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Önsöz 

Özel gereksinimli bireylerden bahsedildiğinde hala pek çok kişi topluma uyum sağlayamayan, her konuda 

bakıma muhtaç olan, tek başına herhangi bir şey yapamayan, çevresinde olan biteni anlamayan, hayat 

boyu birinin koruması altında yaşaması gereken, hangi yaşta olursa olsun hep çocuk gibi kalan bireyler 

düşünmektedir. Bu düşünce yapısı sosyal programlara da yansımakta, zaman zaman verilen hizmetlerin 

sadece bakım ihtiyacı karşılamak şeklinde yapılandırılmasına, yardımların muhtaçlık anlayışı çerçevesinde 

sıkışıp kalmasına, insanlık onurunun hiçe sayılmasına sebep olmaktadır. Hâlbuki günümüzde özel 

gereksinimli bireylerle yapılan eğitim çalışmalarının sonuçları hızla bu görüşleri ve yapıların dayanaklarını 

çürütmekte ve bu tarz uygulamaların bireye fayda sağlamaktan çok onun bağımlılığını arttıran, toplumdan 

soyutlayan ve sonuçta bireye zarar veren yaklaşımlar olduğunu göstermektedir. Bu sebeple hayat boyu 

öğrenme anlayışı içerisinde sadece özel gereksinimli bireylerin değil, bu bireylerle ortak bir çevreyi 

paylaşan toplumunda eğitilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Engelli bireyler herkes gibi hayatları ile ilgili hayaller kurarlar. Evlenmek, kendilerine ait bir eve sahip 

olmak, çalışmak gibi geleceğe yönelik planlar yaparlar. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için herkes gibi 

motivasyon, azim, yeterlilik ve fırsatlara ihtiyaçları vardır. Ayrıca, çevrelerindeki insanlara, ebeveynlere, 

destek kişilerine, öğretmenlere, eğitmenlere, iş koçlarına, gönüllülere vb. destek kişilerine de ihtiyaç 

duyabilirler. Bu kişiler onların bağımsız olarak çalışmalarına ve özgüvenlerini güçlendirmelerine yardımcı 

olmalı, hayallerini ve hırslarını daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmalarına yardım yardım ederek 

gelişim imkânı sağlamalıdırlar. Gelişim, kişiye güvendiğimizi göstererek rehberlik yaptığımızda, öğrenmek 

istenilen şeye uygun öğrenme şeklini kullandığımızda ve kişisel gelişimi ilk başa koyduğumuzda 

mümkündür. Çünkü bu kişinin kendine güvenmesini teşvik eder. 

DSSosyal (DSLeisure) bu yaklaşımla, öncelikli olarak özel gereksinimli bireylerin serbest zamanlarında 

yapmak istedikleri etkinlikleri nasıl planlayacakları konusunda bireyin kendisi, ailesi ve eğitmenlerinin 

eğitimine odaklanmaktadır. Ama bir başka amacı da bu kişiler vasıtası ile toplumdaki yanlış inanışları 

değiştirmektir. Çünkü topluma bu noktada rehberlik edecek kişiler özel gelişim gösteren birey, ailesi ve 

eğitmenleridir. Toplum ancak özel gereksinimli bireylerle bir arada yaşayıp, aynı ortamları paylaşıp, aynı 

sosyal hayatın içerisindeki etkinliklerde bir araya geldikçe onların kapasitelerini görebilir ve doğru bir 

rehberlik sonucu onlarla doğru iletişim kurma becerilerini geliştirebilir.  
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1.1 Eğitim Programı 

Nedir ve kim için hazırlandı? 

Bu program sayesinde özel gereksinimli bireyler çeşitli serbest zaman (Serbest zaman) aktivitelerine 

katılmak için eğitim alacak ve bu eğitim programı ile kendi serbest zaman planlarını yapabilecekler. Bu 

eğitim özel gereksinimli bireylerin çevrelerindeki kişilerin yardımı ile veya yardım almadan serbest zaman 

aktivitesi yapabilmelerine yöneliktir ve eğitim, eğitmenler veya destek kişileri tarafından verilir.  

 Eğitim 5 dersten oluşur.  

 Bir eğitim grubuna 9-10 kişiye kadar katılabilir.  

 Ancak akran birlikteliği önemli olduğundan grupların 2-3 kişiden az olmaması önerilir.  

 Her 3 kişiye 1 eğitmen eşlik eder. Yani mesela 6 kişilik bir sınıfta 2 eğitmen olur ve sınıf 3’er kişilik 

gruplara ayrıldığında her biri bir gruba eşlik eder.  

 Gruplara özel gereksinimli olmayan bireyler de model olmaları açısından dâhil edilebilir. 

 

Eğitimin içeriği 

Vereceğiniz eğitimin ana başlıkları şunlardır: 

Serbest zaman nedir?   1 ders 

Hangi seçenekler var?  

Hangisi ilgimi çekiyor?  

Kişiye özel serbest zaman planı ve hareket planını 

yapmak 

2 ders 

Kişiye özel zaman planını ve hareket planını sunmak 1 ders 

Uygulamalı dersler 1 ders 

Canlandırma (Rol yapma)  

  

Derslerin işleniş şekli 

Her ders için aynı, hatırlaması kolay bir ders planınız vardır ve bu planın adımları şunlardır: 

1. İlk olarak bir önceki derste yapılanlar hatırlanır 

2. Yeni derste ne yapılacağı anlatılır  

3. Yeni ders işlenir  
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4. Öğrendiklerimiz değerlendirilir ve tekrar edilir (Ne öğrendik?) 

5. Bir sonraki ders hakkında bilgi verilir 

 

Dersi işlerken dikkat etmeniz gereken önemli olan noktalar şunlardır: 

1. Basit bir dil kullanın 

2. Tekrarlar yapın 

3. Uygulama yapın 

4. Katılımcılara bildikleri veya yapabildikleri kısımlar için görevler verin 

5. Katılımcıların bilgilerini ve tecrübelerini paylaşmasını teşvik edin 

6. Katılımcılardan diğerlerine yardım etmesini isteyin 

 

Programın temeli ve vizyonu 

Bu eğitim programı The Self-Determination Theory (Öz-belirleme Teorisi)1 ve Person Centered Planning 

Form (Birey Merkezli Planlama)2 temel alınarak oluşturulmuştur.  

Program içerisinde bütünleştirme hedefli aktiviteler kullanılmaktadır. Bu katılımcıların herkesin yaptığı 

serbest zaman etkinliklerini yapması demektir. 

 

Eğitim aşağıdaki gruplar için hazırlanmıştır: 

1. Özel gereksinimli bireyler 

2. Eğitmenler 

3. Özel gereksinimli bireylerle ilgilenen engelli olmayan kişiler 

Kendini yönetebilme hayat kalitesi için çok önemlidir. Özel gereksinimli bireylere de kendini profesyonel ve 

kişisel olarak geliştirme fırsatları verilmelidir.  

Bu konular Birleşmiş Milletlerin ana temaları olan Bağımsız Yaşam ve Tam Katılım temalarıyla da 

örtüşmektedir. 

 

 

                                                 
1 Öz-belirleme (self-determination), davranışların dış etkenlerden (toplum normlarından, grup baskısından vb..) çok, bireyin kendi kişisel 

inançlarıyla ve değer yargılarıyla belirlenmesi, kararlarını kendi başına vermesi olarak tanımlanmaktadır(Budak, 2000). Diğer bir değişle, bireylerin 
kendi davranışlarını başlatmalarında ve düzenlenmelerinde seçim duygusunu yaşamalarıdır(Deci, Connell ve Ryan, 1989) 
2 Birey merkezli yaklaşım, varoluşçu-hümanist yaklaşımlar arasında yer alan, insanın doğasını iyimser değerlendiren bir kuramdır. Hedefi bireyin 

yüksek düzeyde bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlamaktır (Söylev, 2014) 
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Bağımsız Yaşam 

Yıllarca özel gereksinimli insanların kendileri için kararlar alamayacakları düşünüldü ve onların yerine 

sistem, ailesi veya bakıcıları tarafından kararlar verildi. Bugün artık kendi hayatı üzerinde bir etkiye sahip 

olmayan kişilerin büyüyemeyeceklerini, fırsatlar sunulduğunda ise yaşlarına uygun roller 

kazanabileceklerini biliyoruz. Büyüyebilmek ve özgüven kazanmak için ne yapabileceğinizi ve ne istediğinizi 

güvenli yollar ile keşfedebiliyor olmanız gerekir.  

Kişisel ve Mesleki Gelişim 

Özel gereksinimli bir birey gelişme kapasitesine sahiptir, gelişmeye zorlanmalı ve bu konuda teşvik 

edilmelidir. Bu adımları gerçekleştirmek için o da herkes gibi farklı yoğunlukta eğitim ve danışmanlık 

ihtiyacı duyar. Günlük aktiviteler, çalışma ve yaratıcı etkinlikler bireylere gelişim için sunulan önemli 

fırsatlardır. Bunlar bağımsızlığı ve öz farkındalığı desteklemek için kullanılır. 

Özel Gereksinimli Bireylere Yaklaşım Vizyonu 

Etkinlikler ve bütünleştirme üzerine odaklanmasına ek olarak DSSosyal (DSLeisure) programı için aşağıdaki 

adımlar çok önemlidir:  

1. Sorun: Bireyin dilekleri ve ihtiyaçları nedir?  

2. Bireyselleştirin: Herkes farklıdır. Birey için yaratıcı çözümler bulunmalıdır. Bu, eğitim programımızın 

temelini oluşturan iki temel yöntemden biridir.  

3. Kendi yönünü bulmasına destek olun: Büyüme deneyimi, kendi kendini yönlendirmek ve ilişkiler 

kurmak öz gelişimin temelidir. Yani kişiden yaşına uygun davranışları göstermesini beklemek, 

sorumluluk vermek, kendi seçimlerini yapabilmesine izin vermek ve ilişkiler kurmasını desteklemek 

gelişim için gereklidir.  

4. Ağ kurun: Kişinin çevresinde iyi bir aile, komşu, arkadaş ağı olması daha fazla bütünleşme ve fırsat 

yaratır. 

5. Diyaloğu kullanın: Bu çalışma şekli öz farkındalığı yükseltir ve herkesin birbirinden öğrenmesini sağlar. 

Bu konuya ayrıntılı olarak aşağıda değineceğiz. Bu, eğitim programımızın temelini oluşturan iki temel 

yöntemden biridir.   
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1.2 Kişisel Gelişim ve Özel Gereksinimli Bireyler  

Özel gereksinimli bireyler kişisel gelişim gösterebilir ve buna teşvik edilmelidir.  

Öz farkındalığı arttırmak  

Ben Kimim? Hangi etkinlikler bana uygun? Ne seviyorum? Etrafımda kimlerin olmasından hoşlanıyorum?  

Ne istemiyorum? Televizyonu sevdiğim için mi yoksa yapacak daha iyi bir şeyim olmadığı için mi izliyorum? 

Alternatifler neler? gibi katılımcının kendini tanımasını sağlayacak sorulara yanıt bulması teşvik edilmelidir. 

Bağımsızlığı Arttırmak 

İnisiyatif kullanmak, yaratıcılık ve çözüm üretme gibi kişiyi günlük yaşam içerisinde bağımsız kılan 

becerilerin geliştirilmesi için çalışılmalıdır. 

Sosyal Becerileri Geliştirmek 

Sunum yapmak, yardım istemek, sosyal ilişkilerde aktif olmak, engelli olan veya olmayan kişilerle iletişim 

kurmak gibi becerilerin gelişimi konusunda çalışılmalıdır. 

Kendi Seçimlerimizi Yapabilmek 

Kendi seçimlerimizi yapmak kendimizi yönetebilmemizin ilk adımıdır. Her bireyin refahı için bağımsızlık, 

bağımsızlık için de kendi seçimini yapabilme fırsatı önemlidir. Özel gereksinimli bireyler de kendi 

seçimlerini yapabilirler. Unutmayın gerçek motivasyonu kendi seçimlerimizi yaparak yaratırız ve gerçek 

motivasyon her zaman daha iyi öğretim sonuçları ortaya çıkarır.  

Bakım hizmetleri servisleri sıklıkla sistemi düşünür. Mesela sistem merkezli yaklaşımda “Eğitmen perşembe 

günü gelecek ve hep beraber el işi yapacağız” denir. Peki, perşembe günü herkes için iyi bir gün müdür? 

Herkes el işi yapmaktan hoşlanıyor mu? dikkate alınmaz. Sistem merkezli düşünürken bir kişiye “Yaşadığın 

ortamdaki ev arkadaşın aynı zamanda arkadaşın da” diyebiliriz. Peki, bu gerçekten doğru mudur? Fırsat 

verildiğinde bu kişi çevresinde nasıl insanlar olmasını sağlar?  

Bu yüzden sistem merkezli yaklaşımdan, birey merkezli yaklaşıma geçmek önemlidir. Sistem merkezli 

yaklaşım herkesin ihtiyaçlarını, zevklerini ve tercihlerini aynı kabul eder veya aynı programa herkesin 

uymasını ister. Birey merkezli yaklaşım bireyselleştirilmiş hizmetler demektir. Bireyselleştirme ise 

çoğunlukla daha fazla yaratıcılık ve farklı bir yaklaşım gerektirir. 
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Bağ Kurmak ve Değer Verilmek  

Bağ kurmak ve değer verilmek herkes için önemlidir. Bu sebeple, bu eğitimde kişilerin karşılıklı paylaşımına 

çok dikkat ediyor, katılımcıları aynı görüşte olan kişileri bulmaları için cesaretlendiriyor, tecrübesi veya 

uzmanlığı olan katılımcılara eğitimde rol veriyoruz. Çünkü sadece bakım ve rehberlik almayıp başkalarına 

bakım ve rehberlik yapabildiğiniz hissi sizi büyütür. Bir başka deyişle her zaman yardım edilen değil yardım 

da edebilen olmak önemlidir. Kişi üretken bir birey olmanın gururunu yaşar. Bu da kişiye özgüven, 

sorumluluk ve mutluluk verir. 

Bu yüzden yuvarlak masa toplantıları ve diyaloğu kullanarak katılımcıların birbirleriyle bağ kurmalarına 

imkân tanıyın. Ayrıca etkinlikler sırasında “Bilgisayar kullanabilen biri var mı? Güzel çizim veya sunum 

yapabilen var mı? Spor salonu deneyimi olan var mı?” gibi konuya uygun sorularla katılımcıların 

katkısından faydalanın. 

 

1.3 Eğitimin Amaçları  

Bu eğitim özel gereksinimli bireylerin serbest zaman aktiviteleri yaparken öz yönetimlerini güçlendirmek ve 

desteklemek için yazılmıştır. 

Eğitim, 5 dersten oluşur ve gruba bağlı olarak her ders 60 ila 120 dakika arası sürer.  

 

Aşağıdaki yeterlilikler üzerine çalışılmaktadır: 

1. Öz farkındalık 

2. Sosyal beceriler 

3. Kendine güven 

4. Yaratıcılık ve çözüm gücü 

5. Sunum becerileri 

6. Yardım istemek ve çevresinden faydalanmak 

7. Nasıl seçim yapacağını öğrenmek 

8. İletişim 

9. Oryantasyon  

 

Eğitimlerde farklı öğrenme araçları ve farklı iletişim becerileri kullanılmaktadır. 
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Çalışma yöntemleri 

Down sendromlu kişiler ve özel gereksinimli bireyler için kullanabileceğiniz en iyi çalışma yöntemleri 

araştırma ve oyun üzerine kurulu çalışma yöntemleridir. Çoğunlukla hatırlama üzerine odaklanan çalışma 

yöntemleri bu hedef gruplar için daha az uygundur, çünkü özel gereksinimli bireyler ağırlıklı olarak yaparak 

ve deneyimleyerek öğrenirler.  

Katılımcılar eğitimde neler yapacak, hangi materyaller kullanılacak (Burada anlatılanlar ile ilgili detayları 

“Ekler” bölümünde bulabilirsiniz):  

 

Bireyselleştirilmiş serbest zaman planı oluşturma 

Bireyselleştirilmiş serbest zaman planı yaparken, katılımcı serbest zamanında ne yapmak istediğini, kime 

ihtiyacı olduğunu, bu planı uygulamak için hangi adımlara ihtiyacı olduğunu, ne kadar paraya ihtiyacı 

olduğunu planlar. Bunlara karar verdikten sonra bu planı eyleme dönüştürür. Canlandırma (Rol yapma) 

yöntemi ile denemeler yaparak planını faaliyete geçirmeye kendini hazırlar. Mesela; 

- Bir randevu alma 

- Arkadaşlarını davet etme 

- Yardım isteme 

- Bilet alma gibi. 

 

Bireyselleştirilmiş serbest zaman planı sunma 

Katılımcı eylem planını sunarken, planı nasıl yaptığı ve bunu gerçekleştirmek için nelere ihtiyacı olduğunu 

anlatır. Sunum bir poster, bir PowerPoint sunumu, bir şarkı, bir şiir ya da bir rap parçası vb. Katılımcının 

istediği şekilde hazırlanabilir ve gruba ya da davet edilen insanlara sunulur. 

 

Yuvarlak masa tartışmaları 

Yuvarlak masa tartışmaları katılımcıların daire şeklinde oturdukları düzendeki toplantılardır. Burada 

katılımcıların fiziksel olarak bir masa etrafında olmalarına gerek yoktur. Sandalyeleri daire şeklinde 

yerleştirerek de olur. 

Daire şeklinde oturularak yapılan tartışma oturumu her ders için iyi bir başlangıçtır. Bu çalışma, birlikte 

yapmak, birlikte öğrenmek, birlikte yaşamak, planlar yapmak ve birlikte iyi bir çalışma atmosferi yaratmak 
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Dikkat! 
 
İyi bir diyalog için zaman 
ayırmalısın. 
 
Herkesin kendi görüşü vardır. 
 
Katılımcı ol. 
 
Katılımcılara özgürce konuşma 
veya konuşmama hakkı tanı.  
 
Güven hissetmek önemlidir. 
 
Dinleyerek de öğrenirsin.  

için yapılır. Sohbetler insanların iletişim kurma ihtiyacını canlandırır. İyi dil becerileri, bizleri “olgun” ve 

bağımsız kılar. 

Daire düzeni bilinçli olarak seçilmiştir. Bu şekilde herkes birbirine bakabilir, birbirine odaklanabilir ve 

arkaya dönüp konuşmaz. Ayrıca bu düzen fikir alışverişi için serbest bir ortam, tam katılım ve eşitlik 

deneyimi için fırsatlar sağlar.                                                                                                                                                            

Hikâyesini anlatacak kişinin konuşabilmesini garanti altına almak için konuşma çubuğu kullanılır. Çubuk 

kimde ise konuşma sırası onda demektir. Çubuğu tutan kişinin sıradaki hikâyeyi anlatacak kişi olduğundan 

emin olunmalıdır.3 Eğitmen de konuşmak için çubuğu kullanmak zorundadır. 

 

Diyalog 

Diyalog, bir konu hakkında iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan bir sohbettir. Kendi adınıza konuşur ve 

karşınızdaki kişiyi dikkatle dinlersiniz. Amaç karşındakini ikna etmek değil farklı bakış açılarını ve 

deneyimleri paylaşmaktır.  

Diyalog boyunca katılımcılar eşittir. Herkes sohbette yer alır. 

Kendilerinden bahsederler ve karşılarındaki kişiyi dinlerler. Özel 

gereksinimli birey, eğitmen veya ebeveyn olmanız bunu değiştirmez. 

Dikkatli dinleyebilmek için yargılarınızı bir kenara bırakmanız önemlidir. 

Bir kişinin bir şeyi sizden farklı bulmasında ve görmesinde bir sakınca 

yoktur. Bu farklı görüşlere izin verilir ve sizin bakış açınızın yanında bu 

görüşler de var olabilir. 

Değiş tokuş yaparak bir konuyu, kendinizin bu konuya nasıl baktığını ve 

diğerlerinin görüşlerini öğrenirsiniz. Katılımcılar kendi bakış açılarını 

paylaştığı için bütünün tam bir resmi ortaya çıkar, yani gerçekler ortaya 

dökülür. Kişisel değiş tokuşlar grup içinde karşılıklı bir bağ yaratır. 

Katılımcılar ve eğitmenler çember şeklinde oturur ve tüm deneyimlerini 

paylaşırlar. Herkes fikrini savunur. Herkesten diğer kişileri dikkatle dinlemesi istenir.   

 

 

 

                                                 
3
 www.freinet.nl sayfasından daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 

http://www.freinet.nl/
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Oyunlar 

Sizin için aşağıdaki oyunları seçtik. Bunlar ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ekler kısmında bulabilirsiniz. 

 Canlandırma (Rol yapma): Denemeler yaprak gerçekleştirilecek serbest zaman etkinliklerini 

deneyimlemek. 

 Tarafını seç: Hareketli bir etkinlikle bir önceki dersi gözden geçirmek. 

 Para oyunu: Parayı ve kullanımını öğrenmek. 

 Hafıza etkinliği: Serbest zaman etkinliği görsellerini kullanarak 2 aynı kartı bulmak ve para 

görsellerini kullanarak 2 aynı kartı bulmak. 

 

Yaparak öğrenme etkinlikleri ve egzersizler  

Bu 5 derslik eğitimde, özel gereksinimli bireyler serbest zaman etkinliği yapmayı öğrenirler. 

Nasıl seçim yapacaklarını, bu etkinliği gerçekleştirmek için çevrelerinden kime ihtiyaç duyacaklarını ve bu 

planı gerçekleştirmek için hangi adımlara ihtiyaç duyacaklarını öğrenirler. Ayrıca bu etkinliği yapabilmek 

için para, ulaşım, davet etmek, rezervasyon yapmak gibi başka nelere gerek olduğunu öğrenirler.  

 

Eğitim materyalleri 

Bu eğitimi sağlamak için, aşağıdaki materyallerin olması gerekir: 

 Bilgisayar 

 Projektör 

 PowerPoint sunumu 

 Serbest zaman etkinlikleri çalışma kitabı 

 Her katılımcı için çalışma kitabı  *Ek 3.9’da bulunabilir+ 

 Hafıza oyunu  *Ek 3.4’te bulunabilir+ 

 Konuşma kartları *Ek 3.6’da bulunabilir] 

 Yazma, çizme ve el işi materyalleri 

 Canlandırma (Rol yapma) kartları 

 Para oyunu (Ek 3.8) 

 İp ya da bant  *Tarafını seç oyunu için kullanılır.] 

 Doğru ve Yanlış cevap kutuları 

 Konuşma çubuğu  *Grup tartışmaları içindir. Böylece kimin konuştuğu görülür.+ 
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Gerektiğinde materyalleri katılımcının dili, kültürel farklılıkları ve seviyesine göre adapte etmeyi 

unutmayın: 

 PowerPoint sunumu 

 Çalışma kitapları 

 Hafıza oyunu 

 Konuşma kartları 

 Canlandırma (Rol yapma) kartları 

 Konuşma çubuğu (Mesela bazen bir top kullanmak daha rahat olabilir) 

 

1.4 Eğitim Öncesi Genel Hazırlık 

Ders kutusu yapmak 

Tüm eğitim materyallerin toplandığı bir ders kutusu oluşturulmalıdır. Ders kutusu oluşturmak eğitim 

esnasında materyalleri düzenlemekle uğraşılmasını, karmaşayı, atlamaları ve katılımcıların dikkatinin 

dağılmasını önler. Kutunun içinde eğitim için gerekli aşağıdaki materyaller olabilir: 

 

• Hafıza oyunu 

• Konuşma çubuğu 

• Konuşma kartları 

• Canlandırma kartları 

• Para oyunu 

• Bant veya ip 

• Yazım, çizim ve el işi malzemeleri 

• Çalışma kitabı fotokopisi gibi  
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Dikkat! 
 
Takip soruları sorun. 
 
Eğer geçmişte pek çok kararı 
sizin yerinize başkaları 
vermişse, kendinizi 
anlatmakta zorlanırsınız. Bu 
yüzden soruları tekrar edin ve 
sabırla bekleyin.  
 
Eğer ihtiyaç varsa, soruyu 
yanıtlamak için yardım isteyin.  
 
Öz kontrolü geliştirmek zaman 
alır. 

Eğitmenin yapması gereken ek hazırlıklar 

Eğitmenin şu bilgi ve becerilere sahip olması gerekir: 

 Özel gereksinimli bireylerle çalışma tecrübesine sahip olmak, 

 The Self-Determination Theory (Öz-belirleme Teorisi) ve 

Person Centered Planning Form (Birey Merkezli Planlama) 

hakkında vizyon ve deneyim sahibi olmak, 

 Diyalog prensiplerini bilmek, 

 Bir grup ile Diyaloğa rehberlik etme becerisine sahip olmak. 

Eğitmen grubun yapısını öğrenmeli:  

Eğitmen önceden grup hakkında şu konularda bilgi sahibi olmalıdır: 

• Katılımcıların seviyeleri nedir? 

• Katılımcılar hakkında bilmeye değer önemli bilgiler nelerdir? 

o Fiziksel yardıma ihtiyacı olan var mı? 

o Anlaması zor bir davranışı olan var mı? 

o Bir katılımcı için dersi daha erişilebilir yapmak gerekli mi? Bunun için hangi araçlar gerekir? 

- Çevirmene gerek var mı? 

- Adapte edilmiş tuvalete ihtiyaç var mı? gibi 

•Katılımcılara rehberlik edecek yeterli kadar kişi olmasını sağlayın.  

Katılımcılar hazırlıklı olmalı: 

Katılımcıların eğitimlere hazırlıklı olarak katılmasını sağlayın. Katılımcıları önceden şu konularda haberdar 

edin: 

• Nereye gidiyorlar? 

• Niçin? 

• Kiminle? 

• Ne yapacaklar? 

Ebeveynler ve Destek kişileri dâhil edilmeli: 

Önceden katılımcıların ebeveynlerine/destek kişilerine çalışma kitabını mail atın. Böylece ne yapılacağı 

hakkında bir fikir edinebilirler. Ebeveynlerden/destek kişilerinden katılımcılara bu eğitimden ne 

beklediklerini sormalarını ve onlarla eğitim süresince neler tecrübe ettiklerini konuşmalarını isteyin. 

Böylece öğrenilen konular tekrar edilir ve katılımcıların günlük hayatlarının içine gömülmüş olur. 
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BÖLÜM 2 

Dersler 
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Ders 1: Serbest Zaman Nedir? 

Özet 

Bu derste katılımcılara eğitim tanıtılır. Katılımcılar serbest zamanın ne olduğunu ve serbest zamanda 

yapılacak neler olduğunu öğrenir. Hangi etkinliğin kendilerine çekici geldiği, hangilerinin gelmediğini 

düşünmeleri istenir. Bu ilk adımdır. Eğitimin devamında bu konu ayrıca detaylandırılacaktır. Katılımcılarla 

hafıza oyunu oynanır. 

Hazırlık 

Ders Süresi 

Yaklaşık 60 - 120 dakika 

Gerekli materyaller 

Bu ders için gerekli materyaller: 

• Bilgisayar & projektör 

• Serbest zaman etkinlikleri için PowerPoint sunumu 

• Hafıza oyunu: Ek 3.4 

• Her katılımcı için çalışma kitabı sayfa 2 ve 3 : Ek 3.9 

• Konuşma çubuğu 

Eğitmenin yapması gereken ek hazırlıklar 

Bu ders için eğitmenin hafıza oyununun farklı çeşitlerini hazırlaması önerilir (bakınız ek 3.4) ve bu oyunu 

farklı seviyedeki katılımcılara göre de uyarlayabilir. 

Dersin yapısı 

55 dakika: 

Yuvarlak masa oturumundaki tüm katılımcılar serbest zaman etkinlikleri hakkında konuşur. Serbest zaman 

etkinlikleri nedir, ne zaman yapılır, neden yaparsın gibi sorular yanıtlanır. Konuşan katılımcı herkesin 

sıranın onda olduğunu görmesi için eline konuşma çubuğunu alır. Konuşması bittiğinde çubuğu cevap 

vermek veya bir şeyler söylemek isteyen katılımcıya verir. 

Bir PowerPoint sunumu yardımıyla katılımcılara serbest zamanda yapılabilecek etkinlik çeşitleri gösterilir.  
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Çalışma 1 - Çalışma Kitabı 
 
Hedef: Neyin mümkün olduğunu anlamak, 
seçmeyi öğrenmek. 

Katılımcılar görsellerin ne anlama geldiğini söyler ve o etkinlikle ilgili varsa bildiği şeylerden bahseder. 

Örneğin bu etkinliği yapmak eğlenceli midir? Neden eğlencelidir? Tekrar yapmayı istiyor mu? Gibi 

konulardan bahseder. 

Daha sonra en fazla 3 katılımcı ve bir eğitmenden oluşan takımlar halinde hafıza kartı etkinliği yapılır. 

Etkinliğin sonunda herkes yapmak istediği 3 etkinliğin kartını seçer. 

15 dakika: Ara, içecek ve meyve 

20 dakika: 

Yine çember şeklinde otururken konuşma çubuğunun yardımı ile katılımcılar seçimlerini açıklarlar ve 

birbirlerine sorular sorarlar (Bu tüm grup ile veya küçük gruplara ayrılarak yapılabilir. Bu karar grubun 

sayısına göre verilir. Eğer ondan daha fazla sayıda katılımcı varsa grup tartışması için grubu küçültmek 

tercih edilir.) 

Herkes elinde konuşma çubuğunu tutan kişiyi dinler ve sırayla sorular sorulur ya da ipuçları verilir. 

30 dakika: 

Yuvarlak masa tartışmasından sonra herkes çalışma kitabını alır ve kitabın 2.  ve 3. sayfalarındaki serbest 

zamanını nasıl harcayacağı ile ilgili çalışmayı yapar. 

Bu dersin sonunda, diyalog yöntemiyle küçük gruplara ayrılarak ne yaptık ve ne yapacağız konuları 

konuşulur:  

 Bugün ne yaptın?  

 Hangi seçimleri yaptın?  

 Bunları çalışma kitabına yazdın mı?  

 Eğitim nasıl buldun?  

 Ne öğrendin? 

Bir sonraki sefer bu konular üzerinde çalışacağız ve sonra kendi planınızı yapacaksınız. Bu konuları düşün; 

 Sen kimsin? 

 Şu an ne yapıyorsun? 

  Haftalık programın nasıl?  
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DERS 2:  

Bireyselleştirilmiş Serbest Zaman Planı Yapmak 

Özet 

Bireyselleştirilmiş serbest zaman planı oluşturmak için katılımcılar çalışma kitabının yardımıyla, seçtikleri 

bir etkinlikle ilgili, o etkinliği gerçekleştirmek için neleri düşünmeleri gerektiği konusunda çalışır.  

Hazırlık 

Ders süresi:  

60 ila 120 dakika 

Gerekli materyaller 

 Her katılımcı için çalışma kitabının 4 ila 8 arası sayfaları: Ek 3.9 

 Çizim, el işi ve yazım araçları 

 Konuşma çubuğu 

 PowerPoint çalışma kitabı 

 Bilgisayar, projektör 

Eğitmenin yapması gereken ek hazırlıklar 

Eğitmen, çalışma kitabındaki “serbest zaman planı yapmak” konusunun nasıl yapıldığını öğrenir ve 

katılımcılara PowerPoint sunumu ile açıklar. 

Dersin yapısı 

20 dakika:  

Bir önceki derste neler yapıldığını bir katılımcının anlatmasına izin verilir. Eğitmen gerektiğinde;  

 Başka neler yaptık? Kim söyleyebilir?  

 Sen neyi seçmiştin? Daha başka seçtiklerin var mı? 

 gibi sorularla eksik kalan yerlerin tamamlanmasını sağlar. 

Günün dersine girişte eğitmen o gün neler yapılacağını anlatır. 
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Çalışma 2 – Çalışma Kitabı 
 
Hedef: Öz-farkındalığı arttırmak. 

Çalışma 3 – Çalışma Kitabı 
 
Hedef: Serbest zaman etkinlikleri için uygun zamanı olup 
olmadığını anlayabilmek. 
Soru: Katılımcı haftalık programından memnun mu? Çok 
mu dolu veya çok mu boş? 

Çalışma 5 – Çalışma Kitabı 
 
Hedef: Katılımcının çevresindeki kişileri (kişi ağını) ve 
hangilerinden yardım almaktan hoşlanıyor fark etmesi.  
Not: Eğer hep aynı, bilinen kişilerden bahsediyorsa, belki 
eklemesi için yeni kişiler bulunabilir.  

Çalışma 4- Çalışma Kitabı 
 
Hedef: Seçmeyi öğrenmek ve serbest zaman planı yapmak 
için bir etkinlik seçmek. 

 Bugün kendinizi çizeceksiniz ve size uygun olan 

şeyleri göstereceksiniz. İsterseniz çizeceksiniz 

isterseniz yazacaksınız hem yazıp hem çizebilirsiniz.  

 

 Haftalık planınızı yazacaksınız.  

 

 

 

 Serbest zamanlarınızda ne 

yapmaktan hoşlandığınızı 

anlatacaksınız. 

 

 Çevrenizdeki kişilerin bir haritasını 

yapacaksınız. Yani size kimler 

yardım edebilir, kime ihtiyacınız 

var. Hayalinizin gerçekleşmesi için 

hangi adımları atmanız gerekiyor 

bulacaksınız. 

Çalışma kitabındaki görevler PowerPoint yardımıyla gösterilir ve açıklanır. Herkes en fazla 3 kişiden ve bir 

eğitmenden oluşan gruplara ayrılır. 

50 dakika: 

Katılımcılar eğitmen eşliğinde çalışma kitabındaki çalışmaları yaparlar. Eğitmen ihtiyaç oldukça katılımcılara 

rehberlik yapar ve onları motive eder. Burada yine önemli nokta soru sormak ve rehberlik yapmaktır 

(Memnun kaldınız mı? Neden? Başka neler yapabilirsiniz? Bu konuda size kim yardım edebilir? gibi). 

15 dakika: ara; içecek ve meyve 

15 dakika: 

Katılımcılar daire düzeninde oturarak, yaptıkları çalışmaları gösterir ve açıklarlar. Diğerleri ipuçları vererek 

veya başka fikirlerle katkıda bulunarak sunum yapan kişiye karşılık veririler. Büyük veya küçük gruplar 

halinde daire düzeninde oturulmaya grubun kalabalığına bakılarak karar verilir.  

15 dakika: 

Katılımcılar ipuçları aldıkları veya konuşma sırasında yeni bir şeyler öğrendikleri için serbest zaman planları 

ile ilgili değişiklik yapmak isteyebilirler. Onlara bunun için zaman tanınır.  
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Çalışma 6 – Çalışma Kitabı  
 
Hedef: Eylem planını oluşturmayı öğrenmek. 
 
Not: Katılımcıların birlikte düşünmelerini 
sağlayın. 

Bu dersin sonunda, diyalog yöntemiyle küçük gruplara ayrılarak ne yaptık ve ne yapacağız konuları 

konuşulur: 

 Bugün ne yaptın? Hangi seçimleri yaptın? Bunları çalışma kitabına yazdın mı? Eğitim nasıl buldun? 

Ne öğrendin? 

 Bir sonraki sefer hayal ettiğiniz serbest zaman etkinliği planınızı eylem planına dönüştürmek için 

çalışacağız. 

 

DERS 3: Serbest Zaman Planını Eylem Planına 

Dönüştürmek 

Özet 

Bu derste bir etkinliği yapmak için gerekli adımlar düşünülecek. Bireysel serbest zaman planları uygulama 

planına dönüştürülecek. Yani düşünceden uygulamaya gidilecek. 

Hazırlık 

Ders Süresi 

Yaklaşık 60 - 120 dakika 

Gerekli materyaller 

• Her katılımcı için çalışma kitabı: Ek 3.9 

• Çizim, el işi ve yazım araçları 

• Konuşma kartları: Ek 3.6 

• Plandan uygulamaya PowerPoint sunumu sayfası 

• Bilgisayar, projektör 

• İp ya da bant ve “Tarafını Seç” için test soruları: Ek 3.5 

Eğitmenin yapması gereken ek hazırlıklar 

Eğitmen, çalışma kitabında eylem planı yapmanın nasıl çalışıldığını ve “Tarafını Seç” etkinliğinin kurallarını 

öğrenir. 
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Dikkat! 
 
Açık uçlu sorular sorun, soruyu 
olabildiğince az doldurun.  
 
Diğer katılımcıların nasıl 
yaptıklarını paylaşmasını 
sağlayın. Birbirlerinden bu 
şekilde öğrenirler. 

Ders yapısı 

10 dakika: 

Tarafını Seç: Bir ip veya bant ile oda ikiye ayrılır. Çizginin bir tarafı doğru cevap diğer tarafı yanlış cevap 

içindir. Katılımcılar odanın bir yerinde bekler. Soru sorulduğunda herkes en hızlı şekilde seçtikleri cevabın 

tarafına gider. Bu grup olarak da yapılabilir. Grup iki takıma ayrılır, soru sorulduğunda takın olarak karar 

verilir ve takım olarak seçilen cevabın olduğu yere gidilir.  

30 dakika: 

Katılımcılar en fazla 3 kişiden oluşan gruplara ayrılır. Yapılan çalışmalar, hayaller, haftalık program ve 

çevredeki kişiler (iletişim ağı) tartışılır. Konuşma kartları kullanılır. Katılımcılar birbirlerini dinler, geribildirim 

ve ipucu verirler. Bu sohbetten sonra, herkes kendi çalışma kitabında bazı düzenlemeler, değişiklikler 

yapabilir. 

Planı düzenleme: 

15 dakika: 

Eylem planı nasıl yapılır? 

Tüm katılımcılar daire düzeninde oturur. Eğitmen gruba hayal edilen planın nasıl eylem planına dönüşeceği 

açıklar. Burada “plandan uygulamaya” PowerPoint sunumu sayfası kullanılır.  

15 dakika: ara, içecek ve meyve 

50 dakika: 

Dersin başındaki belirlenen aynı küçük gruplarla eylem planları hazırlanır.  

Amaç mümkün olduğu kadar fazla katılımcıdan eylem planı gelmesidir. Gerektiğinde açık uçlu sorular 

sorarak katılımcılara yardım edilir. 

• Nereye gideceksin: Ne yapacağını anladın mı? Hangi film, hangi 

konser, hangi kuaför, hangi restoran vb. 

• Neden gideceksin: Çünkü eğlenceli, birinin doğum günü, bir olay 

kutlanacak.  

• Kimle gideceksin: Arkadaşınla mı, oda arkadaşınla mı? Ailenle mi? 

• Ne zaman gideceksin: Günü kararlaştırdın mı? Hangi gün? Saat 

kaçta? 

• Bunu gerçekleştirmek için kime ihtiyacın var: Ebeveyn, rehber, 

akraba. 

• Nasıl gideceksin: Nasıl gideceğini düşündün mü? Otobüs, tramvay, metro, taksi, kendi aracın gibi. 
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Çalışma 7 – Çalışma Kitabı 
 
Hedef: Katılımcıların halihazırda ne yapabildiklerini ve 
ne bildiklerini keşfetmek, nerde zorlanıldığını görmek, 
birbirinden öğrenmek. 
 
Not: Önce katılımcıların halihazırda ne yapabildiklerini 
ve ne bildiklerini keşfedin. Bu onlara özgüven verir. 
Ardından, zorlandıkları konularda rol yapma yöntemi ile 
pratik yapabilirsiniz. Bunu yaparken yetenekli 
katılımcılara örnek bir rol verin.  

Bu dersin sonunda, diyalog yöntemiyle küçük gruplara ayrılarak ne yaptık ve ne yapacağız konuları 

konuşulur: 

 Bugün ne yaptık? Hangi seçimleri yaptın? Bunları çalışma kitabına yazdın mı? Eğitim nasıl 

buldun? Ne öğrendin? 

 Bir sonraki derste bu konuyu çalışmaya devam edeceğiz, sonra da planlarınızı yine burada 

canlandırma yaparak uygulayacağız (Canlandırma (Rol yapma)). 

 

DERS 4: Canlandırmalarla Denemek 

Özet 

Bu derste, serbest zaman etkinlikleri denemeleri yapılır. Canlandırma (Rol yapma) kartları yardımıyla davet 

etme, telefon görüşmesi yapma, alışveriş yapmak, ödeme yapmak gibi bazı adımların provası yapılır. 

Hazırlık 

Ders Süresi 

Yaklaşık 60 - 120 dakika 

Gerekli materyaller 

• Canlandırma (Rol yapma) kartları: ek 3.7 

• İp ya da bant ve “Tarafını Seç” için test 

soruları: ek 3.5 

• Konuşma çubuğu 

Eğitmenin yapması gereken ek hazırlıklar 

Eğitmen canlandırma (rol yapma) kartlarını basılı olarak hazırlar ve “Tarafını Seç” etkinliğinin kurallarını 

öğrenir. 

Ders yapısı 

10 dakika: 

Tüm katılımcılar daire düzeninde oturur. Bir önceki derste ne yapıldığı, yapılan eylem planı tartışılır. Herkes 

eylem planı ve bunu yalnız mı yoksa yardım ile mi yaptığı hakkında konuşur. Konuşma çubuğu yardımı ile 

herkesin söz alması sağlanır. Katılımcıları sohbetin içinde tutmak için “Bunu yapmak nasıldı? Gelecek sefere 
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yalnız yapabileceğini düşünüyor musun? Eğer düşünüyorsan yapabilmek için neye ihtiyacın var? Herhangi 

birinizin bir ipucu veya çözümü var mı?” gibi sorular sorulur.  

25 dakika: 

Katılımcılar daire düzeninde oturur. Rol kartları katılımcılarla tartışılır ve birkaçı örnek olarak katılımcılar 

tarafından canlandırılır. Eğer katılımcılar canlandırma yapmaya cesaret edemiyorsa eğitmen canlandırma 

yapar ve dikkatlice katılımcıları sürece dâhil eder. Mesela eğitmen bir durum karşısında ne yapacağını 

bilmiyormuş gibi davranarak ve katılımcıların canlandırmayı tamamlamasını sağlayabilir. 

10 dakika:  

Tarafını Seç: Bir ip veya bant ile oda ikiye ayrılır. Çizginin bir tarafı doğru cevap diğer tarafı yanlış cevap 

içindir. Katılımcılar odanın bir yerinde bekler. Soru sorulduğunda herkes en hızlı şekilde seçtikleri cevabın 

tarafına gider. Bu grup olarak da yapılabilir. Grup iki takıma ayrılır, soru sorulduğunda takın olarak karar 

verilir ve takım olarak seçilen cevabın olduğu yere gidilir. 

15 dakika: Ara, içecek ve meyve 

15 dakika: Ara, içecek ve meyve 

Bir sonraki ders için davet hazırlanır. Sunum yapacak katılımcılar bir davetiye hazırlar ve arkadaş, ebeveyn 

ve eğitmenini sunuma davet eder. Bu kişiler gelip sunumu dinlerler. 

50 dakika: 

En fazla 3 katılımcı ve 1 eğitmenden oluşan gruplar halinde canlandırma (rol yapma) kartları yardımı ile 

aşağıdaki konuların provaları yapılır.  

• telefon görüşmesi yapmak, 

• bilet almak, 

• film seçmek, 

Canlandırma (rol yapma) kartlarında birtakım egzersizler tarif edilmiştir.  

Dersin sonunda o gün yapılanlar gözden geçirilir ve varsa zorluklar hakkında konuşulur. Bir sonraki derste 

katılımcılar hayallerini, eylem planlarını ve hâlihazırda gerçekleştirmiş oldukları eylemleri sunarlar.  

• Eğitimi nasıl buldun? 

• Ne öğrendin? 

• Bu eğitim sayesinde değişen bir şeyler oldu mu? 

 

Bu dersin sonunda, diyalog yöntemiyle küçük gruplara ayrılarak ne yaptık ve ne yapacağız konuları 

konuşulur: 
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 Bugün ne yaptın? Hangi seçimleri yaptın? Bunları çalışma kitabına yazdın mı? Eğitim nasıl 

buldun? Ne öğrendin? 

 Bir sonraki derste sunumunuz üzerinde çalışacağız. Sonra eylem planınızı sunacaksınız. 

 
DERS 5: Eylem Planını Sunmak 

Özet 

Bu derste eylem planları sunulur. Sunum katılımcının tercih ettiği bir şekilde bir poster, bir PowerPoint 

sunumu, bir şarkı, bir şiir ya da bir rap parçası vb. şekilde hazırlanabilir. 

Hazırlık 

Ders Süresi 

Yaklaşık 60 - 120 dakika 

Gerekli materyaller 

• Bilgisayar 

• Projektör 

• A3 poster sayfaları 

• Yazma, çizme ve el işi materyalleri 

• Konuşma çubuğu 

Eğitmenin yapması gereken ek hazırlıklar 

Eğitmen bir sunum hazırlamak için gerekli materyallerin hazır olduğundan emin olur. Magazinler, dergiler 

yardımcı olabilir.  

Ders yapısı 

20 dakika: 

Katılımcılar daire düzeninde oturur. Katılımcılara dersin amacının eylem planı ve yapıldıysa uygulaması 

hakkında, PowerPoint, poster, rap şarkısı, şiir, öykü gibi araçlar kullanarak bir sunum yapmak olduğu 

açıklanır.  Katılımcılara aralarında daha önce bu sunumu yapan olup olmadığı sorulur ve yapan varsa 

açıklaması istenir. Eğer yoksa sunum içeriğinin nasıl olacağı açıklanır.  
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Çalışma 8 – Çalışma Kitabı 
 
Hedef: Neyi önemli bulduğunu ve istediğini açıklamak, kişisel 
ağını (çevreni) planlarına dahil etmek.  
Not: Eğer gerekli ise önce küçük bir gruba mesela çalıştığınız 
gruba yapın. 
İpucu:  Katılımcıların kişisel ağından olabildiğince çok kişiyi 
davet edin. 

20 dakika: 

En fazla 3 katılımcı ve 1 eğitmenden oluşan küçük gruplarla sunum üzerinde çalışılır. Sunum katılımcının 

tercih ettiği şekilde bir poster, bir PowerPoint sunumu, bir şarkı, bir şiir ya da bir rap parçası vb. şekilde 

hazırlanabilir. Yazı ve resimler hikâyeyi desteklemelidir. Bu yüzden yazı kısa ve güçlü olmalıdır. Bunun için 

ayrık kelimeler ya da kısa cümleler kullanılmalıdır. Kelime ve cümleler nokta ile bitirilir ve herkesin 

okuyabileceği şekilde yazılar büyük yazılır. (20 punto). 

Bir sunum nasıl hazırlanır? 

• Sunumun giriş, gelişme ve sonuç şeklinde bir düzeni olmalıdır. 

 Hangi bilginin ne zaman söyleneceği planlanmalıdır. 

• Kendinize ait bir PowerPoint sunumu ya da poster yapmalısınız. 

• Hatırlatma kâğıtları hazırlamak faydalı olacaktır. 

• Sunum prova edilmelidir. 

• Tüm araç gereçlerin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Örneğin, sunumda müzik varsa 

hoparlörler çalışıyor mu gibi. 

Sunum nasıl yapılır? 

• Sakin ve açık konuşun. 

• Bir miktar abartılı konuşun (ses tonunuz ve mimiklerinizle) böylece hikâyeniz dinleyicinin dikkatini daha 

fazla çeker. 

 Sunum sırasında duruşunuza dikkat edin. 

 Ayaklarınızı yere basın ve dik durun. 

 Ellerinizi cebinize koymayın. 

 Etrafınıza mümkün olduğu kadar bakarak dinleyicilerle iletişim kurun. 

 Sunum sırasında fotoğraf dağıtmayın. Onları poster ya da PowerPoint sunumunuzda gösterin. 

 Resimleri yakından görmeleri için sunumunuzdan sonra seyircileri davet edin. 

 Odadaki tüm katılımcıların sizi, resimlerinizi ve fotoğraflarınızı gördüğünden emin olun. 

Eylem planının sunumunu yapmak: 

Sunumda şunlar söylenmelidir. 

• Kimsiniz? 

• Ne yapacaksınız? 

• Bunu kimle yapacaksınız? 

• Nasıl yapacaksınız? 

• Neden yapacaksınız? 
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Sunum yaklaşık 5 dakika sürer. Sunumda resimler kullanılabilir. 

Sunum için bilgisayar kullanılabilir ya da bir poster yapabilir veya sadece hikâye şeklinde anlatılabilir.  

20 dakika: İçecek ve meyve 

10 dakika: Sunum tamamlanır. 

50 dakika: Tüm katılımcıların sunumu dinlenir. 
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3.1 Yuvarlak Masa Tartışmaları 

Yuvarlak masa tartışmaları katılımcıların daire şeklinde oturdukları düzendeki toplantılardır. Burada 

katılımcıların fiziksel olarak illa bir masa etrafında olmalarına gerek yoktur. Sandalyeleri daire şeklinde 

yerleştirerek de olur. 

Daire şeklinde oturularak yapılan tartışma oturumu her ders için iyi bir başlangıçtır. Bu çalışma, birlikte 

yapmak, birlikte öğrenmek, birlikte yaşamak, planlar yapmak ve birlikte iyi bir çalışma atmosferi yaratmak 

için yapılır. Sohbetler insanların iletişim kurma ihtiyacını canlandırır. Modern toplumumuzda, çocukların ve 

yetişkinlerin dil becerileri gittikçe daha çok kullanılmaktadır. İyi dil becerileri, bizleri “olgun” ve bağımsız 

kılar. 

Daire düzeni bilinçli olarak seçilmiştir. Bu şekilde herkes birbirine bakabilir, birbirine odaklanabilir ve 

arkaya dönüp konuşmaz. Ayrıca bu düzen fikir alışverişi için serbest bir ortam, tam katılım ve eşitlik 

deneyimi için fırsatlar sağlar. 

Hikâyesini anlatacak kişinin konuşabilmesini garanti altına almak için konuşma çubuğu kullanılır. Çubuk 

kimde ise konuşma sırası onda demektir. Çubuğu tutan kişinin sıradaki hikâyeyi anlatacak kişi olduğundan 

emin olunmalıdır.4 Eğitmenin de konuşmak için çubuğu eline alması gerekir. 

Bu tartışmalar sayesinde katılımcılar pek çok konuda gelişme imkânı bulurlar. Mesela orijinal bir düşünceyi 

kelimeye dökmek zordur. Katılımcılar kelimeleri ve nasıl söyleyeceklerini düşünmek zorunda kalırlar. Kişisel 

hikâyelerini paylaşmayı teşvik edebilirsiniz. Bu katılımcıların birbirlerine karşı ilgisini uyandırır. Anlatmak, 

deneyimleri paylaşmak ve bir şeyler öğrenmektir. Çoğu şeyin kanıta dayanmadığını fark ederler. Sohbetler, 

düşünce dünyalarına bir şeyler ekler ve katılımcılar fikirlerini değiştirmeyi öğrenirler. Konuşmayı ve 

dinlemeyi, seçmeyi, beklemeyi ve kurallara uymayı öğrenirler. Toplantılar raporlamaya, yapılan işi 

tartışmaya ve yeni fikirler kazanmaya yol açar. Ayrıca çatışmalar dairenin güvenli sınırları dâhilinde 

tartışılır. Hayata dair tüm konular grup içinde konuşulur. Herkes ciddiye alınır ve mümkün olduğu kadar 

eşit seviyede konuşur. Eğitmen ağırlıklı olarak sohbetlerin içeriğini ve katılımcıların katılımını izler. Onları 

dinlediğini ve anladığını gösterir. Eğitmen katılımcılara kendi benzer deneyimlerini sorar ve onların olası 

cevaplar hakkında düşünmesini sağlar. Bu pek çok kimsenin bir araya geldiği yuvarlak masa tartışmalarında 

çalışmayı ilerletmek ve anlamlı kılmak için, çalışma hedeflerine ve fırsatlarına bağlantıları yakalayarak her 

çeşit öğrenme deneyimini olabildiğince etkili kılmak eğitmenin görevidir. Eğitmen az konuşur. Kendini 

sınırlar. Sessizlik olduğunda katılımcıların araştırmaya, konuya girmeye şansı olur. Her eğitmen sadece en 

hızlı, en akıllı ya da en çok konuşanı değil, mümkün olduğunca çok katılımcıyı sohbete dâhil etmeye çalışır. 

                                                 
4
 www.freinet.nl sayfasından daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 

http://www.freinet.nl/
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Olumsuz bir yorum ile karşılaştığında, soru sorarak katılımcılara bununla ilgili daha fazla konuşma fırsatı 

sunar. Katılımcılara devam etmeleri için alan açar. Dil becerilerinde daha zayıf olan katılımcılarla ilişki 

kurmak konusunda örnek olur.  

 

3.2 Konuşma çubuğu 

 

Kendin Yap: 

Tahta bir kaşık, konuşma çubuğu için iyi bir kaynaktır, 

Kurdele, renk ve boncuklar yardımıyla eğlenceli bir çubuk yapabilirsiniz. 

Konuşma çubuğu daire toplantılarında çok kullanışlıdır. Konuşan kişi çubuğu tutar ve böylece herkes kimin 

konuştuğunu ve kimi dinleyeceğini bilir. 

 

Çubuk yerine bir top da kullanabilirsiniz.
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3.3 Diyaloğu anlamak 

İçindekiler 

1. Diyalog nedir? 

 a. Münazara ve tartışma arasındaki fark 

 b. Diyalog hangi konuda olur? 

2. Diyalogun esasları 

 a. Temel yaklaşım 

 b. Başlıca ilkeleri 

 c. Fil ve görme engellilerin öyküsü 

3. Diyalog kuralları 

4. Diyalogun uygulanışı 

5. Yöntem: Olumlu sorgulama  

6. Uygulama: Diyalog yönetimi 

7. Eğitmen görev listesi 

8. Kaynakça 

 

Diyalog nedir? 

a. Münazara ve tartışma arasındaki fark 

Diyalog, bir konu hakkında iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan bir sohbettir. Kendi adınıza 

konuşur ve karşınızdaki kişiyi dikkatle dinlersiniz. Amaç karşındakini ikna etmek değil farklı bakış 

açılarını ve deneyimleri paylaşmaktır.  

Çatışma alanı değil, bir araştırma alanıdır. 

b.  Diyalog hangi konuda olur? 

Bir diyalog oldukça geniş bir konu yelpazesini kapsayabilir. Kendinizi bir birey olarak tanıtıp aynı 

zamanda da başkalarının deneyim ve bakış açılarına kendinizi açtığınızda konuşma bir diyalog haline 

gelir. Diyalog ortağınız sizin için bir ayna görevi görür. 

 

 



 
 

EĞİTMEN REHBERİ 

 

 
2017-1-RO01-KA204-037465 
 

31 

Diyalogun esasları 

Karşımızdaki insanı ikna etmek veya kendi fikrimizi savunmak için bir tartışma veya münazaraya 

girdiğimizde orada bizim gerçekliğimiz vardır. Yani bizim için doğru ve gerçek olan bakış açısı ortaya 

konmuştur. Ama diyalogda temel tutum şudur: Bizim deneyimlediğimiz doğrunun doğru olduğunu 

düşünmek bir yanılsamadır. 

a. Temel yaklaşım 

Aynı anda farklı doğruların mümkün olabileceği fikri esasen tartışma ve münazarada benimsediğimiz 

tutumdan farklı temelde bir tavırdır. Diyalog kapsamındaki bu tavır, beraberinde; 

- birlikte keşfetme isteğini, 

- kendinizi henüz göremediğiniz fırsatlara açma isteğini, 

- bireysel ve/veya birlikte yaratma ve hareket etme  (ortaklaşa yaratma) isteğini getirir. 

b. Başlıca ilkeleri 

Bu temel tavırdan bir konuşma ve dinleme ortamı yaratmak için dört başlıca ilke bulunmaktadır. 

Diyalog ile birbirimizi: 

- Dikkatle dinlemeye, 

- Sorulara değer vermeye, 

- Yargılamamaya, 

- Güven içerisinde konuşmaya davet ederiz. 

c.  Fil ve görme engellilerin öyküsü 

 

 

Ghor’un ötesinde, bütün sakinlerinin görme engelli olduğu bir şehir varmış. Bir gün kralın biri meclisi 

ve ordusuyla bu şehre gelip kamp kurmuş. Bu kralın insanlara korku salmak için kullandığı bir fili 
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varmış. İnsanlar bu fili görmek için can atıyor, görme engelli insanlar koştur koştur bu filin nasıl bir 

şeye benzediğini keşfetmeye gidiyormuş.  Filin şekli hakkında bir fikirleri olmadığı için de file 

dokunarak bilgi edinmeye çalışmışlar. Hepsi filin dokundukları bölgesine göre filin neye benzediğini 

anladığını sanıyormuş. Geri döndüklerinde filin neye benzediğini duymak için sabırsızlanan komşuları 

tarafından çevrelenmişler. Elbette komşuları onlardan, kendilerinin doğru olduklarını düşündükleri 

şeyleri duyacaklarmış. Filin görünüşü ve şekli ile ilgili sorular sormuşlar ve cevapları dinlemişler. Filin 

kulağına dokunan adam fili büyük, sert halıya benzer bir şey olarak tanımlamış. Filin hortumuna 

dokunan kişi düz ve içi boş bir boru, korkunç ve yok edici bir şey olarak tanımlamış. Filin bacağına 

dokunan kişi bir sütun gibi güçlü ve sağlamdı demiş. Ama her tarif eden kişi kendinden önce anlatan 

kişilerin deneyimini dinledikçe kendi deneyimlerinin gerçek olduğunu diğerlerininkinin hayal olduğu 

iddia ederek tartışmaya başlamışlar. Bunun üzerine filin binicisi şunu söylemiş: “Hiçbiriniz filin tam bir 

resmini kafasında canlandıramaz. Yapabileceğiniz tek şey fil ile ilgili farklı deneyimlerinizi bir araya 

getirmek olur ve tüm bu deneyimlerin sonucunda fil denilen yeni bir canlı hayal edebilirsiniz. Fil 

denilen canlı bütün bu parçaların toplamından ve daha fazlasından oluşmaktadır.” 

 

Diyalog kuralları 

Karşıdakiyle diyalog kurmak yalnızca tüm konuşmacılar karşılıklı halde konuşma hevesinde olunca 

mümkün olur. İletişimi aynı başlangıç noktalarından başlatabilme üzerine, bizler “diyalogun kuralları” 

dediğimiz kurallar ürettik. Sohbete başlamadan önce kuralların herkes için anlaşılır mı veya herkes bu 

kurallara uyarak konuşmaya hazır mı diye kontrol etmek de fayda vardır. 

Diyalog kuralları: 

• Samimiyetle dinleyin 

• Anlatılan hikâyeye değer verin, kendi kararınızı verin 

• Kendi adınıza konuşun, deneyimlerinizden bahsedin 

• Her bireyin söz aldığından emin olun 

 

Diyalogun uygulanışı 

a. Öz-farkındalığı arttırma 

Diyalog kişisel olarak kendi farkındalığınızı, takımın veya organizasyonun farkındalığını arttırmak için 

kullanılabilir. Ekibim veya ekibimiz nasıl gidiyor? Organizasyon olarak vizyonumuz nedir? 

Organizasyon olarak belirli bir konuda nasıl bağlantı kurabiliriz? gibi soruları diyaloğa dayalı bir 
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iletişim içerisinde cevaplayabilirsiniz. Diyaloğa dayalı iletişim çatışmaları çözmede, kaynaşma 

sürecinde, bir takım veya heyet oluşturma durumlarında etkilidir. 

b. Bağlılığı arttırma, birlikte yaratmanın temeli 

Diyalogla karşılıklı iletişim kurulduğunda birlikte bir şeyler inşa etmeye zemin hazırlanmış olunur. 

Kiminle çalışıldığı keşfedilir. Bu iletişim bir proje ekibi, bir sınıf veya üretici ile müşterisi arasında 

olabilir. Gerçek anlamda dinleyenler mevcut potansiyeli en ideal şekilde kullanabilir ve karşısındakinin 

kendi değerini korumasına izin verir. Böylelikle diyalog birlikte bir şeyler yaratmak için de sağlam bir 

temel sağlamış olur. 

c. Temaları derinleştirme 

Bir iletişim şekli olarak diyalog, değerlendirme veya politika geliştirme süreçleri gibi ortak araştırma 

konuları ve temaları için de uygundur. 

Yöntem: Olumlu Sorgulama 

Diyaloğun temel ilklerine dayalı yapıcı bir sohbete liderlik etmenin yolu Olumlu Sorgulama 

(Appreciative Inquiry - AI)5 metodunu kullanmaktır. 

a. Bağ kurmaktan eyleme  

Bir grupla birlikte, bir isteği eyleme dönüştürmek amacıyla bir temanın veya konunun farklı 

katmanlarını ortaya çıkarmak için konuşma farklı evrelere ayırırız. 

b. Dört evre 

1. Bağ kurmak (birbirimizi ve konuyu tanıyoruz) 

2. Hikâyeler (birbirimizle kendi hikâyemizi ve kişisel deneyimlerimizi paylaşıyoruz) 

3. Örnekler (birbirimizle dileklerimizi, hayallerimizi ve isteklerimizi paylaşıyoruz) 

4. Gerçekleştirmek (eyleme geçmek için bize neyin gerekli olduğunu araştırıyoruz) 

Her evreyi bir ana soru ile yönlendiririz. 

                                                 
5 Olumlu Sorgulama: Olumlu sorgulama yapıcı şekilde insanların geçmiş ve hali hazırdaki kapasitelerini birleştirmeyi hedefler. Olumlu 
sorgulama, her insanın veya organizasyonun hayatında iyi giden şeyler mutlaka olduğu ve eğer gerçekten bu olumlu taraflara odaklanılırsa 
odaklanılan şeyin gerçeğe dönüşeceği ön kabulüyle pozitif düşünmeye ve pozitif tutum ve davranışlara büyük önem verir (Coghan vd., 
2003). Gestaltçı bir yaklaşıma sahip olan olumlu sorgulama, her canlı sistemin pozitif bir özü olduğunu ve bu pozitif özün örgüt içerisinde 
yeni pozitif olgular yaratacak zenginlikte olduğu ön kabulüyle hareket eder (Cooperrider ve Whitney, 2001). Referans: 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391808  
Olumlu sorgulama (AI) sürdürülebilir örgütsel gelişmenin sağlanmasında bir paradigma kaymasını temsil eder. Geleneksel eksikliğe 
odaklanan yaklaşımdan olumlu, güçlü yönlere odaklanan yaklaşıma geçiştir. 
Olumlu sorgulamayı (AI) Temel düzeyde anlamak için, şu noktaları anlamak gerekir.  

 AI, zayıf yönlerinin üstesinden gelmek veya en aza indirgemek yerine, bir kuruluşun temel güçlü yönlerini arttırmaya odaklanır. 

 Organizasyonlar çalıştıkları yönde hareket ederler 

 AI bilinçli olarak bir kuruluşun en iyi yönünü incelemeyi seçer. Onun olumlu çekirdeğini. 
AI, "yukarıdan aşağıya" veya "aşağıdan yukarıya" bir değişim süreci değil, "bütün sistem" yaklaşımıdır. 
Referans: http://www.davidcooperrider.com/ai-process/ 
 
 

 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391808
http://www.davidcooperrider.com/ai-process/
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1. Evre için: Kimsin ve ne amaçla buradasın? 

2. Evre için: Konu ile ilgili kişisel deneyimlerin neler? 

3. Evre için: Bu konu ile ilgili isteklerin neler? Ve bunların farkına varmak sana nasıl hissettirir? 

4. Evre için: İlk adımı atabilmek için neye ve kime ihtiyacımız var? 

 

Egzersiz: Diyalog yönetimi 

Katılımcıyla olan ilişkiniz: 

1. Tanışın / bağ kurun (15 dakika)  → sırayla saat yönünde yapın 

 Fikirlerini sor: 

 Hiçbir etkinliğe dâhil oldun mu? 

 Nasıl bir etkinlikti ve sana ne hissettirdi? 

2. Konuyu derinleştirin (15 dakika) → sırayla saat yönünde veya rastgele 

 Fikirlerini sor: 

 Bunu tekrar yapmak ister misin? 

 Ne olursa bunu tekrar yapmazdın? 

3. Hayal edin (20/25 dakika) → isteyen konuşmaya başlar, diğerleri karşılık verir. 

 Fikirlerini sor: 

 Yapmak istediğin ideal etkinlik nasıl bir etkinlik? (Kafanda canlandır ve anlat) 

 Gerçekten ne yapmak istiyorsun? Ne hayal ediyorsun? 

 Bunun içinde bugün yaptığımız gibi diyalogun yeri nedir? 

4. Sonuçlandırın (15 dakika) → Rastgele sıra alarak konuşun 

 Fikirlerini sor: 

 Bunu gerçekleştirmek için atacağın ilk adım nedir? 

 Peki, başkaları bundan nasıl haberdar olacak? 

 Kime ve neye ihtiyaç duyuyorsun? 

5. Bitirin (5 dakika) → saat yönünün tersinde sırayla konuşun 

 Bu diyalogla nasıl bir tecrübe kazandın? Buradan çıkardığın sonuç nedir?  
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Eğitmenin görev listesi 

Çalışma yeri: 

1. Çalışma sahanıza dikkatle, özenle odaklanın. Diyalog metoduna uygun olmasını sağlayın. 

2. Gerekiyorsa kalem, kâğıt, iletişim sembolleri, içecek ve ufak atıştırmalık temin edin. 

3. Koltukların arasındaki mesafeyi katılımcılarını birbirlerini iyi görüp duyabilecekleri şekilde 

ayarlayın. 

4. Odanın sade ve sakin olmasını sağlayın (masaların üstü boş olsun, etraf dağınık olmasın, 

karmaşa yaratacak, dikkat dağıtacak şeyler olmasın) 

Süreç: 

1. Yapmak üzere olduğunuz şeyi anlatın ve katılımcılara o anda o noktada katılabilmeleri için 

yardımcı olun. 

2. Kuralları anlatın. 

3. Kendi görevinizi tanımlayın. 

4. Katılımcılara konuşup konuşmama konusunda özgür olduklarını ve yuvarlak masada 

konuşulacak her şeyin gizli kalacağını söyleyin.  

5. Sıra alarak konuşma, daire düzeninde kalma, “ben” diliyle konuşma, dikkatle dinleme,  

sorulara değer verme, yargılamama, konuşmaların güven içerisinde yapılması gibi prensipleri 

uygulayın, takip edin. 

6. Bireylerin sırayla mı yoksa karışık olarak mı konuşacağını belirleyin. 

7. Zamanı kendiniz takip edin ya da bir kişiden takip etmesini rica edin. 

8. Hazırladığınız 'senaryoyu bitirmek' için yeterli zamanınız olduğundan emin olun.  

9. Konuyu özetleme, sorular sorma, yavaşlama, sessizlik, dinamizm katma gibi o anda gereken 

şeyi yapın. 

İçerik 

1. Aklınıza önemli bir şey geldiyse senaryo dışına çıkmaktan korkmayın. 

2. Eğitmen (yani burada diyaloğu yöneten kişi) olarak kendi deneyimlerinizden bahsedin. 

3. Ana soru ile düzenli olarak tartışılan konuyu kontrol edin.  

 

Kaynakça 

Burada yer alan referanslar “Learning in Dialouge”’u referans göstermeden bu çalışma dışında 

kullanılamaz. 

 Kessels, Boers and Mostert Vrije Ruimte, philosophize in organizations 
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 Massink and Ijbema. The appreciative workbook. Appreciative Inquiry in practice 

 Scharmer, C.Otto. Theory U. Leadership from the future that presents itself. 

 Senge, Peter (et al). Presence, a journey of discovery into profound change in people and 

organizations. 

 Bohm, David. On Dialogue. 

 Buber, Martin. Dialogic life. 

 Jaworski, Joseph. The origin. 

 Kahane, Adam. Power and Love. 

 www.lerenindialoog.nl 

 www.gigidingler.nl 

 

3.4 Hafıza Oyunu 

Oyuncu sayısı: Oyun 2-4 kişi ile oynanır. Eğer daha kalabalık bir grup varsa 2-4 kişilik takımlar 

oluşturulabilirsiniz. 

Hedef: Mümkün olduğunca çok sayıda kart çiftlerini bulmaktır.  

Hazırlık: Kartları karıştırın ve resimli tarafı kapalı olacak şekilde masanın üstüne sıra sıra dizin. 

Katılımcıların seviyesine göre 2-3 çift resim ile başlayabilirsiniz. Katılımcılar oyunu anladıktan ve daha 

kolay hatırlamaya başladıktan sonra kart çiftlerini arttırarak oyunu genişletebilirsiniz. 

Oyun: Saat yönünde oynanır. Sırası gelen katılımcı istediği bir kartı çevirir daha sonra ilk kartın eşini 

bulmak için başka bir kart daha çevirir. Eğer ikinci kart ilk kartın eşi ise iki kartı da alır ve yanına koyar.  

Yeni bir kart açar ve oynamaya devam eder. Eğer kartın eşini bulamaz ise kartları kapatır. Sıra diğer 

oyuncuya geçer. Bütün çiftler bulunana kadar oyun devam eder. En çok kart çifti olan oyunu kazanır. 

Katılımcılara ipuçları: 

1. Sıra sizde olmasa bile çevrilen kartları takip edin. Böylece hangi kartın nerede olduğunu 

görürsünüz. Bunları aklınızda tutarsanız sıra size geldiğinde kart çiftini bulmanız kolaylaşacaktır. 

2. Kartları düz bir satır ve sütun halinde dizerseniz kartların yerlerini hatırlamak daha kolay olur. 

Oyunu zorlaştırmak için dağınık olarak dizebilirsiniz. 

3. Açılan ve eşleşen kartları almak yerine yerinde bırakabilirsiniz ve eş kartları bulan kişiye bir 

marka/metal para vb. verebilirsiniz. Böylece kartların yerini hatırlamak daha kolay olabilir. (Bu 

durumda oyunun sonunda en çok markası olan oyuncu kazanır.) 

 

http://www.gigidingler.nl/
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Serbest zaman etkinlikleri hafıza kartları 

Oyunda bu sayfadaki kartları sayfadan keserek kullanın.  
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Para hafıza kartları  

Bu sayfadaki kartları sayfadan keserek kullanın 
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3.5 Tarafını Seç 

Önceden birkaç zorlayıcı ve konuya uygun sorular ve cevaplar düşünün. Çalışmanın herhangi bir 

içeriğiyle bağlantı kurun. Her bir soruya biti doğru biri yanlış 2 adet cevap belirleyin. Oyuncuların 

heyecanı sürsün diye hem zor ve hem kolay sorular hazırlayın.  

Bir bant veya ip yardımıyla odayı ikiye ayırın.  

Oyunun amacını oyunculara açıklayın:  

1. Her bir soru için 2 cevap var.  

2. Doğru cevaba ait tarafı bulmaya çalışmalılar (gelişimi teşvik etmek). 

3. “Tarafını Seç” işareti verildiğinde doğru cevap olduğunu düşündükleri tarafa mümkün 

olduğunca hızlı ilerlemeleri gerek. 

4. Oyuncular ancak işaret verilince koşmaya başlar. 

5. Oyuncular bir kere cevap verince taraf değiştirme hakları yoktur. 

6.  Soruları ve cevapları anlaşılır ve yavaş yavaş söyleyin ki katılımcılar hem iyice dinleyebilsinler 

hem de hangi tarafı seçeceklerini düşünebilsinler (konuş ve açıkla).  

7. Kendi istedikleri tarafı takip etmelerini hatırlatın. Sırf çoğunluk orada diye bir tarafı seçmek 

zorunda olmadıklarını ifade edin (bağımsızlığa saygı).  

8. Oyun süresince hiç kimse elenmez, her oyuncu oyuna devam edebilir. 

Oyun iki eğitmen ile daha iyi oynanır. Biri soruları sorar, diğeri güvenliği sağlar.  

Başlama işaretini değiştirerek ve doğru cevabı vererek oyunu daha heyecanlı hale getirebilirsiniz. 

Oyuncuları ve takımları övün. Oyunu hevesle oynadıkları için tebrik edin. Takdirinizi gösterin. 

 

DOĞRU 

TARAFINI 
SEÇ! 

YANLIŞ 
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Tarafını Seç Örnek Soruları 

DERS 3 

Sorular Doğru Yanlış 

Hafıza oyunu oynadın mı? Evet Hayır 

Kaç tane Serbest zaman aktivitesi kartı seçebildin? 3 1 

Adım adım planlamanı yaptın mı? Evet Hayır 

Kaç tane aktivite için çalışma yaptın? 1 3 

Kendini çizdin mi? Evet Hayır 

Konuşma çubuğunu kullandın mı? Evet Hayır 

Ders 4 

Sorular  Doğru Yanlış  

Para ile ilgili çalıştınız mı? Evet Hayır 

Ulaşımla ilgili çalıştınız mı? Hayır Evet 

Davet etmeyi çalıştın mı? Evet Hayır 

Bir sonraki sefer konuşma yapacak mısın? Evet Hayır 

Alışveriş ile ilgili çalıştınız mı? Evet Hayır 

Yardım istemekle ilgili çalıştınız mı? Evet Hayır 
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3.6 Konuşma Kartları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadyum 

- Nereye gidiyorsun? 

- Yer ayırtman gerekiyor mu? 

- Ne kadar para harcaman gerekecek? 

- Yanına ne kadar para alacaksın? 

- Ne zaman gidiyorsun? 

- Kiminle gidiyorsun? 

- Nasıl gideceksin? Hangi ulaşım aracı ile gideceksin?  

- Nasıl giyinmelisin? 
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Parti, Piknik 

- Ne yapacaksın? 

- Alışveriş yapman gerekiyor mu? 

- Yer ayırtman gerekiyor mu? 

- Ne kadar para harcaman gerekecek? 

- Yanına ne kadar para alacaksın? 

- Ne zaman gideceksin? 

- Davetiye hazırlaman veya birilerini davet etmen gerekli mi?  

- Nasıl gideceksin? Hangi ulaşım aracını kullanacaksın? 

- Hediye alman gerekiyor mu? 

- Nasıl giyinmelisin? 
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Alışveriş 

- Nereye gideceksin? 

- Yer ayırtmana gerek var mı? 

- Ne kadar para harcaman gerekecek? 

- Yanına ne kadar para alacaksın? 

- Nasıl gideceksin? Hangi ulaşım aracını kullanacaksın? 

- Ne zaman gideceksin? 

- Kiminle birlikte gideceksin? 

- Nasıl giyineceksin? 
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Sinema, Tiyatro, Müze 

- Nereye gideceksin? 

- Ne kadar para harcaman gerekecek? 

- Yer ayırtmana gerek var mı? 

- Yanına ne kadar para alacaksın? 

- Ne zaman gideceksin? 

- Kiminle birlikte gideceksin? 

- Nasıl gideceksin? Hangi ulaşım aracını kullanacaksın? 

- Biletleri nasıl alacaksın? 

- Nasıl giyineceksin? 
  

  



 
 

EĞİTMEN REHBERİ 

 

 
2017-1-RO01-KA204-037465 
 

49 

  

Konser, Disko 

- Nereye gideceksin? 

- Yer ayırtmana gerek var mı? 

- Ne kadar para harcaman gerekecek? 

- Yanına ne kadar para alacaksın? 

- Ne zaman gideceksin? 

- Kiminle birlikte gideceksin? 

- Nasıl gideceksin? Hangi ulaşım aracını kullanacaksın? 

- Biletleri nasıl alacaksın? 

- Nasıl giyineceksin? 

 

 



 
 

EĞİTMEN REHBERİ 

 

 
2017-1-RO01-KA204-037465 
 

50 

 

Kuaför /Berber 

- Nereye gideceksin? 

- Yer ayırtmana gerek var mı? 

- Ne kadar para harcaman gerekecek? 

- Yanına ne kadar para alacaksın? 

- Nasıl gideceksin? Hangi ulaşım aracını kullanacaksın? 

- Ne zaman gideceksin? 

- Kiminle birlikte gideceksin? 

- Nasıl giyineceksin? 
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Restoran, Kafe 

- Nereye gideceksin? 

- Yer ayırtmana gerek var mı? 

- Ne kadar para harcaman gerekecek? 

- Yanına ne kadar para alacaksın? 

- Nasıl gideceksin? Hangi ulaşım aracını kullanacaksın? 

- Ne zaman gideceksin? 

- Kiminle birlikte gideceksin? 

- Nasıl giyineceksin? 
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3.7 Canlandırma (Rol yapma) 

Telefon Görüşmesi Canlandırma  

Katılımcı A Katılımcı B 

Günaydın/ Merhaba, yardımcı olabilir miyim? 

 

 

- Merhaba, sinema/tiyatro/konser/maç  

için bilet almak istiyordum. 

- Merhaba, bir randevu almak istiyorum. 

- Merhaba, rezervasyon yaptırmak istiyorum. 

- Merhaba, spor yapmak/mini golf 

oynamak/bowling oynamak için gelmek 

istiyorum 

Elbette, adınız nedir? Benim adım … 

Kaç kişi geleceksiniz? 

Kaç bilet istiyorsunuz? 

… kişi olacağız. 

... tane bilet istiyorum. 

Hangi tarihte geleceksiniz? ... tarihinde geleceğiz.  

Saat kaçta? 

Saat kaçta başladığını biliyor musunuz? 

... saatinde geleceğiz. 

... saatinde başlıyor. 

Başka bir sorunuz var mı? Ücret ne kadar ve nasıl ödeyebilirim? 

Toplu taşıma aracı var mı? 

Yakınlarda taksi durağı var mı? 

Hepsini not aldım. Görüşme üzere, iyi günler Teşekkürler, iyi günler 

Alışveriş Canlandırma 

Katılımcı A Katılımcı B 

Parti/ piknik/ doğum günü için alışveriş yapmam 

gerekiyor. 

Ne zaman? 

............. günü /..............tarihinde  

Bir liste yapmama yardım eder misin? Elbette, ne almak istediğini biliyor musun? 

Yiyecek, içecek ve pasta Kaç kişi davet ettin? 

Hiç kimseyi 

... ...kişiyi davet ettim. 

- Kaç kişi davet edeceğini düşünmelisin. 

- ... kişiye ... tane pasta yeterli olur.  

Cips ve kola O zaman ... paket cips ... şişe kola alacağız. 

Sence bu kadar yeterli olur mu? Daha başka ne istersin? 

Hepsi ne kadar tutar acaba? Bence ... yeterli olur. 

Alışverişe benimle birlikte gelir misin? Elbette, yarın beraber gidebiliriz. 
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Davet Etme Canlandırma 

Katılımcı A Katılımcı B 

Merhaba, seni benimle ...’ya davet etmek için 

aradım. 

Merhaba, çok güzel ne zaman gideceğiz? 

Haftaya cumartesi olabilir diye düşündüm. Harika, saat kaçta? 

Saat ......’te. Tamam, seni almamı ister misin? 

Evet, lütfen. Tamam. Seni alacağım. 

Sonra görüşürüz. Görüşürüz. 

Para Canlandırma  

Katılımcı A Katılımcı B 

Ödeme yapmak istiyordum. Elbette, 8 lira tutuyor. 

Para üstü almam gerekiyor mu? Evet, bana 10 lira verdin ben de sana 2 lira 

vereceğim. 

Teşekkürler, iyi günler İyi günler 

Kendi Canlandırma Oyununu Yaz 

 Katılımcı A Katılımcı B 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EĞİTMEN REHBERİ 

 

 
2017-1-RO01-KA204-037465 
 

54 

3.8 Para Oyunu 

Farklı para birimlerini ve parayı saymayı öğrenin.  

Eşleştirme oyunu oynayabilirsiniz. 

Para ödeme ve para üstü alma ile ilgili canlandırma etkinliği yapabilirsiniz.  

Ayrıca Eğitmen Eğitimi kitabı “Çalışma yöntemi ve araçlar” bölümü “Parayı öğreniyoruz” 

etkinliğini kullanabilirsiniz. 

 

 

  

200 Lira 

  

5 Lira 

  

100 Lira 

 

1 Lira 

  

50 Lira 

 

50 Kuruş 

 

  

20 Lira 

 

25 kuruş 

 

10 Lira 

 

10 Kuruş 
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3.9 Çalışma Kitabı 

DERS 1  

SERBEST ZAMANINDA NELER YAPABİLİRSİN? (3 RESİM SEÇ) 
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DERS 2 

KİŞİSEL SERBEST ZAMAN PLANI 

KENDİNİ ÇİZ. 

BU ÇİZİM SENİNLE İLGİLİ VE YÜZÜN BUNUN BİR PARÇASI OLABİLİR. KENDİNİ 

DÜŞÜN VE SORULARI CEVAPLA. CEVAPLARINI TÜM SAYFAYA ÇİZEBİLİRSİN YA DA 

YAZABİLİRSİN. YARATICI OL! 

 NELERİ İYİ YAPABİLİRSİN? 

 NELERİ SEVERSİN? 

 SENİN İÇİN EN ÖNEMLİ KİŞİ KİM? 

 NE YEMEYİ SEVERSİN? 

 NE YAPMAYI SEVERSİN? 

 HANGİ RENKLERİ SEVERSİN? 

 AKLINA GELEN BAŞKA ŞEYLER VAR MI? 
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BİR HAFTAM NASIL GEÇİYOR 

HALA YAPACAK ÇOK İŞİN VAR. 

AKTİVİTELER İÇİN SERBEST ZAMANIN VAR MI? 

 

 
İŞ, OKUL, KURS ZAMANI 

   

  
EVDEKİ ZAMANIM (DİNLENME ZAMANI) 

 

 
EĞLENCE ZAMANI (SERBEST ZAMANIM) 

 

 

AŞAĞIDAKİ KUTULARI PROGRAMINA UYGUN OLARAK YUKARIDAKİ RENKLERE BOYA. 

 

GÜNLER SABAH ÖĞLENDEN SONRA AKŞAM 

PAZARTESİ    

SALI    

ÇARŞAMBA    

PERŞEMBE    

CUMA    

CUMARTESİ    

PAZAR    
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SERBEST ZAMANLARINDA NE YAPMAYI SEVERSİN? 

DAHA ÖNCE 3 TANE RESİM SEÇMİŞTİN, LÜTFEN ONLARI SIRALA. 

BULUTUN İÇİNE YAZ, ÇİZ YA DA YAPIŞTIR. 

1. EN SEVDİĞİM! 

2. İKİNCİ SEVDİĞİM. 

3. ÜÇÜNCÜ SEVDİĞİM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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HANGİ ADIMLARI YAPMALIYIM? 

SERBEST ZAMANINDA NE YAPMAK İSTİYORSUN? BUNU NASIL YAPMAN GEREK 

DÜŞÜN, SIRAYLA AŞAĞIYA YAZ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım 1 

Adım 4 

Adım 3 

Adım 2 

Adım 5 



 
 

EĞİTMEN REHBERİ 

 

 
2017-1-RO01-KA204-037465 
 

60 

BANA KİM YARDIM EDEBİLİR? 

SANA YARDIM EDECEK KİMİ TANIYORSUN? 

AŞAĞIDAKİ ŞEKLİ DOLDUR. 

 

 

 

BEN 
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DERS 3 

PLANDAN UYGULAMAYA 

DAHA ÖNCE SERBEST ZAMANINDA NE YAPACAĞINI SEÇMİŞTİN. 

AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP VER. KENDİ PLANINI HAZIRLA. 

 

NEREYE GİDECEKSİN? 

 

NEDEN GİDECEKSİN? 

 

YANINDA NE GÖTÜRECEKSİN? 

 

KİMİNLE GİDECEKSİN? 

 

 

NE ZAMAN GİDECEKSİN? 

 

HAFTALIK PROGRAMINI KONTROL ET. 

  

 

KİM YARDIM EDEBİLİR? 

  

NASIL GİDECEKSİN? 
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DERS 4 

EYLEM PLANI ALIŞTIRMASI 

 NELERİ BİLİYORSUN? 

- NASIL REZERVASYON YAPACAKSIN? 

- TELEFONDA NE SÖYLEYECEKSİN? 

- ÇALIŞANA NE SÖYLEMELİSİN? 

- BİR ŞEY UNUTMADIĞINDAN NASIL EMİN OLABİLİRSİN? 

- YARDIMA İHTİYACIN OLURSA NE YAPARSIN? 

- NASIL YARDIM İSTEYEBİLİRSİN? 

- İNSANLARI NASIL DAVET EDEBİLİRSİN? 

- HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINI SEÇEBİLİRSİN? 

- GİTMEK İSTEDİĞİN YERİ NASIL BULACAKSIN? 

- HANGİ FİLMİN GÖSTERİMDE OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENECEKSİN? 

- BAŞKA NELERİ DÜZENLEMEN GEREKİR? 

 BU KONULARI BİRLİKTE KONUŞUN VE BİRBİRİNİZDEN ÖĞRENİN. 

 PLANINDA NEYİ ZOR BULUYORSUN? 
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DERS 5 

SUNUM YAPMAK 

PLANIN BİR SUNUMUNU HAZIRLA. 

SUNUMDA ŞUNLARI AÇIKLAMALISIN: 

 BEN KİMİM? 

 NE YAPMAYI PLANLIYORUM? 

 NEDEN BUNU YAPMAK İSTİYORUM? 

 KİMİNLE BU PLANI YAPACAĞIM? 

 BUNU NASIL YAPACAĞIM? 

 KİMİN BANA YARDIM ETMESİNİ İSTİYORUM? 

SUNUM 5 DAKİKA SÜRECEK. 

KULLANABİLECEĞİM ARAÇLAR: BİLGİSAYAR, KAĞIT, DERGİ, ÇİZİM, ŞARKI, ŞİİR VB. 
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Proje Ortakları  

 

 

 

ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL 

EDUCATIONAL TEODORA 

ROMANYA 

www.sindrom-down.ro 

 

 

 

 

ASSOCİAZİONE İTALİANA PERSONE DOWN ONLUS 

İTALYA 

www.aipd.it 

 

 

STİCHTİNG DOWNKİDSİNTERNATİONAL 

HOLLANDA 

www.downkidsinternational.com 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

ROMANYA 

www.ucv.ro 

 

 

 

 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS 

YUNANİSTAN 

www.auth.gr 

 

 

 

DOWN SENDROMU DERNEĞİ – TÜRKİYE 

www.downturkiye.org 

 

 

 

Bu yayın Avrupa Komisyonunun finansal desteği ile üretilmiştir. Yayının içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 

Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu bilgilerin içeriğinin nasıl kullanılacağından sorumlu değildi

 
DS LEISURE 

Down 
sendromlu 
bireyler için 

serbest zaman 
etkinliklerini 

destekler. 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/


 

 
 

 


