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1. GIRIŞ
3STEPs, göçmenlerin ve mültecilerin bulundukları ev sahibi ülkenin eğitim ve
mesleki sisteminde kalma şanslarını arttırmak için onlara temel becerilerinin
yanı sıra daha fazla kişisel başarı için istikrarlı bir zemin sağlamak amacıyla
harmanlanmış bir mentorluk programını içeren, AB ortak finansmanlı bir
projedir. Bunu gerçekleştirmek için, 3SPTEP farklı kültürel geçmişe sahip
olan kişilerin erken yaşta okulu bırakmalarını önlemek amacıyla daha önce
uygulanmış olan iki başarılı metodolojiyi, yani “Temel Eğitim Sınıfları” ve
‘’Tandem Now’’ı bir üst seviyeye çıkartır.
Mentorun el kitabı, mentorlere aşağıda belirlenmiş olan ana konuları tanıtır:
• Mentorluğun tanımı;
• Geleneksel ve harmanlanmış mentorluk;
• Sosyal medyanın riskleri ve fırsatları;
• Kültür ve kültürel şok;
• Kültürlerarası anlayış ve Sosyal İçerme;
• Olumlu gelişim ve yaşam becerileri;
• Duygusal ve zihinsel sağlık;
Bu klavuzda sağlanan aktiviteler, mentorler tarafından kendi hızlarında
uygulanbilecek, bazı ek çevrimiçi oturumlar ile birleştirilmiş olan 13 saatlik
yüz yüze eğitim için yapılandırılmıştır.

2. YÖNTEME GENEL BAKIŞ
Mentorlerden, ilgili olmaları ve özgün bir ortamı teşvik etmeleri ve
mentilere başarılı olmaları için gerekli becerileri sağlamak amacıyla yapıyı
ve dijital yöntemleri harmanlayarak bireylerin kişisel ve mesleki gelişimini
desteklemeleri beklenmektedir. Bunu yapmak için, farklı seviyelerde
eğitileceklerdir.
Mentor eğitiminin ilk odak noktası, bir mentorun rolünden ne beklediğini
anlamak ve mentileri ile etliki bir ilişki kurmasını sağlamaktır: güven
inşa etmek, zorda kalınan durumlara karşı önlem alabilmek, net sınırlar
tanımlayabilmek.
İkinci odak nokta ise, karma eğitimde ihtiyaç duyulan beceri ve ihtiyaçlara
ayrılmıştır: ders verilen kişiler ile çevrimiçi iletişim için dijital beceriler;
kültürel sorunları, kültürlerarası diyalogları ve sosyal içermeyi kavramak için
eleştirel düşünme; ayrıca olumlu gelişim için yaşam becerileri ve mentilerin
zihinsel ve duygusal sağlığının desteklenmesi.
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3. EĞITIME GENEL BAKIŞ
Mentorlük eğitimi, öncelikle bu klavuzun öğrenme çıktıklarını tanıtarak
başlar: eğitim esnasında mentorler tarafından kazanılan bilgi, beceri ve
yeterlilikler.
İkinci olarak, 11 konu üzerinden, her biri 6 saat 30 dakikalık iki gün boyunca
izlenecek müfredatın zaman çizelgesini sunmaktadır.
Eğitim bölümü olarak da adlandırılan bu konular, süreleri, amaçları ve
ihtiyaç duyulan materyal ile üçüncü bir bölümde açıklanmaktadır. Bunlar
aşağıdaki gibidir:
1. Giriş ve karşılıklı tanışma
2. Mentorlük nedir?
3. Etkili mentor-menti ilişkisi
4. Harmanlanmış mentorlük ve çevrimiçi mentorlük araçları
5. Çevrimiçi ödevle ilgili özet ve talimatlar
6. Önceki öğrenme ve enerji verici üzerine düşünceler
7. Kültür ve kültürel şok
8. Kültürlerarası anlayış ve Sosyal İçerme
9. Olumlu gelişim ve Yaşam becerileri
10. Mentorluk yoluyla duygusal ve zihinsel sağlığı desteklemek
11. Sonuçlar ve sonraki adımlar
Bu eğitim bölümlerinin her biri için, mentorlar tarafından mentorluk
programları sırasında kullanılabilecek farklı aktiviteler sunulmaktadır.
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4. ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Beceriler

Yeterlikler

3 STEP projesi ve mentorlük
eğitimi hakkında bilgi.
________________________
Geleneksel ve harmanlanmış
mentorluk hakkında bilgi.
Sosyal medya riskleri ve
fırsatları hakkında bilgi.
_______________________
Bilgi ve olumlu gelişme ve
yaşam becerileri.
_______________________
Duygusal ve zihinsel
sağlık ve bunun nasıl
destekleneceği hakkında
bilgi.
_______________________
Kültür ve kültürlerarası
eğitim hakkında bilgi.
_______________________
Göçü şekillendiren temel
faktörlere aşinalık.
_______________________
Çeşitlilik, kapsayıcılık,
sosyal dışlanma ve içerme
ve kültürlerarası bir arada
yaşamanın evrensel
değerleri (eşitlik, empati,
merak) hakkında bilgi.
_______________________
İnsan hakları, haysiyet, eşitlik
ve kapsayıcılık gibi Avrupa
değerleri hakkında bilgi

Görüşlerini ifade ederken ve
bulguları sunarkenki iletişim
becerileri
_______________________
Etkili mentor-menti ilişkisini
güçlendirmede mentorluk
becerileri.
_______________________
Sosyal medya aracılığıyla
mentiler ile iletişim kurmada
dijital beceriler.
_______________________
Öğrenmeyi yansıtırken ve
akranlarla tartışırken eleştirel
düşünme becerileri.
_______________________
Mentorluk faaliyetlerine
katılırken yaşam becerileri.
_______________________
Kültürel farklılıkları tanıma
becerisi.
_______________________
Farklı görüşleri sabırla
dinleme becerisi.

Mentorluğun ne olduğunu anlayabilmek
ve mentiyi hayatlarının farklı evrelerinde
destekleyebilmek.
_______________________
Korumanın bilincinde olmak, neden
korumaya ihtiyacımız var ve mentorun
ne yapması gerektiği hakkında açıklama
yapılması
________________________
Kendi önyargılarını, değerlerini,
yeteneklerini ve hedeflerini
değerlendirebilme ve yansıtabilme.
________________________
Mentilerin duygusal ve zihinsel sağlık
ihtiyaçlarını destekleyebilmek ve
sürdürebilmek.
________________________
Göçle ilgili faktörlerin ve küresel
sorunların farkında olmak
________________________
Kendinin ve başkalarının kültürel
benliğinin farkında olmak
________________________
Birlikte yaşamanın farklı modellerini
ayırabilmek (ayrıştırmadan dahil
etmeye).
________________________
Kişinin kültürlerarası becerilerinin ve
buna ilişkin zayıflıklarının farkında
olmak.
________________________
Diğer kültürlere saygı duyabilme, kabul
edebilme ve değer verebilme
________________________
Farklı değerleri, davranışları olumlu
değerlendirebilme ve bunlara uyum
sağlayabilme.
________________________
Kültürlerarasılık modellerini
uygulayabilme.
________________________
Dışlama ve ayrımcılığa karşı sınırlar
koyabilme.
________________________
Çevresindeki insanlara ilgi
gösterebilmek.
________________________
Farklı geçmişlere sahip insanlarla ilgi ve
güven ile bağlantı kurabilme.

_______________________
Ayrımcı veya ayrıştırıcı
davranış kalıplarına karşı
gözlem becerileri ve merak
gibi kültürlerarası hazırlıklı
davranışlar

Kültürlerarası Duyarlılık
(M. Bennett) modeli ve
Kültürlerarası Yetkinlik
Modeli (T. Cross) hakkında
bilgi
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5. EĞITIM PROGRAMI ZAMAN ÇIZELGESI
(Müfredatın ayrıntılı zaman çizelgesi, WS başına bir tablo. Eğitim, iki eğitim
gününden ve buna eşlik eden Moodle çevrimiçi içeriğinden oluşmalıdır)

GÜN 1
Süre/Zaman

Konu

Aktiviteler

1 saat

1. Giriş ve Tanışma

Aktivite 1 – Nerede duruyorum?

1 saat 40 dakika

2. Mentorluk nedir?

Aktivite 2 – Mentorluk tanımı
Aktivite 3 – Mentorum hakkında düşünmek
Aktivite 4 – Duymak için dinleyin
Aktivite 5 – Mükemmel mentorum

1 saat 40 dakika

3. Etkili mentor-menti ilişkisi

Aktivite 6 – İlişkiler için müşteriler
Aktivite 7 – Güven oluşturmak
Aktivite 8 – Sınırlar
Aktivite 9 – İlişkilerin korunması

1 saat 50 dakika

4. Harmanlanmış mentorluk ve
çevrimiçi mentorluk araçları

Aktivite 10 – Sosyal ağlara giriş
Aktivite 11 – Sosyal medyanın kullanımı ve
riskleri

20 dakika

5. Çevrimiçi ödev üzerinde özet
ve talimatlar

Çevrimiçi görevler:
Aktivite 12 – Öz değerlendirme ve öz algılama
Aktivite 13 – Mentilerin hedeflerini keşfetmesi
Aktivite 14 – Bir arada yaşama ModelleriActivity
15 – Fırsat – Yetenek – İtibar
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GÜN 2
Süre/Zaman

Konu

Aktiviteler

20 dakika

6. Geçmiş öğrenme ve uyarıcı
üzerine düşünme

Aktivite 16 – Kültürel gözlem

1 saat

7. Kültür ve kültürel şok

Aktivite 17 – Merkezden uzaklaştırma egzersizi

2 saat 30 dakika

8. Kültürler arası anlayış ve
sosyal içerme

Aktivite 18 - Güzel Konuşma
Aktivite 19 - Çok kültürlü çalışma ve öğrenme
ortamları
Aktivite 20 - Ben bir turistim
Aktivite 21 - Tüm İnsanların Bakanlığı
Aktivite 22 - Yanıt verin, tepki vermeyin

1 saat 10 dakika

9. Olumlu gelişim ve Yaşam
becerileri

Aktivite 23 – Güven kazanmak için beyin
fırtınası
Aktivite 24 – Mentorlukte yaşam becerileri
Aktivite 25 – Yaşam Becerilerini Öğretmek

1 saat 30 dakika

10. Mentorluk aracılığıyla
duygusal ve zihinsel sağlığı
desteklemek

Aktivite 26 – Duygusal ve zihinsel sağlık
hakkında
Aktivite 27 – Duygusal ve zihinsel sağlığın
iyileştirilmesi
Aktivite 28 - Menti ile duygusal ve zihinsel sağlık
üstünde tartışma

20 dakika

11. Sonuçlar ve sonraki adımlar

Çevrimiçi görevler:
Aktivite 29 – İyi yapılandırılmış mentorluk için
hangi kurallar gereklidir?
Aktivite 30 – Topluluk haritalaması
Aktivite 31 – Dünya 100 Kişilik Bir Köy Olsaydı
Aktivite 32 – Bennett’in 6 Aşaması
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6. EĞITIM BÖLÜMLERI
Bölüm No.

Bölüm 1

Bölüm Adı

Giriş ve Tanışma
•

Öğrenme
Hedefleri

•

Katılımcılar 3STEP projesi ve mentor eğitimi hakkında bilgi
edineceklerdir.
Katılımcılar kendilerini, beklentilerini ve endişelerini ifade
ederken iletişim becerilerini geliştireceklerdir.

Süre

60 dakika

Malzemeler

Dizüstü bilgisayar, projektör, kağıt tahtası, post-it, kalem, ip veya bant

Aktiviteler

Aktivite 1

Açıklama

Eğitmen katılımcıları karşılar, kendini tanıtır ve ardından dairesel bir
düzende her katılımcı da kendini tanıtır, kendileri hakkında bir şeyler
anlatırlar ve bu eğitim deneyimine ilişkin beklentilerini, endişelerini ve
katkılarını post-it kağıda yazmaya davet edilirler ve onlar yazı tahtasına
asılır. Benzer bilgileri bir araya getirerek saklanacak ve gözden
geçirilecek bilgilerin genel olarak kümelenmesini öneriyoruz. Daha
sonra eğitmen, grubun düşüncelerini paylaşmak ve onaylarını almak
için daha ilgi çekici olanları katılımcılara okur.
Ardından eğitmen tüm katılımcıları uygulamaya davet eder, Aktivite 1 –
Nerede duruyorum? kendimizi ve birbirimizi daha iyi tanımak için.
Aktivite sonrasında eğitmen 2 günlük eğitim kapsamında işlenecek
konuları sunar.
Eğitmen, faaliyetler ve amaçlanan proje çıktıları hakkında genel bakış
sağlayan ve katılımcılardan gelen tüm soruların yanıtlarını sunan 3STEP
projesini ve web sitesini sunar.

Ek açıklamalar

-

Diğer görevler

-
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Bölüm No

Bölüm 3

Bölüm Adı

Etkili mentor-menti ilişkileri
•
•

Öğrenme
Hedefleri

•

Katılımcılar, etkili ve güvenli mentor-menti ilişkilerinin yapı
taşlarını keşfedeceklerdir.
Katılımcılar, başkalarına mentorluk yaparken temel kurallara
ve sınırlara duyulan ihtiyacı anlayacaklardır.
Katılımcılar, koruma bilincinin, neden korumaya ihtiyacımız
olduğunun ve açığa çıkan bir bilgi olduğunda mentorun ne
yapması gerektiğinin farkında olacaklardır.

Süre

100 dakika

Malzemeler/
Araçlar

Yazı tahtası, kağıt, kalem

Aktiviteler

Aktiviteler 6, 7, 8 ve 9

Açıklama

Eğitmen, menti ile ilk görüşmede hem mentorun hem de mentinin
her ikisinin de bağlı kalabileceği, üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi
temel kural oluşturmanın iyi bir fikir olduğunu açıklayarak bölüme
başlamalıdır. Herhangi bir sorun çıkması durumunda her ikisi de temel
kurallara başvurabilirler. Daha bağlayıcı olması nedeniyle ve bire bir
ortamda tartışılarak yanlış anlaşılmaların önüne geçilebileceğinden, bu
kurallar üzerinde fikir alışverişi ve anlaşma (sözleşme) yapılması tavsiye
edilmektedir.
Bu kurallar sebebiyler genel kurallar, eğitimden önce proje lideri veya
mentorler, koordinatör tarafından söylenecektir ve her iki taraf için de
bu kurallar uygunsa ya da değilse ek kurallar aracılığıyla da anlaşmaya
varılabilir.
Eğitmen, mentor ve mentinin, her ikisi de aynı fikirdeyse, herhangi bir
zamanda temel kuralları değiştirme konusunda anlaşabileceklerini
açıklamalıdır.
Sonra eğitmen, Faaliyet 6 – İlişkinin İlkeleri›ni uygulamalı ve etkili
çalışan bir mentor-menti ilişkisinin temel ilkelerini tartışmalıdır.
Ardından eğitmen, bir mentorun mentilerin güvenini kazanmak ve
onlar ile iyi ilişki kurmak amacıyla neler yapabileceğini tartışmak için
Faaliyet 7 – Güven Oluşturma bölümüne geçmelidir.
Daha sonra eğitmen, mentor-menti ilişkisinin sınırları veya sınırları
hakkında olan Etkinlik 8 – Sınırlar’ı uygulamalıdır.
Son olarak, eğitmen Faaliyet 9 – İlişkilerin korunmasına geçmeli ve
katılımcılarla mentor-menti ilişkilerinde açıklamaları, bilgileri korumanın
ve bunlarla ilgilenmenin önemini tartışmalıdır..

Ek açıklamalar

-

Diğer görevler

Ek çevrimiçi aktiviteler için 5. ve 11. bölüme bakın.
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Bölüm No.

Bölüm 4

Bölüm Adı

Harmanlanmış mentorluk ve çevrimiçi mentorluk araçları
•

Öğrenme
Hedefleri

Katılımcılar, harmanlanmış mentorluğun ne anlama geldiğini
ve sosyal medyanın ağ oluşturmak için nasıl kullanılacağını
öğreneceklerdir.

Süre

110 dakika

Malzemeler/
Araçlar

Aşağıdaki araçlar da dahil olmak üzere materyaller/kaynaklar gereklidir.

Aktiviteler

Aktivite 10 and 11

Açıklamalar

Eğitmen bu bölüme, harmanlanmış mentorluk kavramını tanıtarak
başlamalı ve bir yandan harmanlanmış mentorluğun mentor ve menti
arasında kişisel tartışmaların gerçekleştiği bir alan anlamına geldiğini
açıklamalıdır. Aynı zamanda sosyal medya (Facebook, Google plus vb.)
ile iletişim desteklenmekte, böylece engeller ortadan kaldırılmakta ve
sürekli işbirliği mümkün olmaktadır.
Eğitmen, örnek olarak TANDEM NOW Müfredatını kullanarak
harmanlanmış mentorluk ve sosyal medya hakkında kısaca bilgi
sunabilir.
Sonra eğitmen, sosyal ağlar ve günümüz toplumundaki önemi,
özellikle de harmanlanmış mentorluk hakkında tartışmayı teşvik
etmek amacıyla Etkinlik 10 – Sosyal ağlara girişi uygulamalıdır.
Daha sonra eğitmen, katılımcılara sosyal medyanın riskleri ve
fırsatlarıyla nasıl başa çıkacaklarını sunmak için Etkinlik 11 – Sosyal
medyanın kullanımı ve riskleri bölümüne geçmelidir.
Segment, sosyal medyanın mentorluğu nasıl kolaylaştırabileceği ve
mentorların sosyal medyayı nasıl olumlu kullanabileceği hakkında bir
tartışma ile sonlandırılmalıdır.

Ek açıklamalar

Eğitmen, TANDEM NOW Müfredatı ve Harmanlanmış mentorluk
kavramına aşina olmalıdır.

Diğer görevler

-
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Bölüm No

Bölüm 5

Bölüm Adı

Çevrimiçi ödev üzerine özet ve talimatlar

Öğrenme
Hedefleri

•

Katılımcılar, öğrenme üzerinde derinlemesine düşünecek ve
eleştirel düşünme becerilerini geliştireceklerdir.

Süre

20 dakika

Malzemeler/
Araçlar

Post-it, kalemler

Aktiviteler

Aktiviteler 12, 13, 14 ve 15

Açıklama

Bu bölümün amacı, halihazırda kapsanan tüm konulardan öğrenilenleri
kısaca gözden geçirmek ve katılımcıların geri bildirimlerini almaktır.
Eğitmen, her katılımcıdan 3 soruyu tek tek yanıtlamasını ve post-it
üzerine yazmasını istemelidir:
Bu günden ne öğreniyorum?
Daha fazla neler isterim?
Benim için hala anlaşılır olmayan ne var?
Katılımcılar düşündükten sonra, eğitmen birilerinin düşüncelerini
büyük bir grupta paylaşmak isteyip istemediğini sorabilir. Eğitmen,
katılımcıların kendilerinin tercih etmeleri için izin vermelidir. Daha
sonra eğitmen değerlendirme için post-it’leri toplamalıdır. Katılımcıların
geri bildirimleri, sonraki bölümleri düzenlemede grubun ihtiyaç ve
çıkarlarına göre eğitmeni desteklemelidir..
Eğitmen geri bildirimleri topladıktan sonra, Moodle üzerinde
katılımcıların evde uygulaması gereken bir ödev vermelidir (Etkinlikler
12-15).

Ek açıklamalar

-

Diğer görevler

Çevrimiçi ödevler (3 Adımlı projenin çevrimiçi modüllerini kontrol edin):
Etkinlik 12 – Öz değerlendirme ve öz algılama
Etkinlik 13 – Mentilerin hedeflerini keşfetmesi
Etkinlik 14 – Birlikte Arada Yaşama Modelleri
Etkinlik 15 – Fırsat – Yetenek – İtibar
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Bölüm No.

Bölüm 6

Bölüm Adı

Geçmişteki öğrenme ve enerji verici üzerine yansımalar
•

Öğrenme
Hedefleri

•

Katılımcılar
bir
önceki
oturumda
öğrendiklerini
yansıtacaklardır.
Katılımcılar gelecek faaliyetler için enerji ve motivasyon
kazanacaklardır.

Süre

20 dakika

Malzemeler/
Araçlar

Kalem, kağıt, giyilebilir şeyler ve/veya grup içerisinde kolayca
değiştirilebilen, böylece daha fazla değişiklik sağlayan nesneler..

Aktiviteler

Aktiviteler 16

Açıklama

Eğitmen bu bölüme önceki gün işlenen konulara genel bir bakış
sunarak başlamalıdır.
Daha sonra, farklı çevrimiçi ödev konularını temsil eden 4 alan
ekleyerek eğitmen geri bildirim toplar, fikirleri/şüpheleri/açık soruları
kartlara doldurmalarını ister.
Sonra, katılımcıları bir sonraki bölüme hazırlamak ve onların
öğrenim süreçlerini teşvik etmek için Etkinlik 16 – Kültürel gözlemi
uygulamalıdır.

Ek açıklamalar

-

Diğer görevler

-
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Bölüm No

Bölüm 7

Bölüm Adı

Kültür ve kültürel şok
•

Öğrenme
Hedefleri

•

Katılımcılar, her bireyin sahip olduğu ön yargıları ve taşıdığı
derin toplumsal değerleri tam olarak farkında olmadan
keşfedeceklerdir.
Katılımcılar kendi değerlerini, inançlarını ve önyargılarını
anlayacak ve tanımlayacaktır.

Süre

60 dakika

Malzeme/Araçlar

Basılı fotoğraflar, mavi yapışkan, kağıt sayfalar, kağıt tahtası kağıdı/
beyaz tahta ve kalemler/işaretleyiciler.

Aktiviteler

Aktivite 17

Açıklama

Eğitmen katılımcılara merkezden uzaklaşmanın, bireylerin dünyaya
kendi “kültürel çerçeveleri” açısından bakmaları ve çevrelerindeki her
şeyi ve herkesi anlamaları fikrine dayandığını açıklamalıdır. Kültürel
çerçeve, hayatımız boyunca edindiğimiz ve dünyayı kavrayıp onun
içinde hareket ettiğimiz metaforik gözlükler haline gelen inançlar,
normlar, değerler, önyargılar, modeller ve uygulamalar dizisidir.
Merkezden uzaklaşma alıştırması, kültürlerarası çatışma ve
etkileşimle ilgili eğitim kurslarının bir parçası olarak kullanılır ve bir
Fransız kuruluşu tarafından geliştirilmiştir aynı zamanda sosyopsikolog Margalit Cohen Emerique tarafından geliştirilen Kritik Olaylar
metodolojisinden esinlenilmiştir.
Eğitmen, Aktivite 17 – Merkezden uzaklaştırma alıştırması boyunca
katılımcılara rehberlik etmeli ve sonunda toplumsal kalıp yargılar ve
kültür hakkında tartışmaya olanak sağlamalıdır.

Ek açıklamalar

Eğitmen, kültürle ilgili birçok stereotipin ortaya çıkabileceği tartışmayı
kolaylaştırmaya ve yönlendirmeye hazırlıklı olmalıdır.

Diğer görevler

Ek çevrimiçi etkinlikler için Bölüm 5 ve 11’e bakın.

Bölüm No.

Bölüm 8
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Bölüm Adı

Kültürlerarası anlayış ve Sosyal İçerme
•

Öğrenme
Hedefleri

•
•

Katılımcılar kültür hakkında bilgi edinecekler; kültürlerarası
eğitimin ve sosyal içermenin ne olduğunu ve birlikte yaşama,
Kültürlerarası Duyarlılık ve Hazırlık Modellerinin neler
olduğunu anlayacaklardır.
Katılımcılar
çeşitlilik,
dahil
etme
ve
dışlamayı
tanımlayabilecektir.
Katılımcılar kapsayıcı bir dil kullanabileceklerdir.

Süre

150 dakika

Malzemeler/
Araçlar

Bu bölüm, katılımcıların oturuma hazır oldukları ve mentorluk/
eğitim sırasında mentorları/eğitmenleriyle etkileşime geçmeden
önce araçlarda belirtilen materyalleri okuyup dinledikleri göz
önünde bulundurularak, herhangi bir özel materyal gerekmeden
tamamlanabilir.
Bununla birlikte, müzik, harita vb. gibi ek kaynakları araştırmak için
internet bağlantısı ve bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayar olması
önerilmektedir.

Aktiviteler

Aktivite 18, 19, 20, 21, 22

Açıklama

Katılımcılar, kültürlerarası iletişimdeki inceliklerden ve sosyal
içermenin nasıl teşvik edileceği konusunda farkındalık edinir. Bu
kapsamlı bir bölümdür ve daha ayrıntılı bilgi için bu bölümle ilgili Ek’e
başvurulmalıdır.
Ek’te yer alan zaman çizelgesine bakılması ve faaliyetlerin katılımcıların
profiline göre uyarlanması ve buna göre ödevlerin verilmesi tavsiye
edilmektedir.

Ek açıklamalar

Kaynaklar 2021 yılı içerisinde seçilmiştir ve zamanla bağlantılı değildir,
ancak, öğrenme sürecini güncel kaynaklarla kolaylaştırmak eğitmenin
sorumluluğundadır.
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Diğer görevler

Ek çevrimiçi etkinlikler için Bölüm 5 ve 11’e bakın.

Bölüm No

Bölüm 9

Bölüm Adı

Olumlu gelişim ve yaşam becerileri
•
•

Öğrenme
Hedefleri

Katılımcılar olumlu gelişme kavramını anlayacaklardır.
Katılımcılar yaşam becerilerinin nasıl geliştirilebileceğini
öğreneceklerdir.

Süre

70 dakika

Malzemeler/
Araçlar

Sunum kağıdı / beyaz tahta ve kalemler/işaretleyiciler

Aktiviteler

Aktiviteler 23, 24 ve 25

Açıklama

Aktivite 23 – Beyin fırtınası için eğitmen bölümün temelini
oluşturmak ve mentorun menti ile iyi bir ilişki kurmak için neler
yapabileceğini tartışmak için güven kazanmak amacıyla bir beyin
fırtınası ile başlamalıdır. Eğitmen, olumlu gelişme kavramını ve
önemini açıklamalıdır.
Daha sonra eğitmen, katılımcıların mentorluk yoluyla hangi yaşam
becerilerinin geliştirebileceklerini keşfetmelerini desteklemek için
Etkinlik 24 – Mentorlukta Yaşam Becerileri’ne geçmelidir.
Sonunda eğitmen, yaşam becerilerini öğretmek veya geliştirmek
için uygulanabilecek stratejileri keşfetmek için Etkinlik 25 - Yaşam
becerilerini
öğretmek›i
kolaylaştırmalıdır.
Eğitmen, katılımcılardan öğrendiklerini özetlemelerini isteyerek bu
bölümü sonlandırmalıdır.

Ek açıklamalar

-

Diğer görevler

-

Bölüm No

Bölüm 10

Bölüm Adı

Mentorluk yoluyla duygusal ve zihinsel sağlığı desteklemek
•

Öğrenme
Hedefleri

•

Katılımcılar, mentorların mentilerinin duygusal ve zihinsel
sağlık ihtiyaçlarını desteklemeye ve sürdürmeye nasıl
yardımcı olabileceğini keşfedeceklerdir.
Katılımcılar, zayıf ruh sağlığı ile zayıf akademik eğitimin
potansiyel sonuçları ve ruh sağlığıyla ilgili kişisel sonuçlar
arasındaki ilişkiyi değerlendireceklerdir.
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Süre

70 dakika

Malzemeler/
Araçlar

Sunum kağıdı / beyaz tahta ve kalemler/işaretleyiciler

Aktiviteler

Aktiviteler 26, 27 ve 28

Açıklama

Eğitmen bu bölüme ruhsal sağlık ve zihinsel sağlık ile ne demek
istediğimizi tartışarak başlamalıdır. Eğitmen tartışmayı kolaylaştırmak
için Aktivite 26 – Duygusal ve zihinsel sağlık hakkındaki bölüme
başvurabilir.
Daha sonra eğitmen, katılımcıların menteelerin duygusal ve zihinsel
sağlıklarını ‘dayanıklılık’ da dahil olmak üzere iyileştirmeye ve
sürdürmeye nasıl katkıda bulunabileceklerini düşünmelerini sağlamak
için Aktivite 27’yi – duygusal ve zihinsel sağlığı iyileştirmeyi
gerçekleştirmelidir.
Son olarak, eğitici Aktivite 28 – mentilerle duygusal ve zihinsel
sağlık konularını tartışmak için potansiyel yolları veya yaklaşımları
keşfetmek için bir menti ile duygusal ve zihinsel sağlık hakkında
tartışmaya geçmelidir.
Sonunda eğitmen, mentor olarak onların da desteğe ihtiyaç
duyabilecekleri ve bu desteği başlangıçta eğitmenlerinden almaları
gerektiği noktayı güçlendirmelidir.
Son olarak, eğitmen, bu bölümün temel öğrenme çıktılarına atıfta
bulunarak kısa bir özet sunmalıdır.

Ek açıklamalar

Eğitmen, ruhsal ve zihinsel sağlık, dayanıklılık kavramları ve insanları
ruhsal ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmede nasıl destekleyeceklerine
ilişkin stratejilere aşina olmalıdır. Bu belgenin temelinde, ek okumalar
bölümünde daha fazla okuma yapılması önerilmektedir.

Diğer görevler

-
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Bölüm No

Bölüm 11

Bölüm Adı

Sonuçlar ve sonraki adımlar

Öğrenme
Hedefleri

•

Katılımcılar,
öğrenmeleri
üzerinde
derinlemesine
düşünecek ve süreci değerlendirecek, dolayısıyla eleştirel
düşünme becerilerini geliştireceklerdir.

Süre

20 dakika

Malzemeler/
Araçlar

Sunum kağıdı / beyaz tahta ve kalemler/işaretleyiciler

Aktiviteler

Aktiviteler 29, 30, 31 and 32

Açıklama

Eğitmen, 2 günlük eğitim kapsamında ele alınan konular hakkında
bilgi vermelidir.
Son değerlendirme için eğitmen, katılımcıları 3 kişilik gruplara
ayırmaya ve aşağıdaki sorular üzerinde düşünmeye davet etmelidir:
Oturumun amacına ve öğrenme çıktılarına ulaştınız mı?
İçeriği tamamlamak için yeterli zamana sahip miydiniz?
Bu oturumu tekrar yapıyor olsaydın farklı bir şey yapar mıydın?
İlerleyen oturumlarda hedeflerinize ulaşmak için herhangi bir ek
desteğe ihtiyacınız var mı?
Daha sonra eğitmen, tüm katılımcıları düşüncelerini büyük bir grup
içerisinde paylaşmaya davet etmelidir.
Eğitmen çevrimiçi olarak ek faaliyetler sunmalıdır (Etkinlik 29 – İyi
yapılandırılmış mentorluk için hangi kurallar gereklidir? Faaliyet 30 –
Topluluk haritalaması; Etkinlik 31 – Dünya 100 Kişilik Bir Köy Olsaydı;
Faaliyet 32 – Bennett‘in 6 Aşaması) ve katılımcıları bireysel olarak
(veya diğer katılımcılarla aynı fikirdeyse gruplar halinde) uygulamaya
teşvik etmelidir.
Eğitmen, oturumu projenin yaklaşan faaliyetlerine, KG’ye genel
bir bakışla bitirmeli ve daha fazla destek için katılımcılarla iletişim
bilgilerini paylaşmalıdır.

Ek açıklamalar

Eğitmen, eğer şartlar uygunsa, katılımcılara katılım sertifikaları
verebilir.

Diğer görevler

Faaliyet 29 – İyi yapılandırılmış mentorluk için hangi kurallar gereklidir?
Etkinlik 30 – Topluluk haritalaması
Etkinlik 31 – Dünya 100 Kişilik Bir Köy Olsaydı
Etkinlik 32 – Bennett’in 6 Aşaması

20

7. EĞITIM AKTIVITELERI
Aktivite No.

Aktivite 1

Aktivite Adı

Nerede duruyorum?

Aktivite Tipi

Takım oluşturma ve buz kırıcı

Süre

20 dakika

Öğrenme
hedefleri

•
•

Katılımcılar diğer katılımcılar ile birbirlerini tanıyacaklar
Katılımcılar tercihlerini ve konfor alanlarını yansıtacak

Açıklama

Eğitmen odanın ortasında 3 adet eşmerkezli daire oluşturur (eğer aktivite yüz
yüze yapılıyorsa - odanın boyutunu dikkate alın).
İnsanlar üçüncü çemberin dışında dururlar ve onlara çemberlerin 3 alanının
ne anlama geldiğini açıklayan eğitmeni dinlerler. En dıştaki alan “panik”
alanı, “ortadaki” daire “meydan okuma” alanı, üçüncü daha küçük olan ise
“rahatlık” alanıdır. Eğitmen bir konuyu veya etkinliği adlandırır, örneğin “Dağa
tırmanmak”. Her katılımcı, eğitmenin söylediklerine göre kendilerini nereye
yerleştirmek istediğine karar verir: panik hissederlerse dış çemberde, bir
meydan okuma olarak görürlerse orta çemberde ve bir dağa tırmanma fikri
onları rahatlatırsa iç çemberde. Herkes, moderatörün önerdiği her aktivitede
neden böyle hissettiğini diğerlerinin önünde açıklamalıdır: deneyimlerini ve
bunları diğer grup üyeleriyle paylaşmak. Eğitmen, her katılımcının kendisini en
az bir kere de olsa ifade etmesini sağlamalıdır.

Ek açıklamalar

Eğitmen, Aktiviteye başka hangi ek ifadeleri dahil etmek istediğini önceden
düşünmelidir.
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Aktivite No.

Aktivite 2

Aktivite Adı

Mentorluk tanımı

Aktivite Tipi

Çiftler halinde aktivite

Süre

30 dakika

Öğrenme
hedefleri

•
•

Katılımcılar bir mentorluk anlayışını ifade edeceklerdir.
Katılımcılar çiftler halinde çalışarak ve sonuçları büyük bir
grup halinde sunarak iletişim becerilerini geliştireceklerdir.

Açıklama

Oturumu başlatmak için eğitmen her katılımcıya mentorluğu
tanımlamak için 4 eylem kelimesini yansıtmasını ve yazmasını
söylemelidir. Daha sonra bunu bir partnerle paylaşmalı ve eylem
sözcüklerinden dördü üzerinde anlaşmalıdır. Ardından eğitmen,
katılımcılara başka bir çift bulmalarını ve dört eylem kelimesi
üzerinde anlaşmalarını söylemelidir. Bu anahtar eylem kelimeleri
doğrultusunda, mentorluğun bir tanımını yazmalıdırlar. Eğitmen bu
süreci yürütmek için 20 dakika vermelidir ve daha sonra her grup
mentorluk tanımlarını büyük bir gruba ikinci bir 10 dakikada geri
bildirir.
Aktivitenin sonunda eğitmen, mentorluk araştırması sonucunda,
mentorluğun tam olarak tanımlanamayan bir kavram olduğunu kabul
ettiğini açıklamalıdır, çünkü katılımcılar bir çok tanıma yaklaşabilirler.
Eğitmen ayrıca mentorluğun iş ve endüstri, spor, sosyal olarak
dışlanmış ailelerle topluluk danışmanlığı, okullarda, profesyonel
eğitim ve gayri resmi gençlik çalışmaları dahil olmak üzere birçok
ortamda gerçekleştiğini açıklayabilir.

Ek açıklamalar

Eğitmen, mentorluğun farklı tanımlarına aşina olmalıdır.
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Aktivite No

Aktivite 3

Aktivite Adı

Mentoru hakkında düşünüyorum

Aktivite Tipi

Yansıma Aktivitesi

Süre

20 dakika

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar, hayatlarındaki bir mentorle ilgili deneyimlerini
ve mentorun sahip olduğu beceri ve nitelikler hakkında
hissettiklerini yansıtacaklardır.

Açıklama

Eğitmen, mentorluğun okullardaki sorunlu davranışları ve eğitime
zayıf katılımı ele almak için ‘risk altındaki’ gençlerle çalışmak
için kullanıldığını kısaca anlatacaktır. Mentorlar ayrıca akademik
çalışmalarda refakat eder ve yön sağlar. Mentorluk programları
gençleri daha deneyimli kişilerle bir araya getirir, böylece gençlerin
tavsiyeye ihtiyaç duyduklarında gidecekleri birileri olur.
Eğitmen, katılımcılardan hayatlarında bir akıl hocası (veya hayran
oldukları ya da saygı duydukları bir kişi) hakkında düşünmelerini ister.
Katılımcılardan aşağıdaki sorularla ilgili düşüncelerini yazmalarını ister
(10 dk):
•
Mentorun hayatınızdaki rolü neydi? (Örneğin, öğretmen,
veli, spor koçu vb.)
•
Mentor olarak nasıl etkili olduklarına dair örnekler verebilir
misiniz?
•
Bu kişi hakkında en çok hangi temel niteliklere veya
becerilere hayran kaldınız? Bu kişinin sizde nasıl bir etkisi
oldu?
Ardından 10 dakika sonra eğitmen katılımcılardan deneyimlerini daha
büyük grup ile paylaşmalarını istemelidir. Büyük bir grupla çalışırken,
farklı cevaplar üzerinde daha iyi bir fikir alışverişi sağlamak amacıyla
katılımcıları daha küçük gruplara bölmek tavsiye edilebilir. Sonunda,
sonuçlar tahtaya sabitlenebilir.
Katılımcılar egzersizi yaparken eğitmen etrafta dolaşacak, eğer varsa
soruları yanıtlayacak ve dinleyecektir.

Ek açıklamalar

Eğitmen, katılımcıların tüm aktivite boyunca görmelerini sağlamak için
soruları bir kağıt tahtasına yazabilir.
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Aktivite No.

Aktivite 4

Aktivite Adı

Duymak için dinle

Aktivite Tipi

Grup aktivitesi

Süre

20 dakika

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar, bir mentorun temel özelliklerinden biri olan
aktif dinleme becerilerini geliştireceklerdir.

Açıklama

Eğitmen katılımcılardan bir daire içinde durmalarını istemeli ve
katılımcılara tartışmak için aşina oldukları bir konu vermelidir (bu,
seçtikleri herhangi bir konu olabilir; bir eğitim veya göç temasını
seçmek isteyebilirler; eğitmen konuya karar vermeyi katılımcılara
bırakabilir).
Ardından eğitmen konu hakkında konuşmaya başlaması için bir
katılımcı seçmelidir. Eğitmen seçilmiş olan noktada durmasını
söylemelidir; ve çemberdeki bir sonraki katılımcı, son katılımcının
son birkaç kelimesiyle başlayan cümlesine devam etmelidir. Bu, daire
tamamlanana kadar yapılmaya devam etmelidir.
Eğitmen daha sonra katılımcılardan daire içinde ayakta durmalarını
istemelidir. Eğitmen, sözün bir sonraki bölümüne devam etmesi
gereken katılımcıları adlandırır ve söze devam etmesi için daireden
katılımcıları seçer.
Eğitmen, katılımcılara sadece önlerindeki katılımcıyı değil, tüm
katılımcıların söylediklerini çok dikkatli dinlemelerini söylemelidir.
Ardından eğitmen çemberi kırmalı ve katılımcılarla etkinliğin ne
kadar iyi gittiği – veya gitmediği konusunda fikir yürütmelidir. Bilgileri
dinlemek ve özümsemek zor oldu mu?
Eğitmen, mentorlukta aktif dinlemenin önemini açıklamalı ve genel
olarak aktif dinleme becerisini en önemli sosyal becerilerden biri
olarak sunmalıdır.

Ek açıklamalar

-
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Aktivite No

Aktivite 5

Aktivite Adı

Mükemmel mentorum

Aktivite Tipi

Grup aktivitesi

Süre

20 dakika
•

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar bir mentorun sahip olması gereken nitelikleri
öğreneceklerdir.
Katılımcılar iletişim ve takım çalışması becerilerini
geliştireceklerdir.

Açıklama

Aktivite 4 – Duymak için dinle sonrası, eğitmen katılımcıları gruplara
ayırmalıdır. Eğitmen, katılımcıların flipchart kağıdına bir kişi/mentor
figürü çizmesi gerektiğini açıklamalıdır.
Katılımcılar, bir mentorun sahip olması gerektiğini düşündükleri
tüm nitelikleri yazmalıdır. Bir mentorun sahip olması gerektiğini
düşündükleri niteliklere göre vücut bölümlerini vurgulamalıdırlar
(örneğin, bir mentorun iyi bir yürüyüşçü olması gerekiyorsa,
katılımcılar kişiye büyük bir ayak veya bir çift yürüyüş botu vermeli
ve bunun nedenleriyle ilgili ifadeler eklemeliler. ; katılımcılar, bir akıl
hocasının iyi dinleme becerilerine veya anlayış göstermek için bir
kalbe ihtiyacı olduğunu göstermek için çizimlerinde bir çift büyük
kulağa yer verebilirler). Eğitmen katılımcıları yaratıcı olmaya teşvik
etmelidir. Eğitmen, çizim ve grup tartışması için katılımcılara 20
dakika vermelidir.
Daha sonra her grup çizim üzerinde geri bildirim göstermelidir.
Eğitmen uygun şekilde yorum yapmalıdır.
Bu, oturumu kapatmak için hafif bir alıştırmadır ve eğitmen,
bir mentorun temel becerileri ve nitelikleri hakkında tartışmayı
kolaylaştırmalı ve bu bölümden öğrendikleri üzerinde düşünmelidir.

Ek açıklamalar

-
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Aktivite No.

Aktivite 6

Aktivite Adı

İlişkideki ilkeler

Aktivite Tipi

Grup aktivitesi

Süre

30 dakika

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar, etkili çalışan bir mentor-menti ilişkisinin temel
ilkelerini anlayacaklardır.

Açıklama

Eğitmen, bu aktivitenin etkili çalışan mentor-menti ilişkisine
odaklanacağını
açıklamalıdır.
Eğitmen, kağıt tahtası kağıdı ve keçeli kalemleri odanın etrafına
yerleştirmelidir. Katılımcılara üç kişilik gruplara ayrılmalarını ve onlara
mentor-menti ilişkilerinde faydalı olabilecek bir temel kurallar listesini
tartışmalarını ve üzerinde anlaşmalarını söylemelidir. Tartışma için 20
dakika ayırın.
Daha sonra eğitmen, katılımcılardan daha büyük gruba geri bildirimde
bulunmalarını istemeli ve seçimleri için bir gerekçe sunmalıdır.
İlgili tartışma aşağıdakilerden bazılarını içermelidir
- Temel kurallar, herhangi bir sorun ortaya çıktığında başvurabileceğimiz
bir temel sağlar.
- Temel kurallar güvenli ve etkili bir çalışma ortamı sağlar.
- Temel kurallar, mentor-menti ilişkilerine ilişkin sınırlar konusunda daha
fazla netlik sağlar.
• Bu tartışma için 10 dakika ayırın.

Ek açıklamalar

-
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Aktivite No.

Aktivite 7

Aktivite Adı

Güven inşa etmek

Aktivite Tipi

Beyin fırtınası aktivitesi

Süre

15 dakika

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar, bir mentorun güvenini kazanmak ve menti ile iyi
bir ilişki kurmak için neler yapabileceğini öğreneceklerdir.

Açıklama

Eğitmen, aktiviteye büyük grupla beyin fırtınası yaparak yani şu soruyu
sorarak başlamalıdır: ‘Bir mentor, mentisinin güvenini kazanmak ve iyi bir
ilişki kurmak için ne yapabilir?’
Eğitmen kağıt tahtası üzerinde geri bildirim almalı ve kilit noktalar
bağlamında
değerlendirmelidir:
Katılmak – Her toplantıya zamanında katılmak ve işlerin yürümesi için
elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı göstermek, mentinizi önemsediğinizi
ve önemsemeye değer olduğunu gösterir.
Disipline eden değil destekleyici - Sen mentinin hayatında, onlara ne
yapacaklarını söylemek zorunda kalmadan – sadece onlar için orada
olan bir yetişkinsin. Ebeveynleri onlara ders verebilir veya onları disipline
edebilir - sadece onların ebeveynleri olmadığınızı ve bazen gençlerin
sadece eğlenmeyi sevdiklerini unutmayın; bu özelliğinden faydalanabilir ve
onlarla şakalaşarak ve eğlenerek ilişkinizi geliştirebilirsiniz. Onlara yardım
etmek ve tavsiyelerde bulunmak için oradasınız, ancak sadece kesintisiz
tavsiyelerde bulunursanız, bir otorite figürü olarak görülebileceğiniz için
ilişki kurmak güç olabilir.
Rol Modeli olarak hareket edin - Örnek olarak liderlik edin. Mentor
olarak, önemli bir özelliğe sahipsiniz - başka bir kişiye, mentinize önem
veriyorsunuz. Olumlu bir rol model olmanın diğer yönleri arasında şunlar
yer alır: Yapacağınızı söylediğiniz şeyi yapmak: hızlı olmak - telefon
görüşmelerini ve e-postaları mümkün olan en kısa sürede yanıtlamak;
olumlu bir bakış açısına ve eğilime sahip olmak; adaletli olmak; ve
mentinizin başkalarına yardım etmek için kendi yolunuzdan çıktığınızı
görmesine izin verdiğinizden emin olmak.
Aktiviteler Hakkında Önerilerde Bulunun - En başından itibaren, bazı
mentiler birlikte neler yapabileceğiniz konusunda önerilerde bulunacaktır,
ancak bazıları öneride bulunmayabilir, bu nedenle bir menti sizin
tarafınızdan bazı başlangıç rehberliğine ihtiyaç duyabilir. Mentiniz ne
yapmak istediğinden emin değilse, ona bir dizi etkinlik seçeneği sunarak
başlayabilirsiniz, “İşte birlikte yapabileceğimiz birkaç şey. Hangisi sana iyi
geliyor?”
Yardıma Hazır Olun - Bir mentor olarak, bir problemle mücadele
ettiklerinde mentinize yardım etmek için oradasınız. Mentinizin size
ihtiyacı olduğunda yanında olun ve onlara yardım etmek istediğinizi açıkça
belirtin. Onlar için sorunları çözmeyin, aksi takdirde bu bir alışkanlık
haline gelebilir. Sorular sorun ve mentinizin kendi problemini çözmesine
yardımcı olun. Bir akıl hocası olarak, benzer bir sorunla nasıl karşılaştığınızı
ve üstesinden nasıl geldiğinizi anlatın. Mentinizin karar verme sürecine
dahil olduğundan emin olun. Nasıl devam ettiklerini ve çözümlerinin işe
yarayıp yaramadığını görmek için mentinizle görüşün; olmadıysa, onların
yanında olun ve tekrar yardım edin.
Ardından eğitmen, katılımcılara iyi bir ilişki kurmak için yapabilecekleri
konusunda başka bir düşünceye sahip olup olmadıklarını sormalıdır. Bu
Aktivite için 15 dakika ayırın.

Ek açıklamalar

-
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Aktivite No.

Aktivite 8

Aktivite Adı

Sınırlar

Aktivite Tipi

Grup Aktivitesi

Süre

25 dakika

Öğrenme
hedefleri

Açıklama

•

Öğrenciler bir mentor-mentee ilişkisinin limit veya sınırlarını
kavrayacaklardır.

Eğitmen aşağıda verilen 4-1 Senaryolarına başvurmalıdır.
Eğitmen, katılımcılara gruplar oluşturmalarını ve her senaryoya uygun
yanıtlar
geliştirmelerini
söylemelidir
(20
dakika).
Katılımcılardan
daha büyük gruba geri bildirimde bulunmalarını isteyin. Tartışmanın
odak
noktası,
başlangıçtan
itibaren,
mentor-mentee
ilişkilerinde
net sınırlara sahip olmanın önemini vurgulamak için bu örnekleri
kullanmak
olmalıdır.
•
Senaryo 1 – Mentiniz uyuşturucu, alkol ve seks hakkında size
kişisel sorular sordu.
•
Örnek Yanıt: Menteeye bunun eldeki görevle hiçbir ilgisi
olmadığını ve burada kendi kişisel yaşamınızı tartışmak
için olmadığınızı ifade edin. (Bazı kuruluşlar mentorlarla
yaptıkları anlaşmalarda mentee ile aşk yaşamalarına izin
verilmediğini ve bunun mentoru programdan yani “görevden
almak” için bir neden olacağını belirtirler.
•
Senaryo 2 – Mentiniz sizinle dalga geçmeye ve görünümünüz
hakkında yorum yapmaya devam ediyor.
•
Örnek Yanıt: Menteeye, onlara yardım etmek için orada
olduğunuzu ve dalga geçilmesini kabul edemeyeceğinizi
söyleyin. Menteeye, eğer devam ederse, bir otorite figürünü
(öğretmen, baş antrenör, veli vb.) bilgilendirmekten ve
mentor-menti
ilişkinizi
kesmekten
başka
seçeneğiniz
olmayacağını ifade edin.
•
Senaryo 3 – Mentiniz, onlarla aktiviteler yapmaya çalışırken
düzeni bozuyor ve verdiğiniz hiçbir talimatı dinlemiyor.
•
Örnek Yanıt: Menteeye, onlara yardım etmek için orada
olduğunuzu ve davranışlarının size karşı saygısız ve başkaları
için yıkıcı olduğunu söyleyin. Menteeye, eğer devam ederse,
bir otorite figürünü (öğretmen, baş antrenör, veli vb.)
bilgilendirmekten
ve
mentor-menti
ilişkinizi
kesmekten
başka seçeneğiniz olmayacağını bildirin.
•
Senaryo 4 - Mentiniz grubun diğer mentilerinden birine zorbalık
yapıyor.
•
Örnek Yanıt: Her bireyin saygıyla muamele görmeyi hak
ettiğini mentiye anlatın. Menti, eğer bu davranışlarına devam
ederse, bir otorite figürünü (öğretmen, baş antrenör, veli
vb.) bilgilendirmekten ve mentor-menti ilişkinizi kesmekten
başka seçeneğiniz olmayacağını ifade edin.
Daha sonra eğitmen, katılımcılardan yanıtlarını geri bildirimde bulunmalarını
ve daha büyük grup arasında tartışmalarını istemelidir. Eğitmen, Senaryo
1-4’e etkili bir şekilde yanıt vermenin önemli olmasına rağmen, mentiler ile
birlikte temel kurallar oluşturmanın iyi bir çalışma ilişkisi sağlamanın etkili
bir yolu olduğunu belirtmelidir.
Eğitmen, mentor-menti ilişkisinin çok kişisel hale gelme potansiyeline
sahip olduğu konusunda katılımcıları bilgilendirmeli ve bu durumda neler
yapılabileceğini açıklamalıdır. Bu Aktivite için 25 dakika ayırın.

28

Ek
açıklamalar

Bunlar sadece önerilen senaryolardır; eğitmen, grubuna daha uygun
senaryolar geliştirmekte özgür olmalıdır.
Eğitmen, katılımcılar ile arasındaki ilişki çok kişisel hale gelirse mentorun ne
yapması gerektiğini açıklamak için aşağıdaki noktaları kullanabilir:
Belirlediğiniz temel kurallara uyun.
Kendinizin ve mentinizin dahil olduğu bir durumdan rahatsız oluyorsanız,
koyduğunuz sınırları ve hem kendinizin, hem de mentiniz ile bütünlüğü
korumanız gerektiğini unutmayın.
Mentinizle ilişkiniz konusunda rahat değilseniz veya endişeleriniz varsa,
birlikte çalıştığınız kurumu bilgilendirmeli ve alternatif bir mentor ile
görüşmelisiniz.

Aktivite No

Aktivite 9

Aktivite Adı

İlişkileri korumak

Aktivite Tipi

Grup aktivitesi

Süre

30 dakika

Öğrenme
hedefleri

Açıklama

•

Katılımcılar, mentor-menti ilişkilerinde bilgileri korumanın ve
bunlarla ilgili davranışların önemini öğreneceklerdir.

İlk önce eğitmen, katılımcılara korumanın ne olduğunu düşündüklerini
sormalıdır. Neden korunmaya ihtiyacımız var?
Ardından eğitmen, katılımcılara korumanın temellerini tanıtmalıdır,
örneğin:
Gençlerle çalışan okul veya kuruluşların bir koruma politikası olmalıdır.
Herhangi bir mentiye mahremiyetinizi sunmayın
Sizi korkutan her şeyi rapor edin
Not tutun!
Gençlerle çalışmanıza izin verilmeden önce sabıka kaydı / inceleme
kontrolü yaptırmalısınız.
Ardından eğitmen aşağıda verilen 5-8 Senaryolarına başvurmalı ve
katılımcılara gruplar oluşturmalarını ve her senaryoya uygun yanıtlar
geliştirmelerini söylemelidir (20 dakika). Eğitmen daha sonra katılımcılardan
daha büyük olan gruba geri bildirimde bulunmalarını istemelidir.
Tartışmanın odak noktası, mentor-menti ilişkilerinde kişisel bilgileri
korumanın ve uygun şekilde ele almanın önemini vurgulamak için bu
örnekleri kullanmak olmalıdır.
Senaryo 5 – Mentiniz size bir şey söylemek istediğini söyledi ama siz
kimseye söylemeyeceğinize söz vermelisiniz.
Örnek Yanıt: Bu tür hassas bilgiler konusunda size güvendiği için mentiye
teşekkür edin. Ancak, tüm bilgileri gizli tutacağınıza söz veremeyeceğinizi
onlara bildirin. Zararda olduklarını, başkalarına zarar verebileceklerini
veya bir suç işlediklerini düşünüyorsanız, bir yetkili kişiyi (polis, okul, baş
antrenör) bilgilendirmek zorunda olduğunuzu bilmelerini sağlayın.
Senaryo 6 – Mentiniz size okulu bırakmak istediğini söylüyor ve kimseye
söylememenizi istiyor.
Örnek Yanıt: Mentora size güvendiği için teşekkür edin. Bu, rapor etmeniz
gerekmeyen bir şeydir. Bu bilgi, bireyin zararda olduğunu veya başkalarına
zarar vereceğini göstermez. Bununla birlikte, eğitim ilerlemesini denemek
ve teşvik etmek için bireyle birlikte çalışın ve sorunu/konuy aile üyeleri
veya öğretmenlerle tartışması için teşvik edin..
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Senaryo 6 – Mentiniz size okulu bırakmak istediğini söylüyor ve kimseye
söylememenizi istiyor.
Örnek Yanıt: Mentora size güvendiği için teşekkür edin. Bu, rapor etmeniz
gerekmeyen bir şeydir. Bu bilgi, bireyin zararda olduğunu veya başkalarına
zarar vereceğini göstermez. Bununla birlikte, eğitim ilerlemesini denemek
ve teşvik etmek için bireyle birlikte çalışın ve sorunu/konuy aile üyeleri
veya öğretmenlerle tartışması için teşvik edin..
Senaryo 7 – Mentiniz sizi sosyal medyaya eklemek istiyor. Üstelik sizinle
bir fotoğraf çekip sosyal medyaya yükledi.
Örnek Yanıt: Herhangi bir sosyal medya platformunda bir mentiden gelen
arkadaşlık isteğini asla kabul etmeyin. Mentiden resmi kaldırmasını isteyin.
Durumu not alın ve üstlerinize bildirin.
Senaryo 8 – Mentiniz sizden onları arabanızla eve bırakmanızı istiyor.
Önerilen Yanıt: Bir mentiyi eve götürme teklifinde bulunmayın. Kendinizi
mentinizle yalnız olduğunuz savunmasız bir duruma sokmayın. Birisi
onları alana kadar ya da otobüse binene kadar onlarla birlikte beklemenizi
önerin.
Eğitmen, katılımcılardan yanıtları geri bildirimde bulunmalarını ve daha
büyük grup içerisinde tartışmalarını istemelidir. Eğitmen, bu tepkilerinden
bazılarında garip veya ekstra temkinli görünse de, hem mentinin hem de
mentorun güvenliğini sağlamak için kritik olduğunu ifade etmelidir.
İlgili tartışma aşağıdakileri içermelidir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
Gizliliğin sınırları
İlgili kuruluş içindeki koruma prosedürlerinden haberdar olun ve endişe
duyulan her şeyi rapor edin.
Tüm etkileşimlerin doğru bir yazılı kaydını tutun
Eğitmen, eğer bir menti, mentorune hassas bilgileri anlatırsa, mentorun,
gencin bunu yapmakta rahat hissetmesi konusunda öncelikli hissetmesi
gerektiğini – ancak kurallara uyması ve mentinin güvenliği için onları
endişelendiren her şeyi rapor etmesi gerektiğini ifade etmelidir.
Bu Aktivite için 30 dakika verin.

Ek
açıklamalar

Bunlar sadece önerilen senaryolardır; eğitmen, grubuna daha uygun
senaryolar geliştirmekte özgür olmalıdır.
Koruma kuralları farklı ülkelerde farklılık gösterecektir – eğitmen,
ülkesindeki yasaların koruma hakkında ne söylediğini kontrol etmeli ve
katılımcıları bilgilendirmelidir.

Aktivite No

Aktivite 10

Aktivite Adı

Sosyal ağlara giriş

Aktivite Tipi

Bireysel aktivite

Süre

20 dakika
•

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar, dijital ağları günlük yaşamlarında nasıl kullandıklarını
yansıtacaklardır.
Katılımcılar, dijital ağlarla (özellikle Facebook) nasıl başa
çıkacaklarını ve bunları yapıcı bir şekilde nasıl kullanacaklarını
ve riskleri nasıl değerlendireceklerini öğreneceklerdir.
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Açıklama

Eğitmen, literatürde yeni medya ile büyümemiş kişilere genellikle dijital
göçmenler denildiğini açıklamalıdır. Kural olarak, sosyal ağlarda ne olduğu
hakkında çok az bilgiye sahipler, bununla ilgilenmiyorlar veya Web 2.0’da
olanlara karşı eleştirel bir tutum geliştiriyorlar. Ancak uzun süredir sosyal
ağlar sadece bir eğlence arayışı değil: kamusal yaşamda giderek daha
büyük bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, bu aktivitenin genel amacı, sosyal
medyayı ele almanın eleştirel ve yapıcı bir yolunu bulmaktır.
Eğitmen internetten sosyal ağ konusuna atıfta bulunan bazı resim ve
fotoğrafları seçmeli ve onları yere koymalıdır. Daha sonra eğitmen,
katılımcılardan bir resim seçmelerini ve sosyal ağ ile ilgili deneyimlerini
konuşmalarını istemelidir.
Eğitmen, her katılımcıya sahip olduğu deneyim hakkında konuşması için
zaman tanımalıdır.
Aktivitenin sonunda eğitmen sosyal ağların artılarını ve eksilerini
açıklamalıdır.

Ek
açıklamalar

Alternatif olarak, eğitmen resimler yerine sosyal medya aracılığıyla bir film
gösterebilir ve sonrasında bunun hakkında bir tartışma başlatabilir:
Örneğin,
sosyal
medya
nedir?
http://www.youtube.com/
watch?v=jQ8J3IHhn8A SOSYAL MEDYA 2013: İSTATİSTİKLER VE EĞİLİMLER:
http://www.youtube.com/watch?v=5yxuljHX09I (yalnızca İngilizce; 2:18 dk)

Activity Nr.

Aktivite 11

Aktivite Adı

Sosyal medya kullanımı ve riskleri

Aktivite Tipi

Grup aktivitesi

Süre

90 dakika

Öğrenme
hedefleri

Açıklama

•

Katılımcılar, sosyal medyanın riskleri ve fırsatları hakkında
bilgi edinecekler; aynı zamanda interneti nasıl kullanacaklarını
öğreneceklerdir.

Eğitmen, risklerin ve sosyal ağların kullanımının çok yönlü olduğunu
açıklamalıdır. Her iki açıdan da farkındalık oluşturmak için, katılımcılar
önce İnternet›te araştırma yapacak ve ilgili bilgileri toplayacaktır.
Eğitmen katılımcıları gruplara ayırmalıdır (yaklaşık 3 ila 4 kişilik). İlk görev,
Facebook ile bağlantılı riskleri ve fırsatları araştırmaktır (30 dk.). Daha
sonra her grup, elde ettiği bilgileri tüm gruba sunmalıdır.
Sonra eğitmen Pro ve Contra tartışmasını tanıtmalı ve küçük grupların
daha önce hazırladıkları argümanları kullanarak bir tartışma başlatmaları
için katılımcıları bilgilendirmeli ve grubun geri kalanını riskler ve avantajlar
konusunda ikna etmelidir (30 dk.).
Tartışmadan sonra eğitmen Frame oyununu tanıtmalı ve katılımcıların
sonuçları Frame oyunu yöntemini kullanarak bulmaları gerekmektedir.
Eğitmen her gruba üzerinde bir sorunun yazılı olduğu bir zarf vermelidir.
Ardından, ilgili grup soruyu cevaplamalıdır, grup cevapları kartlara yazar
ve bunları zarfa koyar. 2. tur: zarf bir sonraki gruba iletilmelidir. Her grup
bir soru içeren yeni bir zarf alacakıtır. Zarftaki yeni soru daha sonra grup
tarafından tekrar ortaklaşa cevaplanmalıdır. Sonuç tekrar kartlara yazılmalı
ve zarfa konulmalıdır. Toplamda 4 tur olmalıdır (grup büyüklüğüne bağlı
olarak). 4. turdan sonra, her grubun daha sonra açacakları bir zarfı
olmalıdır. Her grup sonuçları özetlemeli ve büyük gruba sunmalıdır (30
dk.).
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Ek
açıklamalar

Eğitimcinin Frame oyunu için zarflara ekleyebileceği olası sorular şunlardır:
Facebook gibi sosyal ağlar neden bu kadar popüler?
Siber mobbinge karşı kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
Medya, İnternet›teki hangi riskler hakkında en sık haber yapıyor?
Facebook’ta gizliliğinizi nasıl koruyabilirsiniz?
Facebook’ta bir hesap oluşturmamanızın nedenleri nelerdir?

Activity No.

Aktivite 16

Aktivite Adı

Kültürel gözlem

Aktivite Tipi

Enerji verici

Süre

20 dakika

Öğrenme
hedefleri

Katılımcılar gözlem becerilerini geliştirecek ve kültürel yönlerle ilgili
farkındalıklarını
artıracaktır.

Açıklama

Eğitmen katılımcıları iki gruba ayırmalı ve aşağıdaki adımlarla ilerlemelidir:
Birinci grubu ikinci grubun önünde toplarlar. İkinci grup, ilk gruba 5 dakika
boyunca nasıl giyindiklerine ve görünüşlerinin detaylarına odaklanarak
bakmalıdır. 5 dakika sonra ikinci grup odadan çıkmalıdı. Birinci grubun
üyeleri odadan çıktıklarında üzerlerinde bulunan on şeyi değiştirmek
zorundadırlar, ancak gözden uzakta kalan şeyleri değiştiremezler.
İkinci grup geri döndüğünde, üyeleri ilk grubun ekip üyelerini 5 dakika
gözlemlemek ve değişiklikleri not etmelidir. Güvenli zaman için alternatif
olarak katılımcılar çiftler halinde arka arkaya durabilir ve birbirlerinin
kıyafetlerini ve görünüşünü tanımlamaları gerekebilir.
İki grup rolleri değiştirir ve aynı adımları takip eder.

Ek
açıklamalar

-

Aktivite No

Aktivite 17

Aktivite Adı

Merkezsizleştirme egzersizi

Aktivite Tipi

Bireysel ve grup etkinliği

Süre

60 dakika

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar kendi kültürel çerçevelerini, değerlerini ve normlarını
keşfedeceklerdir.
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Açıklama

İlk olarak, eğitmen katılımcılara egzersizi tanıtmalı ve duvarlardaki
fotoğraflara bakmamalarını istemelidir. Veya daha sonra döndürülecek
olan birkaç panoya doğru bakarlar.
Daha sonra eğitmen, katılımcılardan fotoğraflara bakmalarını ve içlerinde
en güçlü duygusal tepkiye neden olanı seçmelerini istemelidir. Reaksiyon
pozitif veya negatif olabilir; biz sadece tepkinin gücünü arıyoruz. Eğitmen,
katılımcıları derinlemesine düşünmek yerine “içsel duygulara” dayalı
seçimler yapmaya teşvik etmelidir.
Katılımcıların fotoğraflara bakıp birini seçmelerine izin vermek önem
taşımaktadır. Çünkü seçim yaptıklarında, katılımcıların seçtikleri fotoğrafın
yanında durmaları gerekecektir.
Ardından eğitmen katılımcılardan seçilen fotoğrafı çekmelerini ve
bir masaya oturmalarını istemelidir. Eğitmen onlara kağıt ve kalem
sağlamalıdır. Birden fazla kişi aynı fotoğrafı seçtiyse, küçük bir grup olarak
masaya oturabilirler, ancak bireysel çalışmaları gerekir.
Katılımcılar, kağıt sayfalarında aşağıdaki soruları sessiz ve bireysel çalışarak
cevaplamalıdır:
•
Tepkinizi tetikleyen fotoğraftaki öğe(ler) nelerdir?
•
Fotoğrafı tanımlayın (yorumlamayın, hipotez kurmayın, sadece
nesnel olarak görebildiğinizi tanımlayın);
•
Fotoğraf sizde hangi duyguları uyandırdı? Baktığınızda ne
hissediyorsunuz?
•
Fotoğraf hangi değerleri/normları sorguluyor? Değerler olumlu
bir şekilde ifade edilmelidir (örneğin, “eşitsizlik” hakkında
düşünüyorlarsa, “eşitlik” yazmalıdırlar, çünkü bu onların değeri
olacaktır).
Daha sonra katılımcılar büyük gruba geri dönmeli ve soruların cevaplarını
sunmalıdır. Doğru sırayı takip ediyor olmak, egzersizde başarılı olmanın
anahtarıdır.
Cevap verirken eğitmen üç sütuna göre kağıt tahtası kağıdına not almalıdır.
Eğitmen, katılımcıları diğer duyguları ve özellikle değerleri belirlemede
desteklemeli ve yüzeysel seviyenin ötesine geçmeleri için onları
desteklemelidir. Tartışılan fotoğrafı seçmemiş olan diğer katılımcılar da her
sütun sunulduktan sonra sunucunun söylediklerine ekleme yapabilir.
Eğitmen fotoğrafı tartışmayı giden yolu ve fotoğrafların her biri hakkında
tartışmayı kolaylaştırmalıdır ve her fotoğrafla ilgili tartışmanın sonunda
katılımcılardan fotoğraftaki kişinin değerlerinin ne olabileceğini anlamayı
denemelerini ve tahmin etmelerini istemelidir.
Sonunda eğitmen, katılımcılara etkinlik hakkında ne düşündüklerini
sormalıdır. Kendileri hakkında ne öğrendiler? Bu aktiviteden toplumsal
cinsiyet kalıp yargıları hakkında ne öğrendiler? Kalıp yargıların kültürel
yönü hakkında bir düşünceyi desteklemek önemlidir.

Ek
açıklamalar

Eğitmen seçilen fotoğrafları bastırmalı ve toplantı odasının duvarlarına
asmalıdır. Eğitmen, katılımcılar fotoğraflara bakmaya başlamadan önce
egzersizin talimatlarını açıklamalıdır. Eğitmen önceden bir kağıt tahtası
kağıdı hazırlamalı/beyaz tahtaya aşağıdaki 3 sütunu yazmalıdır: a. fotoğrafın
nesnel açıklaması; B. duygularınız ve hisleriniz; C. değerler ve normlar.
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Aktivite No

Aktivite 18

Aktivite Adı

Güzel Konuşma

Aktivite Tipi

Çift/ Grup tartışması

Süre

30 dakika
•
•

Öğrenme hedefleri
•

Katılımcılar kapsayıcı dil kavramını anlayacaklardır.
Katılımcılar, kapsayıcı bir dil kullanma ve ayrımcılığa yol
açabilecek ve kabul edilemez olan uygunsuz ifadeleri ve
kelimeleri belirleyebilme becerilerini geliştireceklerdir.
Katılımcılar iletişim becerilerini geliştirecek ve empatik
uygulamalarını artıracaktır.

Açıklama

Eğitmen katılımcılara dilin düşüncelerimizi, fikirlerimizi, inançlarımızı,
kavramlarımızı ve duygularımızı yansıttığını açıklamalıdır. Farklı
grupları olumsuz ve ayrımcı bir şekilde nitelemek için kullanılan
ifadeler ve deyimler vardır. Bu kelimeler çoğunlukla kalıp yargılara
dayanmaktadır.
Ardından eğitmen, katılımcıları grup veya durum çiftleriyle bir
daire oluşturmaya davet etmelidir. Eğitmen, katılımcıları birbirleriyle
nezaket, şefkat ve dürüstlükle ve kalıp yargılar veya kalıplaşmış
ifadeler olmadan konuşmaya teşvik etmelidir. Özel bir çekiciliğe
iltifat etmenin diğerlerine cesaret verdiğini açıklamak önemlidir,
ancak katılımcılara başkalarıyla bağlantı kurmaya yardımcı olacak
başka şeyler de söyleyebilirler. Örneğin. “Daha önce ailen hakkında
konuştuğunda, ebeveynlerimizin ne kadar benzer olduğunu
anladım.”

Ek açıklamalar

-
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Aktivite No.

Aktivite 19

Aktivite Adı

Çok kültürlü çalışma ve öğrenme ortamları

Aktivite Tipi

Öz değerlendirme soruları veya ikili/grup tartışması

Süre

40 dakika
•
•

Öğrenme hedefleri

•

Katılımcılar kültürel sınırları aşarak nasıl çalışacaklarını
öğrenecekler.
Katılımcılar, çeşitli çalışma ekipleri aramaya motive
olacaklardır.
Katılımcılar öz farkındalıklarını ve öz yansıma becerilerini
güçlendireceklerdir.

Açıklama

Eğitmen, katılımcılara her işyerinin kendine has bir tarzı ve kültürü
olduğunu anlatmalıdır.
Eğitmen, katılımcıları aşağıdaki listeyi ve bu ifadelerin fikirlerine
ne kadar yakın olduğunu kontrol etmeye davet etmelidir (çok/
evet/ bir şekilde/hiç değil). Bunun bir öz değerlendirme aracı
olduğunu ve burada herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından
değerlendirilmediğini onlara ifade etmek önemlidir.
•
Farklı yerlerden ve kültürlerden insanlar hakkında bilgi
edinmekle ilgileniyorum.
•
Farklı bir ortamda çalışmaktan mutluyum.
•
Farklı kültürel geçmişe sahip insanlarla sosyalleşmekle
ilgilenmiyorum.
•
Şu anda çok kültürlü bir ortamda çalışıyorum.
•
Yabancı dilleri severim ve öğrenirim.
•
Seyahat etmek, diğer insanları ve kültürleri tanımak için
harika bir fırsattır.
•
Biri benimkinin aksini söylediğinde sinirlenirim veya hayal
kurarım.
•
Mesleki ve özel hayatımda farklı geçmişlere sahip insanlarla
kolayca yolumu bulabilirim.
•
Bazen/ göçmenleri/azınlıkları destekleyen kuruluşlarda
gönüllü oluyordum.
•
Diğer insanlar, her türlü insanla kolayca iletişim kurabilecek
‘yeteneğe’ sahip olduğumu söylüyor.
Öz değerlendirmeden sonra eğitmen, katılımcıları aşağıdaki soruları
temel alarak daha büyük bir grup içinde düşünmeye davet etmelidir:
•
Sonuçlarınız nelerdir?
•
Sizi ne/kim motive ediyor? Grubunuzla tartışın ve farklılıklar
üzerinde düşünün!
•
Kişisel deneyimlerinizden yukarıdakilere örnekler veriniz.
Son olarak, eğitmen katılımcıları bir ağ oluşturmaya veya farklı
geçmişe sahip insanlarla daha fazla iletişim kurmaya teşvik etmelidir.

Ek açıklamalar

-
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Aktivite No.

Aktivite 20

Aktivite Adı

Turist olmak

Aktivite Tipi

Çift/grup sunumu ve tartışma

Süre

50 dakika
•

Öğrenme
hedefleri

•
•

Katılımcılar bakış açılarını değiştirebilecek ve ev sahibi ülkeyi/
şehri/köyü bir “turist gözüyle” görebilecek ve iyimserlikleri
artacaktır.
Katılımcılar merak, gözlem, planlama, yönetim ve
kültürlerarası beceriler gibi becerileri güçlendireceklerdir.
Katılımcılar, ev sahibi ülkelerinin ve topluluklarının kültürel
ve çevresel mirası hakkındaki bilgilerini derinleştireceklerdir.

Açıklama

Eğitmen katılımcılara bazen kendi endişelerimize ve düşüncelerimize
takılıp kaldığımızı ve bu nedenle insanları ve güzel şeyleri görüp takdir
edemediğimizi veya zaten günlük hayatımızın bir parçası olan fırsatları
yakalayamadığımızı anlatmalıdır.
Aniden turisti oynamak, ülkede gönüllü olarak bulunduğumuz,
hareketliliğimizin zorlanmadığı, ülke, tarihi, arkeolojik alanları, müzeleri,
insanları, gelenekleri hakkında soru sormaya veya okumaya zamanımız
olduğu anlamına gelir.
Yeni insanlarla tanışmak, yeni yerler görmek ve rahatlamak için
eğlenmek için buradayız. Belki de arkadaşlarımızdan veya internetten
mutfak ipuçları toplar, bir spor etkinliğini (örn. Yunanistan’da Klasik
Maraton) ziyaret etme şansımız olabilir. Eğitmen katılımcılara
hazırlanmaları için şunları açıklamalıdır: en iyisini yapmak ve
şehirlerini/köylerini/ilçelerini turist olarak gezmek için sadece bir
günleri vardır. Arkadaşlarıyla da birlikte planlar yapabilirler. Daha sonra
edindikleri deneyimler doğrultusunda gruba sunum yapmalıdırlar..

Ek açıklamalar

Oynamak için diğer seçenekler:
•
Mevcut evinizden 150 km yakınlıkta bir otobüs yolculuğu
planlayın.
•
Spor aktivitesi ile günlük bir gezi planlayın
•
Bir kültürel şehir programı planlayın.
•
Maliyeti 10 euro‘dan az olan 4 saatlik bir yürüyüş turist
programı planlayın.
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Activity No.

Aktivite 21

Aktivite Adı

Tüm İnsanların Bakanlığı

Aktivite Tipi

Çift/grup sunumu ve tartışma

Süre

Grup büyüklüğüne bağlı olarak 20 - 40 dakika

Öğrenme
hedefleri

• Katılımcılar, kişisel insan hakları ve bunlardan kaynaklanan
fırsatlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
• Katılımcılar çeşitlilik konusundaki bilgilerini derinleştirecek,
yaratıcılığı artıracak ve araştırma becerilerini geliştireceklerdir.

•
•

Eğitmen, katılımcılara aşağıdaki senaryoyu açıklamalıdır:

Açıklama

Ek açıklamalar

Ev sahibi ülkenizde yeni bir bakanlık kuruldu. Adı “Bütün İnsanların
Bakanlığı” olabilir veya daha ilginç bir isim bulabilirsiniz. Bakan veya
Bakan Danışmanı olarak görev yapmak üzere atanıyorsunuz. (Senin
seçimin)
İçinde kim çalışacaktı?
Bu Bakanlığın esas sorumluluğu ne olurdu?
Nerede olurdu?
Bakanlıkta hangi dil(ler) kullanılacak?
Neden mevcut bakanlıklardan daha iyi olur?
Ev sahibi ülkenizin göç veya katılımdan sorumlu bakanlığı/bakanlıkları
adlandırabilir misiniz?
Göçmenleri veya insanların katılımını destekleyen diğer ofisleri veya
kuruluşları adlandırabilir misiniz?
Eğitmen tartışmayı kolaylaştırmalıdır.
Aktiviteyi uygulamadan önce eğitmen, çeşitliliğin neleri kapsadığını
tekrar okumalıdır.

Aktivite No

Aktivite 22

Aktivite Adı

Cevap ver, tepki verme

Aktivite Tipi

Çift/grup tartışması

Süre

Grup büyüklüğüne bağlı olarak 20-40 dakika
•

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar, değerler sistemi ve evrensel değerler hakkında
bilgi edinecek ve insan haklarının kültürel olarak göreceli
olmadığını öğreneceklerdir.
Katılımcılar, zor insanların her yerde olduğunu ancak kişinin
her zaman sakin ve kibar kalabileceğini anlayacaklardır - bu
da kişiyi daha güçlü ve dirençli hale getirecektir.
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Açıklama

Eğitmen, katılımcılara herkesin iyi niyetli hareket etmediğini veya
işbirliği yapmaya istekli olmadığını açıklamalıdır. Eğer zor, motive
olmayan veya tehditkar birisiyle birliktelerse, sakin kalmak, benlik
saygısını korumak önemlidir. Öfkeye öfkeyle cevap vermek soruncu
çözmeye yardımcı olmaz. Kibar olmak sınırsız ve evrenseldir ve
kültürel geçmişimizle hiçbir ilgisi yoktur. Tüm çatışmaların veya
anlaşmazlıkların kişinin kültürel benliği ile ilgili olmadığını anlamak
önemlidir. Eğitmen, kendi pozisyonunu ortaya koymak için sakinliği,
gerçekleri, mantığı kullanmanın önemli olduğunu açıklamalıdır.
Eğitmen katılımcıları bu stratejiyi denemeye davet etmelidir: biri
size kızgınmış gibi davrandığında ve her katılımcı üç (3) farklı yanıt
denemelidir:
•
sinirli
•
son derece üzgün ve ağlamaklı
•
mantıklı, kibar, durumunuzu belirten.
Eğitmen, katılımcıları hissettikleri farklılıkları not etmeye davet eder.
O zaman, birisine karşı daha kibar ya da daha sakin olabilecekleri
bir zamanı hatırlayarak düşünürler, neleri farklı yaparlardı? (Aynı
madalyonun diğer yüzü).

Ek açıklamalar

-

Aktivite No.

Aktivite 23

Aktivite Adı

Güven kazanmak için beyin fırtınası

Aktivite Tipi

Beyin fırtınası etkinliği

Süre

20 dakika

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar, bir mentorun güven kazanmak ve mentileriyle iyi
bir ilişki kurmak için neler yapabileceğini öğrenecekler.

Açıklama

Eğitmen, aşağıdaki soruyu kullanarak büyük grupla beyin fırtınası
faaliyetini kolaylaştırmalıdır: “Bir mentor, mentisinin güvenini kazanmak
ve onunla iyi bir ilişki kurmak için ne yapabilir?”
Eğitmen bir yazı tahtası üzerinde geri bildirim almalıdır.
Eğitmen, kapsanan noktaları özetlemeli ve açıklamalı ve ayrıca
kapsanmayan diğer ilgili noktaları da dahil etmelidir.

Ek açıklamalar

Eğitmenin katılımcılara ilham kaynağı olarak sunabileceği örnek:
- Katılın – Her toplantıya zamanında katılmak ve işlerin yürümesi
için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı göstermek, mentinize
önemsediğinizi ve önemsemeye değer olduğunu gösterir.
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Aktivite No.

Aktivite 24

Aktivite Adı

Mentorlukte yaşam becerileri

Aktivite Tipi

Grup aktivitesi

Süre

20 dakika

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar, mentorluk yoluyla hangi yaşam becerilerinin
geliştirilebileceğini
keşfedeceklerdir.

Açıklama

Eğitmen öncelikle katılımcılara “yaşam becerileri” kavramının ne
anlama geldiğini sormalıdır. Kısa bir tartışmanın ardından eğitmen,
önceki tartışma bağlamındaki tanımlara atıfta bulunmalıdır.
Daha sonra eğitmen odanın etrafına kağıt tahtası ve keçeli kalemler
yerleştirmeli ve aşağıdaki soruyu tartışmak ve cevaplamak için
katılımcıları gruplara ayırmalıdır:
•
Mentorluğe katılım sayesinde hangi yaşam becerileri
geliştirilir?
Daha sonra katılımcılar cevaplarını daha büyük gruba geri bildirimde
bulunmalıdır. Aktivite sırasında daha fazla araştırma noktası için
aşağıdaki sorular dahil edilebilir:
•
Mentorluğa katılmaktan hangi faydaların (fiziksel, zihinsel,
duygusal, sosyal) elde edilebileceğini düşünün?
•
Bir ekibin parçası olmaktan ne gibi yararlar elde edebileceğinizi
düşünün?
•
Zorluklarla veya başarısızlıklarla başa çıkmaktan ne gibi
yararlar elde edilebileceğini düşünün?

Ek açıklamalar

Mentorluk yoluyla hangi yaşam becerilerinin geliştirilebileceğine ilişkin
tartışmalar şunları içerebilir:
•
- Otokontrol - İş Etiği
•
- Sosyal Beceriler - Duygusal Kontrol
•
- Liderlik - Azim
•
- Saygı - Bağımsızlık
•
- Sorumluluk Alma - Problem Çözme
•
- Takım Çalışması – Disiplin
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Aktivite No

Aktivite 25

Aktivite Adı

Yaşam becerilerini öğretmek

Aktivite Tipi

Grup aktivitesi

Süre

30 dakika

Öğrenme
hedefleri

•

Katılımcılar, yaşam becerilerini öğretmek veya geliştirmek
için uygulanabilecek stratejileri keşfedeceklerdir.

Açıklama

Eğitmen önce katılımcıları daha küçük gruplara (4-5 katılımcı) ayırmalı
ve onlardan bireysel olarak düşünmelerini, birlikte tartışmalarını ve
aşağıdaki soruyu cevaplamalarını istemelidir:
•
Mentorluk Yoluyla Yaşam Becerilerini Öğretmek/Teşvik
Etmek İçin Hangi Stratejiler Kullanılabilir?
Daha sonra katılımcılar daha büyük gruba geri bildirimde bulunmalıdır.
Etkinlik sırasında daha fazla araştırma noktası için aşağıdaki sorular
dahil edilebilir:
•
Mentorluk yapmaktan elde ettiğiniz faydaları ve becerileri
düşünün. Mentorluk bu becerileri hangi yollarla geliştirdi?
•
Başkalarında gözlemlediğiniz faydaları düşünün. Mentorluk
buna nasıl katkıda bulundu?
•
Yaşam
becerilerinin
mentorluk
yapan
bir
kişinin
yaşamının diğer yönlerine aktarılmasını hangi faktörlerin
etkileyebileceğini
düşünüyorsunuz?
•
Daha sonra eğitmen, katılımcıların yanıtları hakkında bilgi
almalı ve bunun ne kapsamlı ne de kesin bir liste olmadığını,
sadece mentorluk bağlamında yaşam becerilerinin nasıl
geliştirilebileceğinin bir örneği olduğunu belirtmelidir.

Ek açıklamalar

Yaşam becerilerinin geliştirilmesine hangi stratejilerin yardımcı
olabileceğine ilişkin tartışmalar şunları içerebilir:
•
Özerkliği ve Karar Vermeyi Teşvik Etmek
•
Sorumluluk Rolleri Sunmak
•
Becerileri Gösterme Fırsatları Sunmak
•
Yaşam Becerilerini Övmek ve “Öğretilebilir Anlardan”
Yararlanmak
•
İyi Davranışı Modelleme (ör. Hakeme Saygı)
•
Mümkün Olduğunda Spor ve Yaşam Arasında Bağlantı Kurma
(ör. Sporda İş Etiği ve Yaşamda İş Etiği)
•
Hedef Belirleme
•
Takım Tartışmaları
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Aktivite No.

Aktivite 26

Aktivite Adı

Duygusal ve zihinsel sağlık hakkında

Aktivite Tipi

Grup aktivitesi

Süre

20 dakika
•

Öğrenme
hedefleri

Katılımcılar duygusallık arasındaki farkı keşfedeceklerdir ve
zihinsel sağlık ve bu mentilerinin duygusal ve zihinsel sağlık
ihtiyaçlarına özel bir odaklanma için bir gerekçe sağlar.

Açıklama

Eğitmen grubu çiftlere ayırmalı ve her çifte bir kağıt tahtası vermelidir.
Çiftler halindeki katılımcılar (i) kendi duygusal ve zihinsel sağlık
tanımlarını yazmalıdır; ve (ii) Mentilerin duygusal ve zihinsel sağlık
ihtiyaçlarına özel olarak odaklanmak için gerekçe sağlar.
Geri bildirimde bulunmalı ve cevapları daha büyük grup içinde
tartışmalıdırlar.
Daha sonra eğitmen, katılımcılara duygusal ve zihinsel sağlığın resmi
tanımlarının neler olduğunu açıklamalı ve mentilerin duygusal ve
zihinsel sağlık ihtiyaçlarına özel bir odaklanmanın gerekçesini açıklamalı
ve katılımcıların kendi yanıtları bağlamında tartışmalıdır.
Eğitmen, bu aktiviteyi, mentorların duygusal ve zihinsel sağlık etrafında
sürece dahil etmeye yönelik en iyi uygulama yaklaşımlarının daha
geniş bağlamında, mentilerin duygusal ve zihinsel sağlık ihtiyaçlarını
desteklemede mentorların oynayabilecekleri potansiyel olarak önemli
rolü vurgulayarak sonlandırmalıdır.

Ek açıklamalar

-

Aktivite No.

Aktivite 27

Aktivite Adı

Duygusal ve zihinsel sağlığın iyileştirilmesi

Aktivite Tipi

Grup Aktivitesi

Süre

20 dakika

Öğrenme
hedefleri

Açıklama

•

Katılımcılar, mentilerin duygusal ve zihinsel sağlığını
iyileştirmeye ve sürdürmeye, “dayanıklılık” da dahil olmak
üzere nasıl katkıda bulunabileceklerini yansıtacak ve
değerlendireceklerdir.

Eğitmen katılımcıları 3’erli gruplara ayırmalı ve her gruba bir yazı tahtası
kağıdı vermelidir. Gruplardaki katılımcılar, özellikle Pozitif Gelişim
ile ilgili olarak şimdiye kadar öğrendikleri üzerine düşünmeli ve bu
stratejilerin danışanlarının duygusal ve zihinsel sağlıklarını desteklemek
için nasıl kullanılabileceğini tartışmalıdır. Eğitmen, daha büyük grup
içinde cevaplar etrafında geri bildirim verilmesini ve tartışmayı
kolaylaştırmalıdır. Ardından eğitmen ‘esneklik’ kavramını ve dayanıklılığın
nasıl inşa edilebileceğini öğretmelidir.
Son olarak, eğitmen, katılımcılara mentor olarak rollerindeki
limitlerini/sınırlarını ve koruma kılavuzlarına bağlı kalmaları gerektiğini
hatırlatmalıdır.
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Koruma yönergeleri şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
•
Herhangi bir mentorluk işine girişmeden önce, çalıştığınız
kuruluşta güvenlik kurallarının ne olduğunu kontrol edin.
•
Gençlerle çalışmak için sabıka kaydınız/güvenlik inceleme
kontrolünüz olmalıdır
•
Herhangi bir mentiye mahremiyetinizi sunmayın
•
Sizi korkutan her şeyi rapor edin
•
Not tutun – olay, saat ve tarih.

Aktivite No

Aktivite 28

Aktivite Adı

Menti ile duygusal ve zihinsel sağlık hakkında tartışmak

Aktivite Tipi

Grup aktivitesi

Süre

30 dakika

Öğrenme
hedefleri

Açıklama

•

Katılımcılar, mentiniz ile duygusal ve zihinsel sağlık
konularını tartışmak için potansiyel yolları veya yaklaşımları
keşfedeceklerdir.

Eğitmen katılımcıları 4-5 kişilik gruplara ayırmalı ve her gruba farklı bir
Vaka Çalışması Senaryosu sağlamalıdır (örnekler aşağıda verilmiştir,
ancak eğitmen kendi önerilerini sunabilir). Katılımcılar, duygusal ve
zihinsel sağlık konularında mentorluk uygulamasını 7 Soru Çerçevesini
uygulamalıdır.
7 Soru çerçevesi
•
İşler nasıl?
•
Neler iyi gidiyor?
•
Neler yolunda gitmiyor?
•
Yapmanız gereken bir şey var mı?
•
İhtiyacınız olan herhangi bir destek var mı?
•
Atabileceğiniz ilk adım nedir?
•
Ne farklı olabilir?
Eğitmen grup çalışması için 30 dakika ve daha sonra daha büyük bir
grupta tartışma için 20 dakika vermelidir. Tartışmayı daha büyük bir
grupta başlatmak için eğitmenin iki seçeneği vardır: Ya vakayı analiz
etmenin zorluklarının ne olduğunu ve neyin daha kolay olduğunu
sormak? Ne çıktı? Veya her gruptan her vakayla ilgili “bulgularını” kısaca
sunmasını isteyin? Küçük grup çalışmasına göndermeden önce gruba
ne sunacaklarını söyleyin.
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VAKA ÇALIŞMASI 1
•
David, okul sonrası bir programa katılan 16 yaşında bir
katılımcıdır. Okulda başarılı olmasına rağmen, sınavlarına
girmemeyi düşünmektedir. Evde sorunları var ve Xbox’ında
çok zaman harcamakta. İki yakın arkadaşı orada bulunuyorsa
okul sonrası etkinliklere etkin bir şekilde katılır. Diğerlerine
zorbalık etmesi için ona baskı yapan gruptaki iki büyük erkek
tarafından zorbalığa maruz kaldığını fark ettiniz.
Önemli noktalar: Güven, Bağlantı, Karakter
•
Örnek Yaşam Becerileri: Stres/Kaygıyı Yönetme, Sosyal
Etkileşim, Bağımsızlık ve Sosyal Vicdan
•
Örnek Stratejiler: (I) Mentorluk ve yaşam arasında bağlantı
kurma (baskı durumlarıyla başa çıkma); (II) sosyal etkileşimi
teşvik etmek için benzer ilgi alanlarına sahip arkadaşlarından
ve erkek çocuklarından birini içeren gruplara atama ; (III)
zorbalık ve doğru olanı savunmanın önemi hakkında ekip
tartışmaları
VAKA ÇALIŞMASI 2
Lisa, Bilimsel Laboratuar Programına katılan 15 yaşında bir kişidir
ve kendini sınıfın “şakacısı” olarak görmektedir. Tüm etkinliklere iyi
katılır, ancak görevlerde ustalaşmak için mücadele eder. Uzun vadeli
planlara kayıtsız görünüyor ve kısa vadeli hedeflere bile odaklanmak
için mücadele ediyor. Okulu bitirdiğinde ne yapmak istediğinden emin
olmadığını söylüyor.
•
Önemli noktalar: Yetkinlik, Karakter
•
Örnek Yaşam Becerileri: Hedef Belirleme, Odaklanma,
Sorumluluk
•
Örnek Stratejiler: Bir hedef belirleme stratejisi geliştirin; önemi
üzerine ekip tartışması
•
mentorlukte ve hayatta hedef belirleme; görevlerin
karmaşıklığını ve odaklanmaya ayrılan zamanı azaltın
•
daha fazla başarı elde etmeye başladıkça zamanla kademeli
olarak artan görevlerde; ulaşılabilir sorumluluk rolleri sunar.
VAKA ÇALIŞMASI 3
Sam, Dikiş becerileri geliştirme programında 17 yaşında bir katılımcıdır
ve duygusal patlamalara çok yatkındır. Herhangi bir geri bildirimi
veya eleştiriyi kabul etmekte zorlanıyor. Yıkıcı davranışlar sergiliyor ve
liderler konuşurken sürekli yorum yapıyor. David’e zorbalık yapıyor ve
diğerlerine zorbalık yapması için ona baskı yapıyor.
•
Önemli noktalar: Önemseme; Karakter
•
Örnek Yaşam Becerileri: Duygusal Kontrol; Geri Bildirimi Kabul
Etmek; Saygı duymak; meslektaş dayanışması
•
Örnek Stratejiler: Mentorlukta ve yaşamda duygusal
kontrolün önemini ilişkilendirmek; kişiyi değil, davranışı
eleştirme noktasını pekiştirmek, başkalarını eleştirmek için
fırsatlar sunmak, böylece geri bildirimin değerini öğrenmek;
herkesin saygı duyulmayı hak ettiğini vurgulayın - bu nedenle
başkalarına saygılı davranmanın önemini; takım arkadaşlarına
adil ve saygılı davranmayı da kapsayan takım çalışmasının
önemini vurgulayın.
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10. EK - KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞI VE SOSYAL
İÇERMEYI TEŞVIK ETMEK IÇIN KLAVUZ
“Her şey bittiğinde ve söylendiğinde, etrafına bakarsın ve herkes aynı görünür,
sen yanlış yaptın.”
Rosado
Kültürlerarası Anlayışı ve Sosyal İçermeyi Teşvik Etmek için Klavuz,
toplumun çeşitli olduğunu ve çeşitliliğin bir engel değil, bir fırsat olduğu
kavramını kabul etmektedir. Kapsayıcı bir proje olarak 3steps, insanın benzersiz
olduğunu ve her türlü çeşitliliğe sahip olduğunu herkese ifade etmektedir. 1.
Kültürlerarası düşünce yapısı, birbirine bağımlı ve çok kültürlü dünyamızda
herkes için bir zorunluluktur. Klavuz, kültürlerarası ve çeşitlilikler ilgili
konularda mentorlere proaktif ve pratik bir rehberlik sağlar.

Mentorler için Not
3Steps Projesinin amacı bilgi sağlamak ve Sizi güçlendirmektir.
Kültürlerarası yetkinliğinizi geliştirecek ve güçlendirecek, önyargı
(sizinki ve diğerleri) hakkında bilgi edinecek ve profesyonel profilinizin bir
parçası haline gelebilecek, etkileşimli öğrenme süreçlerini kolaylaştırma
konusunda deneyim kazanacaksınız. Bununla birlikte, kültürlerarası bir
mentor olarak, sosyal değişimin bir parçası olmak ve dahil edilmeleri için
desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyan genç mentiler ile çalışmak için önceden
motive, hevesli ve kararlı olmanız bekleniyor. Değişim seninle başlar!
Mentorluğunuz esnasında:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapsayıcı bir dil kullanın
Sosyal olarak kapsayıcı davranışı modelleyin
Yargılayıcı olmayan bir tutum sergileyin
Mentileriniz için ortak nokta bulun
Katılımcılara/mentilerin fikirlerine ve sorularına yer ve zaman ayırın
Mentilerin başarısını ve güçlü yanlarını kutlayın
Mentileriniz için anlaşılır olun: bu mentorluk, ONLARI hem mesleki hem de
kişisel yaşamlarında desteklemektir.
Her araç için nasıl uygulanacağı açıklanmıştır. Ancak, deneyimlerinize ve
grubunuzun/mentinin ihtiyaçlarına göre uygulamaları kısmen değiştirmek
veya basitleştirmekte özgürsünüz.

1
This document is designed to support young people with migrant and minority
background. However, the 3steps consortium’s understanding of diversity is not based on ethnic diversity
only. The partnership believes that everyone’s culture is complex and unique and reflects – beside cultural
features – their worldviews, norms, values, abilities, etc.
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TEORIK ARKA PLAN
1. Kültürü tanımlama girişimi
Akademik disiplinlerde kültürün birçok farklı tanımı mevcuttur; ancak
bunlar her zaman açık ve esnek bir kültürel terime dayanmamaktadır.
Nieke, kültürü “yaşam dünyasının kolektif yorumlayıcı kalıplarının bütünü”
olarak tanımlayarak faydalı bir kültür tanımı sunar.
Bu tanım, kültürü ne etnisite, dil, ne de ulus kavramı ile sınırlandırmadığı
gibi, kendisini bir ülkenin sınırlarıyla da sınırlandırmamaktadır. Daha
ziyade, kısmi kültürler, alt kültürler, çevre veya yaşam dünyası olarak
tanımlanabilecek bir ulus veya devlet içinde birçok farklı kültür mevcuttur.
Leiprecht, kültürün melez karakterine dikkat çeker ve şunları söyler:
“Kültürler genel olarak herhangi bir sabit veya homojen varoluşu temsil
etmezler, ancak bunlar daha çok tamamlanmamış, süreçsel ve heterojendir..
Bir grup ya da toplumun özel yaşam biçimlerini belirleyen sınırlar bu nedenle
hiç net değil, daha çok dağınıktır. Kültürler, değişikliklere, uyarlamalara ve
örtüşmelere izin veren açık sistemlerdir.”2
Bu anlamda, kültürel kimlik, bireysel ve kolektif olarak defalarca mücadele
edilmesi gereken, yaşam boyu süren bir meydan okuma haline gelir.
“Bireyler kendileriyle ve yaşam koşullarıyla barışırlar, kendilerini ve
başkalarını tekrar tekrar tanımlarlar ve bu sayede “anlam haritalarını” ve
halihazırda yaratılmış olan kültürel materyali mevcut yaşam koşullarına
göre yeniden şekillendirerek kimliklerini oluştururlar..”3
Bu kültür kavramı, insanı aynı zamanda hem kültürel bir yaratım hem de bir
kültür yaratıcısı olarak görmektedir. Burada kültür, insanların çevrelerinde
kendilerini yönlendirmelerini sağlayan bir yönlendirme planı ve bir harita
olarak tanımlanmaktadır.Ancak bu harita sadece eylemlere ve durumlara
yüklediğimiz anlamlardan değil, aynı zamanda dünyanın temel fikirlerinden
ve nasıl olması gerektiğinden de oluşur.
Aşağıda, kültürlerarası eğitim modüllerinin nasıl yürütüleceği konusunda
önerilerde bulunmak amacıyla kültürlerarası eğitim kavramlarına daha
yakından bakılmaktadır.

2
3

Translated from the German version, see Leiprecht 2004, p. 15.
Translated from the German version, see Hinz-Rommel, p. 48.
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2. Güncel tartışma içinde kültürlerarası eğitimler
Artan küreselleşme insanlar üzerinde bir etki yaratmakta ve artan karmaşıklık,
bireylerin çeşitliliğine yansımaktadır. Geleneksel kültürlerarası eğitimler,
kültürlerarası görüşmelerde bir güvenlik hissi vermeyi amaçladığı için uzun
süredir bu değişimin gereksinimlerini karşılamamaktadır. Kültürlerarası
yeterlilikler, çatışma durumlarını çözen “çaredir”. Bu yeterlilikler, kültürün
teorik bilgisini ve kültürel farklılıkların öğretimini içermektedir. Burada sıklıkla
üç temel varsayıma dayanan Hall, Hofstede, Trompenaars ve Thomas’ın
modelleri kullanılmaktadır. Kültürler birbirinden açıkça ayırt edilebilir, bir
soğanın yapısını gösterir ve bu nedenle onları özünde değiştirmek zordur.
Burada, ortak teori modellerinin temelinde, bölümün başında da belirtildiği
gibi dünyadaki değişiklikleri ve toplum üzerindeki etkisini dikkate almayan
eski bir kültür kavramı olduğu ortaya çıkıyor. Leiprecht (2004) de bu modelleri,
burada yer alan karmaşık konuların basitleştirilmesi olarak eleştirir. Ayrıca,
bilgi edinme yoluyla “ötekilere” yönelik önyargıların ortadan kaldırılması
fikrini sorunlu görmektedir. Burada sorgulanan kişinin kendi algı ve düşünce
yapısı değil, başkalarının “ötekiliği”dir. Kültürel davranış biçimleri her zaman
sosyal bağlamlarında analiz edilmelidir.4 Öte yandan kültürlerarasılık veya
melezlik gibi kavramlar, kültürleri ancak “öteki” ile karşılaşma ve karışma
yoluyla ortaya çıkabilecek bir süreç olarak tanımlar.”.40
Bu kavramlar, yapılandırmacı bir kültür kavramına dayanmaktadır. İkincisi
durumunda, kültürlerarası kavramlara yansıtılması gereken çoklu bağlama
atıfta bulunulur (örneğin, ulus, bölge, din, iş, şehir, kırsal alanlar, sosyal sınıf,
alt kültür, vb.).5
Burada, eğer kültürün dinamik ve değişken olduğu varsayımı varsa, kültürler
arası durumlarda görünürde bir güvenlik sağlamanın ne kadar mümkün
olduğu ve/veya ne kadar mantıklı olduğu sorusu ortaya çıkar.Gerekli
olanın aksine “yeterliğe sahip olmamakta yeterlik”tir.”6 bu durumda; ya da
belki bilgi eksikliği başarılı bir eylemde bulunmak için yapıcı bir an olarak
tanımlanabilir. Mecheril’e göre, eğitimler yoluyla hata veya güvensizliklerden
kaçınılamaz.7 Friedmann ve Berthoin Antal44 bir adım daha ileri giderek,
“Utanç verici anlar”. “Müzakere gerçeği” yaklaşımına dayalı olarak,
kültürlerarası etkileşimlerde başarılı bir şekilde ustalaşmak için çok yönlü
eylem stratejileri gereklidir. Bu, aktif kültürel özdüşünüm ve başkalarıyla
ilişki kurma yeteneği anlamına gelen diğerinin kültürel özelliklerine ilişkin
belirli bir düzeyde duyarlılık ve bilgi gerektirmektedir.
4
5
6
7

CompareKalpaka/Räthzel 1990, p. 49f. 15 Compare Sarma 2012, p. 46.
Motakef 2000.
Mecheril 2010
Compare Sarma 2012, p. 57. 44 Friedmann/Berthoin Antal 2005 45 Ibid, p. 69 ff.
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Ayrıca yeni yollar keşfetmek, olaylara farklı gözlerle bakmak ve sürekli olarak
kendi bakış açılarını sorgulamak cesaret ister.45

3. Eylem için
Öneri Yukarıdaki teorik tartışmadan çıkarılan bir sonuç olarak, kültürlerarası
eğitimlerin tasarlanmasında, artan küreselleşme süreçlerini, bireylerin
karmaşıklığını ve çoklu aidiyetlerini dikkate alan açık, dinamik ve esnek
bir kültür kavramının temel alınması önemlidir8. Bu nedenle kültürlerarası
eğitimin genel amacı kültürlerarası etkileşimde güvenlik sağlamak değil,
kültürel eylemleri anlamayı ve yorumlamayı ve kişinin kendi kültürel aidiyeti
hakkında farkındalık yaratmayı mümkün kılan (gözlem) teknikleri edinmek
olmalıdır. “Değerler” ve “basmakalıp inanışların” yanı sıra “güç ve güç
asimetrileri” konusu ayrıca kültürlerarası eğitimler için önemli bir modüldür.
Tekrar tekrar, Avrupa’daki ana akım toplumdan ayrımcılığa ve ırkçılığa
maruz kalanlar sadece diğer kültürel alanlardan insanlardır. Burada, gücün
farklı boyutları için biraz farkındalık geliştirilmelidir.
Kültürlerarası Duyarlılığın Gelişimsel Modeli aracılığıyla, 9, ilgili hedef
kitleye göre uygun yöntemler seçilebilir. Bennett’in teorisinin temeli, bireyin
kendi gerçekliğini oluşturma ve yorumlama konusundaki kişisel deneyimidir.
Model, Etnosentrizm ve Etnorelativizm olarak ikiye ayrılmaktadır.

KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIĞIN GELIŞIM MODELI
Farklılık Deneyimi
Etnosentrik Aşamalar
İnkar

Savunma

Etnorelatif Aşamalar
En aza indirgeme

Kabul

Uyum

Entegrasyon

Kültür kültürlerarası yaklaşımlar ve nasıl algılandığı konuları için en az 2
saat, hatta bir buçuk veya bütün gün eğitim planlamanız önerilir. Genel
olarak, kültürlerarası öğrenme sürecinin yaşam boyu süren bir süreç
olduğu varsayılmalıdır. Açıklanan alıştırmalar, kültürel açıdan hassas eylem
biçimleri için yalnızca ilk itici güç olabilir.
İleri düzey eğitimler için basmakalıp, güç ve ırkçılıkla da ilgilenilmesi tavsiye edilir.
Öneminin farkında olsak da, bu Müfredatta belirtilen konular ele alınamaz.
8
9

Compare Koch 2008.
Bennett, Milton J. 1998, p. 26.
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4. Kapsayıcılığın temelleri
Anahtar kelimeler:
Göç, çeşitlilik, eşitlik / eşitsizlik, kapsayıcılık / dışlanma, kimlik, haysiyet,
kültürel farklılıklar, insan hakları, aidiyet, topluluk, toplum, yabancı
düşmanlığı, esneklik, Avrupa Birliği
Göçü etkileyen faktörlerden bahsederken öncelikle küresel eğilimler
göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, bazı insanlar daha
dezavantajlıdır-yaşlılar, gençler, göçmenler, kadınlar, geleneksel olmayan
aileler veya bunların birleşimi - bu nedenle dünyanın şu anda gördüğü
mevcut değişikliklere karşı daha savunmasızdır. Başlıca geçiş türleri şu
şekilde sıralanabilir: (1) ekonomik, (2) demografik, (3) mekansal, (4) bilgi ve
BİT.
Geçiş ve hareketli nüfus, insan varlığının başlangıcından itibaren fenomen
olmuş ve küresel çeşitliliğe yol açmıştır. Çeşitlilik insan nitelikleri geniş,
bir grup, örgüt ya da toplum içinde ve sosyo-ekonomik durum, yetenek,
yaş, soy, kültür, etnik köken, cinsiyet, cinsel kimlik, aile dinamikleri, dil,
ırk, din, cinsel yönelim içerir. Çeşitlilik: (özellikle de biyolojik ve genellikle
görünür: yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, sosyal sınıf, engellilik) birincil ve
ikincil (sosyokültürel ve genellikle görünmez: Dil, Eğitim, değerler, meslek,
kültür, öğrenme stilleri, vb iki boyutu var.). Toplumumuzun farklı olduğu
bir başlangıç noktası olarak, çoğunluğun azınlıklarla kaynakları, fırsatları ve
gücü ne kadar paylaştığını (ya da hiç paylaşmadığını) gösteren farklı birlikte
yaşama modellerinin farkında olmak önemlidir. Bu amaçla, (1) Dışlama, (2)
Ayrışma, (3) Entegrasyon (4) Dahil Etme olmak üzere bölünmüş 4 “kabarcık”
modeli kullanılır.
Sosyal dışlanma, yalnızca yoksulluk, maddi yoksunluk ve ekonomik
kaynaklara erişim ile sınırlı olmayan karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir.
Kimlik odaklı dışlanma hem küresel hem de Avrupa‘da yükselişte olup ırk,
din, etnik köken, cinsiyet, yaş, engellilik, milliyet/ göçmen statüsü (mülteciler,
belgesiz göçmenler, istenmeyen göçmenler) içerebilir.
Sosyal içermenin temellerini atmak amacıyla, hem kurumsal hem de bireysel
dünyada - araştırma, eğitim ve girişimcilik dahil - sürdürülebilir kalkınmanın
üç temel direğinden biri olarak kabul edilmiştir:
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Ekonomi (büyüme, verimlilik)
Çevre (kaynaklar, atıklar)
Toplum (Sosyal İçerme, Güçlendirme, Kapsayıcılık)
Peki, sosyal içerme nedir? Ve neden bu kadar önemli? Sosyal içerme şu
şekilde tanımlanabilir: Bireylerin ve grupların toplumda yer alması için
şartların iyileştirilmesi süreci. Dezavantajlı kişilerin kimlikleri temelinde
yeteneklerini, fırsatlarını ve onurlarını geliştirme süreci. Herkes için
önemliyim, çünkü yalnızca kapsayıcılık yoluyla yoksulluğu ve çatışmaları
küresel, Avrupa ve yerel düzeyde ortadan kaldırabiliriz.
Soruyu cevaplarken: Ne dahil? Cevap, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel
hayata ve toplumun her kademesine (birey, hane, grup, topluluk, ülke,
küresel) atıfta bulunarak somut ve karmaşık olmalıdır.) Üç (3) ana kapsayıcılık
alanı vardır: (1) alanlar, (2) hizmetler ve (3) pazarlar. Mekanlar fiziksel, politik,
kültürel olabilir, hizmetler bilgi, sosyal koruma, eğitim, sağlık ile ilgilidir ve
pazarlar konut, emek, arazi ve krediye erişimi içerir.
Diğer cevaplanması gereken önemli bir soru: Nasıl dahil edilir? İnsan
hakları, sosyal içermenin son derece önemli bir boyutudur. Sınırlı alan ve
zaman nedeniyle, bu eğitim materyali konuyla ilgili ayrıntılara giremez-rolü
daha çok “göçmen hakları” veya azınlık haklarının” evrensel insan hakları „
olduğu bilincini arttırmaktır. Tüm insanlara eşit ve saygılı davranılmalıdır:
dahil edildiklerinde yetenek, fırsat ve saygınlığa sahip olmalarını sağlayarak.
3steps ortaklığının kendini tanımlama fikrini paylaştığını ve desteklediğini
belirtmek önemlidir: her kişi kendi kültürünü ve kimliğini tanımlama hakkına
sahiptir.
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