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GİRİŞ 

ÖNSÖZ 

Engelli Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM) olarak, yerel, ulusal ve uluslararası 

düzeyde herkes için kapsayıcı toplum zihniyetinin altını çizerek çeşitli engelli bireylerin ve ailelerinin 

sosyal hayata aktif katılımlarını artırmak amacıyla kurulduğumuz 2014 yılından bu yana faaliyet 

gösteriyoruz. Bu hedefin ışığında, kapsayıcı yaklaşımların mesajını günlük hayatımızın her boyutuna 

yaymak ve diyaloğu derinleştirmek için çeşitli paydaş türlerini dahil etmek için ortak çabayı sağlamak 

ve engelsiz bir toplumdan söz edebilmek özel odak noktamızdır. 

Derneğimiz bu amaçlarla hareket etmektedir; Gençler Arasında Eşitliği Geliştirme Derneği - ADAPTO 

işbirliğiyle "Köprüleri Sürdürülebilir Diyalogla Etkinleştir" projesini yürütmeye hak kazandı. Proje, 

Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen AB-Türkiye 

Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sözleşme 

makamının Merkezi Finans ve İhale Birimi olduğu “Sivil Toplum Diyaloğu” programı, Türkiye ve 

AB'deki sivil toplum kuruluşlarını ortak konular etrafında fikir alışverişinde bulunmak, bilgi ve 

deneyim ve kalıcı bir diyalog kurmak üzere bir araya getirmeyi amaçlayan en köklü hibe 

programlarından biridir.  

Engellilik alanında yılların deneyimi ile, toplumlarımızda çeşitli dezavantajlı grupların aktif katılımını 

artırmak ve her öğreniciye deneyimlerini, bir öğrenme sürecine dönüştürmek için açık alan sağlamak 

için deneyimsel öğrenmeye dayalı yaygın eğitim faaliyetlerinin katma değerinin kaçınılmaz bir rol 

oynadığını gördük. Çeşitli engelleri olan bireyler ve aileleri ile yakından çalıştığımız için, bu tür bir 

öğrenme sürecinin eşitsizlikleri azaltmak ve bireylerin haklarını günlük hayatlarının her alanında 

savunmak için çok daha anlamlı değişiklikler getirebileceğini de deneyimledik. 

Bu doğrultuda, “öğrenen merkezli” yaklaşımın yaygınlaştırılması için sosyal hizmet uzmanları, gençlik 

çalışanları, eğitmenler ve yöneticilerin metodolojik kapasitelerinin artırılmasına önem veriyoruz. 

Engellilik alanında ve engelli haklarında farkındalığı artırmanın ilk adımının, öğrenme tekniklerinin 

bireyin öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanmasından geçtiğine inanıyoruz. 

Bu anlayışla “Eğitmen El Kitabı” içeriğimiz, bu proje kapsamında eğitimcilerin engelli bireyler ve 

aileleri ile bu tür konularda daha sonraki çalışmalarında metodolojik ihtiyaçlarına cevap verecek 

şekilde tasarlanmıştır: Yaygın Eğitim, Deneyimsel Öğrenme, Engelli Hakları, Aktif Katılım, Vatandaşlık. 

Bu kılavuzda, bahsedilen tematik alanların teorik arka planına güçlü bir referans verilir ve bunu, hedef 

grubun daha iyi katılımını sağlamak, onları güçlendirmek ve toplumla bağlantı kurmak için 

kullanılacak pratik araçlar izler. 

Bunu okuyacak olan herkese, Avrupa çapında engellilik alanında yapacağınız sonraki çalışmalarda 

faydalı bulacağınızı umuyoruz. 

 

 

Zeliha ELDEM 

EBAGEM Genel Koordinatörü 

 

 

4



“SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG İLE KÖPRÜLER KURALIM” PROJESİ HAKKINDA  

AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD-VI) kapsamında EBAGEM'in 

öncülüğünde ADAPTO'nun Rumen ortağı ve proje ortakları Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve 

Yenişehir İlçe Belediyesi’nin katkılarıyla “Köprüleri Sürdürülebilir Diyalogla Etkinleştir” projesi kuruldu. 

Projemiz, TR ve AB'deki STK'lar ve kamu kuruluşları arasında engelli hakları konusunda sivil toplum 

diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve Bölüm 19: Sosyal Politika ve İstihdam'da belirtildiği gibi 

Avrupa düzeyindeki araçların öneminin ve çeşitli sektörlerin katılımıyla yerel eylemlerin gerekliliğinin 

altını çizmeyi amaçlamaktadır. 

 

“Diyalog & Ağ Oluşturma, Geliştirme, Kapasite Geliştirme, AB-TR Farkındalık ve Yaygınlaştırma” projesinin 

4 dönüm noktası ışığında AB ve Türkiye genelinde engelliler alanında çalışan Kamu ve STK'larla birlikte 

yürüdük. Projemizin 12 aylık eylem planında yürütülen diyalog ve ağ kurma çalışmaları ile engelli 

örgütlerinin katılımıyla “Engelsiz Ağ” oluşturulacak. 

 

 Sürdürülebilirlik ve uzun vadeli proje sonuçlarına ulaşmak için, yerel gerçekleri daha iyi incelemek için 

Gerçek Bulma Konferansları gerçekleştirilmiş, ardından Türkiye ve Romanya'da 200 gençlik çalışanı / 

sosyal hizmet uzmanı ile yerel eğitimler gerçekleştirilmiştir; Eğiticilerin Eğitimi yaklaşımı ile Engelli 

Haklarının tam olarak kullanılmasına yönelik deneyimsel öğrenme temelli yaygın eğitim yöntemleri – 

Aktif Katılım – Vatandaşlık birlikte incelenmiştir. Ardından, iyi uygulamaların paylaşılması ve yerel 

gerçeklerin gözlemlenmesi için Romanya'da çalışma ziyareti ve Avrupa Engelliler Alanında İşbirliği” 

Semineri gerçekleştirildi. Mersin'deki Uluslararası Engelliler Zirvesi, Platform Toplantıları ve Final 

Konferansı gibi etkinlikler planlanmaktadır.  

 

Şimdiye kadar bu faaliyetler, projenin odaklandığı yerel STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmuştur. Projemizin web sayfası olan www.ebridges.org, teorik altyapı ve pratik araçlara referansla 

Eğitmen El Kitabı, Sosyal Politikalar ve Yapılandırılmış Diyalog Esasları Kitapçığı, e-öğrenme içeriği, 

animasyon filmler gibi proje çıktılarını içermektedir. Web sayfasında çeşitli eğitim içerikleri ve araçları 

mevcut olup, sosyal hizmet uzmanları, gençlik çalışanları, eğitmenler, sahadaki bakıcıların onlardan 

öğrenmelerini ve daha sonraki çalışmaları ile çoğaltmalarını sağlayarak metodolojik ve kurumsal 

kapasitenin artırılmasına katkıda bulunur. 

 Engellilik alanında çalışan doğrudan ve dolaylı hak sahiplerinin kapasitelerinin artırılmasına katkıda 

bulunma amacına hizmet eden uygulama. Bundan sonraki çalışmalarınız için dikkate değer bir kaynak 

olması dileğiyle.  

 

M. Volkan Müderrisoğlu  

Proje Direktörü 
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BÖLÜM 1BÖLÜM 1
Teorik KısımTeorik Kısım



Bölüm 1 – Teorik Kısım 

 

1. Yaygın Eğitim Temelleri 

1.1 Yaygın Eğitim Kavramları 

Eğitim literatüründe, alternatif eğitim sistemleri çalışması, diğer terimlerin yanı sıra genellikle 

“açık sistemler”, “yaygın eğitim”, “uzaktan eğitim”, “geleneksel olmayan çalışmalar”dan 

bahseder. Bazı durumlarda, bunlar eşanlamlı olarak kullanılırken, diğerlerinde anlamları 

üzerinde bir anlaşma yoktur, bu da kavramları için bir fikir birliğine varmayı imkansız hale 

getirir. Bu tür kavramların daha kesin bir tanımı, olası sınıflandırmaları gibi, daha iyi anlama 

ve pratik kullanım için esastır. Bu nedenle örgün, yaygın ve sargın eğitim kavramlarını 

özelliklerini, avantajlarını, sınırlamalarını ve aralarındaki ilişkileri tanımlama girişiminde 

bulunarak analiz edeceğiz. 

Mevcut siyasi tartışmada, gençlik çalışmasının eğitimsel değerine atıfta bulunulurken, sargın 

terimi giderek artan bir şekilde yaygın terimiyle değiştirilmektedir. Bununla birlikte, terimler 

açıkça tanımlanmamıştır ve genellikle kullanım bağlamında anlaşılması gerekir. 

Yaygın eğitim, 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında eğitim politikasına ilişkin 

uluslararası söylemin bir parçası haline geldi. Tekrarlayan ve yaşam boyu öğrenme 

kavramlarıyla ilişkili olarak görülebilir. Tight (1996: 68), son kavramların eğitim ve öğrenimin 

yaşam boyunca yayılmasıyla ilgili olmasına rağmen, yaygın eğitimin “tanınmış eğitim 

kurumlarının dışında gerçekleşen eğitim, öğrenim ve öğretimin önemini kabul etmek” ile ilgili 

olduğunu öne sürer. Fordham (1993), 1970'lerde yaygın eğitimle ilişkilendirilen dört özelliğin 

ortaya çıktığını ileri sürer: 

Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına uygunluk. 

 Belirli kişi kategorileriyle ilgilenme. 

 Açıkça tanımlanmış amaçlara odaklanma. 

 Organizasyon ve yöntemlerde esneklik. 

 

1.2 Yaygın, Örgün ve Sargın Eğitim 

 

Bireysel katılımcıların eğitim/öğrenme sürecinde aktif olarak yer alan aktörler olduğu Yaygın 

Eğitim (YE), özellikle örgün ve yaygın eğitimden farklılık göstermektedir. NFE yaklaşımı, 

gençlere becerilerini ve tutumlarını daha da geliştirmeleri için araçlar vermeyi amaçlar. 

Öğrenme devam eden bir süreçtir; önemli özelliklerinden biri de “yaparak öğrenme”dir. 

“Yaygın” yapılandırılmamış anlamına gelmez; daha ziyade, yaygın öğrenme sürecinin, 
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öğrenicinin beceri gelişiminin mimarı olduğu bir ortam yaratacak şekilde paylaşılması ve 

tasarlanması gerçeğine atıfta bulunur. Yaygın Eğitimin yapılandırılmış ve hedef odaklı doğası, 

aslında yaygın ve yaygın öğrenme arasındaki ana ayırt edici faktördür. 

NFE’nin Tanımları: 

NFE için bazen birbiriyle örtüşen veya çelişen birkaç tanım vardır. Bu farklılıklar, her bir 

düşüncenin tanımda vurgulanması gereken odak alanından kaynaklanmaktadır. 

Coombs ve Ahmed, NFE'yi "ister ayrı ister daha geniş bir faaliyetin önemli bir özelliği olarak 

olsun, belirlenmiş öğrenim müşteri kitlesine ve öğrenim hedeflerine hizmet etmeyi 

amaçlayan yerleşik resmi sistemin dışında herhangi bir organize eğitim faaliyeti" olarak 

tanımlayan ilk kişilerdi. 

Rogers (2005), farklı tanımları aşağıdaki kategorilere ayırmıştır: 

• bir sistem: örgün eğitim sisteminden farklı bir dizi organizasyon ve program; 

• bir süreç: with different teaching-learning relationships than those in formal education, a 

less hierarchical format; 

• bir konsept: a üzerinde çalışmaya ve yazmaya değer bir konu; 

• bir uygulama: örgün eğitim uzmanlarından ayrı kişiler tarafından üstlenilen profesyonel bir 

faaliyet; 

• genellikle radikal toplumsal dönüşüm hareketinin bir parçası olarak görülen, farklı amaçlara 

sahip olarak örgün eğitimden ayrılan veya hatta sosyal amaçlı olması nedeniyle örgün 

eğitimden ayrılan bir dizi eğitim faaliyeti 

Avrupa Gençlik Forumu'na göre Yaygın Eğitim esas olarak gençler içindir ve örgün eğitim 

tarafından sağlanan zor becerilerden ziyade yumuşak becerilerin geliştirilmesine odaklanır;  

“Gençlere örgün eğitim çerçevesinde geliştirilenler dışındaki değerlerini, becerilerini ve 

yetkinliklerini geliştirme olanağı veren yapılandırılmış bir süreç. Bunlar, kişilerarası, liderlik, 

organizasyon, çatışma yönetimi, planlama ve pratik problem çözme becerileri, takım 

çalışması, özgüven, disiplin ve sorumluluk gibi çok çeşitli yetkinlikleri içerir.” 

Yaygın eğitim (NFE), aynı zamanda (Kleis. 1973), öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak  

genellikle örgün okul öğretmenlerini meşgul eden diğer unsurları en aza indirmek için içeriğin 

öğrencilerin özel ihtiyaçlarına (veya özel durumlara) uyarlandığı herhangi bir kasıtlı ve 

sistematik eğitim (genellikle geleneksel eğitimin dışında) girişimi olarak tanımlanmıştır (yani 

yoklama almak, disiplini uygulamak, rapor yazmak, çalışma salonunu denetlemek vb.) 

Örgün eğitim, sürekli olarak ilköğretim kurumlarından yükseköğretim kurumlarına uzanan 

eğitim sistemini ifade etmek için kullanılır, ana aktörler okullar ve yüksek öğretim 

kurumlarıdır. Yaygın ve sargın eğitim, temel düzeyde, kendilerini, tüm gençlerin değişen 

düzeylerde katıldıkları örgün sektörden başka bir şey olarak tanımlar. 
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Örgün eğitim, okullarla düzgün bir şekilde ilişkilidir. Coombs (1973), “ilkokuldan üniversiteye 

kadar uzanan ve genel akademik çalışmalara ek olarak, tam zamanlı teknik ve profesyonel 

eğitim eğitim için çeşitli özel programlar ve kurumları içeren hiyerarşik olarak yapılandırılmış, 

kronolojik olarak derecelendirilmiş eğitim sistemidir”. 

Örgün ve yaygın eğitim farklı olsalar da, zıt değildirler. Her ikisi de organize ve amaçlı 

öğrenmeyi vurgular. Her ikisi de yapıyı, profesyonel eğitimcileri ve öğrencilerin seçimlerini 

içerir. Öğrenme sorumluluğu eğitimciler ve öğrenciler arasında paylaşılır. Farklılıklar, bu 

eğitim türlerinin her birinde daha çok bir derece meselesidir.  

 

 

Sargın eğitim, planlanmamış veya organize edilmemiş (tesadüfi öğrenme) günlük 

deneyimlerle ilgilenen daha az yapılandırılmıştır. Bu deneyimler, yaşlılar veya akranlar 

tarafından yorumlandığında veya açıklandığında, yaygın eğitimi oluştururlar (Kleis. 1973). 

Akranlar arası öğrenme, bu tür eğitim ve öğrenmeye iyi bir örnektir. 

Yaygın eğitim, örgün eğitimden ve özellikle yaygın eğitimden oldukça farklıdır, ancak bazı 

durumlarda her ikisiyle de yakın bir ilişki sürdürme yeteneğine sahiptir. Organize ve 

sistematik bir eğitim anlayışına tekabül etmez; yaygın eğitim, genellikle geleneksel müfredat 

tarafından kapsanan hedefleri ve konuları içermeyebilir. Genel olarak halka olduğu kadar 

öğrencilere de yöneliktir ve doğası ne olursa olsun hiçbir yükümlülük getirmez. Genel olarak 

gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde herhangi bir kontrol bulunmadığından, sargın eğitim, 
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derece veya diploma verilmesini zorunlu olarak dikkate almaz; sadece hem örgün hem de 

yaygın eğitimi tamamlar. 

Aşağıdaki faaliyetler sargın eğitim için birkaç örnektir: 

- müzelere veya bilimsel ve diğer fuarlara ve sergilere vb. ziyaretler; 

- eğitim veya bilim konulu radyo yayınlarını dinlemek veya TV programları izlemek; 

- dergilerde bilim, eğitim, teknoloji vb. ile ilgili metinleri okumak; 

- bilimsel yarışmalara vb. katılmak; 

1.3 Öğrenmek Nedir? 

Öğrenme, deneyimler sonucunda insan davranışında meydana gelen kalıcı davranış 

değişiklikleridir. Bir bilgi ve becerinin öğrenme olarak kabul edilebilmesi için davranış 

değişikliği sağlaması ve davranış değişikliğinin uzun süreli olması gerekir. Yeni öğrenme 

deneyimleri, insanların kapasitelerini geliştirir ve daha önce yapamadıkları davranışları 

yapabilir hale gelirler. 

Öğrenme ile ilgili davranışsal, duyuşsal, bilişsel ve nörofizyolojik temelli öğrenme teorileri 

bulunmaktadır. Davranış teorisyenleri, öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ 

kurarak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değişikliğinin gerekli olduğunu kabul 

ederler. Bilişsel kurama göre öğrenme, bireyin çevresinde olup bitenlere anlam yüklemesidir. 

Duyuşsal teorisyenler ise öğrenmenin doğasından çok problemleriyle ilgilenirler (Lave, 2009; 

De Houwer, J., Barnes-Holmes, D., & Moors, 2013). 

Öğrenmenin özellikleri şu şekilde açıklanabilir: 

 Öğrenme, değişim içerir. 

 Tüm öğrenmeler, faaliyet içerir. 

 Öğrenme etkileşim gerektirir. 

 Öğrenmeyi oluşturmak için değişimin kalıcı olması gerekir. 

 Öğrenme yaşam boyu süren bir süreçtir. 

 Öğrenme, yaşam boyunca rastgele gerçekleşir. 

 Öğrenme, problem çözmey içerir. 

 Öğrenme, bilgi edinme sürecidir. 

 Öğrenme, düşünmekten çok daha fazlasını içerir. 

 Öğrenme için deneyim gereklidir (IEduNote, 2021). 

Öğrenme Konisi 

Edgar Dale'in Deneyim Konisi bize, bir çalışma toplantısında tek başına düzenli bir dersin 

yeterli olmayacağını ve sadece basit bir egzersizi yürütmenin de yeterli olmayacağını 

gösteriyor. Her zaman çeşitli yöntemlerin bir dengesine ihtiyacınız var. Bu nedenle, çalışma 

seansınızın her günü çeşitli yöntemler kullanmak ve tüm aktivite programının genel dengesini 

kontrol etmek önemlidir. Çeşitli insanların bir şeyleri nasıl öğrendiğini, hatırladığını ve 

10



algıladığını hesaba katmalısınız. Bir çalışma toplantısının teori, alıştırmalar ve tartışmalar 

arasında değişiklik göstermesi esastır. 

 

Öğrenme çıktısının seviyesini en üst düzeye çıkarmak için, öğrenme grafiği konisinden de 

görebileceğimiz gibi, katılımcılara “söyleme ve yapma” alanı veren etkileşimli yöntemlerin 

kullanımı çok önemlidir. Bu amaçla NFE, aktif katılımaya (yapmak, deneyimlemek!) 

dayanmaktadır. Öğrenme sürecinin merkezi bir parçası kendini yansıtmadır. NFE'deki 

alıştırmalar deneyimsel niteliktedir (örneğin simülasyonlar ve rol oynamalar) ve girdiler her 

zaman etkileşimli olacaktır (yöneticinin ve katılımcıların bir ürünüdür; deneyim ve bilgileriyle 

katkıda bulunurlar). 

Öğrenme düzeylerini tanımlarken, öğrenmenin hangi düzeyde gerçekleştiğini göz önünde 

bulundurmamız gerekir. Öğrenme bilişsel, duygusal ve davranışsal seviyelerde gerçekleşir. 

Bilişsel öğrenme, bilgi veya inançların edinilmesidir: 3 artı 3'ün 6 olduğunu, Dünya'nın bir top 

şeklinde tasarlandığını veya şu anda 47 Avrupa Konseyi üye ülkesi olduğunu bilmek. “Bilmek” 

ile ilgilidir.  

Duygusal öğrenme, kavraması daha zor bir kavramdır. Belki geriye bakıp duygularınızı ifade 

etmeyi nasıl öğrendiğinizi ve bu duyguların zaman içinde nasıl değiştiğini hatırlayabilirsiniz.   

Yirmi yıl önce seni korkutan şey artık seni korkutmayabilir, başta sevmediğin insanlar şimdi 

en iyi arkadaşların olabilir vs. Duygusal öğrenme, tutumlar ve içselleştirme ile çok yakından 

bağlantılı olan duygu ve hisler yoluyla öğrenmedir. 
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Davranışsal öğrenme, öğrenmenin görünen kısmıdır: doğrudan bir tahta parçasına çivi 

çakabilmek, kalemle yazabilmek, yemek çubuklarıyla yemek yiyebilmek veya birini “doğru” 

bir şekilde karşılayabilmek. Bunu “görüyorsunuz” ve bir anlamda başarılı öğrenme sürecinin 

“kanıtı”na sahipsiniz. 

Öğrenme süreci üç seviyeyi de içerir: bilişsel, duygusal ve davranışsal. Çubuklarla yemek 

yemeyi öğrenmek istiyorsanız, onları nasıl tutacağınızı ve doğru hareketleri nasıl yapacağınızı 

bilmeniz gerekir. Bununla birlikte, onlarla yemek yemeyi öğrenmezseniz veya en azından 

bunu yapmanın bir avantajını görmezseniz, ikisinin de kalıcı bir etkisi olmayacaktır. “Nasıl 

olduğunu bilmek” ile ilgilidir. 

1.4 Deneyimsel Öğrenme 

Dewey'in öğrenme deneyimine dayalı deneyimsel öğrenme kuramı, bireylerin öğrenme 

sürecinde aktif olmasının önemini vurgular ve zekayı yalnızca doğuştan gelen bir özellik 

olarak değil, bireyler ve insanlar arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak gören Piaget'nin 

çalışmasına dayanır. 

Bu akademisyenler, yetişkin eğitimi için entegre bir deneyimsel öğrenme süreci ve modeli 

geliştirmeye çalıştılar. David A. KOLB, deneyimsel öğrenme teorisinin en yaygın kabul gören 

uygulayıcısıdır. Kolb, öğrenmeyi deneyimin bilgiye dönüştürüldüğü bir süreç olarak tanımlar.  

Hepimiz deneyimlerimizden öğreniriz. Bebeklikte ve daha sonra çocuklukta başlayan bu 

öğrenme süreci aslında gençliğimizde ve yetişkinliğimizde de devam eder. Neredeyse her gün 

sınırlarımızı zorlamaya, yeni beceriler kazanmaya ve zorluklarımızı aşmaya çalışıyorız. Her 

deneyim bize başka bir deneyim sunar. Bu deneyim üzerinde düşünür, onu analiz eder ve 

kendi deneyimlerimizi ve başkalarının deneyimlerini gözlemleriz. Bu analizler ve gözlemler 

bize yeni içgörüler ve fikirler verir. Bu, yeni fikirleri uygular ve doğal olarak bu uygulamadan 

yeni deneyimler ediniriz. İnsanoğlunun doğal öğrenme süreci olan bu döngü, 20. yüzyılın 

önde gelen bilim adamları tarafından eğitim süreçlerine entegre edilmiştir. 
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Figure: Experiential Learning Cycle  

Deneyimsel Öğrenme Teorisi (DÖT), temel deneyimsel öğrenme bilim adamlarının 

çalışmalarını, hepsinin paylaştığı altı önerme etrafında bütünleştirir:  

(1) Öğrenme, sonuçlar açısından değil, bir süreç olarak en iyi şekilde düşünülür. Yüksek 

öğretimde öğrenmeyi geliştirmek için, birincil odak, öğrencileri öğrenmelerini en iyi şekilde 

geliştiren bir sürece dahil etmek olmalıdır - öğrenme çabalarının etkililiği hakkında geri 

bildirim içeren bir süreç: '… eğitim, deneyimin sürekli yeniden yapılandırılması olarak 

düşünülmelidir… eğitim süreci ve hedefi bir ve aynı şeydir.' (Dewey 1897: 79) 

(2) Her öğrenme yeniden öğrenmedir. Öğrenme en iyi şekilde öğrencilerin bir konu 

hakkındaki inançlarını ve fikirlerini ortaya çıkaran bir süreçle kolaylaştırılır, böylece bunlar 

incelenebilir, test edilebilir ve yeni, daha rafine fikirlerle bütünleştirilebilir. 

(3) Öğrenme, dünyaya uyum sağlamanın diyalektik olarak karşıt biçimleri arasındaki 

çatışmaların çözümünü gerektirir. Çatışma, farklılıklar ve anlaşmazlıklar öğrenme sürecini 

yönlendiren şeylerdir. Öğrenme sürecinde kişi, karşıt yansıma ve eylem biçimleri ile duygu ve 

düşünme biçimleri arasında ileri geri hareket etmeye çağrılır. 

(4) Öğrenme, bütüncül bir uyum sürecidir. Bu sadece bilişin bir sonucu değildir, aynı 

zamanda tüm kişinin – düşünme, hissetme, algılama ve davranma – entegre işleyişini içerir. 

Bilimsel yöntemden problem çözme, karar verme ve yaratıcılığa kadar diğer özel uyarlama 

modellerini kapsar. 

(5) Öğrenme, kişi ve çevre arasındaki sinerjik işlemlerden kaynaklanır. Kararlı ve kalıcı insan 

öğrenme kalıpları, birey ve çevresi arasındaki tutarlı işlem kalıplarından doğar. Her yeni 
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deneyimin olanaklarını işleme biçimimiz, gördüğümüz seçimlerin ve kararların aralığını 

belirler. Yaptığımız seçimler ve kararlar bir dereceye kadar yaşadığımız olayları belirler ve bu 

olaylar gelecekteki seçimlerimizi etkiler. Böylece insanlar, yaşadıkları gerçek durumların 

seçimi yoluyla kendilerini yaratırlar. 

(6) Öğrenme, bilgiyi yaratma sürecidir. DÖT, sosyal bilginin öğrenicinin kişisel bilgisinde 

yaratıldığı ve yeniden yaratıldığı yapılandırmacı bir öğrenme teorisi önerir. Bu, önceden var 

olan sabit fikirlerin öğrenciye iletildiği mevcut eğitim uygulamalarının çoğunun dayandığı 

'aktarma' modelinin aksinedir. 

1.5 Kolb Öğrenme Stilleri 

Öğrenme stili, bireylerin dört farklı öğrenme modu için tercihlerine dayalı olarak öğrenme 

döngüsü boyunca sarmal benzersiz yollarını tanımlar. Kişinin genetik yapısı, belirli yaşam 

deneyimleri ve mevcut çevrenin talepleri nedeniyle, bu dört öğrenme modu arasından tercih 

edilen bir seçim yöntemi geliştirilmiştir. 

 Yıllar boyunca yapılan ampirik ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler, uyum sağlayan, özümseyen, 

birleştiren ve uzaklaştıran orijinal dört öğrenme stili türünün, bireysel öğrenme stillerinin benzersiz 

modellerini daha iyi tanımlayan ve sınır çizgisinin getirdiği kafa karışıklığını azaltan dokuz stil 

tipolojisine daha da rafine edilebileceğini göstermiştir. Yeni KLSI (Kolb Öğrenme Stili Envanteri) 

4.0, aşağıda açıklandığı gibi öğrenme stili türlerinin 4 pikselden 9 piksel çözünürlüğüne 

geçerek bu dokuz stil türünü tanıtmaktadır. 
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Kolb'un 9 Öğrenme Stili 

BAŞLATAN STİL 
BaşlatAN stil, deneyimler ve 
durumlarla başa çıkmak için 
harekete geçme yeteneği ile 
karakterize edilir. Aktif 
deney ve somut deneyim 
içerir. 
 
Başlatan Stil 
İnsanları: Ödevleri yapmak, 
hedefler belirlemek ve bir 
projeyi tamamlamak için 
farklı yaklaşımlar denemek 
için başkalarıyla birlikte 
çalışabilecekleri dinamik 
öğrenme alanlarında 
başarılı olurlar. Yaşam 
deneyimlerinden 
öğrenmelerine yardımcı 
olmak için koç veya mentor 
rolünü üstlenen 
öğretmenleri tercih ederler. 
 
Öğrenmenin Güçlü Yönleri 

 Kendinizi hedeflere 
adamak 

 Yeni fırsatlar aramak 

 Başkalarını etkilemek ve 
liderlik etmek 

 
Öğrenme Zorlukları 

 Harekete geçme 
dürtüsünü kontrol etme 

 Başkalarının görüşlerini 
dinlemek 

 Sabırsızlık 
 

DENEYİM STİLİ 
Deneyim stili, deneyime 
derin katılımdan anlam 
bulma yeteneği ile 
karakterize edilir. Aktif 
deneyi ve yansıtıcı gözlemi 
dengelerken somut 
deneyimden yararlanır. 
 
Deneyim Stili 
İnsanları: Arkadaşları ve iş 
arkadaşlarıyla etkileşim ve 
sürekli iletişim açısından 
zengin öğrenme alanlarını 
tercih ederler. Grup halinde 
çalışmaktan hoşlansalar da, 
işleri halletmek için yalnız 
çalışmak için zamana 
ihtiyaçları vardır. İş ve özel 
yaşamlarındaki ilerlemeleri 
hakkında yapıcı geri bildirim 
almaları önemlidir. 
Öğretmenleriyle kişisel bir 
ilişkiye sahip olmaları onlar 
için önemlidir. 
 
Öğrenmenin Güçlü Yönleri 

 Derin kişisel ilişkiler 
kurmak 

 Yansıma ve eyleme 
odaklanan güçlü sezgi 

 Yeni deneyimlere açık 
 
Öğrenme Zorlukları 

 Teoriyi anlamak 

 Sistematik planlama 

 Değerlendirme 
 

HAYAL ETME STİLİ 
Hayal etme stili, deneyimleri 
gözlemleyerek ve bunlar 
üzerinde düşünerek olasılıkları 
hayal etme yeteneği ile 
karakterize edilir. Somut 
deneyim ve yansıtıcı gözlemin 
öğrenme adımlarını birleştirir. 
 
Hayal Etme Stili İnsanları: 
Bilgi toplayabilecekleri, açık 
bir zihinle dinleyebilecekleri 
ve kişiselleştirilmiş geri 
bildirim alabilecekleri, açık ve 
özgürce akan sohbetlerin 
olduğu gruplarda çalışmayı 
severler. Beyin fırtınası 
oturumları gibi çok çeşitli 
fikirler üretmeyi gerektiren 
durumlardan hoşlanabilirler. 
Yönetici rol üstlenen, duyarlı 
ve yaratıcı öğretmenleri 
severler. 
 
Öğrenmenin Güçlü Yönleri 

 İnsanların duygu ve 
değerlerinin farkındalığı 

 Açık bir zihinle dinlemek 

 Belirsiz durumların 
sonuçlarını hayal etmek 

 
Öğrenme Zorlukları 

 Karar vermek 

 Liderlik yapmak 

 Zamanlı eylem 
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YANSITAN STİL 
Yansıtıcı stil, sürekli yansıma 
yoluyla deneyim ve fikirleri 
birleştirme yeteneği ile 
karakterize edilir. Somut 
deneyim ve soyut 
kavramsallaştırmayı 
dengelerken yansıtıcı 
gözlemden yararlanır. 
 
Yansıtan Stil 
İnsanları: Diyalog ve 
tartışmalar açısından zengin 
öğrenme alanlarında 
başarılı olurlar, ancak 
derslerden, bağımsız 
projelerden ve okumalardan 
da rahat bir şekilde 
öğrenirler. Derin düşünmeyi 
tercih ettikleri için, kendi 
deneyimlerini yansıtmak ve 
anlamlandırmak için de 
zamana ihtiyaçları olabilir. 
Bireysel ve grup yansıtma 
için fırsatlar sunan ve 
fikirleri keşfetmeye açık 
öğretmenlere değer 
verirler. 
 
Öğrenmenin Güçlü Yönleri 

 Başkalarının bakış açısını 
anlamak 

 Bazı durumlarda “Neler 
olduğunu” görmek 

 Sezgileri açık 
açıklamalara 
dönüştürmek 

 Bilgi toplamak 
 
Öğrenme Zorlukları 

 Eylem başlatma 

 Ruminasyon 

 Gruplar halinde 
konuşmak 

ANALİZ EDEN STİL 
Analiz etme stili, fikirleri 
yansıtma yoluyla 
bütünleştirme ve sistematize 
etme yeteneği ile karakterize 
edilir. Yansıtıcı gözlem ve 
soyut kavramsallaştırmayı 
birleştirir. 
 
Analiz Eden Stil 
İnsanları: Analitik ve 
kavramsal becerilerini 
kullanabilecekleri ve 
geliştirebilecekleri öğrenme 
alanlarında başarılı olurlar. 
Dersleri, okumaları, analitik 
modelleri keşfetmeyi ve her 
şeyi derinlemesine düşünmek 
için zamana sahip olmayı 
tercih edebilirler. Gruplar 
halinde çalışmaktansa yalnız 
çalışmayı tercih ederler. 
Derslerinde ve onlarla 
etkileşimlerinde düşünme ve 
analiz süreçlerini modelleyen 
öğretmenleri tercih ederler. 
 
Öğrenmenin Güçlü Yönleri 

 Bilgilerin düzenlenmesi 

 Mantıklı ve rasyonel 
olmak 

 Kavramsal modeller 
oluşturma 

 
Öğrenme Zorlukları 

 Risk alma 

 Başkalarıyla sosyalleşme 

 Yapı eksikliğiyle başa 
çıkmak 

 

DÜŞÜNEN STİL 
Düşünme stili, soyut ve 
mantıksal akıl yürütmede 
disiplinli katılım kapasitesi ile 
karakterize edilir. Soyut 
kavramsallaştırmadan 
yararlanırken 
aktif deney ve yansıtıcı 
gözlemi dengelemek. 
 
Düşünen Stil İnsanları: Açık 
yönergeler ve öğrenme 
gündemleri ile iyi 
yapılandırılmış öğrenme 
alanlarında en iyi şekilde 
öğrenebilirler. Ayrıca deneyler 
tasarlayabilecekleri veya 
yürütebilecekleri veya verileri 
değiştirebilecekleri 
ortamlarda da başarılı olurlar. 
Yalnız çalışmayı tercih 
edebilirler ve bir şeyleri 
düşünmek için zamana 
ihtiyaçları olabilir. Bir 
öğretmenin kendi alanındaki 
uzmanlığı onlar için birincil 
öneme sahiptir. 
 
Öğrenmenin Güçlü Yönleri 

 Mantıksal Analiz 

 Mantıklı karar verme 

 Nicel verileri analiz etme 
 
Öğrenme Zorlukları 

 İnsanlarla birlikte çalışma 

 Fikirleriniz hakkında açık 
fikirli olma 

 “Düşünceler içerisinde 
kaybolma” 
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KARAR VEREN STİL 
Karar verme stili, problem 
çözümleri ve eylem planları 
üzerinde karar vermek için 
teorileri ve modelleri 
kullanma yeteneği ile 
karakterize edilir. Soyut 
kavramsallaştırmayı ve aktif 
deneyi birleştirir. 
 
Karar Veren Stil 
İnsanları: Yeni fikirler, 
simülasyonlar, laboratuvar 
ödevleri ve pratik 
uygulamalarla deney 
yapabilecekleri öğrenme 
alanlarında en iyi şekilde 
öğrenebilirler. Açık 
standartlar ve hedefler 
koyan, doğru veya yanlış 
cevapları olan problemler 
ve sorularla değerlendiren 
öğretmenleri tercih ederler. 
 
Öğrenmenin Güçlü Yönleri 

 Problem çözme 

 Fikirleri çözme ve 
değerlendirme 

 Hedef belirleme 

 Karar verme 
 
Öğrenme Zorlukları 

 “Kutunun dışını” 
düşünebilme 

 İnsanların duygularına 
karşı duyarlılık 

 Belirsizlikle başa çıkma 
 

YAPAN STİL 
Yapan stil, insanları ve 
görevleri bütünleştiren 
amaca yönelik eylem için 
güçlü bir motivasyonla 
karakterize edilir. Somut 
deneyim ve soyut 
kavramsallaştırmayı 
dengelerken aktif 
deneylerden yararlanır. 
 
Yapan Stil İnsanları: 
Meslektaşları ile tartışarak ve 
ekipler halinde çalışarak iş 
başında öğrenerek en iyi 
şekilde öğrenirler. Taklit 
edebilecekleri pratik gerçek 
dünya deneyimine sahip 
öğretmenleri tercih ederler. 
 
Öğrenmenin Güçlü Yönleri 

 Teknik bilgi ve kişisel 
ilişkileri birleştirme 

 İşleri bitirmeye 
odaklanma 

 Lider çalışma ekipleri 
 
Öğrenme Zorlukları 

 Düşünmek için zaman 
ayırma 

 Doğru problemi çözme 

 Bilgi toplama ve analizi 
 

DENGELEYEN STİL 
Dengeleyen stil, uyum 
sağlama yeteneği ile 
karakterize edilir; Düşünmeye 
karşı eyleme geçmenin ve 
yansıtmanın ve 
deneyimlemenin artılarını ve 
eksilerini tartmak. Somut 
deneyimi, soyut 
kavramsallaştırmayı, aktif 
deneyi ve yansıtıcı gözlemi 
dengeler. 
 
Dengeleyen Stil İnsanları: 
Derslerden öğrenme, tartışma 
grupları, beyin fırtınası 
oturumları, laboratuvarlar ve 
iş başında öğrenme olmak 
üzere dört öğrenme modunun 
tümünü kullanabilecekleri 
öğrenme ortamlarında daha 
memnun olma 
eğilimindedirler. Farklı 
öğrenme ortamlarına uyum 
sağlayabildikleri için, 
farklı öğretim yaklaşımlarına 
sahip öğretmenlerden 
öğrenebilir. 
 
Öğrenmenin Güçlü Yönleri 

 Öğrenme döngüsünde 
hareket etme esnekliği 

 Farklı insane gruplarıyla 
çalışabilme becerisi 

 Yaratıcı bilgiler 
 
Öğrenme Zorlukları 

 Kararsızlık 

 “Her konuda becerikli, hiç 
bir konuda usta değil.” 

 Sürdürülebilir taahhüt 
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2. Eğitim Temelleri 

2.1 Eğitim ve Eğitmen Nedir? 

Bugün toplumlarımızın hemen her alanında, iş ve siyasette, kamusal rollerimizde ve özel 

hayatımızın yönlerinde eğitim mevcuttur. Bu yayın, uluslararası veya kültürler arası gençlik 

çalışması ve işbirliği ile gayri resmi veya yaygın eğitim ve öğrenimin belirli bağlamlarındaki 

eğitimi ele almaktadır. 

Gençlik çalışmasında eğitim için genel bir tanım bulunmamaktadır. Bunun yerine eğitim, 

içinde yer aldığı organizasyonel ve kültürel bağlama ve organizatörlerinin amaçlarına ve 

değerlerine bağlı olarak çeşitli süreç ve eylemlere atıfta bulunabilir. Ancak bazı genel 

unsurlar, kültürlerarası ve uluslararası gençlik çalışması alanındaki herhangi bir eğitimle 

ilgilidir. 

Başlangıç noktası olarak Oxford Sözlüğü, eğitimi “eğitim ve uygulama yoluyla istenen 

performans veya davranış standardına getirmek” olarak tanımlar. İstenen standardın ne 

olduğu ve nasıl elde edildiği açıkça değişebilir. Gençlik çalışanlarından, bir eğitim kursu 

sırasında bir eğitim sembolü tanımlamaları veya çizmeleri istendiğinde, aşağıdaki tanımları 

bulmuşlardır: 

“Eğitim, başkalarına belirli hedeflere ulaşmalarını sağlamak için araçlar vermekle ilgilidir. Bu, 

beceri ve hareket kabiliyeti sağlamakla ilgilidir. ” 

“Eğitim, insanları dahil etmek ve güçlendirmekle ilgilidir.” 

Eğitim “büyüyen bir ağaç” gibidir. Kendini geliştiren insanlar için bir metafordur. Ağaç, 

hayatın simgesi olan bir güneş olur.” 

Eğitim “iki açık el” gibidir. İlk tanışma deneyimi el sıkışmaktır. Vermenin, almanın ve 

desteklemenin sembolüdür. Almak için ellerinizi açık tutmalısınız.”  

“Eğitim “iki unsur gibidir: deneyim ve teori. Teori deneyimden gelir. Ne kadar ileri gidersen, o 

kadar fazlasını alırsın. Farklı deneyimler ve deneyim alışverişi var.”  

“Eğitim hiç bitmeyen bir hikayedir. Bir cevabınız olduğunda, en az üç kat daha fazla soru 

ortaya çıkıyor.”  

(Eğitmen Eğitimi Final Raporu 2000, p.11) 

 

Bu tanımlara bakıldığında eğitim, katılım ve değişimi ve deneyim ile teori arasında bir ilişki 

geliştirmeyi kapsar. Destek vermeye ve almaya açık olmayı gerektirir ve güçlendirme ve 

büyümeyi geliştirmeyi amaçlar. Bu, soru sormak, aynı zamanda katılımcıları istenen bir 

uygulama standardına getirmek anlamına gelir. 
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2.2 Eğitmen Yetkinlikleri 

 

Avrupa gençlik çalışması söz konusu olduğunda, özellikle yaygın öğrenme alanında, 

eğitmenler temel bir unsurdur. Bir eğitim çerçevesinde performans gösterme yetenekleriyle 

birleşen mesleki uzmanlıkları, eğitim faaliyetlerinin kalitesini çok önemli bir şekilde etkiler.  

Bu nedenle Eğitmenler için Yetkinlik Modeli, Avrupa Eğitim Stratejisinin bir parçası olarak 

geliştirilmiştir. İyi düşünülmüş yeterlilikler seti, yaygın eğitim eğitim faaliyetlerini planlayan 

kurum ve kuruluşların yanı sıra eğitmenlerin de danışacağı dinamik bir çerçeve görevi görür.  

 

Avrupa Eğitim Stratejisi Yetkinlik Modeli yedi yetkinlik alanını tanımlar: 

 

 Bireysel ve grup öğrenme süreçlerini anlamak ve kolaylaştırmak 

 Öğrenmeyi öğrenmek 

 Eğitim programları tasarlamak 

 Ekipler halinde başarılı bir şekilde işbirliği yapmak 

 Başkalarıyla anlamlı bir şekilde iletişim kurmak 

 Kültürlerarası Yeterlilik 

 Sivil olarak meşgul olmak 

 

Bireysel ve grup öğrenme süreçlerini anlamak ve kolaylaştırmak aşağıdakilerle ilgilidir ve 

şunları içerir: 

 

 Uygun yöntemlerin seçilmesi, uyarlanması veya oluşturulması; 

 İlham veren ve güvenli bir öğrenme ortamı yaratmak; 

 Öğrenicileri, öğrenme ihtiyaçlarını belirleme ve takip etme ve öğrenme süreçlerindeki 

engelleri aşma konusunda desteklemek; 

 Bir gruptaki dinamiği farklı öğrenme yollarına uygun bir şekilde anlamak ve 

kolaylaştırmak; 

 Aktif katılımı teşvik etmek, öğrencileri motive etmek ve güçlendirmek; 

 Yaratıcılığı, problem çözmeyi ve 'kullanıma hazır' düşünmeyi sağlamak; 

 Eğitim durumlarında kişinin kendi duygularını etkin bir şekilde yönetmesi ve öğrenci 

grubuyla etik sınırların korunması; 

 

Öğrenmeyi öğrenmenin hakkındakiler ve içerikleri: 

 Kişinin kendi öğrenme başarılarını ve yeterliliklerini değerlendirmesi; 

 Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi ve proaktif olarak takip edilmesi; 

 Geri bildirim ve bağlılık yoluyla kişisel/mesleki gelişimden geçmek; 

 Beklenmedik öğrenmeyi kabul etme ve bunlarla başa çıkma; 

 Bireysel öğrenmeyi desteklemek için uygun kaynakları belirleme ve organize etme. 
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Tasarım eğitim programı hakkında ve şunları içerir: 

 Yaygın öğrenmenin ilke ve değerlerine dayalı bir eğitim yaklaşımı geliştirmek; 

 Aktiviteyle ilgili bilgi veya değerleri öğrenci grubuna aktarmak; 

 Öğrenicilerin sosyo-politik bağlamlarını eğitim programına entegre etmek; 

 Uygun olduğunda, BİT, e-öğrenme ve ilgili araç ve yöntemleri eğitim faaliyetine entegre 

etmek; 

 Bir değerlendirme süreci ve etki değerlendirmesi tasarlama; 

 Bilgi toplamak, yorumlamak ve yaymak için uygun yol ve yöntemleri seçmek ve 

tasarlamak (konu ile ilgili, veriler, kaynaklar, bulgular vb.). 

 

Ekiplerde başarılı bir şekilde işbirliği yapmak aşağıdakilerle ilgilidir ve şunları içerir: 

 Bir ekibin görevlerine aktif olarak katkıda bulunmak; 

 Sorumluluk almaya hazır olma; 

 Diğer ekip üyelerini cesaretlendirmek ve dahil etmek; 

 Başkalarıyla ve başkalarından öğrenmek; 

 Ekip süreçlerinin ve bunların ekip etkinliğini nasıl etkilediğinin farkında olmak; 

 Anlaşmazlıklarla yapıcı bir şekilde ilgilenmek. 

 

Başkalarıyla anlamlı bir şekilde iletişim kurmak hakkındadır ve şunları içerir: 

 Aktif dinleme yeteneği; 

 Empatik olma yeteneği; 

 Düşünceleri, duyguları ve duyguları açıkça ifade etme yeteneği; 

 Yorumlamaları ifade etme özelliği; 

 Farklılığa duyarlılık. 

 

Kültürlerarası yetkinlik aşağıdakilerle ilgilidir ve şunları içerir: 

 Belirsizliğin ve değişimin kabulünü yansıtmak; 

 Kendi kimliğinin farkındalığı; 

 Kimliğe, kültüre ve ilgili yönlere ve boyutlara farklı perspektiflerden bakma isteği ve 

yeteneği; 

 Kendi algıları, önyargıları ve gerçekliğin klişeleşmiş yapıları hakkında eleştirel düşünme 

ve bunlardan uzak durma; 

 Kişisel farkındalığı artırmak için çeşitli yol ve yöntemleri yansıtmak ve kullanmak; 

 İnsan hakları ilkelerini uygulama becerisi. 
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2.3 Metod ve Metodoloji 

 

Bir eğitim programı tasarlanırken, ilk adım olarak istenen öğrenme çıktılarının netleştirilmesi 

gerekir, ardından bu çıktılara en iyi hizmet eden ve çeşitli öğrenme stillerine ve hızlarına 

hitap eden uygun yöntem ve araçlar seçilmelidir. 

 

Yöntem ve metodoloji arasındaki farkı anlayabilmek için şu basit soruyu sorabiliriz: 

“Metodun çoğulu nedir?” Cevap yöntemlerdir, metodoloji değil. Yöntem, planladığınız bir 

aktivitedir, programın belirli bir bölümüne bir çerçeve verir. Bir enerji verici, bir simülasyon 

oyunu, aleksiyon olabilir. Metodoloji ise seçilen yöntemlerin eğitimsel mantığıdır. Simülasyon 

alıştırması Ecotonos bir yöntemdir, simülasyon ise deneyimsel öğrenme felsefesine dayalı bir 

metodolojidir. Bu nedenle metodolojiniz eğitim stratejisiyle yakından ilgilidir, bireysel 

yöntemlerin seçildiği değerlendirme listesidir. Programdaki yöntemlerin, türlerin dengesine, 

bunların öğrenme stilleri, bireysel/grup etkinliği vb. ile nasıl ilişkili olduğuna bakılarak genel 

bakıştır. Bunun da önerdiği şey, bir yöntem seçmenin, size sunulan zaman çerçevesini 

dolduracak aktiviteleri bulmak gibi basit bir soru olmadığıdır. 

 

Metod, tüm eğitim planlamasının katılımcılara sunulduğu noktadır. Bu nedenle, bu önceki 

süreç hakkında çok şey iletmekten sorumludur. Katılım ve vatandaşlık üzerine soru sormadan 

veya tuvalet molası vermeden beş saatlik bir ders biraz tuhaf görünebilir. Temel düzeyde, 

yöntem eğitimin vizyonu ve amacı ile - başka bir deyişle, temel değerler, genel amaçlar ve 

özel amaçlarla - ilgili olmalıdır. Seçilen yöntem, belirli bir amacı yerine getirmeli ve aynı 

zamanda tüm işletme için merkezi bir değerler sistemini temsil etmelidir. Yöntemleri 

seçerken başvurulabilecek bir kontrol listesi hazırlamaya başlarsak, ilk olanlar şöyle olacaktır: 

 

• Seçilen yöntem, içerikte aktarılan değerlere ve eğitimin amaçlarına uygun mu? 

• Yöntem, eğitim stratejisinin bu aşaması için belirtilen hedefleri gerçekleştirebilir mi? 

 

Bu sorular, ekiplerin ortak anlayışlarını değerlendirmeleri için de yararlıdır.  Açıkça, ekip 

üyeleri bu sorulara farklı cevaplar veriyorsa, sürecin gözden geçirilmesi gerekebilir. 

 

Sonuçta seçilen yöntemin başarısı, eğiticiyi veren eğiticiye bağlıdır. Bir grubu deneyimsel 

öğrenme durumuna dahil eden bir yöntem, kesin bir bilim değildir ve beklenmedik katkılar ve 

yönlerde olması gereken büyük bir değer vardır. Ama bunlar ancak eğitmen bunların 

beklenmedik olduğunun farkındaysa ve bunları oturumun amaçları ve beklenen akışıyla 

ilişkilendirebilirse değerli olabilir. Temel olarak, bir eğitmenin yöntemle kendini rahat 

hissetmesi ve onu görme yeteneklerinden emin olması gerekir. Aşağıdaki ifadeler, yöntemin 

eğitmen olarak size uygunluğunu değerlendirmede yol gösterici olabilir. Sorular özellikle 

kültürlerarası öğrenme için yöntem seçme sürecine uygundur: 
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Yöntemleri seçerken, eğitmen şunları yapmalıdır: 

– Yöntem konusunda kendinden emin ve ikna olmuş hissedin. 

– Mümkün olduğunda, bir katılımcı olarak yöntemi tam olarak deneyimleyin (veya insanların 

bu deneyime sahip olduğu ve ekibin geri kalanıyla birlikte çalışabileceği bir ekibin parçası 

olun) 

– Sonuçları önceden tahmin edebilecek bir konumda olun, ancak aynı zamanda beklenmedik 

olanlarla da ilgilenin 

– Kendi görüş ve yorumlarının yerinin farkında olun ve katılımcıların yorumları ve dernekleri 

ile çalışın 

– Dogmatik kolaylaştırmadan kaçınırken program biriminin hedeflerini netleştirin. 

– Eğitim sırasında katılımcılarda veya grupta ele alınamayacak duygulara neden olabilecek 

yöntemler kullanmamaya çalışın. 

– Bazı kişilerin belirli bir alıştırmaya katılmak istemeyebileceğini kabul edin. 

– Beklenmedik sonuçlarla başa çıkmak için uyarlanabilecek, bilgi alma ve geri bildirim için 

dikkatlice hazırlanmış bir stratejiniz olsun. 

– Öğrenmenin değişim olduğunun ve bunun rahatsız edici bir deneyim olabileceğinin 

farkında olun. Katılımcılar rahatsızlıklarından yöntemi (veya aslında eğitmeni) sorumlu 

tutabilirler. Eğitmen, rahatsızlığın yöntemden mi yoksa yöntemin ortaya çıkardığı duygu ve 

keşiflerden mi kaynaklandığını dikkatlice analiz etmelidir. 
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2.4 Program Tasarımı 

 

Bir eğitim programının planlanması ve hazırlanmasında çeşitli unsurların dikkate alınması 

gerekir. Bir eğitmen olarak aklınızda eklemek istediğiniz birçok konu ve yöntem olabilir.  

Ancak hedef grubunuza ve yürütmeyi planladığınız belirli programa uyacaklar mı? 

 

Aşağıdaki şema, program planlamasının dikkate alması gereken tüm unsurların bir özetini 

vermektedir: 

 Şekil: Program Tasarımı (Kaynak: T-Kit 6, Eğitim Temelleri) 
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Her program, eğitimin amacını tanımlayan belirli bir bağlam içinde oluşturulur.  Program 

planlamasının temelini oluştururken ekibin dikkate alması için bazı öneriler: 

 

Eğitim Amaçları 

 Eğitimin genel amaçları nelerdir? 

 Eğitim ekibi olarak bu amaçlara ilişkin ortak bir anlayışa sahip misiniz? 

 

Kaynaklar 

• Bu eğitim kursunu uygulamak için hangi mali ve maddi kaynaklar mevcut? 

• Eğitmen olarak kaynaklarınız, bilginiz, kapasiteniz ve yetenekleriniz, yatırım yapabileceğiniz 

enerji ve zaman düzeyiniz nelerdir? 

 

Eğitimin amaçları 

• Bu özel kursun yapabileceği ve yapması gereken şey nedir? 

• Bu eğitimle özellikle neye ulaşmak istiyorsunuz? 

• Hangi sonuçları bekliyorsunuz? 

 

Katılımcı profili 

• Eğitim kursunuz gençlik çalışanlarına veya gençlik liderlerine hitap ediyorsa, bu kursun 

ulaşmak istediği katılımcıların spesifik profili nedir? 

• Katılımcılar ne tür ve düzeyde deneyime, geçmişe, ihtiyaçlara, motivasyonlara ve ilgi 

alanlarına sahip olmalıdır? 

 

Bu soruları cevapladıktan sonra, bir sonraki görev, genellikle program taslağının ilk 'gerçek' 

adımı olan içerik öğelerine karar vermektir. Eğitim kursu hangi konuları ele almalıdır?  Farklı 

fikirlerin dikkate alınması, koordine edilmesi ve yapılandırılması gereken bir ekip sürecinde 

eğitimin içeriğine odaklanmak zor olabilir. Fikirler, diğer ekip üyeleri tarafından ele alınmadığı 

ve gerektiği gibi tartışılmadığı için tartışmada kaybolabilir. Bu nedenle fikirleri herkesin 

görebileceği bir flipchart üzerinde görsel olarak takip etmek yararlıdır. 

 

Genellikle, programın içeriğini tanımlama süreci birkaç adım içerir: 

• Olası içerik öğelerini listeleme 

• İçerik öğelerini tartışmak – içerikten gerçekte ne anlıyoruz? 

• İçerik öğeleri üzerinde anlaşma 

• İçerik öğelerine öncelik verilmesi – en önemli unsurlar hangileridir? En çok neye zaman 

ayırmak istiyoruz? 

• İçerik öğelerini sıraya koymak – grup dinamiklerini ve eğitim stratejisini dikkate alan bir 

program akışı oluşturmak. 

• İçerik birimlerinden oluşan günlük bir program oluşturma 

• Tüm birimler için oturum planları oluşturma 
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2.5 Değerlendirme 

Değerlendirmenin sözlük anlamı, 'bir şeyin değerini belirlemek veya sabitlemek' ve 'genellikle 

dikkatli bir değerlendirme ve çalışma yoluyla önemini, değerini veya durumunu belirlemektir.  

Eğitim bağlamında değerlendirmenin genellikle iki temel anlamı vardır. İlk olarak, eğitimin 

haklı olup olmadığının ve buna benzer veya ekstra çaba gösterilmesinin gerekip 

gerekmediğinin değerlendirilmesi anlamına gelir. İkinci olarak, eğitim faaliyetinin kendisini ve 

gelecekteki olası faaliyetleri geliştirme yolculuğundaki ilk adımı temsil eder. Bu, faaliyete geri 

dönüp kalitesini değerlendirmek ve ayrıca iyileştirme faktörlerini belirlemek anlamına gelir. 

Değerlendirmek neden gereklidir? 

Eğitmenler, yöneticiler ve kuruluşlar için değerlendirme, bir eğitim etkinliğinin 

düzenleyicisine olanak tanıyan güçlü bir araçtır: 

a) Etkinliğe geriye dönüp programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, katılımcılara 

yararlarını belirlemek, eğitimsel ve metodolojik yaklaşımı değerlendirmek ve genel olarak 

kursun uygun olup olmadığını ve harcanan çabayı ve harcanan parayı haklı gösterip 

göstermediğini belirlemek. Bir faaliyet değerlendirmesi sırasında, gerekirse programı 

uyarlamamıza izin verir, daha sonra vurgu, belirtilen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı 

üzerindedir. 

b) Gelecekteki faaliyetleri dört gözle beklemek ve değerlendirme sonuçlarını gelecekteki 

eğitim faaliyetleri için planlamayı geliştirmek için kullanmak. Bu, gelecekteki projeler, 

katılımcıların bireysel gelişimi, kuruluşlar, yakın çevreleri ve olası uzun vadeli değişiklikler 

üzerindeki olası etkinin analiz edilmesini içerir. Temel olarak, organizmaların hataları ve 

iyileştirme ve yeniliğe ihtiyaç duyulan alanları belirlemesine olanak tanır. 

c) Katılımcılara öğrenme süreçlerini yorumlama, uyarlama ve kontrol etme konusunda sürekli 

bir fırsat vermek. 

Ne zaman değerlendirme yaparız? 

Değerlendirme ile ilgili en yaygın hata, bunun bir eğitim faaliyetinin sonunda geldiğine 

inanılmasıdır. Her aşamada anlamlı bir değerlendirme gerçekleşir. Eğitim faaliyetinin her 

gelişimini gölgeler. 

Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinin uygulanması gereken 4 kilit nokta vardır: 

1. Ön değerlendirme: Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve faaliyet için eğitim programının 

tasarlanması sonrasında yapılan değerlendirmedir. Bu aşamada, programın dayandığı 

varsayımlar ve ihtiyaçlar ve program tasarımının kendisi değerlendirilmeli ve gerekirse 

uyarlanmalı veya ince ayar yapılmalıdır. 

2. Devam eden değerlendirme: Bu değerlendirme eğitim faaliyeti sırasında yapılır. Program, 

ihtiyaçlara cevap verip vermediğini ve belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını görmek için 
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günlük olarak gözden geçirilir (örnekler arasında günlük değerlendirme grupları, ara 

değerlendirme, katılımcılardan sözlü ve yazılı geri bildirim vb.) 

3. Terminal (son) değerlendirme: Eğitim faaliyetinin en sonunda uygulanır. Ana odak, 

katılımcıların tepkileri, öğrenme çıktılarını değerlendirmeleri, amaç ve hedeflere ulaşmanın 

değerlendirilmesi vb. (örnekler arasında değerlendirme anketleri, katılımcıların sunumları, 

sözlü değerlendirme, görsel değerlendirme, planlama ekibi değerlendirmesi yer alır.) 

 

4. Son değerlendirme: Bu değerlendirme aynı zamanda etki değerlendirmesi olarak da 

bilinir. Etkinlikten en az 6 ay sonra gerçekleştirilir ve ağırlıklı olarak katılımcıların algılanan 

kişisel gelişimine odaklanır. Temel amaç, eğitim faaliyetinin katılımcılar üzerindeki etkisinin 

çeşitlerini ve bu etkinin hem kişisel anlamda hem de organizasyonlarında tescil edilmesinde 

nasıl yansıtıldığını kontrol etmektir. 

 

 Şekil: Değerlendirme Puanları (Kaynak: T-Kit 6, Eğitim Temelleri) 
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3. Tematik Konu 1: Aktif Katılım&Vatandaşlık 

 

3.1 Vatandaşlık Nedir? 

Vatandaşlık, genellikle bir ülke olmak üzere siyasi kurumların bir parçası olmak anlamına 

gelir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayan kişilerin, devletin anayasada vaat ettiği haklardan 

yararlanabilmeleri için o ülkeye vatandaşlık ile bağlı olmaları gerekir. Bu şartları sağlayan 

kişilere vatandaş denir. Bir vatandaşın siyasi katılım hakkı vardır. 

Her anayasal ülkenin vatandaşlık şartları anayasalarında yazılıdır. Günümüzde bu 

gereksinimlerin başında milliyet, doğum yeri ve kültür gibi unsurlar gelmektedir. 

Vatandaşlık, hukuki anlamda birey ile devlet arasında kurulan basit bir bağın ötesinde bir 

anlama sahiptir. Vatandaşlığın medeni ve siyasi hakları ele alan hukuki boyutunun yanı sıra, 

başta sosyal, kültürel ve psikolojik olmak üzere birçok başka boyutu da bulunmaktadır. Bir 

kere, vatandaş olmak kişinin kimliğinin bir parçasıdır ve kişiyi içinde yaşadığı toplumla 

ilişkilendirir. Bu sayede kişi ait olduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısına uyum sağlar; 

Çoğu durumda toplumun dilini, genel değer yargılarını, olaylara ve hayata bakış açısını 

benimser. Kişi topluma ve toplumsal yaşama saygı duyarken, karşılığında da kendisine saygı 

gösterilmesini talep eder. Birey, içinde yaşadığı toplumun yararına diğer insanlarla birlikte 

çalışır ve mücadele eder. Ancak vatandaşlık sadece bir sosyalleşme süreci değildir. 

Vatandaşlık, aidiyet, dahil olma, katılım ve sosyal bağlılık gibi kimliği oluşturan en temel 

duyguları içerir. Bir vatandaş olarak, içinde yaşadığı toplumun bir parçası haline gelen kişi,  

toplumu etkileme, toplumun gelişimine katılma ve katkıda bulunma ve toplumun refahına 

katkıda bulunma fırsatına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında vatandaş, hukuktan doğan bir 

takım hak ve yükümlülüklerin muhatabı iken; Kendisini de parçası olarak gördüğü toplumda 

aktif bir bireydir. Bu anlamda vatandaşlar yaşadıkları toplumda eşit değerdedirler (Altun, 

2020). 

Vatandaşlık Bilincinin Temel Göstergeleri 

Vatandaşlık, devlet tarafından bakıldığında bir bireye tanınan medeni ve siyasi hak, görev ve 

yükümlülükler olarak tanımlanmaktadır. Birey tarafından ele alındığında ise bireyin kendisine 

tanınan haklardan dolayı devlete borçlu olduğu sadakat olarak karşılıklı etkileşim içinde 

devam etmektedir. Buna göre vatandaşlık bilinci ile ilgili üç unsurun önemli olduğunu  

söyleyebiliriz. Bunlar aşağıda listelenmiştir. 

• Belli bir topluluğa ait olmak 

• Belirli hak ve görevlere sahip olmak 

•Toplumun bu haklar çerçevesinde kamu işlerine katılmasına izin verilmesi 

(Lidström&Schaap, 2018; Altun, 2020). 
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Vatandaşlık Türleri 

Marshall'a göre vatandaşlık üç kısımda incelenmelidir. Bunlar; sivil, sosyal ve politik 

vatandaşlıktır (Marshall, 1950). 

• Sivil vatandaşlık, bireysel özgürlük haklarına dayalı bir vatandaşlık türüdür. Sivil 

vatandaşlıkta güven, hoşgörü, dayanışma ve işbirliğini teşvik etmek önemlidir. Özellikle 

güven durumu, başkalarına zarar vermemek, kişisel ve toplumsal çıkarları korumak 

temelinde geliştiğinde kolektif eylemlerin oluşmasına katkı sağlar. 

• Sosyal vatandaşlık, sosyal haklar temelinde şekillenen bir kavram olmakla birlikte 

evrenseldir ve bir toplumun tam üyesi olmanın bireye sağladığı statü olarak görülmektedir.  

Marshall'ın tanımına göre sosyal vatandaş hak ve yükümlülükler açısından eşittir. 

• Siyasi vatandaşlık, daha çok oy verme ve kendi kendini yönetme gücünü seçme 

çerçevesinde algılanan bir kavramdır. Ayrıca devletin otoritesi altında tutulan bir statü olarak 

kabul edilmekte ve siyasi-sosyal mücadeleleri kapsayacak şekilde genişletilmiş hakları 

içermektedir (Altun, 2020). 

Vatandaşlık, tanımı gereği, birey ile üyesi olduğu devlet arasındaki ilişkiyi ifade eden bir 

kavramdır. Hukukun verdiği hak ve sorumluluklar bu ilişkiyi şekillendirmiştir. Ancak günümüz 

toplumlarında sadece görevlerini yerine getirmek ve iyi bir vatandaş olmak yeterli değildir; 

20. yüzyıl son yıllarda ortaya çıkan aktif vatandaşlık kavramı, hem bu gerekleri yerine 

getirmeye yönelik bir devlet politikasına, hem de toplumsal refaha yönelik bireysel çabalara 

tekabül etmektedir. Katılımcı davranışın ön planda olduğu bu vatandaşlık türü, siyasi, sosyal 

ve sivil boyutlarda meydana gelen krizleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Yönetim 

temelli uygulamalar, toplumsal uyumu geliştiren davranışlar ile kişilik hak ve sorumlulukları 

aktif vatandaşlık politikalarının hedefidir. Bu çabalar özellikle büyük şehirlerdeki pasif kentsel 

sakinleri hedef alıyor. Modern yurttaşlık türlerinden biri olan aktif yurttaşlık, mikrodan 

makroya doğru gelişen aşağıdan yukarıya doğru bir mücadelenin göstergesidir ve kamusal 

alan temel argümandır. Sosyal ve refah düzeyi iyi olan devletler tarafından özellikle teşvik 

edilmesi gereken aktif vatandaşlar, kurumsal düzeydeki politikalara saygı duyarak ve tüm 

süreçlerde yer alarak konumlarının en verimli şekilde işlemesi için mücadele eder. (Ebersold, 

2007; Altun, 2020). 

3.2 Aktif Vatandaşlık Nedir? 

Aktif vatandaşlık, “oyunun kurallarını öğrenmekten” veya haklar ve görevler açısından 

mevcut kurum ve yapılara katılmaktan daha fazlasıdır. Sosyal, medeni ve siyasi vatandaşlık 

türlerini kapsayan bu yeni tip ile toplumsal katılım ve adalet programlarının izlenmesinde 

bireyin güç ilişkilerinin ve yapılarının belirlenmesi, gerektiğinde bunları değiştirebilme 

becerisine sahip olması ve en önemlisi, aktif öğrenmeyi sağlar. Aynı zamanda sivil toplumu 
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güçlendirmenin yanı sıra insanların uyumunu, sosyal dayanışmanın nasıl teşvik edebileceğini 

ve dolayısıyla vatandaşları güçlendirdiğini de ifade eder. 

Aktif vatandaşlığı, demokratikleşmenin desteklenmesinde siyasal sisteme erişimin 

kolaylaştırılması, kamu politikalarının belirlenmesi ve sorumlulukların geniş politika ile 

paylaşılması amacıyla katılımcı davranışları desteklemeyi amaçlayan kurumsal bir süreç 

olarak tanımlamak mümkündür. Aktif vatandaşlık, aslında, sivil toplum aktörlerinin, karşılıklı 

dayanışma biçimlerini şekillendirme veya ifade etme biçimleri açısından 'seslerini 

yükseltmek' isteyen sivil ve politik alanlara girip katıldıkları aşağıdan yukarıya bir süreç olarak 

düşünülebilir. Başka bir deyişle, aktif vatandaşlık, demokratikleşme ve toplumsal katılım için 

toplumsal temellerin genişletilmesi talebi olarak ifade edilmektedir. (Altun, 2020). 

Aktif bir birey olmak için sosyal veya bilimsel bilgiye sahip olmak, aktif olmaya kararlı olmak 

ve ekonomik, politik veya sosyal bağlamda güce sahip olmak gerekir. Bilgi, aktif bir toplumda 

sosyal farkındalığı ve eylemi mümkün kılar. Bilinçsiz bir bireyin aktif olması mümkün değildir. 

Bu bağlamda aktif vatandaş olmanın bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. 

• Geleneksel siyasi eylemler (oy verme, bir partiye katılma, siyasi bir pozisyon için aday olma) 

• Gönüllü topluluk eylemleri (topluluk örgütleriyle çalışmak, iyi bir amaç için bağış toplamak 

vb.) 

• Siyasi ve sosyal yönü değiştirmenin yollarını aramak (gazetelere yazı yazmak, dilekçelere 

katılmak gibi yasal faaliyetler; trafiği engellemek, duvarlara yazı yazmak, yer işgal etmek gibi 

yasa dışı faaliyetler) 

• Kendinden planlı eylemler (finansal olarak desteklemek, kendi kendini yöneten bir öğrenci 

olmak, yaratıcı bir problem çözücü olmak, girişimcilik değerlerini benimsemek) (Altun, 2020). 

3.3 Aktif Vatandaş Olmanın Unsurları 

Aktif bir vatandaş olmak için belirli unsurlara sahip olmak gerekir. Bunlar gönüllülük, 

sorumluluk, katılım ve işbirliğidir. Bu kavramlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır: 

a) Gönüllülük 

Gönüllülük, bir bireyin bir sivil toplum kuruluşu veya derneğinin topluma fayda sağlayacak bir 

girişim veya faaliyetine herhangi bir çıkar gözetmeden katılmasıdır. Başka bir deyişle, 

ekonomik fayda beklemeden, sosyal ve politik zeminde herhangi bir destek veya zorlama 

olmaksızın, manevi menfaate dayalı faaliyetlerdir. Genelde dayanışma, karşılıklılık, aidiyet, 

güven ve güç kazanma gibi değerleri içerir. 

Şentürk et al. gönüllülüğü uygulama alanlarına göre altı bölümde inceler (Şentürk et al., 

2016; Altun, 2020): 

• Çevrimiçi Gönüllülük: Bu tür gönüllülüğün ortaya çıkmasında özellikle 70'li ve 80'li yıllarda 

teknolojik alanda yaşanan gelişmeler etkili olmuştur. Bu tür gönüllülükte, küresel yüksek 

29



iletişim ağlarını içeren çevrimiçi iletişim için teknolojik cihazların temini yeterlidir ve bu 

teknolojik cihazlar sayesinde gönüllülük esasına göre hızlı ve kolay iletişim ağları ortaya 

çıkabilmektedir. Toplumsal değişme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu tür gönüllülükte 

toplumsal farkındalık yaratmaya dayalı uygulamalar dikkat çekiyor. 

• Kurumsal Gönüllülük: Özellikle özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında gerçekleştirilen 

faaliyetler. Çalışanlar veya kurum üyeleri tarafından yürütülen bu faaliyetler insan kaynakları 

politikalarının bir parçasıdır ve kurumsal bazda desteklenmedikçe aktif bir eylem haline 

gelemez. Bu etkinlikler yüz yüze yapılabileceği gibi çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebilir. 

• Uluslararası Gönüllülük: Farklı ülke ve kültürlerden gelen, kamu yararına gönüllü çalışmalar 

yapmak son yıllarda gelişen bir gönüllülük modeli haline geldi. Bunun bir örneği, 

Ortadoğu'daki son krizlerin mağduru olan bireylere yardım etmek için AB ve Türkiye'den 

gelen yardım kuruluşlarıdır. 

• Sosyal İnovasyon: İnsanlar, toplum ve gezegen için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak için 

sosyal inovasyon; Mevcut sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler 

getirmek ve bunları uygulamaya koymak. Sosyal inovasyon, sosyal girişimciler, kar amacı 

güden veya gütmeyen şirketler, kamu kurumları ve dernekler tarafından gerçekleştirilebilir. 

• Kamu Kurumlarının Gönüllülük Faaliyetleri: Belediyeler tarafından açılan eğitim kursları, 

kaymakamlıklar öncülüğünde sosyal yardım ve dayanışma vakıfları bunlardan bazılarıdır.  

Kooperatiflerin özellikle kadınların örgütlenmesi ve güçlendirilmesi, kadınların ekonomiye 

katılımı konularında çok başarılı sonuçlar elde ettikleri bilinmektedir. 

•Pro Bono: Özellikle ücretsiz hukuki destek ve klinik hizmetler için kullanılmaktadır.  

Gönüllülerin mesleki bilgi ve deneyimlerini sivil toplum kuruluşlarına veya bireylere ücretsiz 

olarak sunduğu bir faaliyet türüdür. Devlet mekanizmaları içinde sekteye uğrayan işlerin 

düzenlenmesinde oldukça etkili olan bu gönüllülük ABD'de yaygındır. 

b) Yükümlülük 

Gönüllülükte olduğu gibi, sorumluluk aktif bir vatandaş olmanın önemli unsurlarından biridir. 

Seçim ve katılımın farklı bir boyutu olarak düşünebileceğimiz sorumluluk alma eylemi, belirli 

siyasi, ekonomik veya sosyal hizmetlerin geliştirilmesinde ve daha verimli işleyişinde faydalı 

olacak bir modeldir. Sorumluluk almak birçok hükümet politikasında desteklenmekte ve 

teşvik edilmektedir. Vatandaşları bir şeyin parçası olmaları veya sorumlu toplum anlayışını 

savunan bireyler olmaları konusunda bilgilendirmek bu süreçlerin daha verimli işlemesi ile 

ilgilidir. Vatandaşlık otomatik bir hak değildir; sorumlulukları yerine getirerek kazanılır. Bu 

nedenle vatandaşlığa kabul kişisel bir sorumluluktur. Kişisel sorumluluk bir ideolojiden daha 

fazlasıdır. Aşağıda aktif bir vatandaşın sahip olması gereken bazı sorumluluk türleri 

bulunmaktadır. 
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• Ekonomik Sorumluluk: Bir devletin bir üyesi olarak, vatandaşların tasarruflara veya 

gelecekteki sosyal harcamalara karşı sigortalı olmaları beklenir. Mali açıdan kendi refahı için 

sorumluluk alan vatandaşların sayısı arttıkça, kamu hizmetlerine erişimleri de artmaktadır. 

• Demokratik Sorumluluk: İhtiyacı olan insanlara yardım etme sorumluluğunu alma, 

kurumların iyi yönetimi veya daha genel olarak sosyal uyum yaratma deneyimini içerir. Eğer 

tüm insanlar zamanlarının bir kısmını yönetme sorumluluklarına katkıda bulunabilirlerse, o 

zaman güçlü demokrasi arzuları gerçekleşmiş olur. 

• Gelişimsel Sorumluluk: Kişinin kendi gelişim ihtiyaçları için sorumluluk alması türüdür. Bu 

sorumluluklar arasında kariyer basamaklarını yukarı taşımak için eğitim almak, kendi 

rahatsızlıklarının farkında olan ve hastalık yönetimi konusunda bilinçli hizmet kullanıcıları 

veya nasıl meşgul olacağını bilen demokratik vatandaşlar sayılabilir. 

• Bakım Sorumlulukları: Bu, hem kendisi hem de aile veya topluluk üyeleri için bakımı 

yönetmek için sorumluluk alma türüdür. 

• Tüketici Sorumlulukları: Vatandaşların, seçimler yapmanın ve seslerini duyurmanın 

ötesinde reform süreçlerine yardım etmede hükümetlerin küçük yardımcıları olarak 

sorumluluk almaları bekleniyor. Bu sorumluluk türü, devletin yönetimine katkı sağlayan türe 

tekabül etmektedir (Barber, 2003; Altun, 2020). 

c) Katılım 

Özellikle 1980'lerden sonra tartışılmaya başlayan katılım kavramı, günümüzde kamu 

politikalarının merkezinde yer alan gönüllülük, işbirliği ve sorumluluk gibi aktif vatandaşlığın 

temel unsurları arasında görülmektedir. Bu politikalar, vatandaşların yasal reformlar 

geliştirmeleri, görüşlerini ifade etmeleri ve sosyal hizmetlerin belirlenmesinde etkili olmaları 

için önemli fırsatlar sunmaktadır. Refah devletleri açısından bakıldığında, kamu güvenliği 

sorunları, sosyal ayrışma, yaşanabilirlikteki eksiklikler ve en önemlisi, yerel meselelerle 

uğraşırken vatandaş katılımı önemli ve değerli olmaya devam etmektedir. 

İyi bir vatandaşın aktif olarak katılarak demokratik vatandaşlığın unsurlarını da yerine 

getirdiği bilinen bir gerçektir. Katılım, bir vatandaşın yalnızca siyasi süreçler hakkında değil, 

aynı zamanda başkalarının görüş ve çıkarları hakkında da bilgi edinme isteğini gösterir.  İyi bir 

vatandaş, hukukun üstünlüğüne saygı duyar ve bunun tam olarak ne anlama geldiği sıklıkla 

tartışılsa da, başkalarına etik ve ahlaki davranma yükümlülüğünü kabul eder. Bu nedenle, iyi 

ve etkili bir vatandaş olmanın anahtarı olarak hareket eden katılım, tüm siyasi, sivil veya 

sosyal kolektif faaliyetler için gereklidir (Steenekamp&Loubser, 2016; Altun, 2020).  

Aşağıda bazı katılım türleri verilmiştir. 

• Siyasi Katılım: Modern demokrasi teorisinde siyasal katılım, bireylerin vatandaşlık 

görevlerini yerine getirme sürecini öğrenmeleri için bir araç olarak kabul edilmektedir.  

Siyasal katılım, bireylerin bakış açılarını genişletir ve kişisel çıkarlarının yanında kamusal 

meselelerin de olduğunu fark etmelerini sağlar. 
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Günümüzün kitle toplumlarındaki demokrasilerin çoğu temsili olsa da, karar alma sürecine 

katılım hala demokratik yönetişimin önemli bir unsuru olarak görülüyor. Demokrasi farklı 

bağlamlarda ve farklı seviyelerde işleyebildiğinden, katılım süreçleri ve kararları etkilemenin 

merkezinde yer alır. Katılım, temsile önemli bir katkıdır ve sosyal eşitsizliğin olduğu 

toplumlarda telafi edici bir özelliğe sahiptir (Lombard, 2013; Altun 2020). 

•Sivil Katılım: Sivil katılım kavramı, sosyal ve politik katılım arasında değişen bir boyut olarak 

günümüz sosyolojisinde farklılık gösteren bir ifadedir. Çünkü ekonomik, sosyal ve siyasi 

ilişkiler arasında çizilen çizgiler tam olarak net değildir. Devlet, ekonomi ve toplum arasındaki 

ilişki değiştikçe, sivil toplum ve katılımın kapsamı da değişmektedir. Sivil katılım, devlet dışı 

dini gruplar, basın, hayır kurumları, okullar, sendikalar, sendikalar ve kampanya 

organizasyonları dahil olmak üzere geniş bir skalaya sahiptir. 

• Sosyal Katılım: Toplumsal düzenin değişmesiyle ortaya çıkan dini, ekonomik ve sosyal 

krizlerin aşılabilmesi için vatandaşların mahalle veya şehir düzeyindeki katılım düzeyine 

tekabül etmektedir. Bu tür katılım, özellikle son zamanlarda iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeler nedeniyle artan bir trend izlemektedir. Çevresel düzenlemelere, komşuluk 

ilişkilerine, çevreyi daha çabuk tanımaya ve genel düzeyde farkındalık kazanmaya dayalı bir 

katılım türüdür. (Altun, 2020). 

d) İşbirliği 

Yukarıda bahsedilen üç katılım türünün gerçekleşmesi için en önemli argüman işbirliğidir.  

İşbirliği olmadan, bireylerin sosyal, politik veya sivil katılıma aktif olarak katılmaları 

beklenemez. Dayanışma ile ilişkisi düşünüldüğünde, işbirliğinin toplumsal bağlar ile siyasal 

örgütlenmeler arasındaki bağı anlamlandıran bir özelliği olduğu bilinmektedir. 

İşbirliği, kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında olabileceği gibi, hükümetin farklı seviyeleri 

veya farklı devlet kurumları arasında ve en önemlisi vatandaşlar arasında olabilir. Vurgu, 

rekabet gücü ve dış kaynak kullanımından kamu sektörünün kurulmasına ve paydaşlarla 

yapılan sözleşmelerin yanı sıra güvene dayalı uzun vadeli ilişkilerin sürdürülmesine kadar 

işbirliği üzerindedir. 

Günümüzde etkin işbirliğinin en önemli aracı sivil toplum kuruluşlarının varlığıdır. Yurttaşlık 

bilincinin gelişmesi, ortak yararın korunması ve demokratik kültürün gelişmesi için oldukça 

önemli olan bu kuruluşlar, gönüllülüğün gücünü artırmakta ve kamusal alanın gelişmesinde 

rol oynamaktadır (Altun, 2020). 

Sivil katılım ve eylem söz konusu olduğunda, aktif vatandaşların sivil toplumla birlikte hareket 

etmesi önemlidir. Aktif vatandaşlar olarak bu tür faaliyetlerde özgürce ve gönüllü olarak 

işbirliği yapmaları çok önemlidir. Sivil toplumun aktif yurttaşlık açısından bir özgürlük, 

dayanışma ve çoğulculuk alanı olabilmesi için demokratik refah devleti çerçevesine dahil 

edilmesi, bireysel sorumluluk ve katılımı destekleyebilecek bir mekanizmanın kurulması 

önemlidir (Çakmaklı, 2015; Altun 2020). 
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Aşağıda bazı aktif vatandaşlık örnekleri verilmiştir.  

 

• Yerel gazeteleri okuyabilir ve destek olabilirsiniz. 

• Belediye meclisi toplantılarına katılabilirsiniz. 

• Yerel gazete editörlerine sosyal konular hakkında e-posta gönderebilirsiniz. 

• Yerel sorunlar hakkında bir blog oluşturabilirsiniz. 

• Belirli konular için bir topluluk düzenleyebilirsiniz. 

• Toplumu ilgilendiren bir konuda farkındalık çalışmaları düzenleyebilirsiniz. 

• Vatandaşı olduğunuz ülkenin anayasasını okuyabilirsiniz. 

• Haksız olduğunu düşündüğünüz bazı kanunların değiştirilmesi için kanun koyuculara yönelik 

faaliyetlerde bulunabilirsiniz. 

• Yerel kuruluşlara destek olabilirsiniz. Yerel etkinlik programları, çevre temizliği vb. 

• Okul yönetim kurulu toplantılarına katılabilirsiniz. 

• Komşularınızı daha iyi tanımak için etkinlikler düzenleyebilir veya katılabilirsiniz. 
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3.4 Katılım Merdivenleri 

Son on yılda gençlerin katılımına genellikle bir hak olarak atıfta bulunulmuştur (genç 

katılımına yönelik sözde “hak yaklaşımı”). Örneğin UNICEF, katılımı bir insan hakkı olarak 

görür ve bu nedenle BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların katılım hakkının altını 

çizer. Roger Hart (“katılım merdiveni” olarak adlandırılan kavramın yazarı), katılımın vatandaş 

olmanın ne anlama geldiğini öğrenmenin bir yolu olduğu için temel bir vatandaşlık hakkı 

olduğunu söylüyor. Avrupa Konseyi'nde genç katılımı, “gençlerin yerel düzeyde dahil olma ve 

günlük yaşamda görev ve sorumluluk alma hakkı ile yaşam süreçlerini demokratik olarak 

etkileme hakkı” olarak algılanmaktadır. Katılımın bir hak olması, aynı zamanda, tüm 

gençlerin, nereden geldikleri veya hangi dili konuştuğu fark etmeksizin, bu hakkı ayrım 

gözetmeksizin kullanabilmesi anlamına gelir. 

Gençlik katılımı, bir gençlik-yetişkin ortaklığı biçimi olarak da görülebilir. “Ortaklık, birlikte bir 

şeyler yapmakla ve herkesin sesini dinlemek ve farklı fikirleri ciddiye almakla ilgilidir.” 

Uygulamada bu, amaçların, hedeflerin, rollerin, sorumlulukların, kararların vb. müzakere 

edildiği ve üzerinde anlaşmaya varıldığı ve gençlerin ve yetişkinlerin tam olarak şunları bildiği 

anlamına gelir: 

– nereye gidiyorlar; 

– onlardan ne beklenir; 

– başkalarından ne bekliyorlar; 

– bunu nasıl yapacaklar; 

– nasıl ve nereden destek alıyorlar. 

Genç-yetişkin ortaklığının avantajı, gençlerin beceri ve yetenekleri ile yetişkinlerin deneyim 

ve bilgeliğini bir araya getirmesidir. Ayrıca tüm bireysel katkıların tanınmasını ve değer 

verilmesini sağlayarak ortakları daha fazla girişim ve proje üstlenmeye motive eder. 

Katılımı gençler için bir hak olarak tartışırken, gençlerin katılmamayı tercih ettiklerini veya 

katılım düzeylerini veya derecelerini belirleyebileceğimizi de söyleyebiliriz. Gençlerin 

katıldığını veya katılmadığını söylemek yeterli değildir. Yerel duruma, kaynaklara, ihtiyaçlara 

ve deneyim düzeyine bağlı olarak gençlerin dahil olabileceği veya sorumluluğu 

üstlenebileceği farklı dereceler vardır. Roger Hart, çocukların ve gençlerin projelere, 

organizasyonlara veya topluluklara katılımlarının farklı derecelerini gösteren, “çocuk katılımı 

merdiveni”8 olarak adlandırılan bir model önermektedir. 
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Roger Hart, her biri bir merdivenin bir 

basamağına karşılık gelen sekiz derece 

gençlik katılımı tanımlar: 

Basamak 8: Ortak karar alma 

Projeler veya fikirler, yetişkinleri ortak olarak 

karar verme sürecine katılmaya davet eden 

gençler tarafından başlatılır. 

Basamak 7: Gençler öncülük etti ve başlattı 

Projeler veya fikirler gençler tarafından 

başlatılır ve yönetilir; yetişkinler gerekli 

desteği sağlamaya davet edilebilir, ancak bir 

proje onların müdahalesi olmadan devam 

edebilir. 

Basamak 6: Yetişkinlerin başlattığı, ortak 

karar verme 

Yetişkinler projeleri başlatır, ancak gençler 

eşit ortaklar olarak karar verme gücünü ve 

sorumluluklarını paylaşmaya davet edilir. 

Basamak 5: Gençlere danışıldı ve 

bilgilendirildi 

Projeler yetişkinler tarafından başlatılır ve 

yürütülür, ancak gençler tavsiye ve 

önerilerde bulunur ve bu önerilerin nihai 

kararlara veya sonuçlara nasıl katkıda 

bulunduğu konusunda bilgilendirilir. 

4. Basamak: Görevlendirilen ve 

bilgilendirilen gençler 

Projeler yetişkinler tarafından başlatılır ve yürütülür; gençler proje içinde bazı özel roller veya 

görevler üstlenmeye davet edilirler, ancak gerçekte ne gibi etkilere sahip olduklarının 

farkındadırlar. 

Şekil: Uyarlanıldığı yer: Hart, R., Çocukların tokenizmden vatandaşlığa katılımı, UNICEF Innocenti Araştırma 

Merkezi, Floransa, 1992 

3. Basamak: Gençler tokenize edildi (tokenizm) 
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Gençlere projeler içinde bazı roller verilir, ancak herhangi bir karar üzerinde gerçek bir 

etkileri yoktur. Aslında ne yapacakları ve nasıl yapacakları konusunda başka seçenekleri 

olmadığı halde, gençlerin katıldığı (bilerek ya da kasıtsız olarak) yanılsaması yaratılır.  

 

2. Basamak: Dekorasyon olarak gençler 

Projede gençleri imtiyazsız bir grup olarak temsil edecek gençlere ihtiyaç var. Anlamlı bir 

rolleri yoktur (mevcut olmaları dışında) ve - herhangi bir dekorasyonda olduğu gibi - bir proje 

veya organizasyon içinde görünür bir konuma yerleştirilirler, böylece dışarıdan kolayca 

görülebilirler. 

1. Basamak: Gençler manipüle edildi 

Gençler projeye katılmaya davet edilir, ancak kararlar ve bunların sonuçları üzerinde gerçek 

bir etkileri yoktur. Aslında onların varlığı, yerel seçimleri kazanmak, bir kurum hakkında daha 

iyi bir izlenim yaratmak veya gençlerin katılımını destekleyen kurumlardan bazı ekstra fonlar 

sağlamak gibi başka hedeflere ulaşmak için kullanılır. 

Gençlik katılımı merdiveni, katılımcı projelerin veya girişimlerin kendi topluluklarında nasıl 

çalıştığına eleştirel bir gözle bakmak isteyen uygulayıcılar için çok yararlı bir araç olabilir.  

Ancak bu model aynı zamanda yanlış bir şekilde gençlerin katılım dereceleri hiyerarşisini 

önerebilir ve ne pahasına olursa olsun en yüksek basamaklara ulaşma çabalarını teşvik 

edebilir. Bu nedenle, gençlerin dahil olma veya dahil olma derecesinin yerel duruma, neyin 

başarılması gerektiğine, hangi deneyimin mevcut olduğuna vb. bağlı olduğunu hatırlamak 

önemlidir. Bazen bir projedeki katılım düzeyinin tam olarak ne olduğunu görmek, gerek 

karmaşıklığı gerekse farklı basamaklar arasında net sınırların olmaması nedeniyle oldukça zor 

olabilir. Katılım derecesi de zamanla gelişebilir. 

 

4. Tematik Konu 2: Engelli Hakları 

4.1 Engellilik Nedir? 

Engellilik, bir kişinin belirli aktiviteleri gerçekleştirmesini (aktivite sınırlaması) ve 

çevrelerindeki dünyayla etkileşim kurmasını (katılım kısıtlamaları) zorlaştıran herhangi bir 

fiziksel veya zihinsel sınırlamadır (bozukluk). 

Engellilik genellikle fiziksel, bilişsel, zihinsel, duyusal, duygusal, gelişimsel veya bunların bir 

kombinasyonu olabilen bir bozukluğun sonucu olarak tanımlanır. Bir engellilik doğuştan veya 

bir kişinin yaşamı boyunca mevcut olabilir. Engellilik, bozuklukları, aktivite kısıtlamalarını ve 

katılım kısıtlamalarını kapsayan bir şemsiye terimdir. Bozukluklar fiziksel, duyusal ve bilişsel 

veya gelişimsel engelleri içerebilir. Ruhsal bozukluklar (psikiyatrik veya psikososyal engellilik 

olarak da bilinir) ve çeşitli kronik hastalık türleri de engellilik olarak nitelendirilebilir. Bir 

engellilik, bir kişinin yaşamı boyunca ortaya çıkabilir veya doğumdan itibaren mevcut olabilir.  
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Aşağıda insanları etkileyen bazı engel türleri bulunmaktadır: 

• Görüş 

• Hareket 

• Düşünme 

• Hatırlamak 

• Öğrenmek 

• İletişim 

• İşitme 

• Akıl sağlığı 

• Sosyal ilişkiler 

 

4.2 Engelli Tanımları ve Sınıflandırması 

Zihinsel 

“Aynı yaştaki diğerlerine kıyasla topluluk ortamları bağlamında zihinsel işlevlerdeki 

bozulmalar, öğrenme ve belirli günlük yaşam becerilerini gerçekleştirmedeki zorluklar ve 

uyum becerilerinin sınırlamaları ile ilişkili gelişim döneminde (0-18 yaş) ortaya çıkan koşullara 

uygulanır. Kapsananlar: Down sendromu, tüberoskleroz, cri-du-chat sendromu. 

Özgül öğrenme/Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB) (zihinsel dışında)—öğrenme güçlüğü, 

zihinsel bir engelden çok merkezi sinir sistemi işlev bozukluğuna bağlı olduğu varsayılan bir 

grup engeli ifade eden ve öğrenme ve kullanmadaki organizasyon becerileri, dinleme, 

konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme veya matematiksel becerilerde önemli zorlukları 

kapsayan genel bir terimdir.  

Otizm (Asperger sendromu ve Yaygın Gelişimsel Gecikme dahil)— Otizm, biliş, kişilerarası 

iletişim, sosyal etkileşimler ve davranıştaki (özellikle obsesif, ritüelistik, basmakalıp ve katı 

davranışlar) bozuklukları içeren yaygın gelişimsel bozuklukları tanımlamak için kullanılır. 

Fiziksel 

“Hareketlilik gibi fiziksel aktiviteleri gerçekleştirme yeteneği üzerindeki fiziksel bir nedene 

veya etkiye atfedilebilen koşulları tanımlamak için kullanılır. Fiziksel sakatlık genellikle, 

örneğin parapleji, kuadripleji, kas distrofisi, motor nöron hastalığı, nöromüsküler 
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bozukluklar, serebral palsi, uzuvların yokluğu veya deformiteleri, spina bifida, artrit, sırt 

bozuklukları, ataksi, kemik oluşumu veya dejenerasyonu, skolyoz. Kapsananlar: örneğin 

parapleji, kuadripleji, kas distrofisi, motor nöron hastalığı, nöromüsküler bozukluklar, 

serebral palsi, uzuvların yokluğu veya deformiteleri, spina bifida, artrit, sırt bozuklukları, 

ataksi, kemik oluşumunun etkileri dahil olmak üzere nöromüsküler-iskelet sistemi 

bozuklukları veya dejenerasyon, skolyoz.” 

 

 

Edinilmiş Beyin Hasarı  

“Edinilmiş beyin hasarı, doğumdan sonra edinilen beyin hasarından kaynaklanan çoklu 

engelleri tanımlamak için kullanılır. Bilişsel, fiziksel, duygusal veya bağımsız işlevlerde 

bozulma ile sonuçlanır. Kazalar, felç, beyin tümörleri, enfeksiyon, zehirlenme, oksijen 

eksikliği veya dejeneratif nörolojik hastalık sonucu olabilir. 

Nörolojik (epilepsi ve Alzheimer hastalığı dahil) 

Doğumdan sonra meydana gelen sinir sistemi bozuklukları için geçerlidir, epilepsi ve organik 

demans (örneğin Alzheimer hastalığı) ile multipl skleroz ve Parkinson hastalığı gibi durumları 

içerir. 

Sağır Kör (Çift Duyusal) 

“İletişimde ciddi kısıtlamalar ve toplum yaşamına katılım ile ilişkili ikili duyusal bozuklukları 

ifade eder. Sağır körlük, sadece işitme kaybı olan görme bozukluğu veya görme bozukluğu 

olan işitme kaybı değildir. Sağır körlük, farklı iletişim ve öğretim uygulamaları gerektiren 

kendine özgü bir engeldir.” 

Görme  

“İletişim ve hareket kabiliyetinde ve toplum yaşamına katılma becerisinde ciddi kısıtlamalara 

neden olabilen körlük ve görme bozukluğunu (gözlük veya kontakt lenslerle düzeltilmeyen) 

kapsar.” 

Duyma 

“Sağırlık, işitme bozukluğu, işitme kaybını kapsar.” 

Konuşma  

“Konuşma kaybı, bozulma ve/veya anlaşılma güçlüğünü kapsar.” 

Psikiyatrik 

“Psikiyatrik engellilik, normal sosyal aktivitede kişisel işleyişi bozabilen, sıklıkla sıkıntı ile 

ilişkili, tanınabilir semptom ve davranış kalıplarını içerir. Şizofreni, duygulanım bozuklukları, 

kaygı bozuklukları, bağımlılık yapan davranışlar, kişilik bozuklukları, stres, psikoz, depresyon 
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ve uyum bozuklukları gibi durumların tipik etkilerini içerir. Psikiyatrik engellilik için, normalde 

bir teşhis olması beklenir. Davranışla ilgili genel sorunlar (belirli bir teşhisin olmadığı 

durumlarda), burada "engelli grubu" yerine destek ihtiyaçları verilerine (örneğin, "kişiler 

arası etkileşimler ve ilişkiler" ile ilgili destek ihtiyaçları) yansıtılmalıdır. Kapsananlar: şizofreni, 

duygulanım bozuklukları, kaygı bozuklukları, bağımlılık yapan davranışlar, kişilik bozuklukları, 

stres, psikoz, depresyon ve uyum bozuklukları.” 

Gelişimsel Gecikme  

“Koşulların erken gelişim döneminde ortaya çıktığı, ancak spesifik bir tanı konmadığı ve 

spesifik engellilik grubunun henüz bilinmediği 0-5 yaş arası çocuklar için geçerlidir.” (Ulusal 

Engelli Hizmetleri, 2021) 

 

4.3 Engelli Ayrımcılığı 

Özürlü Ayrımcılığı (Ableizm) Nedir? 

Engelli ayrımcılığı, pirofobi veya bazı kaynaklarda engellilik, engelli kişilere karşı ayrımcılık ve 

toplumsal önyargıdır. Özürlü ayrımcılığı, engellileri engelli olmayanlara göre daha düşük bir 

konuma yerleştirir. Esneklik gibi belirli yeteneklerin, becerilerin ve özelliklerin insanlara 

atanması ve reddedilmesine dayanır. Engelli ayrımcılığı, engelli olmayanlar lehine bir tutum 

(sağlamcılık) veya engelli karşıtı bir tutum (engellilik) olarak ortaya çıkabilir. Ancak, 

sağlamcılık terimi daha kapsayıcıdır (Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, 2020). 

Engelli Ayrımcılığının Farklı Türleri Nelerdir? 

Engellilere yönelik ayrımcılık altı farklı türde olabilir: 

Doğrudan Ayrımcılık: Bir çalışana, engelleri nedeniyle diğer personel üyelerinden daha az 

olumlu davrandıklarında. 

Dolaylı Ayrımcılık: Herkes için eşit derecede geçerli olan, ancak engellilikleri nedeniyle bazı 

çalışanlar üzerinde daha kötü bir etkiye sahip olan bir uygulama, politika veya kural 

belirlediklerinde. 

Makul Ayarlamaların Yapılmaması: Engelli bir çalışana yardımcı olmak için işyerinde makul 

pratik değişiklikler yapmadıkları zaman. 

Engelli Ayrımcılığı: Engellerinden kaynaklanan bir şey yüzünden birine olumsuz 

davrandıklarında. 

Taciz: Bir çalışana kendilerini aşağılanmış veya kırılmış hissettirecek şekilde davrandıklarında. 

Bu, onlara isim takmayı veya engelleri hakkında şakalar yapmayı içerir. 

Mağduriyet: Bir çalışana, kendilerine karşı ayrımcılık yapıldığı konusunda şikayette 

bulunduğu veya bunu yapan birini desteklediği için kötü davranırlar. (Bright HR, 2021). 
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Ableizm Neye Benziyor? 

Engelli ayrımcılığına ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir.: 

• Engelli hakları yasalarına uyum eksikliği  

• Ayrı okullarda eğitim gören engelli öğrenciler 

• Engelli öğrencileri kontrol etmenin bir yolu olarak kısıtlama veya izolasyon kullanımı 

• Çeşitli kurumlarda engelli yetişkinleri ve çocukları ayırmak 

• Bina tasarım planlarına erişilebilirliği dahil etmemek 

• İşaretler, asansör düğmeleri vb. yerlerde Braille alfabesinin kullanılmaması 

• Erişilebilir web siteleri oluşturmamak 

•Engellilerin 'düzeltilmesi' gerektiğini veya buna ihtiyaçları olduğunu düşünmelerini 
savunmak 

• Engellilerle alay etmek 

• Engellilerin barınma hizmetlerine dahil edilmesini önleme (Eisenmenger, 2019). 

Ableist Mikroagresyonlar Nelerdir? 

Özürlü ayrımcılığı bazen çok açık bazen de mikro saldırganlık şeklinde olabilir. 
“Mikrosaldırganlık terimi ilk olarak Harvard Tıp Okulu psikoloğu Chester Pierce tarafından 
1970'lerde Beyaz ve Siyah öğrenciler arasındaki hakaretlere yanıt olarak ve onları 
gözlemleyerek ortaya atıldı. 2007'de Columbia Üniversitesi psikoloğu Derald Sue terimi daha 
da popüler hale getirdi ve tanımladı.” 

Mikro saldırganlık, marjinalleştirilmiş bir grubun bir üyesine yönelik, aşağılayıcı, zararlı bir 
etkiye sahip sözlü veya sözsüz, bilinçli veya bilinçsiz, ince davranıştır. Doğrudan önyargı veya 
hoşgörüsüzlük kadar zararlı olmasa da, mikro saldırganlığın mağdurlar üzerinde olumsuz bir 
etkisi vardır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılabildiği için ayırt etmek zor olabilir.  Bununla 
birlikte, kişinin daha önce edindiği basmakalıplar, potansiyel mikro saldırganlığın bir örneği 
olabilir. Mikrosaldırganlık, sürekli maruz kaldığında psikolojik yansımaları olabilen bir eylem 
türüdür. Aslında, kronik mikro saldırganlıklara maruz kalmak ruh sağlığı üzerinde ciddi bir 
hasara neden olabilir. Engelli bireyler genellikle mikro saldırganlıkla karşı karşıya kalabilirler. 
Aşağıda engellilerin maruz kaldığı bazı mikrosaldırganlık örnekleri verilmiştir. 

• “Bu çok ezikce.” 
•“Çok geri zekalısın.” 
•“O adam deli.” 
•“Bugün çok bipolar davranıyorsun.” 
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•“ İlaçlarını bıraktın mı?” 
•“Körün köre yol göstermesi gibi.” 
•“Fikirlerim sağır kulaklara düştü.” 
•“O çok psikopat.” 
•“ Dairemi nasıl temizlediğim konusunda süper OKB'yim.” 
•“Senin için dua edebilir miyim?” 
•“Seni engelli olarak bile düşünmüyorum.” 
Bu tür ifadeler, engelli bir kişinin yetersiz olduğunu, engelin kötü, olumsuz ve düzeltilmesi 
gereken bir sorun olduğunu ima eden düşüncelerdir. Pek çok insan hakaret etmek istemez ve 
birçoğu iyi niyetlidir, ancak iyi niyetli yorumlar ve eylemler bile bazen başkalarına ciddi 
zararlar verebilir. (Eisenmenger, 2019) 
 
Mikrosaldırganlık Türleri 
 
Derald Wing Sue ve meslektaşları, bazı mikro saldırganlık türlerine odaklandılar. Bu türler 
aşağıda detaylandırılmıştır. 
 
Mikro Saldırılar 
Mikro saldırı, en belirgin mikro saldırganlık türüdür. Genellikle bilerek yapılır ve bunu yapan 
kişi bunun zararlı ve aşağılayıcı olduğunu bilir. Örneğin, kullanılan terimin aşağılayıcı bir 
anlamı olduğu bilinmesine rağmen, belirli bir ırktan birine atıfta bulunmak için argo terimler 
kullanmak olabilir. Örneğin "zenci" veya "engelli" vb. 
Mikro Hakaretler 
Mikro hakaretler, mikro saldırılardan daha gizli yapılır. Bu, bir mikro saldırı olup olmadığını 
ayırt etmeyi zorlaştırır. Genellikle söylenenlerin ardındaki ikincil anlamı ima eder. Dışarıdan 
bir iltifat gibi görünse de kişi kendini aşağılanmış hissedebilir. Örneğin, bir kişinin niteliklerine 
göre değil de cinsiyetine göre işe alındığını düşünmek bu kategoriye girer. 
Mikro Geçersizlikler 
Mikro geçersiz kılmalar, marjinalleştirilmiş bir grubun önyargı deneyimlerinin önemli 
olmadığını belirtmeyi içerir. Söylenenlere karşı aşırı tepkili veya çok hassas olduklarını 
söylemek bu kategoriye girer. Başka bir deyişle, bir mikro-geçersiz kılma, bir mikro saldırıyı 
veya mikro-hakareti takip edebilir. Bunun bir örneği, insanların empati kurduğu bir olayı 
"duyarlılaştırıcı" ve görmezden gelmeye çalışmak olarak tanımlamaktır. 
Çevresel Mikro Saldırganlık 
Kişinin kendini marjinal hissetmesine ve çevresinde karşılık bulamamasına neden olan mesajı 
içerir. Örneğin, bir televizyon programını izleyen ve yalnızca farklı bir ırktan oyuncuları 
izleyen bir çocuk, medyanın tasviri nedeniyle dışlanmış veya temsil edilmediğini hissedebilir. 
Bireylerin ötesinde mikro saldırılardan etkilenen grupları da bu bağlamda değerlendirebiliriz  
(Demirkıran, 2021). 
 
Engelli Biriyle Nasıl İletişim Kurabiliriz? 
Engelli biriyle iletişim kurarken bazı ilkelere dikkat etmeniz, onlarla iletişiminizi daha da 
güçlendirecektir. Aşağıda engelliler için başvurabileceğiniz bazı öneriler yer almaktadır.  
•Engelli biri size engelini anlattığında, inanın ve yargılamayın. 
•İnsanların engel türlerini taklit etmeyin 
•Engellilerin barınma taleplerini reddetmeyin 
•Engelli bir kişinin neye ihtiyacı olduğu konusunda varsayımlarda bulunmayın 
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•Engelli bir kişinin ekipmanına izinsiz dokunmayın 
•Saldırgan sorular sormayın 
•Açıkça sizden istenmedikçe engelli bir kişi adına konuşmayın 
• Çocuklar ve gençlerle engellilik hakkında konuşun ve bilgi verin 
• Erişilebilirliği tüm etkinliklerinize dahil etmeye çalışın (Queensland Devleti, 2018). 
4.4 Engelli Hakları 
 
“Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme ve İhtiyari Protokolü (A/RES/61/106) 13 Aralık 2006'da 
New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde kabul edilmiş ve 30 Mart 2007'de 
imzaya açılmıştır. Sözleşmeye 82 imzacı, İhtiyari Protokol'e 44 imzacı ve Sözleşme'ye 1 onay 
verdi. Bu, açılış gününde bir BM Sözleşmesine tarihteki en yüksek imzacı sayısıdır. 21. yüzyılın 
ilk kapsamlı insan hakları sözleşmesidir ve bölgesel entegrasyon örgütlerinin imzasına açılan 
ilk insan hakları sözleşmesidir. Sözleşme, 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
Sözleşme, Birleşmiş Milletler'in engellilere yönelik tutum ve yaklaşımları değiştirmek için on 
yıllardır sürdürdüğü çalışmaları takip etmektedir. Engellileri hayırseverlik, tıbbi tedavi ve 
sosyal korumanın “nesneleri” olarak görmekten, engellileri bu hakları talep edebilecek ve  
özgür ve bilgilendirilmiş rızalarının yanı sıra toplumun aktif üyeleri olmalarına dayanmakta  
olan yaşamları için kararlar alabilecek hakları olan “özneler” olarak görmeye geçiş yeni bir 
boyuta taşınıyor. 
 
Sözleşme, açık, sosyal kalkınma boyutu olan bir insan hakları belgesi olarak tasarlanmıştır. 
Engellilerin geniş bir kategorisini benimser ve her tür engeli olan herkesin tüm insan 
haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanması gerektiğini yeniden teyit eder. Tüm hak 
kategorilerinin engelliler için nasıl geçerli olduğunu açıklığa kavuşturmakta ve 
nitelendirmekte ve engellilerin haklarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için uyarlamaların 
yapılması gereken alanları ve haklarının ihlal edildiği ve hakların korunmasının 
güçlendirilmesi gereken alanları belirlemektedir. 
 
Sözleşme, 2002'den 2006'ya kadar bir Genel Kurul Ad Hoc Komitesinin sekiz oturumu 
sırasında müzakere edildi ve bu da onu en hızlı müzakere edilen insan hakları anlaşması 
haline getirdi." 
 
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 
Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme aşağıdaki maddeleri ve açıklamaları içermektedir. 
 
Önsöz 
Madde 1 – Amaç 
Madde 2 – Tanımlar 
Madde 3 – Genel ilkeler 
Madde 4 – Genel yükümlülükler 
Madde 5 – Eşitlik ve ayrımcılık yapmama 
Madde 6 – Engelli Kadınlar 
Madde 7 – Engelli çocuklar 
Madde 8 – Bilinçlendirme 
Madde 9 – Erişilebilirlik 
Madde 10 – Yaşama hakkı 
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Madde 11 – Risk durumları ve insani acil durumlar 
Madde 12 – Kanun önünde eşit tanınma 
Madde 13 – Adalete Erişim 
Madde 14 – Kişi hürriyeti ve güvenliği 
Madde 15 – İşkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza 
özgürlüğü 
Madde 16 – Sömürü, şiddet ve suistimal etmemek 
Madde 17 – Kişi bütünlüğünün korunması 
Madde 18 – Dolaşım ve vatandaşlık özgürlüğü 
Madde 19 – Bağımsız yaşamak ve topluma dahil olmak 
Madde 20 – Kişisel hareketlilik 
Madde 21 – İfade ve düşünce özgürlüğü ve bilgiye erişim 
Madde 22 – Özel hayatın gizliliğine saygı 
Madde 23 - Eve ve aileye saygı 
Madde 24 – Eğitim 
Madde 25 – Sağlık 
Madde 26 – Habilitasyon ve rehabilitasyon 
Madde 27 – Çalışma ve istihdam 
Madde 28 – Yeterli yaşam standardı ve sosyal koruma 
Madde 29 – Siyasal ve kamusal yaşama katılım 
Madde 30 – Kültürel yaşama, dinlenme, boş zaman ve spor faaliyetlerine katılım 
Madde 31 – İstatistik ve veri toplama 
Madde 32 – Uluslararası işbirliği 
Madde 33 – Ulusal uygulama ve izleme 
Madde 34 – Engelli Hakları Komitesi 
Madde 35 – Taraf Devletlerin Raporları 
Madde 36 – Raporların değerlendirilmesi 
Madde 37 – Taraf Devletler ve Komite Arasında İşbirliği 
Madde 38 – Komitenin diğer organlarla ilişkisi 
Madde 39 – Komite Raporu 
Madde 40 – Taraf Devletler Konferansı 
Madde 41 – Saklayıcı 
Madde 42 – İmza 
Madde 43 – Bağlı olma rızası 
Madde 44 – Bölgesel entegrasyon kuruluşları 
Madde 45 – Yürürlüğe giriş 
Madde 46 – Çekinceler 
Madde 47 – Değişiklikler 
Madde 48 – Fesih 
Madde 49 – Erişilebilir format 
Madde 50 – Özgün metinler 
 
Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme'nin detaylarını görmek için: Tıklayın 
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4.5 Savunuculuk 
 
Savunuculuğun sözlük tanımı, belirli bir sonuç veya politika için tavsiyelerde bulunmak veya 
kamu desteğini kazanmaktır. Genel tanımın genel bir temeli olmadığı için, savunuculuk çeşitli 
bağlamlarda tanımlanabilir ve kullanılabilir. İnsan haklarının gerçekleştirilmesi için çalışan hak 
temelli kuruluşlar açısından savunuculuk, bireylerin veya grupların haklarını teşvik etmek, 
saygı duymak, korumak ve uygulamak için yaptıkları her türlü eylem olarak tanımlanabilir.  
 
Karmaşık bir kavram gibi görünse de, savunuculuk hak temelli kuruluşların günlük 
çalışmalarının bir parçasıdır. Savunuculuk, daha iyi bir yaşam hayalini gerçekleştirmek için bir 
araçtır. Savunuculuk en basit tanımıyla eşitsizliğe neden olan ve hayatımızı olumsuz yönde 
etkileyen politikaların, uygulamaların ve nihayetinde toplumsal yapının eşitlik temelinde 
dönüştürülmesidir (UN, 2016). 
 
Savunuculuğun bazı ortak özellikleri aşağıda listelenmiştir:  
•Değişim, istenilen sorunu ve ilgili kişi, kanun, kurum ve politikaları etkilemek için uygulanır.  
•Savunuculuk bir süreçtir. Kısa, orta ve/veya uzun vadede belirli bir amaç için gerçekleşir. Bu 
nedenle, değişimin hemen olmasını beklemek gerçekçi değildir. Politikaları, uygulamaları ve 
tutumları değiştirmek ve dönüştürmek zaman alabilir. 
• Savunuculuk planlı bir çabadır. Çeşitli iyi tanımlanmış faaliyetlerden/eylemlerden oluşur 
(Egbatan, 2017). 
 
Savunuculuğun Üç Türü 
 
Öz-Savunuculuk  
“Kendini savunma, bir bireyin etkin bir şekilde iletişim kurma, müzakere etme veya 
çıkarlarını, arzularını, ihtiyaçlarını ve haklarını savunma yeteneğini ifade eder (VanReusen et 
al., 1994). Kendini savunmak, güçlü yönlerinizi ve ihtiyaçlarınızı anlamak, kişisel hedeflerinizi 
belirlemek, yasal haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilmek ve bunları başkalarına iletmek 
anlamına gelir. Kendini savunmak kendi adına konuşmaktır!” 
 
Bireysel Savunuculuk 
“Bireysel savunuculukta, bir kişi veya bir grup insan, çabalarını sadece bir veya iki kişi 
üzerinde yoğunlaştırdı. İçerme Savunuculuğu grubuna göre, "Savunma, bir şeyin adil 
olmadığını veya birinin size kötü davrandığını düşündüğünüzde ve bunu değiştirmek için bir 
şeyler yapmak istediğinizde, birinin yanınızda olmasını istemektir." 
Bireysel savunuculuğun iki yaygın biçimi vardır. Bunlar gayri resmi ve resmi savunuculuktur. 
Ebeveynler, arkadaşlar, aile üyeleri veya ajanslar gibi insanlar, savunmasız insanlar için 
konuştuklarında ve savunuculuk yaptıklarında, buna gayri resmi savunuculuk denir. Resmi 
savunuculuk, savunuculuk faaliyeti için profesyonellerle çalışan ve onlara ödeme yapan 
kuruluşlardan oluşur.” 
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Sistem Savunuculuğu  
“Sistem savunuculuğu, birinin hayatını nasıl yaşadığını etkileyen politikaları, yasaları veya 
kuralları değiştirmekle ilgilidir. Bu çabalar yerel, eyalet veya ulusal bir kurumu hedef alabilir.  
Odak, değişen kanunlar veya sadece yazılı veya yazılı olmayan politikalar olabilir. Hedeflenen 
şey, sorunun türüne ve bu konuda kimin yetkisine sahip olduğuna bağlıdır.”  (Batı Virjinya 
Üniversitesi, 2021) 
 
Savunuculuk Kimlerle Yapılır? 
Eşitliğe dayalı daha iyi bir yaşam hayal eden herkes, savunuculuğun bir parçasıdır. Genel 
olarak savunuculuğun özneleri, toplumsal bir sorundan doğrudan etkilenen kişiler veya onları 
temsil edenlerin oluşturduğu kuruluşlardır. Yani hem bireyler hem de kuruluşlar 
savunuculuğa konu olabilir. Engellilerle ilgili herhangi bir konuda savunuculuk çalışması 
yapması gereken engelliler, engellilerin kendileridir. Engellilerin kendi örgütlerini 
oluşturmaları, sorun gördükleri ve çözüm istedikleri konularda kendi gündemlerini 
oluşturmaları ve hak taleplerini ortaya koymaları önemlidir. Gerektiğinde diğer engelli 
örgütleriyle bir araya gelerek işbirliği yapabilirler. Savunuculuk çalışması kolektif ve çok 
aktörlü bir eylemdir. 
 
Savunuculuk Nasıl Yapılır? 
Savunuculuk sürecinde izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir: 

1. Sorun belirlenir. 
2. Tespit edilen sorunla ilgili bilgiler toplanır. 
3. Savunuculuk için amaç ve hedefler belirlenir. 
4. Savunulacak hedef kitle belirlenir. 
5. Amaç ve hedefler doğrultusunda aksiyonlar belirlenir. 
6. İşbirlikleri çoğalır. 
7. İzleme ve değerlendirme çalışmaları yapılır (Egbatan, 2017). 

 
Engelli Hakları Savunucusu Ne Yapar? 
Engellilik savunuculuğu şunları içerebilir: 
• Engellileri insan hakları konusunda bilgilendirmek ve ayrımcılık vakalarını tespit etmek 
• Sorunlara karşı farkındalık yaratmak ve çözüm aramak için kişi ve kuruluşlarla konuşarak ve 
yazarak engellilerin haklarını korumalarına yardımcı olmak 
• Engelli kişilere, insan haklarını uygulamak için şikayet süreçlerini veya yasal işlemleri 
müzakere etmede yardımcı olmak 
• Engelli kişilerin haklarını iyileştiren ve koruyan değişiklikler yapmak için başvurular yazmak 
ve hükümete lobi yapmak 
Farkındalığı artırmak ve engelli insanlara yapılan haksız muameleyi vurgulamak için medyaya 
konuşarak sosyal değişim için kampanya yapmak. 
Engellilik savunucuları genellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli becerilere sahip 
olmalıdır: 
• Engellilik bilinci, farklı engelleri olan insanlarla nasıl iletişim kurulacağı ve destekleneceği 
bilgisi 
• Yasaları, yasal belgeleri ve yargı yetkilerini anlama 
• Gözetim ve şikayetleri ele alan kuruluşlardaki süreçleri anlama 
• Savunuculuğu insan hakları yaklaşımı açısından uygulamak 
• Müzakere becerileri 
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• Lobicilik ve etkili kampanyalar yürütme 
Profesyonel engellilik savunucuları, genellikle bu becerileri, engellilik savunuculuğu 
kuruluşlarında uzmanlaşmış kurum içi eğitim yoluyla veya bir dizi topluluk temelli kısa eğitim 
programı aracılığıyla geliştirir. 
Engellilik savunuculuğu aşağıdaki adımları içerir: 
• Danışmanlık sağlamak 
• Başkası adına kararlar almak 
• Arabuluculuk sağlanması 
• Vaka yönetimi sağlamak (DARU, 2021). 
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Bölüm 2 – Pratik Kısım 
 
5. Öğrenme için Yaygın Eğitim Araçları 
 
“Öğrenme Aracı”nın Tanımı 

“Öğrenme aracı” kavramı, yaygın eğitim ve gençlik çalışması alanında çalışan insanlar 

arasında süregelen bir tartışma olmuştur. Katılımcılar zihinsel olarak aktif ve genellikle fiziksel 

olarak da aktif olduklarından, öğrenme araçları ve yöntemleri genellikle “aktiviteler” olarak 

adlandırılır. Ancak, bunlar sadece etkinliklerden daha fazlasıdır – zamanı doldurmak için 

yapılacak bir şeydir: net eğitim hedefleri vardır ve biz bunları bir amaç için kullanırız. Bazen 

etkinliklere “oyunlar” denir. Bu, aktivitelerin de eğlenceli olduğu anlamına gelir, ki öyleler! 

Ne yazık ki, bazı insanlar “oyun” kelimesini küçük çocukların oynadığı şeylerle ilişkilendirir ve 

oyunların altında yatan ciddi eğitim değerini unuturlar. 

Miguel Angel Garcia Lopez'in (eğitmen ve değerlendirici) gençlik alanında kullanılan “eğitim 

araçları”nın çalışma tanımı: 

‘Bir eğitim aracı, eğitim hedeflerini, katılımcıları öğrenme sürecine dahil eden bir uygulamaya 

aktarmak ve uygulamak için bir araç olarak tanımlanabilir. Bir eğitim aracı "kendi başına 

kalmalıdır". Bu da teması, teknikleri, hedef kitlesi, materyalleri, zamanlaması, 

değerlendirmesi, kullanım ipuçları ile belki kısa ama eksiksiz bir öğrenme süreci 

şekillendirmesi gerektiği anlamına geliyor... Bir simülasyon çalışması, yaratıcı bir atölye 

çalışması, bir rol oynama, bir açık hava etkinliği vb. olabilir. Bir araç "kendi başına kalmak", 

sabit veya kapalı bir şey olması gerektiği anlamına gelmez. Başka bir bağlamda kullanıldığında 

uyarlanmalı, daha da geliştirilmeli, birleştirilmelidir... Aktarılabilirlik gerçekten de herhangi 

bir eğitim aracının doğal özelliklerinden ve nihai hedeflerinden biridir. 

Bu belgenin amaçları doğrultusunda, bir Öğrenme Aracı... 

• Bir eğitim veya öğrenim hedefini gerçekleştirmek için bir araç 

• Katılımcıları bir öğrenme sürecine dahil eden bir şey 

• Bir öğrenme sürecinin bir unsuru veya tam bir bağımsız öğrenme süreci 

• Farklı durumlara ve öğrenme hedeflerine uyarlanabilen bir şey 
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NFE Eğitimlerinde Kullanılan Araç ve Yöntemler Nelerdir? 

Yöntem, tüm eğitim planlamasının katılımcılara sunulduğu noktadır. Bu nedenle, bu önceki 

süreç hakkında çok fazla iletişim kurmaktan sorumludur. Temel düzeyde, yöntem eğitimin 

vizyonu ve amacı ile - başka bir deyişle, temel değerler, genel amaçlar ve özel amaçlarla - ilgili 

olmalıdır. Seçilen yöntem, belirli bir amacı yerine getirmeli ve aynı zamanda tüm işletme için 

merkezi bir değerler sistemini temsil etmelidir. 

Oturumlarımızı tasarlarken kullandığımız çeşitli araç ve yöntemler vardır. Bu araçları 

harekete geçiriciler, buz kırıcılar, grup dinamikleri ve takım oluşturma etkinlikleri, rol 

oynamalar, simülasyonlar, drama teknikleri, vaka çalışmaları, grup tartışmaları vb. olarak 

sıralayabiliriz. 

 

Enerji Vericiler, Buzkıranlar ve Ekip Oluşturma Faaliyetleri 

Gayriresmi bir kurulum, bir gençlik değişimi veya büyük bir eğitim semineri olsun, 

katılımcıların her zaman başkalarıyla bir ortaklık kurduklarını hissetmeleri gerekir. Sıcak, 

arkadaş canlısı ve kişisel bir öğrenme ortamı yaratarak, insanlar daha fazla katılacak ve daha 

fazla öğreneceklerdir. Başka bir deyişle, yönetici ve eğitici olarak katılımcıları hazırlamak ve 

yeni öğrenme ortamlarıyla tanıştırmak bizim işimiz. Bunu yapmanın en eğlenceli ve 

etkileşimli yolu, buz kırıcılar, ekip oluşturma etkinlikleri ve enerji vericiler gibi grup 

etkinliklerini dahil etmektir. 

Enerji vericiler, bir grubu canlandırmak için hızlı, eğlenceli aktivitelerdir. Özellikle yemekten 

sonra, grupların yorulduğu veya günün geç saatlerinde enerjinin düştüğü ve motivasyonun 

azaldığı durumlarda faydalıdırlar. 

"Buzkıran" terimi, "buzkıran" adı verilen ve kutup bölgelerindeki buzu parçalamak için 

tasarlanmış özel gemilerden gelen "buzu kırmak"tan gelir. Ve bu gemilerin diğer gemilerin 

seyahat etmesini kolaylaştırdığı gibi, bir buzkıran da öğrencileri daha rahat hale getirerek ve 

konuşmayı teşvik ederek öğrenmenin gerçekleşmesinin yolunu temizlemeye yardımcı olur. 

Spesifik olarak, bir buzkıran, insanların birbirlerini tanımalarına yardımcı olmak için 

tasarlanmış bir aktivitedir ve genellikle isimlerin ve diğer arka plan bilgilerinin paylaşılmasını 

içerir. 

Bir ekip oluşturma etkinliği, grupların bağlar oluşturmasına ve bir ekip olmalarına yardımcı 

olmak için tasarlanmıştır. Ekip oluşturma etkinlikleri, grup üyelerinin birbirlerinin adlarını ve 

belki de bazı kişisel bilgilerini zaten öğrenmiş olmaları ve grubun daha uyumlu hale gelmesi 

ve birlikte çalışmaya ve öğrenmeye alışmaya başlaması bakımından buz kırıcılardan farklıdır. 

Genellikle bir buz kırıcı, bir ekip oluşturma etkinliği ve bir enerji verici örtüşür. Örneğin, 

katılımcılardan adlarına göre alfabetik sıraya göre sıraya girmelerinin istendiği bir etkinlik 

sırasında, katılımcılar birbirlerinin adlarını öğrenecekler (tipik bir buzkıran), sırayı oluşturmak 

için bir ekip olarak birlikte çalışacaklar (takım oluşturma), ve ayağa kalkıp odanın içinde 

hareket edebilmek (bir enerji verici) ile canlanır. 
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Bu üç araç arasındaki temel fark, oturumun planlanan hedeflerinden ve araçların 

zamanlamasından kaynaklanmaktadır. Enerji vericiler daha çok grubu canlandırmak için 

hareket, ses ve eğlenceli bir yol getirmek için kullanılırken, buz kırıcılar daha çok “birbirini 

tanıma” amacına hizmet etmek için kullanılır. Takım oluşturma faaliyetleri bu araçların her 

ikisini de içerebilir, ancak deneyimsel öğrenme deneyimi açısından farklılık gösterir. Takım 

oyunları, katılımcıların birlikte çalışmaktan ve oynamaktan keyif aldıkları, takım ruhunu 

geliştirip grup dinamiklerini artırdıkları somut deneyimlerdir. Bu nedenle, deneyimin 

sonunda, katılımcıların kendi öğrenme deneyimlerini yansıtabilecekleri bir alana sahip 

olabilecekleri önceden planlanmış bir bilgilendirme bölümü ile bir ekip oluşturma etkinliği 

sonlandırılmalıdır. 

Örnek Araçlar 

Enerji Vericiler 

Meyve Salatası: Yönetici, katılımcıları portakal ve muz gibi eşit sayıda üç ila dört meyveye 

böler. Katılımcılar daha sonra daire şeklinde sandalyelere otururlar. Sandalye çemberinin 

ortasında bir kişi durmalıdır. Yönetici, 'portakal' gibi meyvelerden birinin adını haykırır ve 

tüm portakalların yer değiştirmesi gerekir. Ortada duran kişi, hareket ettikçe yerlerinden 

birini almaya çalışır ve ortada başka bir kişiyi sandalyesiz bırakır. Ortadaki yeni kişi bir meyve 

daha bağırır ve oyun devam eder. Bir 'meyve salatası' çağrısı, herkesin koltuk değiştirmesi 

gerektiği anlamına gelir 

---------- 

Gözleri bağlama: Katılımcılar bir daire içinde dururlar. Her kişi daire boyunca başka bir kişiyle 

göz teması kurar. İkili çember boyunca yürür ve göz temasını sürdürürken pozisyon değiştirir. 

Birçok çift aynı anda değiş tokuş yapabilir ve grup, çemberdeki herkesin değiş tokuşa dahil 

edilmesini sağlamaya çalışmalıdır. Bunu sessizce deneyerek başlayın ve ardından dairenin 

ortasında selamlaşın. 

----------- 

Muz oyunu: Bir muz veya bir grup anahtar gibi başka bir nesne seçilir. Katılımcılar elleri 

arkada bir daire içinde dururlar. Bir kişi ortada durmak için gönüllü olur. Yönetici çemberin 

dışından geçer ve muzu gizlice birinin eline verir. Muz daha sonra gizlice katılımcının 

arkasından çemberin etrafından geçirilir. Ortadaki gönüllünün işi, insanların yüzlerini 

incelemek ve muza kimin sahip olduğunu bulmak. Başarılı olduğunda, gönüllü çemberde o 

yeri alır ve oyun ortada yeni bir kişi ile devam eder. 

----------- 

Futbol tezahüratı: Grup bir futbol maçına gidiyormuş gibi davranır. Yönetici, 'Pas', 'Şut', 'Top 

sürmek' veya 'Kafa şutu' gibi çemberin çeşitli bölümlerine özel tezahüratlar tahsis eder. 

Yönetici bir bölümü işaret ettiğinde, o bölüm tezahürat yapar. Yönetici ellerini havaya 

kaldırdığında herkes “Gol!” diye bağırır. 

-------------- 
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Buz kırıcılar 

Üç gerçek ve bir yalan: Herkes adını büyük bir kağıda kendisi hakkında dört bilgi ile birlikte 
yazar. Örneğin, 'Alfonse şarkı söylemeyi sever, futbolu sever, beş karısı vardır ve PRA'yı 
sever'. Katılımcılar daha sonra kağıtlarıyla dolaşır. Çiftler halinde buluşurlar, birbirlerine 
kağıtlarını gösterirler ve hangi 'gerçeklerin' yalan olduğunu tahmin etmeye çalışırlar. 
-------- 

İsimler ve sıfatlar: Katılımcılar nasıl hissettiklerini veya nasıl olduklarını açıklamak için bir 

sıfat düşünürler. Sıfat, adlarıyla aynı harfle başlamalıdır, örneğin, “Ben Henri ve mutluyum”.  

Veya, "Ben Arun'um ve harikayım." Bunu söylerken sıfatı tanımlayan bir eylemi de taklit 

edebilirler. 

--------- 

Sıraya girmek: Bu, oyuncuların herhangi bir tartışma, sözlü ipucu veya yardım olmaksızın 

düzenli bir sıra oluşturması gereken hızlı bir buz kırma oyunudur. Sıra, önceden belirlenmiş 

kriterlere göre oluşturulur (boy veya her kişinin gözlerinin rengi gibi). Grup tanıdıkça görevler 

daha karmaşık hale gelebilir. Bu buz kırıcı, ekip işbirliğini ve sözlü olmayan iletişimi 

geliştirmeye yardımcı olur. Kısa grup mücadelesinde, katılımcılar konuşmadan belirli bir 

kritere göre (boy gibi) bir sıraya göre düzenlenmelidir. Etkinlik, sözlü olmayan iletişimi ve 

ekip çalışmasını teşvik eder. Aktivitenin daha basit versiyonları, grup geliştirmenin ilk 

aşamalarında kullanılabilirken, daha karmaşık versiyonlar daha yerleşik gruplara meydan 

okumak için kullanılabilir. 

---------- 

Başlık: İnsan Düğümü 

Tip: Buzkıran, problem çözme, ekip oluşturma 

Hedef: Katılımcıların bir soruna çözüm bulmak için birlikte çalışmasını sağlamak 

Katılımcı sayısı: 10-20 

Süre: 5-30 dakika (katılımcı sayısına bağlıdır) 

Yöntemler/koşullar için araçlar: Yok 

Kurallar: Katılımcılar omuz omuza bir daire içinde dururlar. Daha sonra gözlerini kapatmaları, 

yavaşça dairenin merkezine doğru hareket etmeleri ve bu dairenin üzerinde bir el bulmaları 

istenir. Sonunda her elin bir çifti olmalıdır. Herkes eşleştiğinde gözlerini açıp durumu 

görebilirler. Bu aktivitenin asıl görevi, insan düğümünü hiçbir eli bırakmadan çözmeye 

çalışmaktır ve herkes başlangıçta olduğu gibi eller tarafından bağlanmış bir daire içinde 

durmalıdır. 

Öneriler: En iyi ve daha zor düğümler, katılımcılar ilk başta onlardan mümkün olduğunca 

uzakta olan elleri hedeflediğinde yapılır. Ayrıca, zorluk seviyesini arttırmak için bazı 

katılımcıların gözleri bağlı veya genel olarak tamamen sessiz olmaları istenebilir. 
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------------------- 

Başlık: İplik Oyunu 

Tür: Buzkıran, birbirini tanımak 

Hedef: Birbiriniz hakkında daha çeşitli bilgiler elde etmek, bağlantı ve güven oluşturmak 

Katılımcı sayısı: 5-50 

Süre: 10-15 dakika (katılımcı sayısına bağlıdır) 

Yöntemler/koşullar için araçlar: Yün iplik/ip 

Kurallar: Bütün grup bir daire yapar, bir kişi ipi tutar ve adını, yaşını ve nereli olduğunu 

söyler. Daha sonra bu kişi, bir başka iplik parçasını bir daire içinde, tercihen ters yönde, çok 

yakın olmayacak şekilde, hala bir iplik parçasını tutarken diğer kişiye atar. Sıradaki kişi de ipi 

elinde tutuyor, ayrıca isim, yaş, ülke deyip ayarn'ı başka birine veriyor ve oyun böyle devam 

ediyor. Gruptaki her kişi birer kez ipi eline alıp kendini tanıttığında oyun tamamlanmış olur. 

Herkesin birbirini biraz daha iyi tanıdığı, daha bağlı hissettiği geniş bir "örümcek ağı" ile 

sonuçlanır. 

Öneriler: Katılımcıları teşvik etmek için yönetici oyunu başlatabilir. Katılımcıların paylaştığı 

bilgi türü, daha kişisel sorular (hayaller, hedefler, hobiler, aile vb.) verilebildiğinden, 

yöneticinin belirli bir grubu ne kadar iyi tanıdığına göre de değiştirilebilir. 

--------------- 

 

 

 

 

Başlık: Ninja 

Tip: Energizer 

Hedef: To create positive energy and break the ice in the group 

Katılımcı sayısı: 5-50 

Süre: 5-20 dakika (grubun büyüklüğüne göre değişir) 

Yöntemler/koşullar için araçlar: Yok 

Kurallar: Katılımcılar bir daire içinde dururlar ve yönetici ellerini öne koyarak gruptaki birini 

göstererek ve Merhaba diyerek oyunu başlatır; işaret edilen katılımcı, Ha diyerek ellerini 

yukarı kaldırmalıdır; yanında duran iki katılımcı, ellerini kaldırarak onu Ho diyerek 

'öldürmelidir'. Ha diyen katılımcı tekrar daire içinde başka birini işaret ederek ve Merhaba 
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diyerek oyuna devam etmelidir. Oyun, birisi hata yapana veya yanıt vermesi çok uzun sürene 

kadar bu şekilde devam eder. Bu olduğunda o kişi oyundan elenir ve 3 kişi kalana kadar 

devam eder. 

Öneriler: Oyunun başında, yöneticiler nasıl oynandığını göstermelidir, böylece diğerleri bu 

fikri yakalar ve daha hızlı öğrenir. Oyuna alışmak biraz zaman alacağı için en baştan kimse 

oyundan atılmamalıdır. Oyun çok yavaşlarsa, kolaylaştırıcılar katılımcıları daha hızlı hareket 

etmeye teşvik etmelidir çünkü ancak o zaman ilginç ve hatta daha komik hale gelir. 

------------------ 

Başlık: Parmağı yakala 

Tip: Enerji verici 

Hedef: Bir grubu daha dinamik, bağlantılı, odaklanmış hale getirmek 

Katılımcı sayısı: Sınır yok 

Süre: 2-3 dakika 

Yöntemler/koşullar için araçlar: Yok 

Kurallar: Katılımcılar bir daire içinde dururlar, sol elin avuç içi yukarıda, sağ işaret parmağı 

yukarıyı gösterir ve komşunun uzanmış ayasına dokunur. Yönetici üçe kadar saydığında, 

katılımcının iki şey yapması gerekir: sol ellerindeki parmağı tutun ve sağ parmaklarının 

tutulmasını önleyin. Birkaç kez tekrarlanması gerekiyor. 

Öneriler: Katılımcılar, herkesin dikkatini çekmeyi ve insanları en iyi şekilde şimdiki zamana 

geri getirmeyi asla başaramadığı için oyuna çok fazla çaba ve enerji koymaya teşvik 

edilmelidir. Ayrıca oyun farklı bir tetikleyici kelime ile oynanabilir, örneğin "Peynir". 

---------------- 

 

Başlık: Bozuk Telefon  

Tip: Enerji verici, buzkıran 

Hedef: Pozitif enerji yaratmak ve gruptaki buzu kırmak  

Katılımcı sayısı: Limit yok  

Süre: 20 dakika  

Yöntemler/koşullar için araçlar: Yok  

Kurallar: Herkes bir daire içinde durur ve birisi soldaki bir kişiye bir cümleyi kulağına 

fısıldayarak oyuna başlar. Daha sonra soldaki bu kişi, az önce duyduğu cümleyi soldaki başka 

birinin kulağına fısıldamak zorundadır. Cümlenin geçişi bir daire içinde devam eder ve en son 
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duyan kişi sonunda yüksek sesle söyler, böylece herkes aynı kelimeleri duyup fısıldamadığını 

kontrol edebilir. Sonunda telefonun “kırılıp kırılmadığı” anlaşılır.  

Öneriler: Bu oyunu daha zor hale getirmek için daha uzun cümleler hatta yabancı dilde bile 

aktarılabilir. 

--------------- 

Başlık: Zombi 

Tip: Enerji verici, buzkıran 

Hedef: Pozitif enerji yaratmak ve gruptaki buzu kırmak için grup üyelerinin isimlerini öğrenin  

Katılımcı sayısı: Limit yok 

Süre: 20 dakika  

Yöntemler/koşullar için araçlar: Yok  

Kurallar: İnsanlar bir daire oluşturur. Bu çemberin ortasında rastgele seçilmiş bir kişiyi 

yakalamaya çalışan bir kişi var - BİR ZOMBİ -. Diğer tüm insanlar zombinin yakalamaya 

çalıştığı kişinin adını bağırmalıdır ve eğer hepsini bir arada ve zamanında yaparlarsa o kişi 

zombiden kurtulur. Zombi seçilen kişiyi yakalarsa yer değiştirir. 

Öneriler: Bu oyunu oynamadan önce biraz da olsa birbirinizin isimlerini öğrenmek önemlidir. 

--------------- 

İnsan Bingosu: Bir ad tombala sayfası oluşturmanız gerekecek, bu nedenle temel olarak 

"uzun saçlı" veya "5'ten fazla kardeşi var" veya "yurtdışına seyahat etti" vb. gibi 5 x 5 (veya 

daha büyük) kişisel ifadeler ızgarası çizilecek. Bu insan tombala kağıtlarını herkese dağıtın ve 

onlara bir kalem verin ve sonra onları karıştırıp boşluklara uyan insanları bulmaya gönderin. 

Her oyuncu kendi sayfasında başka bir kişiyi yalnızca bir kez kullanabilir. Böylece oyun, birisi 

tüm ızgara için bir isim topladığı zaman sona erebilir. 

-------------- 

Ekip Kurma Aktiviteleri 

Ortadaki şişe: Ortaya bir su şişesi koyun ve katılımcılardan etrafını daire içine almalarını 

isteyin. Görev kolay; Birbirleriyle konuşmadan gözlerini şişeden ayırmadan 20'ye kadar tek 

tek saymaları gerekiyor. İki kişi aynı anda bir sayı söylerse, baştan başlamaları gerekir. Biri bir 

sayı söylediğinde yanındakiler bir sayı söyleyemezler, aksi halde baştan başlamak zorunda 

kalırlar. 10 dakika deneyip başarısız olduktan sonra, yönetici gruptan bir araya gelip 

konuşmalarını ister.  

Mayın tarlası: Ekip, mayınlarla döşenmiş bir savaş alanına geldi. Her seferinde bir kişi, 

mayına basmadan savaş alanını geçmeye çalışmalıdır. Bir ekip üyesi bir mayına bastığında, 

başlangıca geri dönmelidir. Mayın tarlası (8 x 8 kare) dev satranç/dama matı, branda (bantlı 
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kareler), halı karoları ve hatta konilerle döşenmiştir. Rota Kartı önceden hazırlanır ve yönetici 

tarafından tutulur. 

 

Mayın tarlası kuralları: 

 Mayın Tarlasında herhangi bir zamanda yalnızca bir kişiye izin verilir 
 Her kişi mindere basmalı ve geçmeye çalışmalı, eğer geçme girişiminde başarısız olursa, 
çizginin arkasına geçmeli ve bir sonraki kişi geçmeye çalışmalıdır. 
 Bir katılımcı mayın tarlasında olduğunda, ekibin geri kalanı sessiz kalmalıdır. 
 Aktif katılımcılar bir seferde yalnızca bir kare hareket edebilir. Bir hareket herhangi bir 
yönde olabilir. 
 Hangi karelerin güvenli olduğunu yalnızca kolaylaştırıcı bilir ve uygun şekilde belirtir 
 

 

Görevimiz Tehlike: Yöneticiler, tüm grup tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerin bir 
listesini hazırlar. Görevler kağıt tahtası kağıdına veya A4 kağıdına yazılabilir ve gruba 
verilebilir. Grubun bir araya gelip planlarını yapması gerekiyor. Onlara belirli bir süre verilir ve 
başarılarının kanıtı ile geri gelmeleri gerekir. Görevler, katılımcıları eğitim tesisinden 
ayrılmaya ve şehri veya dışarıyı keşfetmeye ve ayrıca yaş ortalaması, favori renkler, birlikte 
şarkı söyleme gibi grup hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik edebilir. 
 
Sihirli Halı: Gruptan bir “sihirli halı” üzerinde durmasını isteyin (muşamba veya battaniye 

grup büyüklüğü önemlidir). Tüm grup tamamen branda üzerinde olmalıdır. Herkes 

yerleştikten sonra gruba sihirli bir halı gezintisine çıkacaklarını söyleyin. Onlara havada 100 fit 

yükseldiklerini ve gitmeye hazır olduklarını söyleyin. Ne yazık ki, halının nasıl yönlendirileceği 

ve yere indirileceği ile ilgili talimatlar halının diğer tarafındadır. Üzerinde dururken halıyı ters 

çevirmelidirler. Hiç kimsenin halıdan dışarıya hiçbir zaman adım atmasına izin verilmez. Bir 

grup, havada meydana gelen bir felaket/düşme nedeniyle bir üyesini kaybederse, yeniden 

başlamaları gerekir. 

Grup Çalışması İçin Araçlar 

Grup çalışması birçok alıştırmanın temelidir; insanlar birlikte çalıştığında, farklı beceri ve 

yeteneklerini birleştirdiğinde ve bir görevi tamamlamak için birbirlerinin güçlü yönlerini 

geliştirdiğinde olur. Grup çalışması: 

• Sorumluluğu teşvik eder. İnsanlar yaptıkları şeye sahip olduklarını hissettiklerinde, 

genellikle sonuca bağlanırlar ve iyi bir sonuç elde etmeye özen gösterirler. 

• İletişim becerilerini geliştirir. İnsanların dinlemesi, başkalarının ne dediğini anlaması, 

fikirlerine duyarlı olması ve kendi düşüncelerini ortaya koyabilmesi gerekir. 

• İşbirliği geliştirir. İnsanlar ortak bir amaç için çalışırken birbirleriyle rekabet etmektense 

işbirliği yaparsa daha iyi iş çıkaracaklarını çok geçmeden öğrenirler. 

• Karar verme becerilerini içerir. İnsanlar, karar vermenin en iyi yolunun mevcut tüm bilgilere 

bakmak ve herkesi tatmin edecek bir çözüm bulmaya çalışmak olduğunu çabucak öğrenirler. 

Karar verme sürecinin dışında kaldığını hisseden biri, grubun çalışmasını bozabilir ve grubun 

geri kalanı tarafından verilen kararlara saygı duymayabilir. 
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Başarılı grup çalışmasının görev odaklı olması gerektiğine dikkat etmek önemlidir; 

cevaplanması gereken açık bir soru veya çözüm gerektiren açıkça ifade edilen bir sorun 

olmalıdır. İnsanlara sadece “konuyu tartışmalarını” söylemek verimli değildir. Konu ne olursa 

olsun, çalışmanın net bir şekilde tanımlanması ve katılımcıların tüm gruba geri bildirimde 

bulunmalarını gerektiren bir hedefe yönelik çalışmaya odaklanması önemlidir. Bu, ürünün 

önemli olan tek şey olduğu anlamına gelmez! Buradaki nokta, açıkça tanımlanmış bir çerçeve 

içinde birlikte çalışarak katılımcıların süreç boyunca daha iyi öğrenebilmeleridir. 

 

Müzakere etkinlikleri 

Müzakereler NFE'nin ayrılmaz bir parçasıdır çünkü tartışma yoluyla insanlar bilgiyi analiz 

etmeyi, eleştirel düşünmeyi, iletişim becerilerini geliştirmeyi, fikirleri paylaşmayı ve 

deneyimlerden öğrenmeyi öğrenirler; bu nedenle “bilgi alma ve değerlendirme” her 

faaliyetin temel bir parçasıdır. 

Bir tartışma yürütmenin birçok farklı yolu vardır ve bazı yollar, özellikle bir dereceye kadar 

işbirliği ve katılım içerenler, haklı olarak kendi başlarına faaliyetler olarak kabul edilebilir. 

Grup büyüklüğüne göre tartışma etkinliği örneklerini iki gruba ayıracağız; büyük gruplarda 

tartışma ve küçük gruplarda tartışma. 

Grup Müzakere Etkinlikleri İçin Örnek Araçlar 

Büyük gruplar halinde müzakereler 

Uğultu grupları: Tüm grup tartışmasında hiçbir fikir ortaya çıkmıyorsa, bu yararlı bir 

yöntemdir. İnsanlardan konuyu çiftler halinde veya küçük gruplar halinde birkaç dakika 

tartışmalarını ve ardından fikirlerini grubun geri kalanıyla paylaşmalarını isteyin. Yakında 

ortamın sohbetlerle "uğuldadığını" ve insanların fikirlerle "uğuldadığını" göreceksiniz! 

Açıklama alıştırmaları: Bu teknik, katılımcıların, gerekçelendirmek zorunda kalmadan 

görüşlerini ifade etmelerini sağlar. İnsanları fikirlerini paylaşma konusunda özgüven sahibi 

olmaya teşvik etmenin nazik bir yoludur. 

Grupla birlikte keşfetmek istediğiniz bir konu veya konular hakkında bazı ifadeler (4–6 yeterli 

olmalıdır) hazırlayın. “Kabul ediyorum” ve “Katılıyorum” şeklinde iki işaret yapın ve bunları 

yaklaşık 6-8 metre arayla yere koyun. Dilerseniz, iki uç fikir arasındaki sürekliliği sembolize 

etmek için iki işaret arasına zemine bir ip veya bant yerleştirebilirsiniz. 

Hazırladığınız ifadelerden birini okuyun ve katılımcılardan kendi görüşlerine göre kendilerini 

iki uç arasında konumlandırmalarını isteyin; kararsız olanlar merkezde duruyor. Katılımcıları 

isterlerse neden bulundukları yerde durduklarını açıklamaya davet edin. İnsanları, duydukları 

argümanlar sonucunda fikirlerini değiştirirlerse, çizgideki konumlarını değiştirmeye teşvik 

edin. Bir varyasyona "Görüş Noktaları" denir. Odanın dört duvarına dört işaret yapıştırın: 

“Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Bilmiyorum” ve “Bir şey söylemek istiyorum”. Daha önce 

olduğu gibi, insanlar tepkilerine göre kendilerini konumlandırırlar ve her an pozisyon 

değiştirebilirler. 
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Balık kavanozu: Bu yöntem, katılımcıların yorumlarını kolaylaştırıcı veya öğretmenden ziyade 

birbirlerine yöneltmelerini sağlamanın yararlı bir yoludur. Birkaç - ideal olarak dört ila altı 

arasında - katılımcıyı odanın ortasında küçük bir daire içinde bir konuyu tartışmak için birlikte 

oturmaya davet edin, diğer herkes dışarıda oturur ve "kavanozdaki balığı" dinler. 

Gözlemcilerden biri tartışmaya katkıda bulunmak istediğinde öne çıkar ve kendilerini 

“balıklardan” birinin arkasına konumlandırır. Bu “balık” daha sonra değiş tokuş etmeli ve 

dinleyicilere katılmalıdır. 

Bu yöntemi kullanmanın çeşitli yararları vardır, bunlardan başlıcası, katılımcıların tartışma 

üzerinde, bir kişinin kendisi karar verdiğinde konuşmak için öne çıkabileceği kadar kontrol 

sahibi olmasıdır, ancak grubun diğer üyeleri de uzun konuşmalar yapan ya da kendilerini 

tekrar eden birisini yer değiştirmeye zorlayarak susturabilir. 

Münazaralar: Geleneksel ev münazaraları, özellikle diğer tartışma yöntemlerini kullanma 

olasılığının daha az olduğu bir sınıfta faydalıdır. Örneğin, tüm sınıf tartışacaksa, örneğin, "Bu 

ev, insan haklarının Batı'nın bir icadı olduğuna ve evrensel olmadığına inanıyor", o zaman 

öğretmenden ziyade öğrencilerden birinin başkan olmasına izin verin. 

Küçük gruplar halinde münazaralar 

Münazara etkinlikleri genellikle en iyi şekilde küçük gruplar halinde gerçekleştirilir çünkü o 

zaman herkesin katkıda bulunma şansı daha yüksektir. İnsanlar kendilerini daha küçük 

gruplar halinde ifade ederken sadece kendilerini daha güvende hissetmekle kalmaz, aynı 

zamanda her kişi konuşmak için uygun zamandan daha büyük bir pay alır. 

AAA BBB CCC: Bu, insanların siz “öğretmeden” bilgi ve anlayışlarını geliştirmelerini 

istediğinizde çok faydalı bir tekniktir. İnsanlar bir konunun bir yönü hakkında uzmanlıklarını 

geliştirmek için küçük gruplar halinde çalışırlar. Gruplar daha sonra yeniden gruplanır ve 

bilgilerini paylaşır. Her grup için üzerinde çalışmak istediğiniz bir konu hakkında bir açıklama 

veya soru kartı hazırlayın. Her grup aynı konunun farklı bir yönü üzerinde çalışacaktır. 

Katılımcıların üç küçük grup oluşturmasını sağlayın; bir grup A grubu, ikincisi B grubu ve 

üçüncü grup C'dir. Her gruba soruyu veya sorunu tartışmaları için üzerinde anlaşmaya 

varılmış bir süre verin. Ardından, yeni grupların her biri orijinal grupların her birinden bir üye 

içerecek şekilde yeniden gruplandırın; yani yeni gruplar ABC, ABC ve ABC olarak 

oluşturulmuştur. ABC gruplarına bir sorunu çözme veya her üyeden girdi gerektiren bir fikir 

birliğine varma görevini verin. 

Şapkada ifadeler: Bu teknik, bir konuyu tanıtmanın, insanları konuşturmanın veya fikir 

üretmenin hassas bir yoludur. Bazı ifadeler veya soru kartları hazırlayın ve onları bir şapkaya 

koyun. Ya şapkayı yuvarlayın ya da dairenin ortasına yerleştirin. İnsanlardan sırayla bir kart 

çıkarmalarını ve yorum yapmalarını isteyin. Kolaylaştırıcı kartları hazırlamak yerine, 

katılımcılardan kendi açıklamalarını veya soru kartlarını yapmalarını isteyebilir. Bu şekilde, 

hassas olabilecek konuları tartışırken yararlı olan, gruba anonim olarak sorular sorulabilir. 

Vaka çalışmaları: Vaka çalışmaları, bir sorunu gösteren insanlar ve olaylar hakkında kısa 

“öykülerdir”. İfade kartları gibi, bilgileri didaktik olmayan bir şekilde sunmak için yararlı 

araçlardır. Ayrıca değerlidirler çünkü katılımcılar ile problem arasında bir mesafe yaratırlar, 
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bu da konunun tartışılmasını daha az tehdit edici kılar. Örneğin, grupta zorbalar varsa ve 

sorunu çözmek istiyorsanız, gerçek durumla paralellikler içeren bir zorbalık hikayesi 

sunabilirsiniz. Katılımcılar vaka hikayesini okur, problemi analiz eder ve problemin çözümüne 

yönelik önerilerde bulunmaya çalışırlar. 

Drama 

Öğrenme için bir diğer önemli araç ise drama teknikleridir. Fikirleri ve sorunları drama 

yoluyla keşfetmek, insanlara başka türlü ifade edemeyecekleri duygular, düşünceler, hayaller 

ve yaratıcılık için bir çıkış noktası sağlayabilir. Drama, tüm kişiyi, kafalarını, kalplerini ve 

ellerini içerir ve bu nedenle sadece aklı değil, aynı zamanda duyuları ve duyguları da içerir ve 

onu güçlü bir araç haline getirir. Ayrıca, tüm öğrenme stillerinden insanlara, yani işitsel, 

görsel ve kinestetik veya dokunsal öğrenicilere hitap ettiği için en verimli tekniktir. 

Bilgilendirme, özellikle rol oyunları ve simülasyonlar da dahil olmak üzere bir tür dramaya 

dayalı etkinliklerden sonra önemlidir. Oyuncuların duygularını ve yaptıkları eylemleri neden 

seçtiklerini tartışmaya devam etmeden önce rolden çıkmak için zamana ihtiyaçları olabilir. 

Rol yapma 

Rol yapma, katılımcılar tarafından oynanan kısa bir dramadır. Katılımcılar bir durumu 

canlandırmak için kendi yaşam deneyimlerinden yararlansalar da, rol oyunları çoğunlukla 

doğaçlamadır. Rol oyunları, bir durumun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir ve tasvir edilen 

insanlara karşı empatiyi teşvik edebilir. İnsanların zorlu durumları ancak güvenli bir ortamda 

deneyimlemelerini sağlarlar. 

Rol yapma hassas bir şekilde kullanılmalıdır. İlk olarak, insanların sonunda rolden çıkmak için 

zamana sahip olmaları esastır. İkincisi, herkesin bireylerin duygularına ve grubun sosyal 

yapısına saygı duyması gerekir. Örneğin, engelli kişilerle ilgili bir rol oynama, bazı 

katılımcıların kendilerinin de engelli olabileceği (belki görünmeyebilir) veya engelli akrabaları 

veya yakın arkadaşları olabileceği gerçeğini hesaba katmalıdır. Kendilerini incinmemeli, ifşa 

edilmeye veya marjinalleştirilmeye zorlanmamalıdırlar. Bu olursa, ciddiye alın ve özür dileyip 

açıklayın. 

Ayrıca, stereotipleştirmenin çok farkında olun. Rol oyunları, katılımcıların onları oynama veya 

taklit etme “yetenekleri” aracılığıyla diğer insanlar hakkında ne düşündüklerini ortaya çıkarır. 

Bu aktiviteleri çok eğlenceli yapan da budur! Bilgilendirmede “Çaldığınız insanların gerçekten 

böyle olduğunu düşünüyor musunuz?” diye sormakta fayda var. İnsanları sürekli olarak 

bilgileri eleştirel bir şekilde gözden geçirme ihtiyacı konusunda bilinçlendirmek her zaman 

eğiticidir; katılımcılara, karakterin gelişimini temel aldıkları bilgileri nereden aldıklarını sorun. 

Simülasyonlar 

Simülasyonlar, katılımcıları alışılmadık durumlara ve rollere sokan genişletilmiş, 

yapılandırılmış rol oyunları (aynı derecede doğaçlama içermezler) olarak düşünülebilir. Diğer 

bir deyişle, “simülasyon, öğrenenin öğrenme sürecini desteklemek için gerçek nesne olan 

gerçek nesneyi kullandığı tek farkla bir tür rol yapma oyunudur” Solcova (2011). 
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Drama, Rol Yapma ve Simülasyon İçin Örnek Araçlar 

Forum Tiyatrosu 

Forum tiyatrosu, izleyici etkileşimini teşvik eden ve bir sorun veya sorunla nasıl başa 

çıkılacağına ilişkin farklı seçenekleri araştıran etkileşimli bir tiyatro biçimidir. Forum Tiyatrosu 

(Boal's Theatre, “Ezilenlerin Tiyatrosu” veya “Kalkınma Tiyatrosu” olarak da bilinir) 1970'lerin 

başında, izleyicilerini güçlendirmek isteyen Augusto Boal tarafından kuruldu. 

Forum tiyatrosu bir rol yapma biçimidir. Seyirci, ana karakterin üstesinden gelemeyeceği bir 

baskı ya da engelle karşılaştığı kısa bir oyunu izler; konu, izleyicilerin yaşamlarıyla ilgili olacak 

şekilde sunulur. Oyun oynandıktan sonra tekrarlanır ve seyirciler sahneye çıkarak 

kahramanın nasıl hareket etmiş olabileceğine dair alternatif seçenekler önerebilir. 

Oyuncular, deneyimlerin ve fikirlerin prova edildiği ve paylaşıldığı bir tür teatral tartışma 

yaratarak, hem dayanışma hem de güçlenme duygusu yaratarak bu seçimlerin sonuçlarını 

izleyiciyle birlikte keşfederler. 

Forum tiyatrosu, örneğin sorunları çözmenin veya çatışmaları çözmenin yollarını araştırırken, 

İHE'yi sağlamak için çok yararlı bir araçtır. İnsanların sahneye çıkmasına ve farklı olasılıkları 

keşfetmesine olanak tanır. Bu şekilde olay, yakın bir olay için prova yapmak veya geçmiş, 

şimdiki veya gelecekteki herhangi bir durumda alternatifleri ortaya çıkarmak ve analiz etmek 

için kullanılabilir. 

Baranga 

Baranga kart oyunu, eğitmenler, katılımcılara dışlama, kabul etme, adaptasyon, bir grupta 

yeni olma, farklı olma ve çok kültürlü toplulukta farklı çevre anlayışını anlamaya çalışmanın 

ne anlama geldiğini göstermek ve deneyimlemek istediklerinde yararlıdır. Bu oyunda 

benimsenen tutumlar, gerçek hayattaki durumlara benzer. 

Baranga bir kumarhanede bulunan bir oyundur. Kumarhanedeki her masanın kendi kart, 

kağıt ve kalem paketi ve kendi yazılı kuralları vardır. Gruplar öncelikle kuralları inceler ve bir 

strateji oluşturur. Birkaç tur oynamaya çalışırlar. Alıştıklarında konuşmaları yasak, sadece 

kağıt kalem kullanmalarına izin veriliyor – kelimeler yok. Oynamaya devam ederler. Bir süre 

sonra eğitmen her masadan kazananların saat yönünde başka bir masaya geçtiğini duyurur 

ve oyun devam eder. Sessizliği korumak çok önemlidir. Müteakip tartışmalar için bile oyun 

için yeterli zaman ayırmak iyidir. Gerekli malzemeler her masa için kural talimatı, kart paketi, 

kağıt ve kalemdir. 

Kart oyunu için Masa Kuralları: 

Each player receives 4 cards 

Masa 1: Eli kazanan kişi bir sonraki kartı oynar. 

1- Dağıtıcı, masadaki herhangi biri olabilir, krupiyenin sağındaki kişi oyunu başlatır. 

2- As en yüksek karttır, koz yoktur. 
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3- Her numara için ilk oyuncu HERHANGİ bir takım oynayabilir. Diğer tüm oyuncular aynı şeyi 

takip etmelidir (aynı takımdan bir kart oynamak). Her tur için her oyuncu bir kart oynar. 

4- Bir oyuncuda o renk yoksa, herhangi bir renkten bir kart oynanmalıdır. Numara, ORİJİNAL 

takımın EN YÜKSEK kartına sahip olan kişi tarafından kazanılır. 

5- Eli kazanan, bir sonraki kartı oynar. 

Masa 2: Eli kazanan kişi bir sonraki kartı oynar. 

1- Dağıtıcı, masadaki herhangi biri olabilir; krupiyenin yanındaki kişi oyunu başlatır.  

2- As en düşük karttır, karolar kozdur. 

3- Her numara için ilk oyuncu HERHANGİ bir takım oynayabilir. Diğer tüm oyuncular aynı şeyi 

takip etmelidir (aynı Seminer Aktivitesi Yazma Şablonu takımından bir kart oynayın). Her tur 

için her oyuncu bir kart oynar. 

4- Sadece bir oyuncuda o renk yoksa koz oynanmalı, oyuncunun kozu yoksa herhangi bir 

renkten bir kart oynanmalıdır. Bu durumda numara, ORİJİNAL takımın EN YÜKSEK kartına 

sahip olan kişi tarafından kazanılır. 

5- Eli kazanan, bir sonraki kartı oynar. 

Masa 3: Eli kazanan kişi bir sonraki kartı oynar. 

1- Dağıtıcı masadaki herhangi biri olabilir, krupiyeye kalan kişi oyunu başlatır. 

2- As en düşük karttır, papaz kozdur. 

3- Her numara için ilk oyuncu HERHANGİ bir takım oynayabilir. Diğer tüm oyuncular rengi 

takip etmelidir (aynı türden bir kart oynamalıdır). Her tur için her oyuncu bir kart oynar. 

4- Sadece bir oyuncuda o renk yoksa koz oynanmalı, oyuncunun kozu yoksa herhangi bir 

renkten bir kart oynanmalıdır. Bu durumda numara, ORİJİNAL takımın EN YÜKSEK kartına 

sahip olan kişi tarafından kazanılır. 

5- Eli kazanan, bir sonraki kartı oynar. 

 

Masa 4: Eli kazanan kişi bir sonraki kartı oynar 

1- Dağıtıcı masadaki herhangi biri olabilir, en düşük kozu olan kişi oyuna başlar. 

2- As en yüksek karttır, papaz kozdur. 

3- Her numara için ilk oyuncu HERHANGİ bir takım oynayabilir. Diğer tüm oyuncular aynı şeyi 

takip etmelidir (play a card of the same suit). Her tur için her oyuncu bir kart oynar. 

4- Sadece bir oyuncuda o renk yoksa koz oynanmalı, oyuncunun kozu yoksa herhangi bir 

renkten bir kart oynanmalıdır. Bu durumda numara, ORİJİNAL takımın EN YÜKSEK kartına 

sahip olan kişi tarafından kazanılır. 
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5- Eli kazanan, bir sonraki kartı oynar. 

 

Masa 5: Eli kazanan kişi bir sonraki kartı oynar 

1- İlk turda dağıtıcı masadaki herhangi biri olabilir, ikinci turdan başlayarak dağıtıcılar değişir, 

her turun dağıtıcısının yanında (saat yönünde) oturan kişi krupiye olur. Her turun krupiyesi 

oyunu başlatır. 

2- As en düşük karttır, koz yoktur. 

3- Her numara için ilk oyuncu HERHANGİ bir takım oynayabilir. Diğer tüm oyuncular rengi 

takip etmelidir (aynı türden bir kart oynamalıdır). Her tur için her oyuncu bir kart oynar.  

4- Bir oyuncuda o renk yoksa, herhangi bir renkten bir kart oynanmalıdır. El, ORİJİNAL 

takımın EN YÜKSEK kartına sahip olan kişi tarafından kazanılır. 

5- Eli kazanan, bir sonraki kartı oynar. 

 

İlk turdan sonra: 

 En çok eli kazanan, bir sonraki masaya saat yönünde hareket edecek 
 En çok eli kaybeden, bir sonraki masaya saat yönünün tersine hareket edecek. 
 Diğer herkes aynı masada kalır 

 Bağlar kağıt taş makasla çözülür 

Birkaç tur oynadıktan sonra bir Bilgilendirme yapılmalıdır. İdeal olarak, sonunda katılımcılar 
farklı kurallara göre oynadıklarının farkında olmalıdır ve bir dizi soru tartışılabilir. 

Sorular:  

 Oyunu tek kelime ile anlatacak olsan bu ne olurdu?  
 Oyunun başında ne bekliyordunuz?  
 Yeni masada nasıl hissettin? 
 Bir şeylerin yanlış olduğunu ne zaman anladın? Ne yaptın/hissettin? 
 Kuralların farklı olduğunu fark ettiğinizde ne yapmaya başladınız? Bununla nasıl başa 

çıktın?  
 Konuşamamak, hissettiklerinize nasıl katkıda bulundu? 

 

6. Araç Kutusu 

Öğrenme araçları önceki bölümde açıklanmıştır. Bu bölümde antrenman programınızı 

geliştirirken kullanabileceğiniz örnek araçları bulabilirsiniz. Bu araçlar, farklı gençlik alanı 

kaynak materyallerinden uyarlanmış ve derlenmiştir. 
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Araç kutusu bölümünün iki ana amacı vardır; Öncelikle; gençlik eğitimlerinde ve diğer 

etkinliklerde daha önce defalarca uygulanmış örnek yöntemleri sunmak. İkinci olarak; yeni 

bir eğitim programı tasarlarken eğitmenlere rehberlik edebilecek iyi oturum anahat örnekleri 

sunmak. 

Bu bölümde yer alan Yöntemlerin Listesi: 

İnsan sandviçleri  

Katılım merdiveni 

Katılım kartopu 

Haklar ve katılım 

Açıklama alıştırması 

İşbirliği üçgeni 

Belediye Başkanı ile Görüşme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Sandviçi 

Başlık İnsan Sandviçi 

Kaynak: Aktif gençlik katılımı üzerine eğitim kursu, EYC, Strasbourg, 2007. 

Tema Birbirinizi tanımak ve gençlik katılımının gerçeklerini keşfetmek 
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Örneklem Ben ve gençlik katılımı gerçeğim 

Grup boyutu 12-35 

Süre 1 saat 

Hedefler – birbirlerini tanımak; 

– Katılımcıların toplulukları ve kuruluşlarıyla ilgili gençlik katılımı 

gerçeklerini paylaşmak; 

– gençlik katılımı deneyimlerini keşfetmek. 

Hazırlık Büyük Oda veya mekan paylaşım için ayrılmış dört tematik köşe içinde 

hazırlanmalıdır. 

Materyaller A3 kağıdı, marker yada pastel boya, müzik 

Talimatlar 
Bireysel hazırlık – 15 dakika 
Katılımcılara iki sayfa A3 kağıt ve işaretleyici veya boya kalemi verilir. 
Her biri hayatlarının/deneyimlerinin aşağıdaki yönleri hakkında çizebilir veya 
yazabilirler.: 

– kişisel (aile, eğitim, boş zaman…); 
– organizasyon/iş; 
– topluluk/gençler – özellikler; 
– gençlik katılımı deneyimleri(eylemle ilgili). 

Paylaşım – 40 dakika 
Katılımcılar hazır olduklarında, iki adet A3 kağıdının (bir kağıt önde, bir kağıt arkada) 
arasına “insan sandviçleri” gibi giyinmeleri gerekir. 
Daha sonra, A3 kağıtlarındaki ile aynı olması gereken dört tematik köşeli büyük bir 
odanın veya boşluğun ortasında toplanırlar. 
Köşeler açıklanır ve katılımcılara dört yuvarlak olacağı ve egzersiz sırasında tüm 
köşelerden geçmeleri gerektiği söylenir. 
Biraz müzik çalınır ve katılımcılar karışıp birbirlerinin “sandviçlerine” bakabilirler. 
Kolaylaştırıcı müziği durdurduğunda, katılımcılar bir köşe seçmeli ve “sandviç”te belirtilen 
konuyla ilgili görüş paylaşmalıdır (örneğin, organizasyon/iş). 
10 dakika sonra, yönetici müziği çalar ve “insan sandviçleri” ortada toplanır. Müzik 
durduğunda yeni bir köşe seçerler. 
Bu dört kez tekrarlanır. 

Bilgilendirme  Yok 

 

 

Katılım Merdiveni 

Başlık Katılım Merdiveni 

Kaynak: Yerel ve Bölgesel Düzeyde Katılım Projelerinin Geliştirilmesi ve 

Uygulanması Eğitim Kursu,EYC,Strasbourg,2005 
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Tema Katılımcı projelerin uygulanması 

Örneklem Projeniz ne kadar “katılımcı”? 

Grup boyutu Farketmez 

Süre 90 dakika 

Hedefler – Bir proje çerçevesinde gençliğin olası katılım derecelerini yansıtmak; 

– katılım merdiveni kavramını tanıtmak; 

– gençlerin derecesini değerlendirmek için bir çerçeve sağlamak projelere 

katılım; 

– katılımcı projelerin kriterleri için fikir toplamak. 

Hazırlık Roger Hart'ladder katılımının büyük resmi kağıda çizilmelidir (veya yerdeki 

banttan yapılmalıdır). 

Materyaller Yok 

Talimatlar 1. Gençlik katılımının dereceleri/seviyeleri kavramını, katılım merdiveni modelini 

tanıtın. 

2. Katılımcılardan, katılım merdiveninin hangi basamağının gençlerin proje 

topluluğu içindeki katılım derecesini en iyi temsil ettiğini düşünmelerini 

isteyin. 

3. Katılımcılardan merdivendeki ilgili basamağın yanında durmalarını isteyin. 

4. Katılımcılarla Röportaj:Projeniz katılım merdiveninde nerede görünüyor? Bunu 

nasıl biliyorsun? 

5. Katılımcıları, gençlerin projelerine daha tam olarak katılmalarını 

sağlamanın olası yollarını beyin fırtınası yapmaya davet edin. 

6. Bireysel Düşünce: Beyin fırtınası oturumu sırasında üretilen fikirlerden 

hangisi projemde kullanılabilir? Neden ve nasıl? 

Bilgilendirme ve 
değerlendirme 

Katılımcılara aşağıdaki soruları sorun: 

1. Kendi işinizde ve kendi durumunuzda katılım merdiveni modelini ne kadar yararlı 
buluyorsunuz?  

2. Bu modelin sınırlamaları nelerdir? 

Yönetici için ipuçları Bu aktivitenin amacının merdivenin en üst basamağına ulaşmak olmadığını ve en 

yüksek basamakların mutlaka en iyi basamaklar anlamına gelmediğini açıklayın! 

Basamakları sayı veya merdiven dışında bir form olmadan da kullanabilirsiniz. 

Kaynak Katılım merdiveni kavramının bir açıklaması (Bkz: Tematik Konu 1: Bu kılavuzun Aktif 

Katılım Vatandaşlığı bölümü) 
 

Katılım kartopu 

Başlık Katılım kartopu 

Tema Katılımı tanımlama 
Bir karar alma sürecine katılmak 
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Örneklem Gençlik katılımı benim için olduğu gibi sizin için de aynı şeyi mi ifade ediyor? 

Grup boyutu 8, 16 veya 24 katılımcı 

Süre 60 dakika 

Hedefler – gençlik katılımının farklı anlayışlarını sözlü olarak ifade etmek; 
– gençlik katılımının farklı anlayışlarını, kavramlarını ve boyutlarını yansıtmak; 
– Katılımcıların bir karar verme sürecine katılımını yansıtmak. 

Hazırlık Yok 

Materyaller Flipchart, marker 

Talimatlar 1. Katılımcılardan gençlik katılımı tanımlarını bir kağıda (bireysel çalışma) yazmalarını 
isteyin.  

2. Bireyler bir ortak bulur ve çiftler halinde çalışır. Her birinin kendi tanımını sunması ve 
ardından her ikisi için ortak bir tanım üzerinde anlaşmaya varması gerekir.  

3. Çiftler daha sonra dört kişilik gruplar için. Her Çift kendi tanımını sunar ve her iki çift 
de grubun dört üyesinin tümü için kabul edilebilir bir tanım üzerinde anlaşmak 
zorundadır.  

4. Gruplar şimdi sekizli gruplar oluşturuyor.Tüm tanımlargösterilir ve bir gruptaki herkes 
tarafından kabul edilebilir bir tanım üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. 

5. Genel tartışma, grupların her biri tanımı sunar, ardından yorumlar ve açıklamalar için 
zaman gelir. 

6. Karşılaştırmak için gençlik katılımının bazı “resmi tanımlarını” sunun. 

Bilgilendirme ve 
değerlendirme 

Sonuçlar hakkında tartışma (tanımlar): 
1. Farklı grupların tanımları ne ölçüde benzer? 
2. Temel farklar nelerdir? 
3. Bu tanımlar gençlik katılımının hangi yönleriyle ilgilidir? 
4. Ortak tanımlar bulmak ne kadar zor? Neden? Niye? 
5. Ortak bir anlaşmaya varmak için ne ölçüde taviz vermeye ya da tanımınızın terk 

edilmiş kısımlarına gitmeye hazırdınız? 
Karar verme sürecinin bilgilendirilmesi: 

1. Farklı aşamalarda (çiftler, dörtlü gruplar, vb.) tanımları formüle etmedeki rolünüz 
nedir? Bunun hakkında nasıl hissettiniz? 

2. Didi Katılmak için istediğiniz kadar yeriniz var mı? Değilse, neden olmasın? 
3. Katılmanıza ne yardımcı oldu? 
4. Katılımınızı ne engelledi? 
5. Genel görüşmede sunulan katılımın tanımı, bu alıştırmadaki katılım deneyiminizle 

nasıl ilişkilidir? 

Varyasyonlar Süreci izleyecek birkaç gözlemciye sahip olmak ilginç olabilir ve sonra farklı grupların 
nasıl ilerlediği ve hangi stratejileri kullandıkları hakkında geri bildirimde bulunun. 
İnsanlar, kendilerine ait olmayan rollerin veya davranış biçimlerinin mutlaka farkında 
değildirler. 
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Haklar ve katılım 

Başlık Haklar ve katılım 

Theme Gençlik katılımıyla ilgili haklar 

Örnek Haklarım nelerdir? 

Grup boyutu Ena z 8 

Süre 90 dakika 

Hedefler – gençlerin uygulamaya katılım için sahip olmaları gereken farklı hakları gözden 

geçirmek; 

– gençlerin hakları ve katılım arasındaki ilişkiyi araştırmak;; 

– kayıtsız yerel bağlamlarda gençlerin haklarına nasıl saygı duyulduğunu 
yansıtmak.. 

Hazırlık Yok 

Materyaller Flipchart ve marker 

Talimatlar 1. Katılımcıları dört ila altı kişilik gruplara ayırın. 

2. Her gruptan katılımla ilgili 5 dakika içinde mümkün olduğunca çok sayıda hak örneği 

yazmalarını isteyin (örnekler, gençlerin kendi yerel topluluklarının veya bölgelerinin 

yaşamına katılmaları için gerekli haklardır). 

3. Cevapları genel bir tartışmada toplayın. 

4. Her gruptan, yerel bağlamda anlamlı genç katılımı için kendilerine göre gerekli olan 

genel listeden 10 hak seçmelerini isteyin. 

5. Grupların listelerini sunmasına izin verin. 

6. Bir bilgilendirme için herkesi genel bir tartışmaya davet edin 

Bilgilendirme ve 

değerlendirme 

Grup çalışmasının sonuçlarıyla ilgili sorular: 

1. Listeler arasındaki benzerlikler nelerdir (grupların tamamı veya çoğunluğu 

tarafından hangi haklardan bahsedilmiştir)? 

2. Hangi haklar her listede görünmez? Neden?  

3. Bir hakkın katılım için “gerekli” olup olmadığına karar vermek için hangi 
kriterleri kullandınız? 

4. Gruplarınız Bu Kriterler Üzerinde Nasıl Anlaştı? Genel 

olarak haklarla ilgili sorular: 

5. Katılımcılar tarafından sıralanan haklar gençliğin katılımıyla nasıl ilişkilidir? 

6. Bu haklar İnsan Hakları olarak kabul edilebilir mi? Neden? Niye? 

Katılımcıların yerel durumlarıyla ilgili sorular: 

7. Kendi yerel bağlamınızda hangi haklara saygı gösterilmez? Neden? 

8. Gençler bu hakları nasıl talep edebilir? 
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Açıklama alıştırması 

Başlık Açıklama alıştırması 

Tema Katılım, ikilemler, roller ve sorumluluklar 

Örnek Karar ver, tartış ve fikrini değiştir? 

Grup boyutu 10+ 

Time 60 dakika 

Hedefler – Katılım konularında çalışan katılımcıların kendi tutumları ve sınırlamaları 
hakkında farkındalık yaratmak; 

– gençlerin katılımıyla ilgili olarak katılımcıların bakış açıları yaklaşımını 
genişletmek; 

– tartışma becerilerini kullanmak ve geliştirmek 

Hazırlık “Katılıyorum” ve “Katılıyorum” ifadeleri bir flipchartın ayrı sayfalarına yazılmalıdır. 
Katılanlar ve katılmayanlar arasındaki sınırı göstermek için odanın ortasına bir çizgi 
çizilmesi gerekir. 

Malzemeler Flipchart'lar (sayfa başına bir tane), işaretleyicilerle ilgili ifadeler 

Talimatlar 1. Gençlerin katılımına, çeşitli aktörler arasındaki işbirliğinin önemine ve günlük hayata 
katılımın zorluklarına kısa bir girişle başlar. 

2. İnsanların az ya da çok kabul edebilecekleri bir dizi ifade okuyacağınızı açıklayın. 
3. “Kabul ediyorum” ve “katılmıyorum” olmak üzere iki uç duruma dikkat edin. İnsanlardan 

kendilerini çizginin bir tarafında konumlandırmalarını isteyin. Bilmeyenler kendilerini 
ortada konumlandırabilirler. 

4. İfadeleri Tek Tek Okuyun. Her İfadeden sonra, insanların kendilerini konumlandırmaları 
için biraz zaman bırakın. 

5. Katılımcılardan konumlarını neden seçtiklerini ve soruyla ilgili görüşlerinin ne olduğunu 
açıklamalarını isteyin. Katılımcıların tartışma sırasında konumlarını değiştirmelerine izin 
verildiğini açıklayın. Herkesin tartışması için zaman ayırmaya çalışın. 

6. Birkaç dakika sonra, sonraki ifadeyi okuyun. 
7. Tüm ifadeleri gözden geçirdikten sonra, bir bilgilendirme için grubu tekrar bir araya 

getirin. 

Bilgilendirme ve 
değerlendirme 

Katılımcılara aşağıdaki soruları sorun: 
1.Bu egzersiz sırasında nasıl hissettiniz? 
2.Nerede duracağınızı seçmek zor oldu mu? Neden? 
3.Hangi Argümanlar Kullanıldı? Gerçeklere mi yoksa duygulara mı dayalı? 
4.Hangileri daha etkiliydi? 
5.İnsanların egzersiz sırasında yaptıkları ve söyledikleri ile gerçekte yaptıkları arasında 

herhangi bir karşılaştırma var mı? 
6.ifadeler geçerli mi? 
7.Egzersiz faydalı mıydı? Neden? 

Kolaylaştı
rıcı için 
ipuçları 

Yönetici aşağıdaki sorulara özel önem verebilir:: 
– Diğer insanların argümanlarını ne kadar aktif olarak dinliyoruz? 
– Bunu nasıl açıklığa kavuşturacağız? Görüş ve fikirlerimizde ne kadar tutarlıyız? 
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Varyasyonlar 1.Bazı durumlarda, egzersiz katılımcıların konuşmasına izin verilmeden 
gerçekleştirilebilir. İfadeler kasıtlı olarak çok kışkırtıcı olabilir ve katılımcılar görüşlerini 
tartışmadan bir taraf seçmek zorunda kalacaklardır. Bu durumda, bilgi alma sırasında, 
görüş bildirirken iletişimsizliğin yarattığı hayal kırıklığına özel dikkat gösterilmelidir. 

2. İnsanların kendilerini ortada konumlandırmasına izin vermeyin, onları bir duruş haline 
getirin. 

İfadeler için 
öneriler 

– gençler katılımla ilgilenmiyor; 
– gençler sadece sorunları olduğunda katılırlar; 
– yerel makamlar, gençlerin katılımını, onlar için politik olarak yararlı olduğunda 

destekler; 
– bazı gençler kültürel nedenlerle katılmazlar; 
– tüm gençlerin katılma hakkı vardır; 
– kamu yetkilileri gençliğin katılımını destekleyen politikaların finansmanından ve 

uygulanmasından sorumlu olmalıdır; 
– katılmama bir katılım şeklidir; 
İfadeler, oturumun amaçlarına ve eğitimin içeriğine göre seçilmelidir. 
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İşbirliği üçgeni 

Başlık İşbirliği üçgeni – Karışıklık şehri 
Kaynak: Aktif gençlik katılımı üzerine eğitim kursu, EYC, Strasbourg, 2007. 

Tema Gençlik Katılımı-gençler, gençlik STK'ları ve yerel yönetimler arasında işbirliği 

Örnek Farklı bakış açılarını keşfetmek ve müzakere etmek 

Grup boyutu 3-35 

Süre 90-120 dakika 

Hedefler – gençler, gençlik STK'ları ve kamu yetkilileri (karar vericiler) arasındaki 
müzakereleri simüle etmek; 

– farklı aktörlerin farklı ihtiyaçlarını ana hatlarıyla belirtmek; 
– katılımcıların gerçekliğinde benzer durumlardan deneyimler paylaşmak;  
– ana aktörler arasında verimli iletişim işbirliğini keşfetmek ve teşvik etmek. 

Hazırlık Durum çalışmaları 

Materyal Marker, A3 kağıdı 

Talimatlar Katılımcılar üç gruba ayrılır: yerel yönetim, gençler ve bir gençlik STK'sının temsilcileri. 
Gençlerden oluşan grup, aşağıdaki durumlarda diğerlerinden daha büyük olabilir: 
gerekli. Aşağıdaki tanıtım herkese verilir: 
“Karmaşa şehrinde yeni seçilen belediye başkanı, gençler, gençlik STK'ları ve yerel 
yönetimler arasında yeni bir 'toplumsal sözleşme' yapmak istiyor. Bunun nedeni, şehrin 
bir takım zorluklarla karşı karşıya olması ve belediye başkanının gençleri kamusal 
yaşama dahil etmek ve gençlik STK'larının desteğini almak istemesidir. Bu nedenle, 
şehirde faaliyet gösteren gençler ve gençlik STK'ları ile bir görüşme talep ediyor. 
Göreviniz, grubunuzun bakış açısından, problem(ler)i çözebilmek için neye ihtiyacınız 
olduğunu formüle etmektir. Daha sonra ihtiyaçlarınızı diğer iki oyuncuya sunma şansınız 
olacak. Göreviniz, sorunla nasıl başa çıkacağınız ve kimin ne yapacağı konusunda ortak bir 
anlaşma bulana kadar diğer iki aktörle müzakere etmektir.” 
Girişten sonra her gruptan (toplam grup büyüklüğüne bağlı olarak) bir ila üç kişi aynı 
zorluk/problemi alır. Diğer iki aktörden neye ihtiyaç duyacaklarını tartışmak ve iki 
beyanda bulunmak için 10-15 dakikaları vardır: her ortak için bir beyan (örneğin, 
gençler STK'lara yönelik bir beyan ve yerel yönetime yönelik bir beyanda bulunur). 
Daha sonra aynı zorluk/sorun üzerinde çalışan kişiler bir araya gelerek görüşmelere 
başlarlar. Anlaşmak için 45-60 dakikaları var 

Bilgilendirme ve 
değerlendirme 

Duygular 
Genel? Örnek olay incelemesi çalışma gruplarında? Müzakerelerde mi? 
İşlem 
– Gruplarda ne oldu? 
– Küçük gruplarda ifadeyi hazırlamak Kolay mı? Neden (değil)? 
– Diğer iki aktörle anlaşma bulmak kolay mıydı, buldunuz mu? Neden başarılı/başarısız 

oldunuz? 
Sonuçlar 
Sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonuçlara katılıyor musunuz? 
Gerçeğe geçiş 
– Alıştırma ve gerçeklik arasında herhangi bir bağlantı var mı? Evet ise hangisi? 
– Bu alıştırmadan ne öğrendiniz? Pratiğinizi nasıl kullanabilir/geliştirebilirsiniz? 

 
İşbirliği üçgeni – Vaka çalışmaları – Zorluklar/sorunlar 
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Konutlandırma 
Confusion şehrinde sadece birkaç boş ev ve çok yüksek kira maliyetleri ile büyük bir konut 
sorunu var. Birçok bina belediyeye aittir, çoğu oldukça eskidir ve birinin içinde yaşaması için 
uygun şekilde yenilenmesi gerekir. Belediyenin harcayacak fazla parası yok ve bir Avrupa 
fonuna başvurmak, paranın kullanılabilir hale gelmesi için iki yıl daha alacaktı. 
 
Eğitici 
Okul müfredatı ulusal hükümet tarafından belirlenir. Gençler, alternatif öğretim yöntemleri 
ve müfredat dışı etkinlikler için daha fazla alan talep ediyor. Özellikle daha yaygın eğitim 
yöntemleri istiyorlar. Yerel belediye, okul öğrencilerinin aileleri ile birlikte okulu yönetir. 
Medyaya erişim 
Tek radyo istasyonu, günün yarısında dini ilahiler, günün geri kalanında ise sabah 1 ile 5 
arasında biraz müzik eşliğinde siyasi tartışmalar yayınlıyor. Belediye başkanı, şehrin tek 
rahibi, belediye başkanının siyasi rakibi, lise müdürü ve yerel klinik müdürü. 
Kültürel aktiviteler 
Diğer ülkelerle düzenlenen oldukça fazla değişim ve kültürel kutlama var, ancak yine de 
kültürlerarası etkinlikler, geziler, geziler ve farklı ülkelerden olanlar da dahil olmak üzere ana 
akım olmayan sanatçılarla konserler gibi birçok şey eksik. Bazı STK'ların yanı sıra, bu tür 
etkinlikleri düzenleyenler şehrin Kültürel İşler ve Ulusal Mirasın Tanıtılması 
Departmanları'dır. 
İstihdam şansı 
Karışıklık şehrinde genç işsizlik oranı oldukça yüksektir ve bu, gençler arasında çok fazla hayal 
kırıklığına neden olur. Yaratılan çok az iş, önceki belediye başkanının arkadaşlarına ve ailesine 
verildi. Gençler zaten sadece kıt olan ve hepsi için yeterli olmayan iş ilanlarına erişemiyor. 
Sağlık sorunları hakkında bilgi 
Sağlığın korunması konusunda farkındalık yoktur ve küçük bir toplumda insanlar cinsel üreme 
ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma gibi konuları sormaktan gerçekten korkarlar. 
Karışıklık kentindeki tek eczane, kimin neyi satın aldığı (prezervatif, hap vb.). 
Gençlik politikası 
Kararları belediye meclisi tarafından dikkate alınması gereken yerel gençlik konseylerinin 
kurulmasına ilişkin yeni bir ulusal kanun bulunmaktadır. Karışıklık şehri, gençler arasında en 
düşük oy oranına sahip ve yeni belediye başkanı bunun siyasi kültür eksikliğini gösterdiğine 
inanıyor. 
Alkolü kötüye kullanma 
Karışıklık şehri, bölgedeki alkol bağımlısı gençlerin en yüksek oranına sahip. Bu, her gün 
kavgalara ve gençlerin sağlığının bozulmasına yol açar. Ani reaksiyon gereklidir. 
Gençlik kulübü kurmak 
Karışıklık şehrinde etkinlikler, internet erişimi ve sosyalleşme ve boş zaman etkinlikleri için 
alan sağlayan bir gençlik kulübü yoktur. Sadece gençlerin takıldığı bazı yerel kafeteryalar var. 
 
Vaka çalışmaları grubun bağlamına ve geçmişine göre uyarlanabilir. 

Belediye başkanı ile tanışmak 
Başlık Belediye başkanı ile tanışmak 

Kaynak: Aktif gençlik katılımı üzerine eğitim kursu, EYC, Strasbourg, 2007. 

Tema STK'lar ve yerel yönetimler arasında işbirliği (LA) 

Örneklem Hadi takım olalım 
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Grup boyutu 12-35 

Süre 120 dakika 

Hedefler – katılımcıları kendi gençlik katılımı uygulamalarıyla karşı karşıya getirmek; 
– gençlik STK'ları ve yerel yönetimler arasındaki iletişim ve işbirliği stratejileri üzerinde 

yansıma açmak; 
– iyileştirilmesi gereken yönleri belirlemek. 

Hazırlık Bir vaka çalışmasının kopyalanması ve muhtemelen uyarlanması; ekibi yerel 
yönetimden bilgilendirmek; buluşma yerinin ayarlanması 

Materyaller Temsili yerel yetkililer için bazı giysiler(örneğin, kravat, ceket vb.) 

Talimatlar 1. Çalışma gruplarında vaka çalışması – 45 dakika Katılımcılar küçük gruplara ayrılır. 
Grupların her biri bir gençlik topluluğu merkezini (STK) temsil eder. Tüm gruplara 
aynı vaka çalışması verilir ve yerel yetkililerle yapılacak bir toplantıya hazırlanmaları 
gerekir. 
Vaka çalışması, belediye başkanı ve yerel yönetimlerin diğer temsilcileri ile bir istişare 
toplantısı hazırlamak için ekibin toplantısına davet mektubu şeklinde yazılmıştır. Bir 
yönetici, görevin anlaşıldığından emin olmak ve katılımcıların sahip olabileceği soruları 
netleştirmek için grupları dolaşır. Birkaç grup varsa, kolaylaştırıcı belediye başkanıyla 
toplantıyı organize eden şemsiye gençlik STK'sının koordinatörü olarak görev yapabilir. 
Vaka Analizi: 
"Davet  
“Just Do It”–şemsiye gençlik organizasyonunun Koordinatöründen(kolaylaştırıcı) 
Sayın ekip üyeleri 
Strasbourg şehrinin bir semtindeki gençlik toplum merkezinde hep birlikte 
çalışıyoruz. 
Birkaç aydır gençlerin durumlarından (yaşam koşulları, istihdam durumu vb.) memnun 
olmadıklarını gösteren işaretler giderek artıyor. 
Son zamanlarda, münferit küçük olaylar aracılığıyla, bazı gençler memnuniyetsizliklerini 
(spor merkezinin, süpermarketlerin bozulması vb.) şiddet kullanarak ifade etmeye 
başladılar.  
İki hafta önce bir grup genç ve bazı polisler bir çatışmaya karıştı ve bu da kavgayla 
sonuçlandı. Sonuç olarak, bir genç ağır yaralandı ve hastanede ve iki kişi tutuklandı. 
 
O zamandan beri durum kötüye gidiyor: 

– ilçede bazı gençler arabaları yakmaya başladı ve giderek daha fazla araba 

yakılıyor; 

– bu tür tezahürler şehrin diğer semtlerinde de olmaya başladı; 

– her gece polisle çatışmalar oluyor; 

– diğer gençler, başka ifade biçimleri olduğunu göstermek istediler ve barışçıl 

gösteriler düzenlemeye başladılar, yasal olarak eşit vatandaşlar olsalar bile 

gerçekte eşit olmadıklarını, aynı olmadıklarına inandıkları için kimliklerini bir 

sembol olarak yakarak barışçıl gösteriler düzenlemeye başladılar. haklar ve 

fırsatlar. 
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Gençlik toplum merkezinde bizler için tepki verme zamanı!  

Bu nedenle organizasyonumuzun iki yönlü çalışacağı bir toplantı düzenleyeceğiz: 

1. Kısa vadeli bir eylem planı: somut olarak ne yapılmalı ve daha fazla olaydan 

nasıl kaçınılmaya çalışılmalıdır. 

2. Orta vadeli bir eylem planı: Bir yıl içinde yerel seçimler var ve şimdi yerel 

yönetimlerle lobi yapmaya başlama fırsatını kullanmalı ve çalışma talimatlarını, 

eğitim yaklaşımını, adımları ve somut eylemleri içeren stratejik bir teklif yapmalıyız. 

Yukarıda sayılan olaylar şehrin diğer semtlerinde de yaşanmaya başladı. Derneğimizin 

bu ilçelerdeki diğer şubeleri de bu toplantıyı düzenliyor. 

Toplantımızın ardından, Strasbourg belediyesinin temsilcileri ve diğer ilçelerdeki 

gençlik yapılarının temsilcileri ile tekliflerimizi/stratejilerimizi sunmak için bir toplantı 

daha düzenlenecektir. 

Görevimiz, iki temsilcimizin stratejimizi net bir şekilde sunması olacak. 

İşbirliğiniz için çok teşekkürler ve toplantıda görüşürüz. “Sadece 

yap” koordinatörü. 

(Not: vaka çalışması/davetiye, oturumun ve etkinliğin amaçlarına göre uyarlanmalıdır.) 

Yerel yönetim temsilcilerinin brifingi için roller ve yönergeler 

Roller 

– Belediye başkanı; 

– iç ve güvenlik işlerinden sorumlu siyasi danışman; 

– gençlik işlerinden sorumlu belediye başkan yardımcısı. 

Roller, alıştırmayı tanıtmaktan, kolaylaştırmaktan veya bilgi almaktan sorumlu 

olmayan ekip üyeleri tarafından da oynanabilir. 
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 Brifing için yönergeler  

– yerel yönetimlerin üç temsilcisi, müdahalelerinde farklı yaklaşımlara sahip 

olmalıdır. Örneğin: belediye başkanı – tüm şehir için hızlı ve iyi bir çözüm arıyor 

(meslektaşlarının argümanlarını dikkate alarak); siyasi danışman – vatandaşların 

güvenliğini sağlamalıdır, kanun ve düzenden yanadır, sorumlu bir kişiye 

inanmaz gençlik; belediye başkan yardımcısı – gençlikten sorumlu ve gençlik 

STK'ları ile temas halinde, bu nedenle gençleri ve gençlik STK'larını da içeren ve 

daha uzun vadeli olarak destekleyen bir çözümden yana. 

– gerçek performansı için aktörler, gerçek hayattaki bir toplantıya ilişkin algılarına 

göre doğaçlama yapmakta özgürdürler, ancak müdahalelerini netleştirmek için 

önceden birlikte oturmaları gerekebilir. 

– belediye başkanı ev sahibi olduğu için toplantıyı kolaylaştırır. 
 
2. Gençlik örgütleri ve yerel yönetimler arasında toplantı – 30 dakika 

Gençlik STK'larının (çalışma grupları) her biri, belediye başkanıyla yapacağı toplantıya 

örgütten iki üye gönderir; “sadece yap”ın “koordinatörü” ne yazık ki mevcut değil. 

Belediye başkanı toplantıyı açar ve toplantının azami süresini 30 dakika olarak 

duyurur). 

Toplantının konusu, gençlik STK'larının önerilerini tartışmak ve mevcut durumu 

düzeltmek için olası eylemlere karar vermektir. 

Katılımcıların geri kalanı toplantının aktif gözlemcileridir. Toplantıda STK'larını temsil 

eden meslektaşlarına kolaylaştırıcı (koordinatör) aracılığıyla not gönderme olanağına 

sahiptirler. 

 

3. Geri yuvarlama 

Alıştırmanın bilgilendirilmesinden önce düşünülmelidir. Kolaylaştırıcı yöntemi seçebilir. 

Bilgilendirme ve 
değerlendirme 

1.Duygular: 
Genel? Örnek olay incelemesi çalışma gruplarında? Rol oyununda mı? 
 
2.İşlem: 
Çalışma gruplarında stratejileri hazırlamak kolay mıydı? Neden? 
 
3. Sonuçlar: 
Sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Öneriler alakalı mı? Ne eksik? Uygulamanızda 
geliştirilebilecek yönleri belirlediniz mi? 
 
4. Gerçeğe geçiş: 
Egzersiz ve gerçeklik arasında herhangi bir bağlantı var mı? 
Bu alıştırmadan ne öğrendiniz? Uygulamanızda ne kullanabilirsiniz? 
Yerel yetkililerle işbirliği konusunda herhangi bir yorum veya ipucu var mı? 
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Bu kılavuz Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle Türkiye ve AB
arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında
hazırlanmıştır. İçeriği tamamen Engeli Olan Bireyler ve Aileleri
Gelişim Merkezi Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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