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1. GIRIŞ
3STEPS Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa finanse edilen
Fransa, Yunanistan, İtalya, ispanya ve Türkiye’den ortaklardan oluşan bir
konsorsiyumun, Avusturya’nın en iyi iki göçmen eğitimi ve entegrasyon
modelinin Avrupa çapında kullanımını uyarlama ve teşvik etme çabasıdır.
Kapsamlı bir eğitim modeli ve akran mentorluğu yaklaşımı sağlayarak göçmen
eğitimcilere yardımcı olmak ve göçmenleri güçlendirmek için çalışır.
Eğitmenler / Eğitimciler Eğitim Programı, Çalışma Paketi 3’ün bir parçasıdır ve
eğitmenlere ve eğitimcilere kendi öğretim uygulamalarına uyum sağlamaları
için Temel Eğitim yaklaşımı hakkında fikir verecek olan eğitimi detaylandırır.
Bu iki Eğitim Programından biri, diğeri ise mentorun Eğitim Programıdır.

2. YÖNTEME GENEL BAKIŞ
Temel Eğitim Avusturya’da geliştirilen bir öğretim yaklaşımıdır. Diğer ülkelerdeki
bazı uygulamalarla benzerlik göstermekle birlikte, Avusturya’daki Temel Eğitim
resmileştirilmiş ve kurumsallaştırılmıştır ve bu nedenle konuyla ilgili literatürü
iyi tanımladığı için seçilmiştir. Bu eğitim yoluyla aktarılacak yaklaşımın kilit
yönleri, göçmen öğrencilerin güçlendirilmesini, ihtiyaçlarına göre öğretilmesini
ve bireysel olarak desteklenmesini sağlayan öğrenci merkezli yaklaşımın
yanı sıra, ileri eğitimin temeli olarak hizmet edebilecek çok çeşitli konuları
öğretmenin kapsayıcı yaklaşımıdır. Bu, ev sahibi ülkenin dilindeki dil yeterliliğini,
matematiği, BİT, temel sivil eğitimi ve genel bilgiyi içermektedir.
Temel eğitim, farklı derecelerde ön bilgiye sahip öğrenciler ve dolayısıyla farklı
öğrenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandığından, içeriği bu
ihtiyaçlara göre uyarlamaya büyük önem vermektedir.

3. EĞITIME GENEL BAKIŞ
Eğitim, insanları Temel Eğitim kavramına adapte etmek, temel işlevlerini ve
ilkelerini ve katılımcının pratiğine neyin uyarlanabileceğini açıklamak için
tasarlanmıştır. Eğitim ayrıca dil eğitimi, matematik ve BİT gibi Temel Eğitimin
tipik konularına ilişkin dersleri de içermektedir.
Eğitim, ardışık günler olabilen beş gün boyunca yapılacak şekilde tasarlanmıştır,
ancak gerekirse birbirinden ayrılabilir. Ayrıca, oturumlar arasında katılımcılara
verilmesi tavsiye edilen, ancak eğitim kolaylaştırıcısının takdirine bağlı olarak
ayarlamaya yer verilen ödevler hazırlanmıştır.

5

Genel olarak, eğitim yaklaşımda öğretilen ilkeleri uygulamaya belirli bir
önem vermektedir, bu nedenle eğitim kolaylaştırıcıları, Temel Eğitimin
mesleki uygulamalarına uyarlanması konusunda katılımcıların profiline ve
ihtiyaçlarına bağlı olarak uyarlamaların gerekli olabileceğinin ve gerçekten de
beklenebileceğinin farkında olmalıdır.
Aşağıdaki eğitim programı molaları içermez ve genellikle günde 5,5 saat
içeriğe sahiptir, yarım saat ara verilmesi planlanmaktadır, günde toplam 6
saat boyunca yemek molaları dahil değildir. Yeterli molaların sağlanması
eğitim kolaylaştırıcılarının sorumluluğundadır.

4. ÖGRENMENIN SONUCLARI
Ana eğitim bölümü için-Temel eğitim:
Katılımcılar Temel Eğitim ilkelerini
bilir
_______________________
Katılımcılar, öğrenci özerkliği, özgün
öğrenme içeriği ve öğrenci merkezli
yaklaşım kavramlarını bilir

Bilgi

Katılımcılar öğrenme ihtiyaçlarını
öğrencilerle birlikte değerlendirebilir
_______________________
Katılımcılar göçmen öğrencilere
uygun öğrenme olanakları
sağlayabilirler

Beceriler

Katılımcılar, içeriği öğrencilerinin
ihtiyaçlarına etkili bir şekilde
uyarlayabilir.
______________________
Katılımcılar, öğrenenleri için uygun
öğrenme içeriğini belirleyebilir ve
uygun metodolojileri ve formatları
seçebilirler.
______________________
Katılımcılar mentorları hizmetlerine

Yeterlilikler

etkin bir şekilde entegre edebilirler.
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Sosyal içerme eğitimi için:

Bilgi

Beceriler

Yeterlilikler

Kültür ve kültürlerarası eğitimin ne
olduğunu bilmek
________________________

Kültürel farklılıkların tanınması
______________________

Kültüre ilişkin farklı yaklaşım
ve tanımların neler olduğuna
ilişkin genel söylemi tanıma
______________________
Saygı, kabul ve diğer kültürlere
değer vermek
______________________
Farklı değerleri, davranışları olumlu
değerlendirmek ve bunlara adapte
olmak
______________________
Kültürlerarası yaklaşımın temel
ilkelerini eğitimde uygulamak
______________________
Göç için geçiş eğilimlerinin
açıklanması
______________________
Kendini tanımlama ve öz farkındalık
pratiği
______________________
Kültürlerarası modellerin
uygulanması
______________________
Kültürlerarası becerilerin
geliştirilmesi, böylece kültürlerarası
iletişim
______________________
Zorlu dünya görüşleri ve tek parçalı
görüşler
______________________
Dışlanma ve ayrımcılığa karşı sınır
belirleme

Göçü şekillendiren temel faktörlere
aşina olmak
________________________
Kendini tanımlama hakkını bilmek
________________________
Çeşitlilik, kapsayıcılık, sosyal
dışlanma ve kapsayıcılık hakkında
bilgi sahibi olma
________________________
İnsan hakları, haysiyet, eşitlik ve
kapsayıcılık gibi Avrupa değerleri
hakkında bilgi sahibi olmak
________________________
Ayrimcilik, ayrım davranış tavirlarini
ve tarzları hakkında bilgi sahibi
olabilme
________________________
Birlikte yaşama modellerine, sosyal
içerme alanlarına aşina olmak
Kültürlerarası Duyarlılık Modeli (M.
Bennett), Kültürlerarası Yetkinlik
Modeli (T. Cross), kültürlerarası bir
arada yaşamanın evrensel değerleri
(eşitlik, empati, merak)
________________________
Sosyal etkileşim için gerekli olan
farklı insan ağını bilmek

Göçle ilgili faktörlerin ve küresel
sorunların farkında olmak
______________________
Kendisinin ve başkalarının kültürel
benliğinin farkında olmak
______________________
Kendini bir süreç olarak görmek
_________________
Dünyayı ve diğerlerini çeşitlilikle
görmek
______________________
Farklı görüşleri sabırla dinlemek
______________________
Dünyayı ve diğerlerini evrensel ve
Avrupa değerleriyle değerlendirmek
______________________
Ayrımcı veya ayrımcı davranış
kalıplarını gözlemleme
______________________
Farklı bir arada yaşama modellerini
ayırabilmek (ayrımcılıktan
kapsayıcılığa)
______________________
Kültürlerarası beceri setinin ve bu
konudaki zayıf yönlerinin farkında
olmak
______________________
İki kültürlü ve çok kültürlü referans
çerçevelerinin farkında olmak
______________________
Kendi ve başkalarının kültürlerarası
farkındalığını ve duyarlılığını
değerlendirebilme
______________________
Merak gibi kültürlerarası hazırlıkla
davranışları gözlemlemek ve kabul
etmek
_______________________
Farklı geçmişlere sahip insanlarla
iletişim kurma ve bağlantı kurma
fırsatlarının farkında olmak

7

______________________Mevcut
kültürlerarası yetkinlik modellerinin
özetlenmesi
______________________
Eğitim çerçevesinde öğrencinin
kültürlerarası hazır bulunuşluğunun
değerlendirilmesi
______________________
Gelişmiş kültürlerarası yetkinlik
kazanma
______________________
Kültürler arası sınırları ortadan
kaldırmak için empati uygulamak
______________________
Daha fazla bağlantı şansı için daha
uyarlanabilir olmak için motive
etmek
______________________
Büyüyen ilişkiler: çevremizdeki
insanlara olan ilgiyi ifade etmek
______________________ Farklı geçmişe
sahip insanlarla merak ve güven ile
bağlantı kurma
______________________
Eleştirel düşünmeyi teşvik etmek

5. MÜFREDAT TAKVIMI
GÜN 1
Süre/Zaman

Konu

45 dk

1.

Giriş

Etkinlikler

45 dk

2.

Uygulamaya Yansıma-Değerlendirme

90 dk

3.

Neden Temel Eğitim?

90 dk

4.

Öğrenci özerkliği

45 dk

5.

Açık Sorular

20 dk

6.

Bir sonraki oturum için
talimatlar

Etkinlik 1 – Yansıma
Alıştırması

Etkinlik 2 – İçerik Yansımasını
Öğrenme

GÜN 2
Süre/Zaman

Konu

Etkinlikler

15 dk

7.

Sabah Genel Bakış

60 dk

8.

Özgün Öğrenme İçeriği

60 dk

9.

Öğrenme İhtiyaçlarının
Değerlendirilmesi

90 dk

10. Egzersizler

30 dk

11. Açık Sorular

15 dk

12. Bir sonraki oturum için
talimatlar

Etkinlik 3 – Öğrenme İhtiyacı
Egzersizi
Etkinlik 4 – Yöntem
Yansıması

GÜN 3
Süre/Zaman

Konu

15 dk

13. Sabah Genel Bakış

Etkinlikler

60 dk

14. İlerleme eksikliği ile nasıl
başa çıkılı

60 dk

15. Metodolojik Çeşitlilik

Etkinlik 5 – Grup Egzersizi

60 dk

16. Bireysel Öğrenme-Grup
Öğrenme

Etkinlik 6 – Büyüyen değişi

90 dk

17. Egzersizler

Etkinlik 7 – Araç Seti Hazırlama

30 dk

18. Açık Sorular

15 dk

19. Bir sonraki oturum için
talimatlar
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Etkinlik 8 – Okuma Alıştırması

GÜN 4
Süre/Zaman

Konu

15 dk

20. Morning Overview

Etkinlikler

90 dk

21. Dil Eğitimi

Etkinlik 9 – Otantik İşitme,
Etkinlik 10 – Yazma Alıştırması

30 dk

22. Egsersiz

Etkinlik 11 – Duyulduğu Gibi
Yazma
Etkinlik 12 – Ev Yapımı Alfabe

60 dk

23. Matematiksel

Etkinlik 13 – Roma
Hesaplamaları

60 dk

24. Sivil eğitim

30 dk

25. Egzersiz

30 dk

26. Açık Sorular

15 dk

27. Bir sonraki oturum için
talimatlar

Etkinlik 14 – Pratik Matematik
Etkinlik 15 – Pratik Matematik

GÜN 5
Süre/Zaman

Konu

15 dk

28. Sabah Genel Bakış

Etkinlikler

60 dk

29. Danışmanlarla nasıl çalışılır

180 dk

30. Kültürlerarası Anlayış ve
Sosyal İçerme

30 dk

31. Açık Sorular

15 dk

32. Sonuç
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Etkinlik 15: Fırsat-YetenekHaysiyet
Etkinlik 16: Güzel Konuşma
Etkinlik 17: Çok kültürlü
çalışma ve öğrenme ortamları
Etkinlik 18: Ben bir turistim
Faaliyet 19: Tüm Halk
Bakanlığı
Etkinlik 20: Parıltılar ve
Tetikleyiciler
Etkinlik 21: Birlikte yaşama
modelleri
Etkinlik 22: Dünya 100 Kişilik
bir Köy Olsaydı
Etkinlik 23: Bennett’in 6
Aşaması

6.EĞITIM BÖLÜMLERI
(Yukarıdaki bölümlere derinlemesine genel bakış)
Bölüm Nr.

1

Bölüm Adi

Giriş

Öğrenme Hedefleri

•
•

Katılımcılar kolaylaştırıcıyla ve karşılıklı tanışır

Katılımcılara gelecek eğitime genel bir bakış
sağlanacaktır

Süre

45 dakika

Malzemeler

Kağıt tahtası, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Tanım

Ek açıklamalar

Katılımcıların ağırlanacağı ve eğitime yerleşeceği
tanıtım bölümüdür. Kolaylaştırıcılar, katılımcıların
birbirlerini ve kolaylaştırıcıyı tanımalarını sağlamak
için kullanımı kolay bir alıştırma hazırlamalıdır.
Ayrıca, katılımcılara 5 günlük eğitimde neler
bekleyebilecekleri ve ödevlerin ne ölçüde olacağı
konusunda genel bir bakış açısı kazandırılmalıdır.
Planlamanın sunumunda açık olun ve katılımcıların
eğitimin mantıksal yapısının ve yinelenen bölümlerin
farkında olduklarından emin olun. Eğitim, önce
yaklaşımı ele almak, daha sonra temel ilkeleri nasıl
uygulayacağınızı öğretmek ve daha sonra son gündeki
konulara ve ilgili konulara Dayalı pratik örneklerle
sonuçlandırmak için tasarlanmıştır. Eğitimin genel
yapısı bu olsa da, kolaylaştırıcılar bu konuları kesin
olarak ayırma ihtiyacı hissetmemeli ve mantıklı
olduğunda bağlantılar kurulmalı ve teşvik edilmelidir.
Yinelenen bölümler genellikle Alıştırmanın kolaylaştırıcı
tarafından hazırlanan alıştırmaları içerdiği egzersiz
ve Açık Sorulardan oluşmaktadır, açık sorular ise
katılımcıların sorularını ele almak

Diğer ödevler
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Bölüm Nr.

2

Bölüm Adi

Uygulamaya Yansıma-Değerlendirm

Öğrenme Hedefleri

•
•

Katılımcılar kendi deneyimlerini yansıtacaktır
Katılımcılar ilk değerlendirme uygulamasına
tanıtılacaktı

Süre

45 dakika

Malzemeler

Kağıt tahtası, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Etkinlik 1-Yansıma alıştırması

Tanım

katılımcıların koşullarını daha iyi değerlendirmeyi
hedeflemektedir. Bölüm, hazırlık ödevi ile birlikte,
katılımcıların nerede durdukları konusunda eğiticiyi
daha iyi bilgilendirmekle kalmamalı, aynı zamanda
katılımcıları öğrenme ihtiyaçlarının yansıması ve
öğrenci merkezli değerlendirmesi yoluyla metodolojinin
temel yönleriyle tanıştırmalıdır.
Katılımcılardan
bugüne
kadarki
öğretmenlik
uygulamaları ve bugüne kadarki kendi öğrenme
uygulamaları ve bunların etkinliği ile ilgili çeşitli sorular
sunularak bu giriş alıştırmasına katılmaları istenecekti

Ek açıklamalar

Bu alıştırma aynı zamanda değerlendirme araçları
için uygulamalı bir deneyim olarak hizmet etmeye
çalışmalıdır, bu nedenle eğitmenler daha sonraki
alıştırmaları uyarlamak için geri bildirimleri
dikkate almalıdır. Bunun bir kısmını daha sonraki
değerlendirme bölümüne daha dikkatli bir şekilde
entegre etmeye çalışın.
Ayrıca, soruların uygun şekilde yanıtlandığından emin
olmak için öğrenme isteklerini ve öğrenme stillerini not
edin (daha sonraki bir bölüme veya WP4 materyaline
ertelenmesi gerekse bile

Diğer ödevler
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Bölüm Nr.

3

Bölüm Adi

Neden Temel Eğitim?

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılara Temel Eğitim kavramı tanıtılacaktır

Süre

90 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler
Bu bölüm, katılımcıları En İyi Uygulama modeli olarak
eğitim içeriğinin çoğuna temel teşkil eden Temel
Eğitim kavramını tanıtmak için oluşturulmuştur.
Katılımcılar temel Eğitimin temel ilkeleri, geçmişi ve
öğretim/öğretim uygulamalarına sağladığı avantajlar
hakkında bilgi sahibi olurlar.

Tanım

Yaklaşımın temel ilkeleri açıkça belirtilmelidir:
Öğrenci merkezli yaklaşım-Öğrenci Özerkliği ve
Güçlendirilmesi
•
Bireyselleştirilmiş içerik
•

•

Orjinallik

Bölüm, grupta neyin yeni olduğuna, uygulamalarının

bir parçası olarak gördükleri şeylere ve hangi yönleri
öğrenmek için en yararlı gördükleri yönlere dair bir
yansıma ile sona ermektedir.

Ek açıklamalar

Bu bölüm teorik bir girdi olduğu için çok az pratik
aktivite içermektedir. Sunumu dinleyen kişilere
dikkat etmeniz ve insanların sunumu takip etmesini
sağlamanız önerilir. Eğer sorunlar ortaya çıkarsa,
bu bilgiyi daha çok bir diyalog olarak çerçevelemeye
yardımcı olabilir, ancak bu yapılamazsa, yansımaya
doğru zamanda ilerlemek önemlidir.
Bölüm boyunca kolaylaştırıcı, sözlerini izleyicilerine
göre seçmeli ve sahip olabileceği önceki deneyimlere
göre ayarlamalıdır (Bölüm 2’de belirtildiği gibi).

Diğer ödevler

Bölüm Nr.

4

Bölüm Adi

Öğrenen Özerkliği
•

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılara Öğrenci Özerkliği kavramı tanıtılacaktır
Katılımcılar, çalışma ortamlarında öğrenci özerkliğini geliştirmek için temel hususları
öğreneceklerdi

Süre

90 dakika

Malzemeler

Kağıt tahtası, İşaretleyici, Projektör, Sunu

Etkinlikler

Tanım

Katılımcılar “Öğrenci Özerkliği “ kavramıyla tanışırlar.
Katılımcılar, kolaylaştırıcı, öğrencilerinin ne derece
Öğrenci özerkliğine sahip olduklarını düşündüklerini,
öğrenme içeriklerini kimin seçtiklerini ve bunun
potansiyel olarak nasıl değiştirilebileceğini sormaya
devam etmeden önce, başlangıçta kavramı kısa bir
şekilde açıklamalıdır.
Cevaplarına Dayanarak, Öğrenci özerkliğinin nasıl
mantıklı bir şekilde dahil edilebileceği konusunda bir
diyalog kurulabilir. Daha büyük gruplar halinde,

Ek açıklamalar

Katılımcıların öne sürdüğü kaygılara karşı bilgisiz
olmamak önemlidir. Öğrenci özerkliği bir ideal
olsa da, eğiticilerin göçmenlere ne öğretebilecekleri
konusunda çok gerçek sınırlamalar olduğu akılda
tutulmalıdır, çünkü eğiticilerin göçmenlerin sadece
onların öğrenmek istediği her şeyi değil, belirli içeriği
öğrenmelerini sağlamaları gerektiğinden, genellikle
kurumsal sınırlar vardır.
Bununla birlikte, bu gibi durumlarda, bu sınırlar
içinde öğrencinin içeriğe karar vermesi için hala belirli
bir dereceye kadar rehberlik verilebileceği üzerinde
çalışılmalıdır.

Diğer ödevler
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Bölüm Nr.

5/11/18/26/32

Bölüm Adi

Açık Sorular

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcıların oturumun içeriğiyle ilgili hala sahip oldukları soruları açıklığa kavuşturmak

Süre

45/30 dakika

Malzemeler

Hiçbiri

Etkinlikler

Tanım

Ek açıklamalar

Diğer ödevler

Bu bölümler, katılımcıların hala sahip oldukları
açık sorular için ayrılmıştır. Kolaylaştırıcılar, ortaya
çıkan ve sorulan sorulara yanıt vermek için bunları
kullanmalıdır
• Bölümle ilgili olmayan sorular geldiğinde, cevap vermek eğitimin akışını bozar.
•
Toplantının akışını aksatacak ya da kesimin
kapsamının dışına çıkacak daha kapsamlı bir
müdahaleye ihtiyaç duyulması.
Bu bölümler bir oturumun sonuna doğru
planlandığından, bu durum hazırlıklara biraz yer
açabilir. Gerekirse, buradaki zaman diğer kesimleri
genişletmek için kullanılabilir, ancak yalnızca
katılımcılar bunu talep ediyorsa. Aksi takdirde,
katılımcılar için bu alana saygı gösterilmelidir

Bölüm Nr.

6

Bölüm Adi

Bir sonraki oturum için talimatlar

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılara bir sonraki oturum için hazırlık
çalışmaları verilir

Süre

20 dakika

Malzemeler

Hiçbiri

Etkinlikler

Tanım

Katılımcılara, bir sonraki oturum için hangi görevlerin
yerine getirileceği konusunda bir açıklama verilir.
Bu görevler oturumlar arasındaki süreye uygun
tutulmalıdır. Bir sonraki oturum bir sonraki gün ise,
kısa aktiviteler teşvik edilir, daha uzun bir ara verilirse
daha kapsamlı ödevler verilebilir.

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

Etkinlik 2 – İçerik Yansımasını Öğrenme

Bölüm Nr.

7/13/20/28

Bölüm Adi
Öğrenme Hedefleri

Sabah Genel Bakış
•

Katılımcılar oturum boyunca genel bir bakış
alırlar

Süre

15 dakika

Malzemeler

Kağıt tahtası, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler
Tanım

Katılımcılar tekrar karşılanır ve günün programı
hakkında genel bir bakış elde edilir.

Ek açıklamalar

Makul görülürse buzkıran / ısınma egzersizi ekleyin.

Diğer ödevler

15

Bölüm Nr.

8

Bölüm Adi

Özgün Öğrenme İçeriği
•

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar Özgün Öğrenme İçeriği kavramıyla
tanışırlar
Katılımcılar bu gibi durumları derslerine nasıl
dahil edeceklerini öğrenirler

Süre

60 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Tanım

Kolaylaştırıcılar bu bölümü başlatmak için
katılımcılardan ödev Aracı 2 – Öğrenme İçeriği
Yansımasından yansımalarını hatırlamalarını ister.
Ne tür gözlemler yaptılar? Bundan çıkarabilecekleri bir
sonuç var mı?
Katılımcılara daha sonra otantik öğrenme içeriği
kavramı ve bu tür içerik oluşturmanın etkinliği tanıtılır

Ek açıklamalar

Diğer ödevler

Katılımcılar
kişisel
izlenimlerini
paylaşacak
olduklarından, buna saygı gösterilmelidir. Yansıma,
konuya kolay girilmesini sağlamazsa, geçiş yapmadan
önce yansımaları kabul etmek ve deneyimlerini
değersizleştirmeden farkı belirtmek en iyisidir.

Bölüm Nr.

9

Bölüm Adi

Öğrenme İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılara göçmen öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda
tavsiyeler verilecektir

Süre

60 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler
Öğrencinin özerkliğine ve Temel Eğitimin öğrenciye
nasıl uyarlanmaya çalıştığına odaklanan önceki
içerikten sonra, bu bölüm öğrencilere öğrenme
ihtiyaçları değerlendirmesinin önemini ve bunun nasıl
makul bir şekilde yürütüleceğini göstermelidir.

Tanım

Katılımcılara, öğrencilerinin ön eğitim açısından
farklı geçmişlere, ilgi alanlarına ve önkoşullara sahip
heterojen bir grup olma ihtimalinin yüksek olduğu
hatırlatılmalıdır. Bu nedenle, öğrenme ihtiyaçlarının
doğru değerlendirildiğinden ve eğitimin onlar için
yeterli düzeyde olduğundan emin olmak önemlidir.
Örnek olarak, kolaylaştırıcı bunu, bunun değerini
vurgulamak için eğitmenler grubunun öğrenme
ihtiyacı değerlendirmesi ile gösterebilir.
.

Ek açıklamalar

Kolaylaştırıcının grupla ilgili öğrenme ihtiyacı
değerlendirmesi için Bölüm 2’ye geri dönülebilir.

Diğer ödevler

17

Bölüm Nr.

10

Bölüm Adi

Egsersizler
•

Öğrenme Hedefleri

Katılımcılar öğrenme ihtiyaçlarının nasıl değerlendirileceğini uygulayacaklar.

Süre

90 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Etkinlik 3-Öğrenme İhtiyacı Egzersizi

Tanım

Günün egzersizleri. Katılımcılara, öğrenme ihtiyaçlarını
nasıl ölçebileceklerini ve bunu bir eğitim programına
nasıl dahil edeceklerini görmek için Etkinlik 3’ten
örnekler verilir. Daha sonra bunları grupta tartışırlar..

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

Bölüm Nr.

12

Bölüm Adi

Bir sonraki ders için talimatlar

Öğrenme Hedefleri
Süre

•

Katılımcılara bir sonraki oturum için hazırlık çalışmaları verilir

15 dakika

Malzemeler
Etkinlikler

Tanım

Katılımcıların görevleri bakım yapılacak toplantı için
çekmek için ne bir açıklama verilmiştir. Bu görevler
oturumlar arasındaki süreye uygun tutulmalıdır. Bir
sonraki oturum bir sonraki gün ise, kısa aktiviteler
teşvik edilir, daha uzun bir ara verilirse daha kapsamlı
ödevler verilebilir..

Ek açıklamalar

Etkinlik 4-Yöntem Yansıması

Diğer ödevler

Bölüm Nr.

14

Bölüm Adi

lerleme eksikliği ile nasıl başa çıkılır
•

Öğrenme Hedefleri

Katılımcılar ilerlemeyi engelleyen farklı potansiyel
konular hakkında bilgi sahibi olurlar
Katılımcılara hangi yaklaşımların yeni atılımlara yol
açabileceği konusunda ilk fikir verilir

•

Süre

60 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlik

Kolaylaştırıcı, bazen öğrenme ilerlemesinin var olmasa
da yavaş ve zorlu olabileceğine işaret ederek başlar.
Eğer katılımcılar, böyle bir durumla karşılaşıldığında
ise, bunu nasıl çözdüler anlattıklarında olabilir.

Tanım

Grup, potansiyel olarak bu tür bir blokaja neyin
neden olabileceğini ve nasıl atlatılabileceğini birlikte
düşünmelidir. Kolaylaştırıcı bunları bir kağıt tahtası
veya başka bir belge üzerinde toplayabilir.
Katılımcılara daha sonra öğrenme stilleri, aynı
zamanda psikolojik rahatsızlıklar, bilişsel sorunlar
ve iletişim engelleri gibi öğrencilerin ilerlemesini
engelleyebilecek potansiyel diğer konular hakkında
genel bir bakış sunulur.
.

Ek açıklamalar

Psikolojik konularla ilgili olarak, göçmenlerde, özellikle
mültecilerde nadir olmamakla birlikte, eğitmenlerin
genellikle terapist olmadıkları ve aynı zamanda
insanları teşhis etmeye çalışmadıkları belirtilmelidir.
Ancak olasılığın farkında olmak önemlidir. Konuyla
ilgili daha fazla bilgi Bölüm 30’da ele alınacaktır.

Diğer ödevler

19

Bölüm Nr.

15

Bölüm Adi

Metodolojik Çeşitlilik

•
Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar, eğitim yöntemlerini değiştirmenin
önemini öğrenirler.
Katılımcılar ne tür yöntemlerin kullanılabileceğini öğrenirler.

Süre

60 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Etkinlik 5-Grup Egzersizi

Tanım

Kolaylaştırıcılar, katılımcılara gruplar halinde çalışmak
üzere bir grup egzersizine (Araç 5) katılmaları talimatını
verir. Her gruba farklı bir öğrenme stili atanır ve stile
uygun yöntemler düşünmekle görevlendirilir. Bir süre
sonra sonuçlar herkese sunulur.
Sunumlar tamamlandıktan sonra, diğer katılımcılar
tartışma için kendi fikirlerini ekleyebilirler.

Ek açıklamalar
Diğer ödevler
Bölüm Nr.

16

Bölüm Adi

Bireyselleştirilmiş Öğrenme-Grup Öğrenimi

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar, grup ayarlarının ve bireyselleştirilmiş öğrenmelerin farklı güçlü yönleriyle tanışırl

Süre

60 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Tanım

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

Faaliyet 6 - Büyüyen değişim
Katılımcılara Etkinlik 6’nın bir parçası olarak bir ödev
verilir ve tüm grup yeniden bir araya gelinceye kadar
önce kendi başlarına, daha sonra daha büyük gruplar
halinde çalışmaya başlarlar. Etkinlik sona erdiğinde
kolaylaştırıcı, katılımcılarla grup ve bireysel ortamların
farklı avantaj ve dezavantajlarını, belirli öğrenciler
veya içerikler için birini veya diğerini tercih etmenin
neden yararlı olabileceğini ve aralarında değişiklik
yapmanın neden yararlı olabileceğini tartışır.

Bölüm Nr.

17

Bölüm Adi

Aktiviteler
•

Öğrenme Hedefleri
Süre

Katılımcılar çeşitli bir programın nasıl kurulacağını uygulayacaklar

90 dakika

Malzemeler
Etkinlik

tkinlik 7-Araç Seti Hazırlama

Tanım

Katılımcılar, günün önceki bölümlerinde öğrendiklerine
Dayanarak egzersizleri kendi başlarına hazırlamak
için Etkinlik 7’ye katılı

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

Bölüm Nr.

19

Bölüm Adi

Bir sonraki oturum için talimatlar

Öğrenme Hedefleri
Süre

•

Katılımcılara bir sonraki oturum için hazırlık
çalışmaları verilir

15 dakika

Malzemeler
Etkinlikler

Etkinlik 8 - Okuma Alıştırması

Tanım

Katılımcıların görevleri bakım yapılacak toplantı için
çekmek için ne bir açıklama verilmiştir. Bu görevler
oturumlar arasındaki süreye uygun tutulmalıdır. Bir
sonraki oturum bir sonraki gün ise, kısa aktiviteler
teşvik edilir, daha uzun bir ara verilirse daha kapsamlı
ödevler verilebilir.n.

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

21

Bölüm Nr.

21

Bölüm Adi

Dil Eğitimi
•

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar dil öğrenimindeki zorlukları öğrenirler
Katılımcılar, okuma yazma bilmeme konusunda
dikkate alınması gereken konuları öğrenirler.

Süre

90 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Etkinlik 9-Otantik İşitme, Etkinlik 10 - Yazma Alıştırması

Tanım

Bölüm, katılımcıların Avrupa dışındaki yabancı bir dilde
kısa bir değişimi dinlemek zorunda oldukları Etkinlik 9
ile başlar. Anlamak için ne söylendiğini öğrenmişler bir
şey notlar denemek ve almak istenir. Bu alıştırmadan
sonra kolaylaştırıcı, katılımcılarla gözlemlerini ve
bunun sonucunda dili bilmeyen ve kendilerini benzer
bir durumda bulabilen göçmen öğrenciler için ne gibi
zorlukların bulunduğunu tartışır.
Ek olarak, Etkinlik 10 bunu takip edecek ve katılımcıların
yabancı bir senaryo ile çalışmanın bazı zorluklarını
yaşamalarına izin vermek için Latin alfabesi olmayan
bir alıştırma olacaktır. Yine gözlemlere dikkat edilmeli
ve son olarak tartışılmalıdır

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

Etkinlik 10 tamamlanamazsa,
genişletilebilir . .

Bölüm

22’ye

Bölüm Nr.

22

Bölüm Adi

Aktivite
•

Öğrenme Hedefleri
Süre

Katılımcılar dil içeriğinin nasıl öğretileceğini
uygulayacakla r

30 dakika

Malzemeler
Etkinlikler

Etkinlik 11-Duyulduğu Gibi Yazılır, Etkinlik 12-Ev
Yapımı Alfabe

Tanım

Dil içeriği için alıştırmalar. Katılımcılar, dil öğrenme
anlayışlarını derinleştirmek için Etkinlik 11 veya 12’yi
kullanırlar.

Ek açıklamalar

Kullanılmayan faaliyetler 25. Bölümde kullanılabilir

Diğer ödevler

Bölüm Nr.

23

Bölüm Adi

Matematik

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar, sayımın farklı yönleri hakkında bilgi
sahibi olurlar

Süre

60 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Etkinlik 13-Roma Hesaplamaları

Tanım

Ek açıklamalar

Katılımcılar bu kesime Etkinlik 13 ile tanıtılmaktadır.
Katılımcılar gözlemleri ve yansımaları not etmelidir.
Kolaylaştırıcı daha sonra bu alıştırmanın nedenini
açıklar, çünkü tıpkı yazımda olduğu gibi, her zaman
iletişim kuramamakla değil, belirli bir senaryoda
iletişim kuramamakla ilgili olduğunu göstermektir.
Göçmenlerin matematiği bizim kullandığımız şekilde
öğrenmeleri önemli olsa da, sadece herhangi bir ön
bilgiyi kabul etmek yararlı olmakla kalmaz, aynı
zamanda bu bilgiyi tanımaya açık olmak, bu tür
mevcut varlıklarla bağlantı kurmayı ve bunların
üzerine inşa etmeyi sağlar.
Etkinlik 13 tamamlanamazsa, Bölüm 25’te devam
ettirilebilir.

Diğer ödevler

23

Bölüm Nr.

24

Bölüm Adi

Sivil Eğitim

Öğrenme Hedefleri

•
•

Katılımcılar sivil eğitimi öğretirken karşılaşılan
zorlukları öğrenirler
Katılımcılar nesnellik ihtiyacına duyarlıdır

Süre

60 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler
Kolaylaştırıcı, katılımcılara göçmenlere yardım etmek
ve güçlendirmek için Temel Eğitimin sivil bileşeninin
önemini açıklar. Yurttaşlık eğitiminin bir parçası
olarak, göçmenlerin bulundukları ülkenin siyasi ve
hukuki sistemine aşina olmaları önemlidir.

Tanım

Bununla birlikte, bu sadece soyut anlamda değil,
aynı zamanda pratik anlamda da gerçekleşmeli ve
göçmen öğrencilere hangi idari makamlarla etkileşime
girebileceklerini, onlarla nasıl etkileşime gireceklerini,
yasal durumlarının neleri gerektirdiğini ve hangi
seçeneklere sahip olduklarını açıkça belirtmelidir. Bu
bölüm, yönetim farklı olduğu için her ortak ülkedeki
kolaylaştırıcılar tarafından hazırlanmalıdır. Çevrimiçi
ödevlerde genel bir fikir sunulacaktır.
Ayrıca, Temel Eğitimin politik telkin olması gerekmediği
açıklığa kavuşturulmalıdır; bu nedenle, eğitimcilerin
derslerinde belirli bir nesnellik düzeyinin nasıl
sağlanacağının farkında olmaları gerekir.

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

Bölüm Nr.

25

Bölüm Adi

Aktivite
•

Öğrenme Hedefleri

Katılımcılar önceki bölümlerde öğrendiklerini
uygulayacaklar

Süre

30 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Oyuncak Para, Saat

Etkinlikler

Etkinlik 14-Pratik Matematik
Mevcut yeteneklerin ve özgün öğrenme içeriğinin daha
iyi anlaşılmasına yönelik alıştırmalar.

Tanım

Etkinliği tamamladıktan sonra, katılımcılara hangi
konuların yararlı olabileceği konusunda tavsiyede
bulunabilir. Özel bir öneme sahip olan, hayatlarında
oldukça mevcut oldukları için, matematik eğitimi için
zaman ve paradan bahsedilmelidir.

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

Bölüm Nr.

27

Bölüm Adi

Bir sonraki oturum için talimatlar

Öğrenme Hedefleri
Süre

•

Katılımcılara bir sonraki oturum için hazırlık
çalışmaları verilir.

15 dakika

Malzemeler
Etkinlikler

Tanım

Katılımcılara, bir sonraki oturum için hangi görevlerin
yerine getirileceği konusunda bir açıklama verilir.
Bu görevler oturumlar arasındaki süreye uygun
tutulmalıdır. Bir sonraki oturum bir sonraki gün ise,
kısa aktiviteler teşvik edilir, daha uzun bir ara verilirse
daha kapsamlı ödevler verilebilir.

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

Etkinlik 15-Yetenek-Fırsat-Haysiyet

25

Bölüm Nr.

29

Bölüm Adi

Mentorlarla Nasıl Çalışılır
•

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar, mentorları neden eğitim ortamlarına dahil etmeleri gerektiğini öğrenirler
Katılımcılara mentorların eğitim ortamlarına
nasıl dahil edileceği anlatılır

Süre

60 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Tanım

Bu bölümde katılımcılara Tandem mentorluk yaklaşımı
anlatılmıştır. Konsepte, bunu Şimdi Birlikte uygulayan
önceki proje çalışmasına ve göçmenlere ilham vermek
ve danışmanlık yapmak için neden yararlı olduğunu
ifade ederler. Ayrıca, bu tür mentorları nasıl işe
alacakları ve dahil edecekleri konusunda talimatlar
verilir.

Ek açıklamalar

Eğitimin Mentorluk kısmına atıfta bulunulmalıdır.

Diğer ödevler

Bölüm Nr.

30

Bölüm Adi

Travmaya Nasıl Yaklaşılır
•

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar, göçmenler arasındaki potansiyel
travma konusunda bilinçlendirilir
Katılımcılara bu gibi durumlara nasıl yaklaşılacağı öğretilir

Süre

60 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler

Tanım

Katılımcılarla, göçmenlerin eğitilmesinin travmatik
deneyimleriyle doğrudan veya dolaylı olarak yüzleşmeyi
içerebileceği tartışılmaktadır. Bunlar her zaman açıkça
görülmeyebilir, ancak öğrenme blokajlarına ve diğer
sorunlara da yol açabilir. Katılımcılara bu zorluğun
farkında olmaları ve bu tür konulara karşı duyarsız
olmamaya özen göstermeleri öğretilir.
Ayrıca, katılımcılar kendi sınırlarının neler olduğu
konusunda
hassastırlar.
Özellikle,
mesleki
sorumluluklarla ilgili genellikle terapist değildirler.

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

27

Bölüm Nr.

31

Bölüm Adi

Kültürlerarası Anlayış ve Toplumdan Dışlanma
•
•
•

Öğrenme Hedefleri

•
•
•
•
•
•

Kültür nedir?
Kültürlerarası eğitim nedir?
Çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve dışlanmanın tanımlanması.
Birlikte yaşama modelleri.
Sosyal içerme nedir?
Başkalarını nasıl dahil edebilirim?
Kapsayıcı dili kullanma.
Kültürlerarası Duyarlılık Modeli (Bennett)
Kültürlerarası Hazırlık Modeli (Çapraz)

Süre

180 dakika

Malzemeler

Bu bölüm, katılımcıların oturuma hazır olduklarını
ve mentorluk/ eğitim sırasında mentoru / eğitmeni ile
etkileşime girmeden önce araçlarda belirtilen materyali
okuyup dinlediklerini göz önünde bulundurarak
herhangi bir özel materyal gerektirmeden teslim
edilebilir.
Bununla birlikte, müzik, haritalar vb. gibi ek kaynakları
aramak için internet bağlantısına ve bir bilgisayara
veya dizüstü bilgisayara sahip olmanız önerilir.

Etkinlikler

Etkinlik 15: Fırsat-Yetenek-Haysiyet
Etkinlik 16: Güzel Konuşma
Etkinlik 17: Çok kültürlü çalışma ve öğrenme ortamları
Etkinlik 18: Ben bir turistim
Faaliyet 19: Tüm Halk Bakanlığı
Etkinlik 20: Parıltılar ve Tetikleyiciler
Etkinlik 21: Birlikte yaşama modelleri
Etkinlik 22: Dünya 100 Kişilik bir Köy Olsaydı
Etkinlik 23: Bennett’in 6 Aşaması

Tanım

Katılımcılar kültürlerarası iletişimdeki inceliklerin ve
sosyal içermenin nasıl teşvik edileceğinin farkında
olurlar. Bu kapsamlı bir bölümdür ve daha ayrıntılı
bilgi için bu bölümle ilgili Eke danışılmalıdır.
Ek içindeki zaman çizelgesine danışılması ve
etkinliklerin katılımcıların profiline göre uyarlanması
ve buna göre ödevlerin verilmesi tavsiye edilir..

Ek açıklamalar

Kaynaklar 2021 yılında seçilmiştir ve bu şekilde
zamanla ilgili değildir, ancak güncellenmiş kaynaklarla
öğrenme
etkinliğini
kolaylaştırmak
eğiticinin
sorumluluğundadı r.

Bölüm Nr.
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Bölüm Adi

Sonuç

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar eğitimi tamamladı

Süre

15 dakika

Malzemeler

Flipchart, İşaretleyici, Projektör, Sunum

Etkinlikler
Tanım

Katılımcılar eğitim bitmeden son sorularını sorabilirler.
Son ödevler verilebilir.

Ek açıklamalar
Diğer ödevler

29

7.EĞITIM FAALIYETLERI
Sunum öncesi eğitimde kullanılabilecek araçlara/etkinliklere genel bakış, geliştirilen
her etkinlik için bu şablonu kopyalayın)
Etkinlik Nr.
Etkinlik Name

1
Yansıma Alıştırması

Faaliyet Türü

Yansıma

Süre

30 dk

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar kendi yaşamlarında öğrenme ve
öğretme pratiği üzerine düşüneceklerdir

Katılımcılar bu alıştırmaya eğitimin başlangıcında
kendini yansıtma olarak tanıtılacaklardır. Eğitimciler
olarak kendi öğretim uygulamalarını ve kendi öğrenme
uygulamalarını düşünmeleri ve çeşitli soruları
düşünmeleri istenir.

Tanım

Ek açıklamalar

Bu sorular şunları içermelidir:
•
İnsanlara öğretme konusunda önceden tecrübem var mı? Göçmenlere öğretmenlik
konusundaki önceki deneyimim nedir?
•
Ne zorluklar hakkında öğrenmek istediğim bir
karşılaşma yaptım? Öğrenmek istediğim hangi
zorlukları öngörüyorum?
•
Kendi öğrenme deneyimlerim nelerdir (okulda
/ üniversitede, aynı zamanda resmi olmayan)?
•
Kişisel olarak daha iyi / daha kötü şeyler öğrenmeme ne yardımcı oldu?
Katılımcılar, bulgularını genel kurulda paylaşmadan
önce yaklaşık 15-20 dakika boyunca bu sorular
üzerinde düşünmeye bırakılır. Bulguları karşılaştırın
ve katılımcıların kendi başlarına herhangi bir sonuç
çıkarıp çıkarmadıklarını görü
Katılımcıların
çıkardıkları
sonuçlarla
ilgili
açıklamalardan kaçınmaya çalışın. Bunları not edin,
ancak eğitimin kişisel değerlendirmeniz için takip eden
günlerin doğru seçilmiş egzersizlere sahip olduğundan
emin olmanız gerekir. Ayrıca, öğrencilerin bu tür
istekleri belgelemek için tercihen bir kağıt tahtasında/
paylaşılan belgede öğrenmek istedikleri şeyleri not
edi n .

Etkinlik Nr.

2

Etkinlik Name

İçerik yansımasını öğrenme

Faaliyet Türü

Yansıma

Süre

30+ dk

Öğrenme Hedefleri

Tanım

•

Katılımcılar kendi öğrenme alışkanlıklarını
yansıtacaktır

Katılımcılar içeriği nasıl öğrendikleri konusunda kendi
başlarına düşünmelidirler. Gibi notlar yapmak gerekir :
•
Ne tür bir içeriğin öğrenilmesi özellikle kolaydı?
•
Hangisini öğrenmesi zordu?
•
Bunun neden böyle olabileceğine dair bir hipotezim var mı?
Bu notlar üç soru için bir tahtada görselleştirilmelidir.
Kolaylaştırıcı, eğitimin sunum niteliğinde olmaması
durumunda yansımalarını toplamak için işbirliğine
Dayalı bir çevrimiçi araç da kullanabilir.

Ek açıklamalar

Oturumlar arasında ek süre varsa, etkinlik daha
kapsamlı yazılı yansıma ile genişletilebilir ve
resmileştirilebilir. Eklenen soru, belirli içeriğin neden
daha ilginç ve bazılarının daha az göründüğü sorusu
olabili r.
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Etkinlik Nr.

3

Etkinlik Name

Öğrenme İhtiyaç Egzersizi

Faaliyet Türü

Dayanışma egzersiz / grup egzersizi

Süre

60-90 dk

Öğrenme Hedefleri

Tanım

•

Katılımcılar öğrenme ihtiyaçlarını, mevcut kaynakları ve fırsatları belirleme yeteneklerini kullanacaklardır.

Katılımcılara kolaylaştırıcı tarafından hazırlanan
göçmen profilleri verilir. Bunlar herhangi bir sonuç
alınmadan genel tutulmalı, ancak ilk öğrenme
oturumlarının bazı sonuçları ile ilerleme veya eksiklik
gösterilmelidir. Katılımcılar artık öğrenme ihtiyaçlarını
ve fırsatlarını belirlemekle görevlendiriliyor.
•
Bu öğrencinin daha fazla yardıma ihtiyacı var
mı? Onlara nasıl yardım edebilirim?
•
Daha fazla öğrenmeyi kolaylaştırmak için kullanılabilecek mevcut fırsatlar nerede olabilir?
•
Hangi öğrenme yöntemleri özellikle yararlı
görünüyor, hangisi değil?
•
Bu profilde ne gibi şeyler bulunmayabilir?
Cevaplar, duruma göre her kişi tarafından kendi
başına not edilir ve daha sonra grup arasında değiş
tokuş edilir. Katılımcılar fikirleri varsa birbirlerine
tavsiyelerde bulunabilirler.

Ek açıklamalar

Profillerin mükemmel olmadığı göz önüne alındığında,
katılımcılar konuları yanlış yorumlarlarsa çok fazla
ders verilmemelidir. Bununla birlikte, kolaylaştırıcının
yorumundan büyük bir sapma varsa, kolaylaştırıcı,
yalnızca kişisel etkileşime duyulan ihtiyaç konusunda
dikkatli olmak için aklında ne olduğuna işaret edebilir.

Etkinlik Nr.

4

Etkinlik Name

Yöntem Yansıması

Faaliyet Türü

Yansıma

Süre

30+ dk

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcılar Öğrenme Yöntemlerini yansıtacaktır

Tanım

Katılımcılar, yaşadıkları yöntemlerin yanı sıra
verimliliklerini de kendi başlarına yansıtırlar. Gibi
notlar alırlar :
•
Hangi yöntemler işleri daha iyi öğrenmeme
yardımcı oldu? Hangisiyle öğrenmem zor oldu?
•
Kendi başıma ne kadar öğrendim? Bir grupta ne
kadar şey öğrendim?
•
Öğrenmede daha yararlı bir anlam bulabildim
mi, bulamadım mı?
Bu notlar üç soru için bir tahtada görselleştirilmelidir.
Kolaylaştırıcı, eğitimin sunum niteliğinde olmaması
durumunda yansımalarını toplamak için işbirliğine
Dayalı bir çevrimiçi araç da kullanabilir.

Ek açıklamalar

Oturumlar arasında ek zaman varsa, etkinlik
daha kapsamlı yazılı yansıma ile uzatılabilir ve
resmileştirilebilir. Eklenen yansıma, öğrenme türleri ve
tek bir stille kalmayı mı yoksa bir şeyleri değiştirerek mi
daha yararlı buldukları hakkında olabilir.
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Etkinlik Nr.

5

Etkinlik Name

Grup Egzersizi

Faaliyet Türü

Grup Egzersizi

Süre

30 dk
•

Öğrenme Hedefleri

Katılımcılar farklı öğrenme türlerini araştıracaktır.

Katılımcılar, her biri farklı bir öğrenme türünü ve onu
destekleyecek uygun yöntemleri araştırmaya çalışan
gruplara ayrılır.
Tanım

Gruplar, türlerini, yeni bilgileri en iyi nasıl işlediklerini
ve daha sonra bu türe yardımcı olan yöntemleri
araştırmalıdır. Bu, diğerlerine flipchart veya PPT
Sunumu yoluyla sunulmalıdır. Bu egzersiz, çok zaman
alıcı olabileceğinden, bir ev ödevi ile birleştirilebilir.

Ek açıklamalar

Çevrimiçi ayarlarda bu, ara odalar aracılığıyla veya bir
ödev olarak yapılabilir.

Etkinlik Nr.

6

Etkinlik Name

Büyüyen Değişim

Faaliyet Türü

Grup Egzersizi

Süre

45 dk

Öğrenme Hedefleri

Tanım

•

Katılımcılar farklı grup çalışması ortamlarında
deneyim kazanırlar.

Katılımcılara araştırma için belirli bir konu verilir.
Bunun eğitimle ilgili olması gerekmiyor. Önce kendi
başlarına araştıracaklar, not alacaklar. Bir süre sonra,
gruplar halinde araştırma yapmak için küçük gruplar
halinde buluşacaklar. Son olarak, son aşamada
herkes büyük bir grupta birlikte çalışır.
Sonunda, katılımcılar şunları yansıtır:
•
En çok hangi aşamada öğrendim? Niçin?
•
Araştırma ve paylaşımda hangi dinamikleri fark
ettim?
•
Öğrenme verimliliğinin yanı sıra, Dayanışma/
grup ortamlarında başka bir fayda var mı?

Ek açıklamalar
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Etkinlik Nr.

7

Etkinlik Name

Araç Seti Hazırlama

Faaliyet Türü

Çift Egzersiz

Süre

60-90 dk
•

Öğrenme Hedefleri

Tanım

Katılımcılar çeşitli bir araç setini bir araya getirme alıştırması yapacaklar.

Katılımcılara Etkinlik 3’te sahip oldukları profiller bir
kez daha verilir ve bu kez öğrenci için bir araç seti
bulmakla görevlendirilir. Öğrendiklerini uygulamaya
çalışmalılar. Katılımcılar, birbirlerine danışmalarına
ve geri bildirim sağlamalarına izin vermek için çiftler
halinde gruplandırılır.
Sonunda, araç setini gruba sunarlar ve görüş
alışverişinde bulunurlar.

Ek açıklamalar

Bu alıştırmanın mutlaka öğrenmenin en uygun yolunu
tahmin etmekle ilgili olmadığı unutulmamalıdır.
Katılımcılar eksik bilgilerle ilgili endişelerini dile
getirirlerse, yöntemleri bir öğrenciyi en iyi şekilde nasıl
meşgul edecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek
için gerekli deneyleri göstermelidir.

Etkinlik Nr.

8

Etkinlik Name

Okuma Alıştırması

Faaliyet Türü

Metin alıştırması

Süre

60+ dk

Öğrenme Hedefleri

Tanım

•

Katılımcılar dil ediniminin arkasındaki teori hakkında bilgi edinirler

Katılımcılara dil öğrenimi ve öğrenme için farklı
aşamaları hakkında seçilmiş bir metin verilir.
Kolaylaştırıcı tarafından verilen soruları cevaplamak
için metni okumak ve önemli noktaları not almaktır.
Ortaya çıkabilecek sorular bir sonraki oturumun “Açık
Sorular“ bölümünde gündeme getirilebilir.

Ek açıklamalar
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Etkinlik Nr.

9

Etkinlik Name

Otantik İşitme

Faaliyet Türü

Dayanışma /Grup egzersizi

Süre

40-60 dk

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcının yabancı bir dili dinleme deneyimi

Katılımcılar Avrupa dışı bir dilde ses kaydı dinleyebilirler.
Talimatlar:
Adım 1: Doğal hızda ve tipik lehçede gerçek hayattaki
günlük konuşmayı sunan 20-30 saniyelik (tercihen
20’li) bir ses kaydı seçin. Bu sıradan bir değişim,
röportaj, haber raporu, hava durumu raporu olabilir…
Katılımcılar kaydı dinler ve anladıklarını çiftler halinde
paylaşırlar, bunu yapmak için 5 dakikaları vardır.
Katılımcılar kaydı üç kez dinleyebilirler.
Adım 2: Grupları karıştırın ve üç kez daha dinleyin ve
değiş tokuş edin.

Tanım

3. Adım: Tüm katılımcılar arasında genel anlamda
ne anladıklarını tartışın (Bu neyle ilgiliydi? Kim
konuşuyor? Kaç kişi konuşuyor? Nerede olabilir?) veya
daha ayrıntılı bir (Hangi kelimeler anlaşıldı? Hangi özel
ifadeler anlaşıldı?)
Gözlemler flipchart’ta not edilebilir.
Adım 4: Kayıt tekrar oynatılır, cümle cümle. Katılımcılar
kelimeleri tanımlamaya çalışır ve kolaylaştırıcı bunları
flipchart’ta not ederek kelimelerin tanımlanmadığı
boşluklar bırakır. Doğru anlaşılamayan kelimeler,
fonetiklerine göre, grup üzerinde anlaşamadığı için
gerekirse birden fazla varyantla not edilir. Kolaylaştırıcı,
gerekli görülürse katılımcıların tahmin etmekte
zorlanabilecekleri birkaç zor kelime sağlayabilir.
Adım 5: Doğru metin katılımcılara dağıtılır ve boşluklar
doldurulur. Bilinmeyen kelime bilgisi ve herhangi bir
soru tartışılıyor.
Adım 6: Başlangıçta metni anlamanın zorluğuna
yansıma. Bir süre sonra hala ne anlaşılabilir? Bu tür
ayrıntıları anlamak nasıl mümkün oldu?
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Etkinlik Nr.

10

Etkinlik Name

Yazma Egzersizi

Faaliyet Türü

Dayanışma /Grup egzersizi

Süre

20-30 dk

Öğrenme Hedefleri

•

Katılımcının bilmediği bir alfabeyi yazma deneyimi

Katılımcılara yeni, tercihen Avrupalı olmayan bir
senaryo tanıtılır ve belirli kelimelerin nasıl bir araya
getirileceği öğretilir. Daha sonra adlarını bu komut
dosyasına yazmayı deneyebilirler.
•
•
•
Tanım

Katılımcılar hangi gözlemleri yaptı?
Hangi şeyleri yazmak kolay görünüyordu, hangileri zordu?
Hiç bir şeyin nasıl yazıldığını tahmin etmek zorunda kaldılar mı? Tahminleri neye Dayanıyordu?

Grupta gözlemler tartışılabilir. Herhangi bir katılımcının
ne kullanılan senaryoyu ne de kullanılan dili tam
olarak bilmesi pek olası olmadığından, insanların
tahminde bulunması beklenir. Bazen bunlar doğru,
bazen değildir. Bu alıştırmada, göçmen öğrencilerin
de büyük olasılıkla çok fazla tahminde bulunacaklarını
ve bu nedenle senaryo yazımının henüz okuryazar
olmayan insanlar için en önemli öncelik olmaması
gerektiğini vurgulanmalıdır..
Ek açıklamalar

Bu faaliyet, yabancı bir alfabe hakkında bilgi
sahibi
olmanın
lojistik
sorunları
nedeniyle
gerçekleştirilemiyorsa, bunun yerine Faaliyet 12’yi
yürütmeyi
düşünün.
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Etkinlik Nr.

11

Etkinlik Name

Duyulduğu gibi Yazılmasi

Faaliyet Türü

Dayanışma /Grup egzersizi

Süre

30 dk

•

Öğrenme Hedefleri

Tanım

Katılımcılar telaffuza Dayanarak anlamaya
çalışacaklar.

Katılımcılara, alfabe öğrenenleri tarafından, konuşulan
kelimeleri senaryo dosyasında çoğaltmaya çalışan dil
öğrenenleriyle uğraşırken tipik sorunları vurgulamak
için metinler verilir. Bu, gruba bir metnin verildiği ve
üzerinde işbirliği içinde çalışabilecekleri bir çift veya
grup alıştırması olarak da yapılabilir
Otantik metinler bulunamazsa, okul öncesi
çocuklardan gelen metinler, yazma biçimlerini
vurgulamak için değiştirilebilir (ancak belirtilmelidir).

Ek açıklamalar

Etkinlik 10’un devamı olarak girintili olarak,
katılımcının bu etkinlikteki kendi deneyimlerine
referanslar
yapılabilir.

Etkinlik Nr.

12

Etkinlik Name

Yerli Alfabe

Faaliyet Türü

Dayanışma /Grup egzersizi

Süre

30 dk

Öğrenme Hedefleri

Tanım

•

Katılımcılar senaryoyu öğrenmedeki zorluklar
hakkındaki anlayışlarını derinleştireceklerdir

Bu alıştırmada kolaylaştırıcı, katılımcılara dilin farklı
tipik sesleri için duran farklı harflerle icat edilmiş
bir alfabe sunar. Normal alfabeyi kopyalamaktan
kaçının, farklı sesler çıkaran harf kombinasyonları
kendi harfleri haline gelir. Bir örnek çevrimiçi eğitim
birimlerinde ve göçmen eğitimi için eğitim içeriği
sağlayan WP4 eğitiminde bulunabilir.
Katılımcılar bu yeni alfabede basit ifadeler yazmalıdır.
Bu deneyimi tartışmalıdır.

Ek açıklamalar
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Etkinlik Nr.

13

Etkinlik Name

Roma Hesaplamaları

Faaliyet Türü

Dayanışma /Grup egzersizi

Süre

30-45 dk
•

Öğrenme Hedefleri

Tanım

Katılımcılar kendi yaşamlarında öğrenme ve
öğretme pratiği üzerine düşüneceklerdir

Kolaylaştırıcı katılımcıları Romen Rakamlarıyla
tanıştırır. Katılımcılar Romen rakamlarına aşina
olduktan sonra, kolaylaştırıcı grupla hesaplamaya
başlar, ilk katkı ve çıkarma, daha sonra çarpma.
Sonucu hesaplamak için uygun bir yol sağlamadan
önce grubun bir denklemde çözüp çözemeyeceğini
görmeye çalışın.
Bir çözüme nasıl ulaştıklarıyla ilgili olduğundan emin
olun, sadece çözümü bilmeleri gerektiğinden değil. Bu
alıştırma, farklı bir sistemde hesaplamanın zorluğunu
vurgulamaktır; örneğin, insanlar sadece 9 olduğunu
çabucak anlasalar bile, bu alıştırma, III çarpı III’ün
kaç olduğunu bulmak gibi, farklı bir sistemde
hesaplamanın zorluğunu vurgulamak içindir.

Ek açıklamalar

Etkinlik Nr.

14

Etkinlik Name

Pratik Matematik

Faaliyet Türü

Dayanışma /Grup egzersizi

Süre

30 dk

Öğrenme Hedefleri

Tanım

•

Katılımcılar, yaşamla ilgili matematik alıştırmalarını nasıl bulacaklarını öğrenecekler.

Katılımcılara göçmen öğrencilerle çalışmak için kendi
örneklerini geliştirmeleri talimatı verilir. Bunların çok
soyut olmamaya çalışması, ancak yaşamlarında
mevcut olan ve oldukça yaygın olan alanlara
odaklanması teşvik edilir.
Örnekler çevrimiçi öğrenmede ve göçmen eğitimi için
eğitim içeriği sağlayan WP4 eğitiminde bulunabilir.

Ek açıklamalar
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Etkinlik Nr.

15

Etkinlik Name

Yetenek-Fırsat-Haysiyet

Faaliyet Türü

Çevrimiçi

Süre

dks -40 20
•

Öğrenme Hedefleri

•
•

Katılımcılar, öğrenci haklarının farkında
olacaklardır
Katılımcılar
kapsayıcılığın
boyutları
hakkındaki
bilgilerini
derinleştirirler
Katılımcılar empati gibi kültürlerarası
becerilerini

güçlendir.

Sosyal içerme, ev sahibi toplumun kültürlerarası
etkileşimler sırasında tüm taraflara yetenek, fırsat,
haysiyet sağladığı anlamına gelir.

•
Tanım

•
•

Ek açıklamalar

Sizce (gelecekteki) öğrenci(ler) inizin neleri
eksik olabilir?
Sizce (gelecekteki) öğrenci (ler) haklarınız
nelerdir? Biliyor musun?
Nasıl bir durum olduğunu anlamak
için (s) (gelecek) öğrenci yardım için ne
düşünüyorsunuz?

Online içerik için tavsiye edilir, katılımcıların bir
bölümünden bazı ihtiyaçları ön okuma gibi.
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Etkinlik Nr.

16

Etkinlik Name

Güzel Konuşma

Faaliyet Türü

Çift / grup tartışması
Yüzyüze

Süre

30 dakika

Öğrenme Hedefleri

Bu etkinlik / araç yardımcı olur
− kapsayıcı dil kavramını kavrayabilme
− katılımcıları kapsayıcı dil kullanmaya teşvik
edin
− ayrımcılık yapabilecek ve kabul edilemez
uygunsuz ifadeler ve kelimeler belirleyin
− ayrımcılığa maruz kalmama hakkının,
kelimeleri ve nefret söylemlerini ayrıştırarak
farkındalığını arttırın
− iletişim becerilerini geliştirmek
− empati pratiği

Tanım

Dil düşüncelerimizi, fikirlerimizi, inançlarımızı,
kavramlarımızı ve duygularımızı yansıtır. Farklı
grupları olumsuz ve ayırt edici bir şekilde karakterize
etmek için kullanılan ifadeler ve deyimler vardır. Bu
kelimeler çoğunlukla klişelere Dayanmaktadır.
Grubunuzla veya şekil çiftlerinizle bir daire oluşturun.
Birbirinizle nezaket, şefkat ve dürüstlükle ve klişe
veya klişe olmadan konuşun. Özel bir cazibeye iltifat
etmek başkalarına cesaret verir, ancak başkalarıyla
bağlantı kurmaya yardımcı olan başka şeyler de
söyleyebilirsiniz.
Örneğin “Daha önce aileniz hakkında konuştuğunuzda,
ailemizin ne kadar benzer olduğunu fark ettim.”
Müzik size nasıl yardımcı hakkında konuşurken de
bana yardımcı oldu nasıl“, hatırladım.”
“Bu

konuda

düşünüyorum.
Ek açıklamalar

oldukça
Bu

düşünceli

kesinlikle

güçlü

olduğunuzu
bir

nokta.”

Etkinlik çevrimiçi eğitimde de kullanılabilir:
öğrenciler konuşmak yerine, seçilen bir
kişiye ‘kapsayıcı dilde’ kısa bir mektup
yazabilirler.
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Etkinlik Nr.

18

Etkinlik Name

Bir turistim.

Faaliyet Türü

Çift / grup sunum ve tartışma
çevrimiçi veya yüzyüze

Süre

grup büyüklüğüne bağlı olarak 30-50 dakika
Bu etkinlik yardımcı olacaktır
•
katılımcıların bakış açısını değiştirme
•
“bir turistin gözleri”ile ev sahibi ülkeyi/ şehri/ köyü
görme
•
bir şeylerin olumlu tarafına bakma

Öğrenme Hedefleri

•

iyimserliğinizi artırın

Araç ayrıca
•
merak, gözlem, planlama, yönetim ve
kültürlerarası beceriler gibi becerileri güçlendirir,
•
katılımcıların ev sahibi ülke ve toplumlarının
kültürel ve çevresel mirası hakkındaki bilgilerini
derinleştirir.

Tanım

Bazen kendi endişelerimizde ve düşüncelerimizde sıkışıp
kalıyoruz ve bu nedenle insanları ve güzel şeyleri göremiyor
ve takdir edemiyoruz ya da zaten günlük hayatımızın bir
parçası olan fırsatları yakalayamıyoruz.
Bir turisti aniden oynamak, gönüllü olarak ülkede olduğunuz,
hareketliliğinizin zorlanmadığı, ülkeyi, tarihi, arkeolojik
alanlarını, müzelerini, insanlarını, geleneklerini sormak
veya okumak için zamanınız olduğu anlamına gelir. Yeni
insanlarla tanışmak, yeni yerler görmek ve rahatlamak için
eğlenmek için buradasınız. Belki de arkadaşlarınızdan veya
internetten mutfak ipuçları topladınız. Bir spor etkinliğini
ziyaret etme şansınız olabilir (örneğin, Yunanistan’daki Klasik
Maraton).
Hazırlanın: en iyisini yapmak ve şehrinizi/ köyünüzü/ bölgenizi
turist olarak gezmek için sadece bir gününüz var. Siz de
arkadaşlarınızla birlikte planlarınızı yapabilirsiniz. Ardından
sunumunuzu grubunuza yapın. Fotoğraflar, resimler ya da
çizimler kullanmak için onları teşvik ediyoruz.
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Ek açıklamalar

Oynamak için diğer seçenekler:
Mevcut evinize 150 km mesafede bir yere otobüs yolculuğu
planlayın.
Spor aktivitesi ile günlük bir gezi planlayın
Kültürel bir şehir programı planlayın.
10 Euro‘dan daha ucuza mal olan 4 saatlik bir yürüyüş turist
programı planlayın.
Etkinlik çevrimiçi eğitimde de kullanılabilir..

Etkinlik Nr.

19

Etkinlik Name

Tüm İnsanların Bakanlığı

Faaliyet Türü
Süre

Çift / grup sunum ve tartışma
çevrimiçi veya yüzyüze
Grup büyüklüğüne bağlı olarak 20-40 dakika
Bu etkinlik yardımcı olacaktır

Öğrenme Hedefleri

Tanım

Ek açıklamalar

-

kişisel insan hakları ve bunlardan doğan

-

fırsatlardan haberdar olmak,
çeşitlilik hakkındaki bilgileri derinleştirmek
yaratıcılığı arttırmak

-

araştırma becerilerini geliştirmek.

İpucu: Çeşitliliğe neyin dahil olduğunu tekrar okuyun.
− Ev sahibi ülkenizde yeni bir bakanlık kuruldu. Adı
“Tüm İnsanların Bakanlığı” olabilir veya daha
ilginç bir isim bulabilirsin. Ya Bakan olarak ya
da Bakan Danışmanı olarak çalışmak üzere
görevlendirildiniz. (Seçim)
− İçinde kim çalışırdı?
− Bu Bakanlığın asıl sorumluluğu ne olurdu?
− Neresi olurdu?
− Bakanlıkta hangi dil(ler) kullanılacaktır?
− Neden mevcut Bakanlıklardan daha iyi olsun ki?
− Göç ya da ev sahibi ülke eklenmek için sorumlu
Bakanlık/ler adını söyleyebilir misin?
− Göçmenleri veya insanların dahil edilmesini
destekleyen diğer ofisleri veya kuruluşları
adlandırabilir misiniz?
-

Etkinlik çevrimiçi eğitimde de kullanılabilir.
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Etkinlik Nr.

20

Etkinlik Name

Parıltılar ve Tetikleyiciler

Faaliyet Türü

Çift / grup tartışması
yüzyüze

Süre

Grup büyüklüğüne bağlı olarak 20-40 dakika

Öğrenme Hedefleri

Katılımcılar şunları yapabilecekler
• kendi düzenleme durumlarını haritalama ve
takip etme
• ve başkalarıyla olası bağlantı ve iletişimi
öngörmek
• gün / hafta boyunca olumlu deneyimleri
takdir etmek ve aramak
• her türlü deneyimi daha fazla esneklikle
değerlendirme.

Tanım

Gün/ hafta boyunca başkalarıyla olan hem ışıltıyı hem
de tetikleyici deneyimleri fark etmek ve tanımlayabilmek,
kültürel olarak farklı insanlarla etkileşimin hem olumlu
hem de olumsuz olabileceğini ve bir karşılaşmadan
diğerine hızla değişebileceğini fark etmenize yardımcı
olacaktır. Bu gerçekleşme, hikayelerinizi mikro anlara
veya mikro hikayelere kaydırmanıza yardımcı olur ve
böylece kötü anlar veya olaylar günün küçük, önemli
olmayan anları olarak yorumlanmaya başlar.
Bu hafta farklı bir kültürel geçmişe sahip insanlarla
(bir öğretmen, bir komşu, bir arkadaş, bir akraba,
bir dükkan istihdamı vb.) Tanışırken parıltıları ve
tetikleyicileri listeleyin.
• bir gülümseme, küçük bir konuşma, biriyle
kahve. birlikte bir tv şovu izlemek

•

yükseltilmiş ses, dinlenmeme vb.

Ek açıklamalar
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Etkinlik Nr.

21

Etkinlik Name

Birlikte yaşama modelleri

Faaliyet Türü

Çevrimiçi

Süre

Yaklaşık 20 dk

Öğrenme Hedefleri

Bu araç
•
bir arada yaşama modelinde 4 ana “kabarcığı”
anlamanıza yardımcı olur
•
bir kişinin toplumdaki veya bir gruptaki
statüsünün durağan olmadığını fark etmenizi
sağlar
•
durumunuzu şekillendiren faktörleri bilmenin sizi
daha iyimser hale getirdiğini fark etmenizi sağlar
Birlikte yaşamanın ana modelleri aşağıdaki gibi ayrılabilir:
1. Dışlama
2. Ayrışma
3. Entegrasyon

Tanım

4.

Dahil etme

•

İnternetteki modelleri, daireler/kabarcıklar olarak

•
•
•

•

çizildikleri gibi bulun; burada küçük noktalar, 4.
bir arada yaşama düzeyindeki konumlarına göre
çevrelerin içindeki ve dışındaki insanları temsil
eder. Modelleri gözlemleyin.
Dört (4) ‘ ün hangi ölçeğinde şu anda ev sahibi
ülkenizde olduğunuzu düşünüyorsunuz?
Ev sahibi ülkenize geldiğinizde neredeydiniz?
Dahil olma yolunda ilerlemenize yardımcı
olan faktörler (insanlar, şeyler, stratejiler,
fikirler, beceriler vb.) Nelerdi (hareket ettiğinizi
hissediyorsanız)? Örneğin, Bir akıl hocası, bir
meslektaş, günlük rutin: köpeği komşularla aynı
saatte yürümek.
Daha fazla dahil edilecek engelleriniz hangileridir
(eğer isterseniz)?

Ek açıklamalar

Çevrimiçi içerik için tavsiye edilir, katılımcıların bir
bölümünden bazı çevrimiçi ön okuma ihtiyacı var gibi.
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Etkinlik Nr.

22

Etkinlik Name

Dünya 100 Kişilik bir Köy Olsaydı

Faaliyet Türü

Çevrimiçi ya da yüzyüze

Süre

Yaklaşık 30 dakika

Öğrenme
Hedefleri

Bu etkinlik, dünyamızın ne kadar farklı olduğunu ve muhtemelen
Avrupalı ya da ego merkezli olduğunu vb. Fark etmeye yardımcı olur.
küresel gerçekliğin karşısınGÜNız. Bu nedenle, katılımcıların daha
küresel bir dünya görüşünün geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
Kültürle ilgili ve duygularla ilgili bir metin yazmak da iletişim ve
yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Tanım

Dünya 100 kişilik bir köy olsaydı... 61 köylü Asyalı olacaktı (bunun
20’si Çinli, 17’si Hintli olacaktı), 14’ü Afrikalı, 11’i Avrupalı, 9’u Latin ya
da Güney Amerikalı, 5’i Kuzey Amerikalı olacaktı ve köylülerin hiçbiri
Avustralya, Okyanusya ya da Antarktika’dan olmayacaktı.
En az 18 köylü okuyamayacak ya da yazamayacak, ancak 33’ünün
cep telefonu olacak ve 16’sı internette çevrimiçi olacaktı.
27 köylü 15 yaşından küçük, 7’si 64 yaşından büyük olacaktı.
Eşit sayıda kadın ve erkek olurdu.
Köyde 18 araba olacaktı.
63 köylünün sanitasyonu yetersiz olurdu.
33 köylü Hristiyan, 20‘si Müslüman, 13‘ü Hindular, 6‘sı Budist, 2‘si
ateist, 12‘si din dışı, geri kalan 14‘ü ise diğer dinlere mensup olacaktı.
çalışacak 70 kişiden 28‘i tarımda (birincil sektör), 14‘ü sanayide
(ikincil sektör), geri kalan 28‘i hizmet sektöründe (üçüncül sektör)
çalışacakken 30 köylü işsiz ya da işsiz kalacaktı. 53 köylü günde iki
ABD dolarından daha az yaşayacaktı.
Bir köylünün aıds‘i olurdu, 26 köylü sigara içerdi ve 14 köylü obez
olurdu. Bir yılın sonunda bir köylü ölecek ve iki yeni köylü doğacak ve
böylece nüfus 101‘e yükselecekti.
Bu çeşitlilik istatistiklerine ne kadar şaşırdınız?
Bu köyün nüfusu, ev sahibi şehir/ köyün nüfusuna ne kadar benzer?
Peki ya memleketiniz / ülkeniz?
Sorulara ve bu metinle ilgili hislerinize göre kısa bir paragraf yazınız.

Ek açıklamalar

Metnin okunması ve alıştırmanın yazılması için biraz zamana ihtiyacı
olduğu için çevrimiçi bağlam için önerilir.
Metin, 2021‘de bulunan internet‘ten alınmıştır, bu nedenle dahil edilen
genel veriler değişebili
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Etkinlik Nr.

23

Etkinlik Name

Bennett ‘ in Kültürlerarası Duyarlılığın 6 Aşaması

Faaliyet Türü

Çevrimiçi veya yüzyüze

Süre

Yaklaşık. 20 dakika

Öğrenme Hedefleri

Etkinlik yardımcı olur
kültürlerarası duyarlılığın farklı aşamalarını
tanımlamaya
kişinin ölçekte nerede olduğunu anlamaya,
süreç içinde kendini görme yeteneğini
geliştirmeye,
farklılık ve çeşitliliği tanımaya
Bu araçta kendinizi Bennett’in ölçeğine
yerleştirmeye davetlisiniz.
Bu aşamalarla kendi deneyimlerinizden
ilişki kurabilir misiniz? Modelde açıklandığı
gibi başkalarına ne zaman tepki verdiniz /
davrandınız?
Benneth ile deneyimlerinize Dayanarak-aynı
fikirde misiniz: insanların ‘kültürlerarası
davranışları’ değişebilir ve gelişebilir mi?

Tanım

Dr. Milton Bennett (1986, 1993) tarafından oluşturulan
Kültürlerarası Duyarlılığın Gelişim Modeli (DMIS) bu
belgenin teorik kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Tüm insanların kültürel farklılıklara tepkilerini altı (6)
farklı aşamada açıklamak için bir çerçeve görevi görür.
Daha kapsayıcı olmak ve anlamlı değişiklikler yapmak,
sürekli öz farkındalık ve yansıma gerektirir.

Ek açıklamalar

Etkinlik, etkinlikten önce okunması ve
anlaşılması gereken Bennett’ in Gelişim
Teorisine Dayandığından çevrimiçi bağlam
için önerilir. (Teorik kısmında aşağıya
bakınız)
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9. EK-KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞIN VE SOSYAL
İÇERMENIN GELIŞTIRILMESINE YÖNELIK KILAVUZ İLKELER
“Her şey bittiğinde ve söylendiğinde, etrafına bakarsın ve herkes aynı görünür,
sen yanlış yaptın.
Rosado
Kültürlerarası Anlayışın ve Sosyal Kapsayıcılığın Geliştirilmesine Yönelik
Kılavuz İlkeler, toplumun farklı olduğu ve çeşitliliğin bir engel değil, bir
fırsat olduğu kavramını kabul etmektedir. Kapsayıcı bir proje olarak
3steps, insanın benzersizliğini ve her türlü çeşitliliği kutlar. Birbirine bağlı
ve çok kültürlü dünyamızdaki herkes için kültürlerarası bir zihniyet şarttır.
Kılavuzlar, kültürlerarası ve çeşitlilikle ilgili konularda mentorlara proaktif ve
pratik bir kılavuz sağlar.
Bu kesimin araçları/faaliyetleri, Bennett’in ‘Kültürlerarası Duyarlılık Modeli’
(M. Bennett tarafından) ve Cross’un’ Kültürlerarası Yetkinlik Modeli ‘üzerine
odaklanarak kültürü, kapsayıcılığı ve çeşitliliği tanımlayan teorilerin yanı sıra
kültürlerarası eğitim stillerinin kısa bir açıklaması üzerine kuruludur.
Hem birebir hem de grup ayarları için çok çeşitli aktiviteler bulacaksınız.
Araçların çoğu, fiziksel varlığın gerekli olduğu bazı istisnalar dışında, hem (1)
çevrimiçi hem de (2) yüz yüze öğrenme için uygundur.

Eğitmenlere Not
3Steps Projesinin amacı bilgi sağlamak ve sizi güçlendirmektir. Kültürlerarası
yetkinliğinizi geliştirecek ve güçlendirecek, önyargı hakkında bilgi edinecek
(sizinki ve diğerleri) ve profesyonel profilinizin bir parçası olabilecek
etkileşimli öğrenme süreçlerini kolaylaştırmada deneyim kazanacaksınız.
Bununla birlikte, kültürlerarası bir akıl hocası olarak, sosyal değişimin
bir parçası olmak için motive, hevesli ve kararlı olmanız ve onların dahil
edilmesine yönelik desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyan genç danışanlarla
çalışmanız beklenmektedir. Değişim seninle başlar!
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Mentorluk sırasında:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapsayıcı dil kullanma
Sosyal kapsayıcı davranış modeli
Yargılayıcı olmayan bir tutum sergileyin
Danışanınız için ortak bir zemin bulun
Katılımcılara / menteelere fikir ve sorular için yer ve zaman tanıyın
Menteelerin başarısını ve güçlü yanlarını kutlayın
Menteeleriniz için açıkça belirtin: Bu mentorluk onları hem
profesyonel hem de kişisel yaşamda desteklemektir.
Her araç için nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır. Ancak,
deneyimlerinize ve grubunuzun/danışanınızın ihtiyaçlarına göre
bunları kısmen değiştirmekte veya basitleştirmekte özgürsünüz.

TEORIK ARKA PLAN
1. Kültürü tanımlama girişimi
Akademik disiplinlerde birçok farklı kültür tanımı vardır; ancak bunlar
her zaman açık ve esnek bir kültürel terime Dayanmamaktadır. Nieke,
onu “yaşam dünyasının kolektif yorumlayıcı kalıplarının bütünü”olarak
tanımlayarak yararlı bir kültür tanımı sunar.
Bu tanım kültürü ya etnik köken, dil ya da ulus kavramıyla sınırlamaz ve
kendisini bir ülkenin sınırlarıyla da sınırlamaz. Aksine, kısmi kültürler,
alt kültürler, çevre veya yaşam dünyası olarak tanımlanabilecek bir ulus
veya bir devlet içinde birçok farklı kültür vardır. Leiprecht, kültürün melez
karakterine dikkat çeker ve şunları belirtir:
“Genel olarak kültürler herhangi bir statik veya homojen varlığı temsil
etmemektedir, ancak bunlar bitmemiş, süreçsel ve heterojendir. Bu nedenle,
bir grubun veya toplumun özel yaşam biçimlerini sınırlayan sınır çizgileri hiç
net değil, daha ziyade dağınık. Kültürler değişime, adaptasyona ve örtüşmeye
izin veren açık sistemlerdir.”
Bu anlamda kültürel kimlik, bireysel ve kolektif olarak tekrar tekrar mücadele
edilmesi gereken yaşam boyu süren bir meydan okuma haline gelir.
„Bireyler kendileriyle ve yaşam koşullarıyla uzlaşırlar, kendilerini ve
başkalarını tekrar tekrar tanımlarlar ve bu şekilde “anlam haritalarını”
ve halihazırda mevcut yaşam koşullarına göre oluşturulmuş kültürel
materyalleri yeniden şekillendirerek kimliklerini yaratırlar.”
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Bu kültür kavramı, insanı aynı zamanda kültürel bir yaratım ve kültürel yaratıcı
olarak görmektedir. Burada kültür, insanların çevrelerinde kendilerini
yönlendirdikleri bir yönelim planı ve bir harita olarak tanımlanmaktadır.
Bu harita ancak dünyanın temel fikirler ve nasıl olması gerektiğini eylem ve
işler için öznitelik, ama biz de anlam içerir değil sadece.
Aşağıda, kültürlerarası eğitim modüllerinin nasıl yürütüleceği konusunda
tavsiyelerde bulunmak amacıyla kültürlerarası eğitim kavramlarına daha
yakından bakılmaktadır.

2. Güncel tartışmada kültürlerarası eğitimler
Artan küreselleşme insanlar üzerinde etkili olmakta ve bireylerin artan
karmaşıklığına ve çeşitliliğine yansımaktadır. Geleneksel kültürlerarası
eğitimler, kültürlerarası karşılaşmalarda bir güvenlik duygusu kazandırmayı
amaçladıkları için uzun zamandır bu değişimin gereklerini karşılamamıştır.
Kültürlerarası yeterlilikler çatışma durumlarını çözen “tedavi” dir. Bu
yeterlilikler, kültürün teorik bilgisini ve kültürel farklılıkların öğretimini
içerir. Çoğu zaman, Hall, Hofstede, Trompenaars ve Thomas‘ın modelleri
burada kullanılır ve bunların hepsi üç temel varsayıma Dayanır. Kültürler
birbirinden açıkça ayırt edilebilir, bir soğanın yapısını gösterir ve bu nedenle
onları özünde değiştirmek zordur.
Burada, ortak teori modellerinin temelinin, bölümün başında da belirtildiği
gibi, dünyadaki değişimleri ve toplum üzerindeki etkiyi dikkate almayan eski
bir kültür kavramı olduğu anlaşılmaktadır. Leiprecht (2004) de bu modelleri
burada karmaşık konuların sadeleştirilmesi olarak eleştirmektedir. Ayrıca,
bilgi edinme yoluyla “başkalarına” karşı önyargıları ortadan kaldırma fikrini
sorunlu olarak görür. Burada sorgulanan kişinin kendi algı ve düşünce yapısı
değil, başkalarının” ötekiliği “ dir. Kültürel davranış biçimleri her zaman sosyal
bağlamlarında analiz edilmelidir. Öte yandan kültürlerarası ya da melezlik
gibi kavramlar kültürleri ancak “öteki”ile karşılaşma ve karışma yoluyla ortaya
çıkabilecek bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu kavramlar yapılandırmacı
bir kültür kavramına dayanır. İkincisi söz konusu olduğunda, birden fazla
bağlılığa (örneğin ulus, bölge, din, iş, şehir, kırsal alanlar, sosyal sınıf, alt kültür
vb.) Atıfta bulunulur.) kültürlerarası kavramlara yansıtılmalıdır.
Burada, kültürün dinamik ve değişken olduğu varsayımı varsa, kültürler
arası durumlarda görünür bir güvenlik sağlamanın ne kadar mümkün
olduğu ve/veya ne kadar mantıklı olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Gerekli
olan, bu durumda daha ziyade “yetkinliğe sahip olmama yetkinliği” dir; ya da
belki de bilgi eksikliği, başarılı bir eylemde bulunmak için yapıcı bir an olarak
tanımlanabilir. Mecheril’e göre, eğitimlerle sahte pas veya güvensizliklerden
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kaçınılamaz. Friedmann ve Berthoin Antal bir adım daha ileri giderek “utanç
verici anlarda “ muazzam öğrenme potansiyeli görüyorlar. “Müzakere
gerçekliği” yaklaşımına dayanarak, kültürlerarası etkileşimlere başarılı bir
şekilde hakim olmak için çeşitli eylem stratejileri gereklidir. Bu, diğerinin
kültürel özellikleri hakkında belirli bir duyarlılık ve bilgi gerektirir; bu,
aktif kültürel kendini yansıtma ve başkalarıyla etkileşime girme yeteneği
anlamına gelir. Dahası, yeni yollar keşfetmek ve farklı gözlerle şeyleri
görmek ve kişinin kendi görme biçimini sürekli sorgulamak cesaret ister.

3. Eylem önerisi
Yukarıdaki teorik tartışmadan elde edilen bir sonuç olarak, kültürlerarası
eğitimlerin tasarımında temelin, artan küreselleşme süreçlerini, bireylerin
karmaşıklığını ve çoklu bağlılıklarını dikkate alan açık, dinamik ve esnek bir
kültür kavramı olması önemlidir. Bu nedenle, kültürlerarası etkileşimde
güvenliği sağlamak için kültürlerarası eğitimin genel amacı olmamalı, daha
ziyade kültürel eylemleri anlama ve yorumlamayı ve kişinin kendi kültürel
bağlılığına ilişkin farkındalık yaratmayı mümkün kılan teknikler (gözlem)
edinmelidir. “Değerler” ve “stereotipler” e ek olarak,” güç ve güç asimetrileri
“ konusu kültürlerarası eğitimler için bir başka önemli modüldür. Zaman ve
tekrar, sadece Avrupa’daki ana akım toplumdan ayrımcılık ve ırkçılık yaşayan
diğer kültürel alanlardan insanlar. Burada farklı güç boyutlarına yönelik bazı
farkındalıklar geliştirilmelidir.
Kültürlerarası Duyarlılığın Gelişim Modeli ile ilgili hedef kitleye göre yeterli
yöntemler seçilebilir. Bennett’in teorisinin temeli, bireyin gerçekliğini
oluşturma ve yorumlama konusundaki öznel deneyimidir. Model
Etnosentrizm ve Etnorelativizme ayrılmıştır.

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.

52

İleri düzey eğitimler için basmakalıp, güç ve ırkçılıkla da ilgilenilmesi tavsiye edilir.
Öneminin farkında olsak da, bu Müfredatta belirtilen konular ele alınamaz.

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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