_unlardan örenemiyor.

1

2

3

4



6

Eki_imiõ çat{malar{ aç{k _ir
ekilde konua_iliyor ve _unlardan
öreniyor.

7. yi perormans sergilemek
ve çal{malar{m{ daa ileriye
götürmek için yeterinie
sorumluluk verilmiyorum.

1

2

3

4



6

yi perormans sergilemek
ve çal{malar{m{ daa ileriye
götürmek için yeterinie
sorumluluk veriliyorum.

8. Ekip toplant{lar{m{õdaki
tart{malar asla tatmin ediii
_ir sonuia ulam{yor.

1

2

3

4



6

Ekip toplant{lar{m{õdaki
tart{malar er õaman tatmin ediii
_ir sonuia ula{yor.

9. Asla ekipteki i_irlii akk{nda
erkesin neler issettiini
tart{m{yoruõ.

1

2

3

4



6

S{k s{k ekipteki i_irlii akk{nda
erkesin neler issettiini
tart{{yoruõ.

1÷. Asla ekip çal{mam{õ{
deerlendirmiyoruõ.

1

2

3

4



6

Ekip çal{mam{õ{ düõenli olarak
deerlendiriyoruõ.

11. Eki_imiõde düük _ir kalite ve
perormans düõeyi var.

1

2

3

4



6

Eki_imiõde yüksek _ir kalite ve
perormans düõeyi var.

12. Ekip üyeleri çal{malar{m{õla
ilgili aõ{rl{klar veya arka
plan malõemeler için asla kir
al{verii yapm{yor.

1

2

3

4



6

Ekip üyeleri çal{malar{m{õla
ilgili aõ{rl{klar veya arka plan
malõemeleri için s{kl{kla kir
al{verii yap{yor.

13. Bu örgüt üõerimde çok aõla
kural ve k{s{tlama uyguluyor.

1

2

3

4



6

Örgütün kurallar{ ve k{s{tlamalar{
uygun.

14. ÖrgütÜekip liderlii
çal{malar{m{ çok s{k ve çok
aõla kontrol ediyor.

1

2

3

4



6

ÖrgütünÜekip liderliinin kontrolü
makul seviyede ve _ana _aõ{
re_erlikler ve yönlendirmeler
sal{yor.

0HILIPP  S -’TEN ¥EVIRILMIë VE UYARLANMëTR
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enerilen Rapor ¹merikleri
AÚiW ÚajÚ hWfehk
(ede grup:
Bilgi:
Amaç:

Seminerin sonuçlar{ ve ç{kt{lar{ akk{nda k{sa _ilgi salamak ve etkinliin temas{ akk{ndaki konular{ gündeme getirip _elirli önerilerde _ulunmak

8WÅbÚad[h_b[h_0
h Amaç, edeer
h Baar{ ve _elirli ç{kt{lar
h Etkinlik _al{{na ilikin geleiekteki õorluklar ve kayg{lar
h lgili taraa net tavsiyeler
J[hY_^[XWÂbÚ[ab[h
=rogram plan{
Kat{l{mi{ listesi

I[c_d[h ^WaaÚdZW aWodWahWfehk
(ede grup:
Bilgi:
Amaç:

Seminerin temas{ akk{nda eitim kayna{ malõemesi sunmak

8WÅbÚad[h_b[h_0
h

Etkinlik _al{{ akk{nda arka plan _ilgileri

h

Etkinlik için aõ{rlananÜ etkinlik s{ras{nda ortaya ç{kan araçlar ve ilgili malõemeler

h

Etkinlik s{ras{nda kullan{lan yöntemler

h

Grup dinamii süreii

h

Bal{k akk{nda daa aõla _ilgi edinile_ileiek kaynaklar (ÖrgütlerÜkaynaklarÜinternetÁ

h

Uõman girdileri (konumalarÜoturum planlar{ v_.Á

J[hY_^[XWÂbÚ[ab[h
=rogram plan{
Kat{l{mi{ listesi

I[c_d[h % [ja_db_a j[cWiÚ ^WaaÚdZW Z[Â[hb[dZ_hc[hWfehk
(ede grup:
Bilgi:
Amaç:

{kt{ raporuna paralel olarak, _u raporda kurs s{ras{nda elde edilen sonuçlar akk{nda
_ilgi verir, akat kendi deerlendirmesine ilikin unsurlar{ da içerir

Bal{k önerileri:
h

Amaç, edeer

h

Baar{ ve _elirli ç{kt{lar

h

Geleiekte _enõer _al{kta yap{laiak etkinlikler için kullan{la_ileiek veya örgüt kültürünün ve arka
plan{n{n _ir parças{ olarak görüle_ileiek etkinlik deerlendirmesi

Teriie _al{ ekler
=rogram plan{
Kat{l{mi{ listesi
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§

2

1

Etkinlik

3àRE

/TURUM

)edeGler

:zntemler

¹Itiyam duyulan
malzemeler

¹Itiyam duyulan
zaman
1

2

3

4

'[dZÅa+[doai[a


Etkinlik imin taImin edilen enerKi düzeyi

"u eèiTim Belgesini doldurmak, Bir eèiTim oTurumu HaZrlarken siZe yardmC olaBilir (edeFleriniZ neler (angi yönTemleri kullanmak
isTiyorsunuZ .e kadar Zamana ve Hangi malZemelere iHTiyaCnZ var 6e siZCe, kaTlmClarn eTkinliklere akTiF olarak daHil olaBilmeleri i¥in ne
kadar enerJiye iHTiya¥lar var

EnerKi akÐ»ÐnÐzÐ kontrol edinÜ

Ek 3
%èITIMIN4EMELLERI
%èITIM+LAVUZU

E¸itim Belgesi Oturum TasarÐmÐ
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De¸erlendirme
:p[o 1 :[Â[hb[dZ_hc[ <ehcbWhÚ
B¹R DA,¹,A-*, GER¹ B¹-D¹R¹M
"u, HZla hsCaklèv öl¥meyi saèlayan Bir yönTem $uygusal a¥dan ¥arpC anlar yaëandkTan son
ra da kullanlaBilir 'rup BaZ iZlenimler HÊlÊ Havada u¥uëurken Bunlar daHa kolayCa yaZaBilir
Bir dakikalÐk geri bildirim
imdiye kadar _u eitim kursunu (atölyeyi vs.Á .. _uluyorum (ilgili ieva_{ yuvarlak içine al{nÁ.
lginç deil

1

2

3

4

5

lginç

ok yava

1

2

3

4

5

ok {õl{

ok õor

1

2

3

4

5

ok kolay

likili deil

1

2

3

4

5

likili (ilgi alanlar{m aç{s{ndanÁ

5rganiõe deil

1

2

3

4

5

5rganiõe

Gerilimli

1

2

3

4

5

?aat

0üten _u atölyeyi gelitirmek için k{sa _ir yorum yaõ{n:

OTURUMUN ¹N¹º-ER¹ 7E b*,*º-AR*
"u Form Bir aTölyenin, oTurumun, gànàn sonunda veya yarsnda geri Bildirim Toplamak i¥in ¥ok
uygundur
Oturum sonu Geri Bildirimi
Bugün en aõla enerjik issettiim an (lüten _elirli _ir an{ yaõ{nÁ
Bugün en aõla ilgili olduum õaman (lüten _elirli _ir an{ yaõ{nÁ
5turumu (atölyeyiÁ daa iyiye götürmek için yorum ve öneriler

GÜN-Ü, DE·ER-END¹RME  GÜN-Ü, ¹N¹º-ER 7E b*,*º-AR
"u kaTlmCy o gàne iliëkin duygu ve geri Bildirimlerini yaZmaya Teëvik eTmek i¥in ¥ok uygun
Bir Formdur 5Zun eèiTim kurslarnda 7 gànden uZun gànlàk giBi TasarlanaBilir ve kaTlmCnn
kendi gànlàk geri Bildirimini yaZmasna yarar eèiTmene verilmeZ 
Gün sonu Geri Bildirimi
Bugünkü duygular{m:
Örendiim noktalar:
Eitimin yapt{{m ile (örgütümleÁ ilgisi:
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GÜN-Ü, DE·ER-END¹RME  DE·ER-END¹RME GRUP-AR*
Bu gruplar s{kl{kla uõun eitim kurslar{nda (7 günden uõunÁ kullan{l{r.
;#=hkXkdWcWbWhÚ
- Eitim kursunu sorgulamak için _ir alan salamak. Bir ad{m geriye gidilip, eitmenlere geri _ildirimde
_ulunulan ve eitim kursunun analiõ edildii _ir and{r.
- nsanlar{n eitimle ilgili duygular{n{ ve eitim s{ras{ndaki duygusal deneyimlerini paylaa_ileiekleri
_ir güven ortam{ salamak.
E-Gruplar 5-6 kiiliktir. Kurs s{ras{nda er çal{ma günü sonunda 3÷-45 dakikal{k toplant{lar yaparlar ve
er gru_a _ir ekip üyesi tayin edilir. Gruptaki ekip üyesi _u gruplar{n amai{n{ anlat{r.
lk toplant{ için yöntem örnei:
1. Eitmen kat{l{mi{lardan _avullar{ndan onlar{n öõelliklerini yans{tan, _akalar{yla paylamak isteyeiekleri _ir ey ç{karmalar{n{ ister. E-Grupta _era_erlerinde getirdikleri eyi sunarlar ve _unlar{n kendilerini nas{l tari ettiini anlat{rlar.
2. Kat{l{mi{lar o gün akk{ndaki islerini en iyi anlatan _ir yüõ iadesini (gülümseyen, k{õg{n, yorgun v_.Á
çiõerler ve sonras{nda o günü tart{{rlar.

eZE- )AZ*R-ANM*º 7E N¹CE-¹,SE- DE·ER-END¹RME
Aëaèdaki örnek, aTölye ve eèiTim program liderlerini geliëTirme amaCndaki Bir program i¥in
öZel olarak oluëTurulmuëTur .iCeliksel deèerlendirme eèiTmene Belirli Bir eTkinlikTeki Tepkileri
Hem kaTlmClar arasnda Hem de Farkl eèiTim kurslar ve aTölyelerdeki Tepkilerle kyaslama ola
naè verir (er CevaBn sonunda hnedenv diye sormak, verilen noTu anlamaya yardmC olur
Atzlye liderleri imin E¸itim - D_Y[b_ai[bZ[Â[hb[dZ_hc[
Aa{daki sorulara 1 ile 5 aras{ _ir not verin (1 düük, 5 yüksekÁ ve k{saia ÍnedenÎ _u notu verdiiniõi
öõetleyin.
1. Bu atölyeyi siõin için _ireysel deeri aç{s{ndan nas{l deerlendirirsiniõÉ
1
2
3
4
5
NedenÉ
2. Kendi ede gru_unuõ (_irlikte çal{t{{n{õ genç insanlarÁ aç{s{ndan _u atölyeyi nas{l deerlendirirsiniõÉ
1
2
3
4
5
NedenÉ
3. Kendi yönettiim atölye sonras{nda olumlu geri _ildirimler ald{m.
1
2
3
4
5
NedenÉ
4. Bir atölye lideri veya eitmeni olarak kendime güvenim artt{.
1
2
3
4
5
NedenÉ
5. Aa{dakiler için önemli kirler, modeller ve öneriler ald{m.
Atölye planlama
1
2
3
4
5
NedenÉ
Atölye tasarlama
1
2
3
4
5
NedenÉ
Atölye düõenleme
1
2
3
4
5
NedenÉ
Atölye deerlendirme
1
2
3
4
5
NedenÉ
ier yorumlar:
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eZE- )AZ*R-ANM*º 7E N¹TE-¹,SE- DE·ER-END¹RME
Aëaèdaki örnek de, aTölye ve eèiTim program liderlerini geliëTirme amaCndaki Bir program i¥in
öZel olarak oluëTurulmuëTur KaTlmClarn geri Bildirimlerinin snrlarn TesT eTmek i¥in àsTàn
làk dereCesi BelirTen sFaTlar en iyi, en aZ, en köTà giBi kullanyor ve eèiTim programn geliëTir
mek i¥in yardm Talep ediyor AyrCa kaTlmClarn aTölye ve eèiTim program liderleri olarak ge
liëmeye nasl devam edeBileCekleri konusundaki önerilerini Topluyor

Atzlye liderleri imin e¸itim - Niteliksel deerlendirme
1. Bu atölyede en çok neyi _eendiniõÉ

2. Bu atölyede en aõ neyi _eendiniõÉ

3. Bu eitimi daa iyiye götüreiek 3 yol nedirÉ

4. Kendi atölye yönetme _içiminiõle ilgili en çok neyi iyiletirmek istersiniõÉ

5. Bir atölye eitmeni veya lideri olarak _eierileriniõi daa aõla ilerletmek için yapaia{n{õ 3 ey nedirÉ

,R¹T¹, O-A:
"u yaklaëm kaTlmClarn aTölye srasnda en gà¥là Tepkileri duyduklar Belirli olaylarn BeTim
lemelerini Toplamak i¥in TasarlanmëTr örneèin Faydal eTkinlikler, kaFa karëTran HarekeTler gi
Bi  $eèerlendirme kadar, BeTimlemeyi de Teëvik eTmekTedir "u yàZden, aTölye liderinin perFor
mansn öl¥mek ve kaTlmClarn duygularn, kaTlmlarn ve öèrenmelerini deèerlendirmek i¥in
màkemmel Bir ara¥Tr

,ritik Olay De¸erlendirmesi
Atölyenin angi an{nda kendiniõi olan _itene en aõla dail olmu ve eves dolu issettiniõÉ

Atölyenin angi an{nda kendiniõi olan _itene kar{ en aõla tepkisiõ ve ilgisiõ issettiniõÉ

Eitim s{ras{nda (kiminÁ angi eylemi çok olumlu ve aydal{ _uldunuõÉ

Eitim s{ras{nda (kiminÁ angi eylemi çok kaa kar{t{r{i{ ve anla{lmaõ _uldunuõÉ

Atölye akk{nda siõi a{rtan ne oldu (örnein, kendi tepkileriniõ, _irinin yapt{{ veya söyledii _ir eyÁÉ
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batÐ»ma ve matÐ»ma dznü»türme konusunda
semilmi» yazÐlar
s

5PROOTING 6IOLENCE "UILDING .ONVIOLENCE ;êiddeTi Kökànden Sökmek, êiddeTsiZlièi énëa %T
mek= 0aT 0aTFoorT 9aZara göre, ëiddeT sadeCe FiZiki olarak gösTerilmeZ, daHil olmaya alëTè
mZ Toplumsal iliëkilerin Tàrlerini Tanmlayan daHa genië Bir kavramdr "urada -aJör-inör
sisTem Terimiyle anlaTlaBilen Bir¥ok Farkl Toplumsal iliëki Tàrà vardr ¥eëiTli gà¥ dinamikle
rini sàrdàrme derdinde olan dengesiZ ve sklkla rekaBeT¥i Tepkiler 9aZar Toplumsal eèiTim ve
eëiTlik Temelindeki iliëkileri daHa genië kapsamda inCeliyor ve ¥aTëmalarn Temellerini su yà
Zàne ¥karmaya yönelik màdaHale sTraTeJileri öneriyor #oBBlesTone 0ress 1995

s

.EGOTIATION IN 3OCIAL #ONFLICT ;4oplumsal aTëmada -àZakere= $ean ' 0ruiT ve 0eTer #ar
nevale "u ¥alëma deèiëik Baèlamlarda màZakere ve araBuluCuluk Hakkndaki sosyo psiko
loJik araëTrmalarn Bir inCelemesini e alana daHa derinlemesine girmek i¥in ayrnTl genel Bir
görànàmà sunuyor /pen 5niversiTy 0ress 1997

s

3ITTING IN THE &IRE ;ATeëin é¥inde /Turmak= Arnold -indell 9aZara göre, gruplarda kolaylaëT
rClk yapmak Tam olarak BaëlkTakine BenZiyor kendiniZi ¥aTëmann i¥ine yerleëTirmeye ve
göZler önàne serilen ¥aTëma kadar, kolaylaëTrCya yàkledièi Talepleri sorgulamaya ,ao 4se
0ress 1995

s

4HE .EW #ONFLICT #OOKBOOK ;9eni aTëma 9emek KiTaB= 4Homas #rum ve dièerleri 9aZarlar
*apon savaë sanaT Aikidonun ilkelerini Bir ¥aTëmadaki öFke, saldrganlk ve TepkilerimiZi su
yàZàne ¥karmakTa kullanyor 'en¥ insanlarla yaplan ¥alëmalar i¥in öèreTmeneBeveynlere
reHBer olarak yaZlmëTr, FakaT olduk¥a kolay uyarlanaBilir niTelikTe olduèunu göreCeksiniZ
Aiki 7orks 2000

s

'AMES FOR !CTORS AND .ON-!CTORS ;AkTörler ve AkTör /lmayanlar i¥in /yunlar= AugusTo "oal
2ol yapma ¥aTëma analiZinde popàler ve Faydal Bir yönTemdir "reZilyal TiyaTro sanaT¥s Au
gusTo "oal, sorunlarn saHneye FiZiki olarak konduèu, aydnlèa kavuëTurulduèu ve dönàëTà
ràldàèà Tam donanml Bir Halk TiyaTrosu geliëTirmiëTir KolaylaëTrma olanaklar doèa¥lama
durum analiZlerinden, ¥aTëma durumlarnn saHnede öZenle sunulmasna, daHa sonra da
gruBun màdaHaleleriyle dönàëTàràlmesine kadar ¥ok ¥eëiTli yönTemler i¥erir 2ouTledge
1992  $aHa Baëka reFeranslar ve gen¥lik ¥alëmalarna iliëkin kullanlaBileCek yönTemler
i¥in, BkZ h4HEATRE OF THE /PPRESSED AND 9OUTH ;%Zilenlerin ve 'en¥lerin 4iyaTrosu=v, 0eTer -er
ry ve 'avan 4iTley, #oyoTe, Say 1
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,aynaklar
!VRUPA+ONSEYI
1995 1999 3 Bask $omino, STrasBourg
1995 %duCaTion 0aCk )deas, resourCes, meTHods and aCTiviTies For inFormal inTerCulTural eduCa
Tion WiTH young people and adulTs ;%èiTim 0akeTi 'en¥ insanlar ve yeTiëkinler i¥in Formel
olmayan kàlTàrleraras eèiTim Fikirleri, kaynaklar, yönTemleri ve eylemleri=, STrasBourg
1999 -ulTiplier ;arpan= 1999, STrasBourg
.eWsleTTer oF THe ,ong 4erm 4raining #ourses oF THe 9ouTH $ireCToraTe ;'en¥lik $irekTörlàèà
5Zun $önemli %èiTim Kurslar (aBer "àlTeni=, 1999 ylna kadar eèiTim kurslarnn uygu
lama aëamasnda kaTlmClarla eèiTmenler arasnda Baè kurmak amaCyla ylda Bir yayn
lanmëTr
2000 &inal 2eporT oF THe Symposium on .on Formal %duCaTion ;&ormel /lmayan %èiTim Sem
poZyumu .iHai 2aporu=, $ireCToraTe oF 9ouTH and SporT ;STrasBourg 'en¥lik ve Spor $i
rekTörlàèà=, STrasBourg
#enTre For 'loBal )nTerdependenCe and SolidariTy ;Kàresel Karëlkl "aèmllk ve $ayanëma
-erkeZi= ile BirlikTe 2000 %valuaTion 2eporT oF THe 4raining #ourse on %uro -ediTerra
nean #o operaTion 2000, STrasBourg
!VRUPA+ONSEYIVE!VRUPA+OMISYONU
2000 &inal 2eporT oF THe Training Course 4raining For 4rainers ;%èiTmen %èiTimi eèiTim kursu .i
Hai 2aporu=, STrasBourg
2000 4raining 0rogramme 2000 ;%èiTim 0rogram 2000=, STrasBourg Avrupa Konseyi ve Avru
pa Komisyonu /rTaklè alTnda Avrupa 'en¥lik ve Spor $irekTörlàèà TaraFndan 2000 y
lnda dàZenlenen eèiTim kurslar Hakknda Bilgi kiTap¥è
Avrupa Komisyonu 2001 9/54( 0rogramme 5ser 'uide ;'%.,éK 0rogram KullanC 2eH
Beri=, "ràksel Avrupa Komisyonu
Avrupa 'en¥lik &orumu, 4He reCogniTion oF non Formal eduCaTion ;&ormel olmayan eèiTimin Ta
nnmas=
Auvine, " vd 1979 A manual For group FaCiliTaTors ;'rup kolaylaëTrClar i¥in el kiTaB=, 7is
Consin #enTer For #onFliCT 2esoluTion ;aTëma öZàmleme -erkeZi=
"aer, 5 1994  Spiele, SeelZe 6elBer Kallmeyer
"oal, AugusTo 1992 'ames For aCTors and non aCTors ;AkTörler ve akTör olmayanlar i¥in oyun
lar=, ,ondra 2ouTledge
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:azarlar
'ORAN"ULDIOSKIeëgàdàm, yaZm  "ugànlerde "udapeëTedeki Avrupa 'en¥lik -erkeZinde
eèiTim danëman olarak ¥alëmakTadr élgi alanlar arasnda insan kaynaklar geliëTirme, örgàTsel
yöneTim, eèiTmen eèiTimi ve genel olarak kàlTàrleraras eèiTim BulunmakTadr goranBuldioski
CoeinT
#ECILIA'RIMALDIyaZm  éTalyan olan #eCilia siyaseT Bilimi eèiTimi almë, uluslararas ¥alëmalar
konusunda uZmanlaëmëTr STraZBurgda Bulunan Avrupa 'en¥lik -erkeZinde sTaJyer ve dëar
dan danëman olarak ¥alëmë, BaZ seminerlere yardmC olmuë ve krsal kesim gen¥lièi Hakkn
da Bir makale yaZmëTr 4 yl BoyunCa $ànya KZ éZCilik "irlièi Avrupa "ölgesinde Alan %èiTimi
-àdàrà olarak ¥alëarak, Avrupadaki 5lusal éZCilik «rgàTànàn eèiTim uygulamalarnn oluëTu
rulmas, uygulanmas, deèerlendirilmesi ve gànCellenmesine yardmC olmuëTur 4emel ¥alëma
alanlar kàlTàrleraras öèrenme ve ekip ¥alëmas, eèiTmen eèiTimi, proJe yöneTimi ve kalknma
eèiTimidir êu anda serBesT eèiTmen olarak ¥alëmakTadr #eCilia ayrCa )yengar 9oga Bànyesinde
serTiFikal (aTa 9oga öèreTmenidir ve Bu klavuZ yaynlandè srada 0arise TaënmakTadr #eCilia
Avrupa gen¥lièi i¥in ¥alëmann geleCekTeki HuZur ve muTluluèa yaplan Bir yaTrm olduèuna ke
sinlikle inanmakTadr Cgrimaldi ioliT
3ONJA-ITTERyaZm  SonJa Avrupa gen¥lik ¥alëmalar ve iëBirlikleri alannda serBesT eèiTmen ve
danëman olarak ¥alëmakTadr Almandr ve ëu anda ,JuBlJanada yaëamakTadr Ana ilgi alanlar
arasnda kàlTàrleraras öèrenme, kàlTàrleraras ekip ¥alëmas, proJe yöneTimi, eèiTmen eèiTimi,
Avrupa AkdeniZ iëBirlièi ile 'àneydoèu Avrupa i¥inde ve 'àneydoèu Avrupa ile BirlikTe gen¥lik
¥alëmalar yapmak BulunmakTadr 1995Ten 2000e kadar STraZBurgdaki Avrupa Konseyi 'en¥
lik ve Spor $irekTörlàèànde eèiTim ekiBinin àyesi olarak ¥alëmëTr 4ariH eèiTimi almë, gö¥ ko
nusuna yoèunlaëmëTr sonJamiTTer aolCom
'AVAN4ITLEYyaZm, dàZelTme ve dàZelTme okumas  'avan $uBlin #iTy ¯niversiTesinde dok
Tora araëTrmas yapmakTa, kàlTàrel kàreselleëme ve kalknmay inCelemekTedir "u àniversiTede
ve "osTon ¯niversiTesinde ders vermekTedir "ir eèiTmen olarak Hem 'en¥lik ve Spor $irekTörlà
èà Hem 'en¥lik &orumu eèiTmen HavuZlarnn Bir àyesidir ve serBesT olarak ¥alëmakTadr Ana
ilgi alanlar kàlTàrleraras öèrenme ve kàreselleëme, medyann Toplumsal rolà, kalknma eèiTimi,
¥aTëma dönàëàmà ve eèiTmen eèiTimidir êu anda sauna kàlTàrà Hakknda deneysel öèrenme
Hakknda araëTrma yapTè (elsinkide yaëamakTadr gavanTiTley dCuie
'EORGES7AGNERyaZm, Tasarm  KuZey ,àksemBurglu olan 'eorges psikoloJi ve örgàTsel da
nëmanlk ve doèal olarak kàlTàrleraras gen¥lik alannda eèiTmenlik ve kolaylaëTrClk konula
rnda mesleki eèiTime saHipTir Almanyada ikameT eTmekTe, Avrupa ve AFrika àlkelerinde kÊr
amaC gàden ve gàTmeyen örgàTler i¥in serBesT kàlTàrleraras eèiTmen ve ekip danëman olarak
¥alëmakTadr AyrCa "erlindeki (einriCH "öll 6akFnda orTak 'ö¥ ¥alëmasnda àsT dàZy yöneTi
Ci olarak yar Zamanl ¥alëmakTadr ve kàlTàrleraras yöneTimde i¥ örgàTsel geliëim sàreCinden
sorumludur 4emel ilgi alanlar arasnda yapsal ve kiëisel rk¥lk, ¥okkàlTàrlà Toplum ve kàlTàr
leraras yöneTim BulunmakTadr AZimli Bir aë¥ olarak hdànya muTFaèv BeCerilerini sàrekli gelië
TirmekTe ve i¥indeki ¥oCuèu yaëaTmaya ¥alëmakTadrAyrCa TimsaHlarmZn gururlu BaBasdr
doCWag gmXneT
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