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EĞİTİM MODÜLÜ IO3
MÜLTECİ EBEVEYNLER İÇİN FARKINDALIK GELİŞTİRİCİ YAKLAŞIMLAR
I.

BÖLÜM: MODÜLÜN MANTIKSAL DAYANAĞI

Bu eğitim modülü; ihtiyaçlar doğrultusunda mülteci ebeveynlerin eğitime katkısını sağlamak,
okul özelinde kurumsal kültürü tanıtmak, kurumsal kültür bilinci kazandırmak, mülteci
ebeveynleri bulundukları noktadan alarak hedeflenen noktaya taĢımak için oluĢturulmuĢ ve
uygulanmıĢtır.
Eğitim modülü, mülteci ebeveynlerin hem kendi çocuklarıyla hem de onların okulları ve
öğretmenleriyle etkili iletiĢim kurmalarını sağlamak, içlerinde var olan potansiyeli harekete
geçirmek ve çözümün bir parçası olmalarını sağlamak amacına yöneliktir.
1. olarak 20 soruluk bir anket hazırlayarak öncelikle onların ihtiyaçlarını tespit etmeye
yönelik bir çalıĢma gerçekleĢtirildi. Anketin en önemli hedefi mülteci ebeveynlerin
çocuklarının eğitim süreçleri sırasında karĢılaĢtıkları sorunların, iletiĢim ve okul
kurumsal kültürüne adapte olmanın neresinde olduklarının tespit edilmesiydi.
Ebeveynlerin çocuklarıyla, çocukların aileleriyle ve çevresiyle olan dil, entegresyon,
kültürel, sosyal, toplumsal problemler ve iletiĢim gibi temel konular üzerindeki
sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti için okul müdürlerinin desteğiyle de mülteci
öğrencilerin okumakta olduğu okullarda bu anket ebeveynlere uygulanmıĢtır.
2. olarak anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve okul ziyaretleri sırasındaki
görüĢmelerden yola çıkılarak ihtiyaç analiz raporları hazırlanmıĢtır.
Dolayısıyla anket verileri ve IO1 ihtiyaç analizi eğitim modülünün anlam içeriğini
oluĢturmuĢtur.
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II.

BÖLÜM: MODÜLÜN ANLAM İÇERİĞİ

Modülün anlam içeriğinde Ģu soruların cevabını aranmıĢtır.
1. Mültecinin -konu alanı çerçevesinde- birey olarak beklenti ve ihtiyaçları nelerdir?
2. Bu beklenti ve ihtiyaçlar -konu alanı çerçevesinde- toplumsal fayda gözetilerek bilgi ve
beceriye nasıl dönüĢtürülebilir?
3. Mülteci ebeveyn eğitim sisteminin –okul, yönetim, öğretmen, diğer veliler ve öğrencilerbeklenti ve ihtiyaçları hakkında neler biliyor, bu beklenti ve ihtiyaçları karĢılamak için neler
yapıyor?
ġunu hemen belirtmeliyiz ki eğitim modülü uygulanması sırasında yapılan ihtiyaç analizi,
çalıĢmayı doğru yönlendirmekte ve iĢimizi kolaylaĢtırmaktadır. Bu ihtiyaç analizinin
mülteciler için gerçekleĢtirilecek diğer çalıĢmalarda da referans alınabilir nitelikte olduğunu
belirtebiliriz.
Bu eğitim modülünden hedeflenen Ģunlardır:
 Mülteci ebeveynler ile okul (müfredat, yönetim kademesi ve öğretmenler) arasındaki
 Mülteci ebeveynler ile diğer ebeveynler arasındaki
 Mülteci ebeveynler ile çocukları arasındaki uyum ve iletiĢim maksimum derecede
iyileĢtirmek.
 Mülteci ebeveynlerin sorunlar karĢısında çözüm üretebilen özgüven ve aidiyet
duygusunu geliĢtirmiĢ bireyler olarak ortak yaĢama katkıda bulunmalarını sağlamak.
 Mülteci ebeveynlerin hayat boyu öğrenme modelinde harekete geçerek, yeni öğrenme
becerileri kazanma ve kendini sürekli geliĢtiren bireyler olma yolunda farkındalık
kazanmıĢ olmalarını sağlamak.
 Her alanda aktif ebeveynler olarak hem kendi çocuklarıyla hem onların okullarıyla ve
öğretmenleriyle hem de diğer ebeveynler ile iletiĢim kurma becerilerini artırarak hem
kendi geliĢimlerine hem de çocuklarının eğitim kalitelerinin artmasında daha etkin bir
rol oynamalarını sağlamak.
BÖLÜM: KONULAR

III.

Eğitim modülü
123452

Farkındalık,
Değerler,
Hayat standartımız ve gerçekliklerimiz,
Hedef belirleme,
Empati yapabilme

konu baĢlıklarından oluĢtu.
III.

1- A) FARKINDALIK NEDİR?

Farkındalık öğrenilebilen bir beceridir. Farkındalık etrafımızdaki olanlara ve günlük olaylara,
geçmiĢte edindiğimiz deneyimlerimiz, düĢünce ve inançlarımız aracılığıyla yaĢantımızı
bulanıklaĢtırmadan bakabilme yetisidir.
Farkındalık “ġu anda ne yaĢıyorum” sorusunu yanıtlamak için, kiĢinin kendi düĢüncelerini,
duygularını ve bedenini gözlemlenmesi yoluyla elde edilen zihinsel bir durumdur. Farkındalık
içinde olunan anın bilincinde olma ve onu kabul etmektir. Yargısız bir Ģekilde ġimdiki ana
odaklanabilmek amacıyla dikkatinizi toplayabilmek farkındalıktır.
YaĢam Ģimdiki anda yaĢanır ve yaĢamak en nihayetinde bir dizi Ģimdiki andan oluĢmuĢ bir
dizidir. Ancak, Ģimdiki anda psikolojik olarak var olmak insanlar için oldukça zordur. Sıklıkla
geçmiĢte ya da gelecekte yaĢarız ve Ģimdiki deneyimlerimizi geçmiĢ ve gelecek hakkındaki
değerlendirmelerimizle bulanıklaĢtırırız. En temel haliyle, farkındalık Ģimdiki
deneyimlerimizle onları kabul ederek ve yargılamadan direkt temas kurma ile ilgilidir.
Farkındalıkta anlık yaĢantılara yaklaĢım açıklık, kabullenme, yansızlık gibi niteliklere
sahiptir. Deneyime yönlenme söz konusudur. Deneyime yönlenme tamamen yargısızdır.

III.

1- B) FARKINDALIK NASIL OLUŞTURULUR?

Farkındalık kiĢinin içinde bulunduğu duruma, çalıĢma yapılacak konunun özelliğine göre
çeĢitli soru cümleleri ve verilen cevaplar üzerinde tartıĢma ve beyin fırtınası yaparak
sağlanabilir. Örneğin:





III.

Bu eğitimden beklentiniz nedir?
Kendinize en son ne zaman “Ben kimim?” sorusunu sordunuz?
Bu soruyu Ģimdi sorunuz ve cevaplayınız.
Burada Bulunma Sebebiniz Nedir?
Mutlu musunuz? Mutlu olmak için ne yapmanız gerekir?
1- C) NEDEN FARKINDALIK?

Ülkesinden, kendi topraklarından zorunlu nedenlerle travmalar yaĢayarak kopmuĢ insanların
bulunduğu nokta „geçmiĢ‟ ve „gelecek‟ tir. Sürekli geçmiĢ ve gelecekte yaĢayan insanlar
içinde bulundukları ortam ve koĢulları iyi ve doğru analiz edemezler ve an‟ ı (Ģimdiyi)
kaçırırlar. Bu da içinde bulunduğumuz çağda birçok önemli geliĢmeyi kaçırmaları, bireysel ve
sosyal yaĢantılarının gerilemesi anlamına gelir. Ġçinde bulunduğumuz çağ bireylerin farklı
coğrafyalara farklı kriterlere bağlı bir hayat sürdürmesini mümkün kılmaktadır. Birden fazla
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dil bilen, farklı kültürleri ve toplumsal yaĢayıĢları tanıyan, kolayca uyumlanabilen bireyler
“Dünya VatandaĢı” kriterini taĢıyabilen bireylerdir. Bu fikir ve yaklaĢımlardan yola çıkarak
bunu mülteci ebeveynlare anlattık. Psikolojik olarak kendilerini ve özellikle çocuklarını içinde
bulundukları gerçeklik koĢullarından hareketle eğitim yoluyla ve okullar aracılığıyla „Ģimdi‟
ye odaklayabilecekleri fikrini benimsettik. “Hayat devam ediyor” sloganıyla farkındalık
çalıĢmaları yaparak mültecilerin Ģimdi‟ ye odaklanmalarını ve yaĢantılarını yeni koĢul ve
olanaklar ölçüsünde düzenlemeleri amacına ulaĢmak için “Farkındalık” çalıĢmalarını
gerçekleĢtirdik.

III.

2- A) DEĞER NEDİR?

KiĢinin yaĢamını yönettiği ana unsurlar “değer” adını alır. Değerler kiĢiden kiĢiye, kültürden
kültüre ve toplumdan topluma farklılık gösterir. Ġnsanın içinde bulunduğu Ģartlar, kiĢisel ve
sosyal durumlar, geliĢmeler değerlerin değiĢmesini sağlar.
Değerler çalıĢması, kiĢinin öncelikli değerlerinin belirlenmesi anlamına gelir. KiĢiler hedef
koyarken, gelecek planlaması yaparken öncelikli değerlerini tespit etmek için değerler
çalıĢması yapmalıdır.
Örnek değerler
*Aile *AĢk ve ĠliĢkiler *BaĢarı *Bilgelik *Bilimsel AraĢtırmalar *Ait hissetmek *Değerli
hissetmek*Cinsellik *KiĢisel GeliĢim *Dini Değerler *Dostluk *Güç/Ġktidar *Hobiler *ĠĢ ve
Kariyer *Lüks YaĢam *Macera *Özgürlük *Para *Konfor *Sevgi *Sağlık *Sanat *Saygınlık
*Sosyal YaĢam *Töresel Değerler *Ün/ġöhret *Vatani Değerler *Yardımseverlik *Zevk

III. 2- B) DEĞER NASIL TESPİT EDİLİR?
1- En az 20 değer ortak söylemle tespit edilerek yazılır.
2- KiĢiye düĢünmesine fırsat vermeden seri bir biçimde 20 değerden 10 tanesini seçmesi
istenir.
3- KiĢiye düĢünmesine fırsat vermeden seri bir biçimde değerlerin tercihi noktasında soru
sorulur. Örneğin: baĢarı mı dostluk mu? Diye sorulur. Tercih edilenin dıĢındaki
elenerek bir sonraki değer alınır. BaĢarı mı bilgelik mi? Gibi.
4- Bu Ģekilde ilk 5 değer tespit edilir.
5- Son olarak 5 değerden aynı yöntemle (seri bir biçimde iki değerden birisini seçmesi
istenerek) ilk üç değerin tespiti gerçekleĢtirilir.
6- Ġlk 3 değer tespit edildikten sonra değerler üzerinde konuĢulur.
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Hayatımızı yöneten değerlerimizi ne kadar tanıyoruz?
Değerlerinden vaz geçecek olsaydın hangilerini bırakırdın?
Hangi değerin yokluğuna katlanmak daha kolay olurdu?
Bir değeri diğerine tercih ederken ne hissettiniz?
Değerleriniz hayatınızı nasıl yönetiyor?
Hedeflerinizi belirlerken değerlerinizi hedefinizle uyumlandırabiliyor
musunuz?

Not: Bu çalışmaların videoları odak grup çalışmaları ve LTT videolarında mevcuttur.
III. 2- C) NEDEN DEĞERLER TESPİTİ ÇALIŞMASI?
Mülteci sığındığı topluma kendi değerleriyle gelir. Bununla beraber mülteci olarak geldiği
ülkenin de kendi değerleri vardır. KiĢisel ve toplumsal değerleri mültecilik nedeniyle
değiĢime uğramıĢ birey, yaĢantısını yönlendirebilmek, yönetebilmek için değerlerini gözden
geçirmeli, vaz geçmek durumunda kalacağı değerlerini bilmelidir. Ayrıca empatik
yaklaĢımların güçlendirilebilmesi için değerlerin ne olduğunun bilinmesine de ihtiyaç vardır.
Örneğin odak grup çalıĢmaları videolarında da görüleceği üzere mülteci ebeveynlerin
değerleri büyük oranda “ait hissetmek”, değerli hissetmek” , “toplumun parçası olmak” olarak
belirmiĢtir. Bu da mültecilere empati ile yaklaĢırken davranıĢ biçimlerini belirleyecek bir
sonuçtur. Ortak değerlerin paylaĢıldığı veya bilindiği iliĢkiler uzun süreli ve tatmin edici,
derin iliĢkiler olurlar. Bu nedenle kiĢinin öncelikle kendi değerlerinin farkında olması ve ortak
yaĢantıyı paylaĢtığı kiĢilerle aynı değerleri paylaĢıp paylaĢmadığını bilmesi önemlidir. Ortak
değerleri paylaĢmıyor ancak karĢınızdakine önem veriyorsanız kendinizi onun değer verdiği
Ģeyler konusunda geliĢtirebilir ve bunlara saygı duyabiliriz. Böylece ortak yaĢam daha sağlıklı
hale gelebilir.

III. 3- A) HAYAT STANDARTIMIZ VE GERÇEKLİKLERİMİZ
Mülteci kendi ülkesinden isteyerek ya da istemeyerek kopup baĢka bir ülkeye geldiğinde iki
türlü durumla karĢılaĢır.
1. Ortam ve koĢullar geldiği ülkeden daha iyi ve olumlu olabilir.
2. Ortam ve koĢullar geldiği ülkeden daha kötü ve olumsuz olabilir.
Her iki durumda da mültecinin bir uyumlanma ve adaptasyon geçirmesi beklenir. Yeni
koĢulları ve gerçeklikleri kabullenmek, yeni koĢulların sunduğu olanaklar çerçevesinde bir
hayat standartı belirlemek ve buna ulaĢmaya çalıĢmak çabası mülteci için kaçınılmazdır.
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Ġsteyerek mülteci olan kiĢilerde bu durum oldukça hafif atlatılırken, istemeden (doğal afet,
iĢsizlik, savaĢ, güvenlik vb nedenlerle) hazırlıksız mültecilik durumuyla karĢılaĢanlar için
yeni hayatlarına alıĢmak oldukça zordur. Çünkü zorunlu mültecilik durumunda kiĢiler
travmalarını da beraberlerinde getirmiĢlerdir ve bunları atlatmaları zaman alır.
Mültecinin içinde bulunduğu gerçekliği kabul etmesi, hayatına bakması kaydedeceği
aĢamaların en önemlilerindendir.
Proje çalıĢmaları sırasında mültecilerle ilgili tespit edilen ve hayat kalitelerini etkileyen en
belirgin özellik Türkçe bilmemeleri hatta öğrenmeyi reddetmeleriydi. Türkiyedeki
mültecilerin çoğunluğunu oluĢturan Suriyeliler yaklaĢık 5 yıl, nasıl olsa ülkelerine
gideceklerini düĢünerek toplumsal yaĢamın dinamiklerinden uzak durdular. Dil öğrenme,
kültürel etkileĢime açık olma, sosyalleĢme, tüm ihtiyaçlarını karĢıladıkları topluma katkıda
bulunmak gibi. Bu yaklaĢım elbette gerçeklikten uzak ve izole bir hayatı kendilerine fark
ettirmeden dayatmıĢ oluyordu.
Okul çalıĢmalarına baĢladığımız ilk anlarda bu tespitlerde bulunduk ve mültecilere ayna
tutacak kendi gerçekliklerini fark ettirecek sonrasında hayatlarını gözden geçirmelerini
sağlayacak bir bölümü modüle eklemeyi uygun gördük.
Bununla beraber elbetteki “Hayat Devam Ediyor!”
III. 3- B) ÇALIŞMAYI NASIL UYGULADIK?
Bu çalıĢma farkındalık oluĢturmak amacıyla bir beyin fırtınası Ģeklinde iki Ģekilde
uygulanabilir.
Örnek -1Hayatımızı belirleyenler, değerlerimiz nelerdir?
Bunları 1‟ den 10‟ a kadar puanlasanız kaçar puan verirdiniz? Örneğin: eğitim,
Aile, Sağlık, Çocuklar, KiĢisel GeliĢim (kurslar, eğitimler, beceriler…) Sosyal
Hayat, …
Sosyal hayata 5 puan verdiyseniz bunu örneğin 8 puana çıkarmak nasıl olurdu ve
bunun için neler yapmak gerekir?
Hangi hayat standartı yükselse bu daha iyi olurdu?
Hayat standartınızı yükseltmek için ne yapmanız gerekir?

1)

2)
3)
4)
Örnek -2-

Hayat çarkı (yaĢam çemberi, farkındalık çemberi) uygulaması)
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FARKINDALIK ÇARKI
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Hayat Çarkı Uygulaması ve Okunması:
Bu çark; sekiz bölüm içermektedir. Bölümler birlikte, dolu dolu ve bütün bir yaĢamı
tamamlamanın bir yolunu gösterir ve bir insanın hayatındaki en temel varlık gösteren
alanlardan oluĢur. Bu alıĢtırma, bu alanlarda alıĢtırmayı yaptığınız günkü tatmin düzeyini
ölçer. Farklı zamanlarda aynı çalıĢma yaptığınızda tatmin düzeyi farklı çıkabilir.
Uygulaması:
1- Çarkın merkezini „0‟ ve dıĢ kenarını „10‟ kabul ederek, hayatınızdaki alanları o alana
verdiğiniz derece boyunca bir çember ya da düz bir çizgi çizerek çerçeveleyiniz.
2- Çizgilerin iç kısımlarını renkli bir kalemle çiziniz.
3- Bunun bir teker olduğunu düĢündürerek “Bu Ģekliyle ne kadar yol alır?” sorusunu
sorunuz.
4- Uygulama yapılan mülteciye çıkan resimle ilgili hayat çarkı ile ilgili görüĢlerini
sorunuz
5- Hayat çarkı ile ilgili kendi (uygulayıcı) görüĢlerinizi belirtiniz.
6- Birlikte değerlendirme ve sonuçlar üzerinde tartıĢınız..
7- Tatmin düzeyleri arasında geçiĢler nasıl sağlanabilir? TartıĢınız.
8- Çarkı uyguladığınız kiĢiden sözler alınız,
 Hangi alan nasıl iyileĢtirilebilir?
 Ne yapmanız gerekir?
 Ne kadar sürede?
 Ne zaman?
…

III.

4- A) HEDEF NEDİR?

Hedef; ulaĢılmak ya da elde edilmek istenen yer, bir kimsenin veya topluluğun ulaĢmak
istediği konum, düzey, erek, amaç, gaye, maksat olarak tanımlanabilir. Kaliteli ve farkında
olunarak sürdürülen bir hayat hedef konularak yaĢanan hayattır.
Mülteci ebeveynlerle; kendi hayat hedefleri var mı yok mu?
Varsa, bu hedefler nelerdir?
Var olan hedefler kendi yaĢantılarına ve çocuklarının yaĢantısına ne katkı sağlayacak?
Hedefleri yoksa, hedeflerinin olması hayatlarında neyi değiĢtirir? ...
benzeri sorularla, hedef ve hayatımızdaki önemi nedir?
TartıĢmalarını yaparak hedef komaya bilinçli hale getirdik.

III.

4- B) HEDEF NASIL BELİRLENİR?

Hedefi uzaklık noktasından yakınlık noktasına getiren Ģey hedefi disipline etmekle
gerçekleĢen emek, zaman ve çalıĢma isteyen zorlu bir süreçtir. Bu süreç “Hedef ÇalıĢması”
adını alır. Hedef çalıĢması, dağınık bir biçimde aklımızdan geçenlerin yapmak
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istediklerimizin sistemli ve bilinçli bir hale gelmesini sağlar. Hayatımızın yönünü tayin
etmemizi sağlar. Hedefe ilerlerken baĢarılı olup olmadığımızı belirlemeye kaynaklık eder.
Bu noktalardan hareketle cevabını aradığımız sorular aĢağıdadır:
12345678-

Neyi baĢarmak istiyorsunuz?
Bu ne kadar sürecek?
Oraya varmak için neye ihtiyacınız var?
Ġlerlemenizi nasıl ölçeceksiniz?
UlaĢmak istediğin hedef nedir?
Bu hedefe ulaĢmak istemenin nedeni nedir?
Eğer bu hedefe ulaĢırsam hayatım Ģu Ģekilde değiĢecek?
Eğer hedefime ulaĢmayı baĢarırsan daha mutlu olacak mısın? Neden?

III. 4- B) HEDEF ÇALIŞMASI NASIL YAPILIR?
a) Adımların ana hatlarını çizmek
Hedefinize ulaĢmayı baĢarmak için atmanız gereken en önemli beĢ ila on adım önem sırasına
göre yazınız:
12345…
b) Zaman Çizelgesi OluĢturmak

Hedefe ulaĢmak için ne kadar süre gereklidir? Atılacak adımların tanımlanması ve bu
adımların sırasıyla ne kadar sürede gerçekleĢebileceği belirlenir. (Adımları sırasıyla
gerçekleĢtireceğiniz tarihi belirterek yazınız.)
c) Kaynak Envanteri Çıkarmak
Hedefe ulaĢmak için hangi kaynaklara ihtiyaç var, bu kaynaklar nereden bulunabilir veya
yaratılabilir ve bu kaynaklara nasıl sahip olunabilir? Ġlerleme nasıl sağlanabilir? Bir hedefi
gerçekleĢtirmek için gereken kaynaklar: Zaman, Enerji, Duygusal Güç, Para vb. dir.
d) Ġlerlemeyi Ölçmek
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Bu ölçümleri, ilerleyiĢi düzenlemek, motive olmak ve hedefe ulaĢana dek ilerlemeyi sağlamak
için kullanmak gerekir.
Bunun için ölçüm tarihi ve planlanmıĢ olması gereken ilerlemenin tanımı yapılarak
gerçekleĢtirilir.

5. EMPATİ YAPABİLME “EMPATİK YAKLAŞIMLAR”

III.5-A) EMPATİ (DUYGUDAŞLIK) NEDİR?
Bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak olaylara onun bakıĢ açısıyla bakması,
o kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona
iletmesi sürecine “empati” adı verilir. Empati bir kiĢinin kendisini duygu ve düĢüncelerinden
soyutlayarak bir baĢkasının inançlarını, arzularını ve özellikle duygularını farkına varabilme
ve anlayabilme yeteneğidir. Empatide kiĢi karĢısındakini o kadar iyi anlar ki onun gibi
hissetmeye baĢlar, kendini onunla özdeĢleĢtirir. Empati kurma bir yetenek olduğu kadar aynı
zamanda yıllar içerisinde eğitimler ve yaĢantılarla edinilen bir beceridir. Bazı kiĢiler empati
yapabilme konusunda yeteneklidirler. Günümüzde empati hem bireysel hem de sosyal bir
yetenek ve beceri olarak gerekliliğini kanıtlamıĢtır.
Empati yetenek ve becerimizin ne düzeyde olduğunu anlamak için kendimize Ģu soruları
sorup cevaplarını vermeye çalıĢabiliriz.

123456789-
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KarĢınızdakini dinliyor musunuz? Yoksa dinler gibi mi yapıyorsunuz?
Tercihiniz genelde dinlemek mi yoksa anlatmak mı?
Biri bir Ģey anlattığında olayı kafanızda resimlerle görüntülüyor musunuz?
Dünyanın merkezinde kendinizi mi görüyorsunuz yoksa diğer insanların varlığını ve
önemini hissediyor musunuz?
Ben-merkezli bir insan mısınız, yani karĢı taraf sözünü bitirse de sıra bana gelse diyor
musunuz?
KarĢınızdaki bir Ģey anlatırken gözünün içine bakıyor musunuz yoksa o konuĢurken
baĢka Ģeylerle mi meĢgulsünüz?
Telefonda konuĢurken konsantre oluyor musunuz yoksa yanı sıra baĢka bir iĢ mi
yapıyorsunuz?
Biri bir Ģey anlattığında onu kaç kere bölüyorsunuz ya da yorum yapmadan ne kadar
dinleyebiliyorsunuz?
Biri size acıklı bir Ģey anlattığında gözlerinizin dolduğu oldu mu?

Gibi soruları empati yapılmasını istediğimiz konulara göre çoğaltmak mümkün. Sosyal bir
varlık olan insanın empati yapabilmesi ve bunu hayatın tamamına yansıtabilmesi kiĢisel
ve toplumsal huzuru yakalamamızı kolaylaĢtırır.
Empati karĢıdakinin yaĢantısı ile dünyayı görmektir. Duygusal zekânın önemli bir
parçasıdır. Aynı fikirde olmaya eĢ değer değildir! Diğer kiĢiye anladığını iletmedir.
Empati açıklanmaya çalıĢıldığında iki temel fiil belirgin olarak ortaya çıkmaktadır;

 “yansıtmak" kiĢinin yaĢadıklarını ve deneyimlediklerini ona geri bildirmek.
 “kabul etmek" kiĢinin yaĢadığını onaylamak.

Devamında iletiĢim kurmak (aynı bakıĢ açısıyla bakmaya çalıĢma, hislerini paylaĢma)
anlamaya çaba göstermek gerekir.

III-5- B) EMPATİK İLETİŞİM NASIL KURULUR

Empati bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak olaylara onun bakıĢ açısıyla
bakması o kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması hissetmesi ve bu
durumu ona iletmesi olarak tanımlanmaktadır.
ĠletiĢim ise toplum içinde yaĢayan insanın kendisini ve çevresini daha iyi tanımasını ve
baĢkaları ile uyumlu iliĢkiler gerçekleĢtirmek için etkileĢim kurabilme ve bu etkileĢimi
geliĢtirme becerisidir.
Ġnsan topluluğu ve davranıĢları ile ilgili her dalın, toplumsal projeler geliĢtiren her çalıĢmanın
iletiĢimle ilgilenmesi gerekmektedir. ĠletiĢimin gerçekleĢmesinde empati en temel eylemdir.
Bu bağlamda empatik iletiĢimin gerçekleĢmesinde karĢımızdaki kiĢiyi iĢitmek yeterli olmaz.
Onun söylediklerini anlamak düĢünmek etkin bir dinleyici olmak gerekir. Onun duygularını
yansıtma fırsatı vermek kendini ifade etme ortamı oluĢturulmasında empatik iletiĢim
gereklidir.
Bu çalıĢmada mültecinin ve vatandaĢın karĢılıklı olarak kendisi gibi bir varlığı, farklı değer
yargıları ve inançları olduğunu bilmeleri ve bunu kabullenmeleri gerekir. Mültecilerle ilgili
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yaĢanılan birçok sorun empatik yaklaĢımlarla iliĢkilidir. KarĢılıklı değerleri anlama ve
dayanıĢma; ardından belki de ortak kurulacak bir gelecek için empati son derecede önemlidir.
Empatik anlayıĢın geliĢmesi için benmerkezcilikten uzaklaĢmamız gereklidir. Hatta
zorunludur. Benmerkezcilik iletiĢimi engelleyen faktördür. Bu durumda insanların
duygularını ve ne hissettiklerini anlamakta zorluk çekilir. Empatik iletiĢim becerimizin
geliĢmesi için iĢbirliği yardımlaĢma ve dayanıĢmaya açık, savunucu iletiĢimden uzak,
farklılıklar arasında benzerliği aramaya çalıĢan birey olunmalıdır. Bireylerin geliĢime açık,
kendini yenileyen, önyargılardan uzak, iletiĢim kurduğu kiĢinin bulunduğu yeri değerlendiren
demokratik tutumu davranıĢ edinmiĢ kiĢiler bu kazanımlarını empatik iletiĢimi
gerçekleĢtirerek yapmıĢlardır. Empatik iletiĢim kuran birey demokratik tutum ve davranıĢ
sergileyen bireydir. Bu bağlamda empatik iletiĢim bireylerin birbirini anlama ve iletiĢimden
kaynaklanan sorunların çözümünde en temel etkidir ve empati bu yönüyle “karĢılıklılık”
ilkesine dayanır.
Projemiz açısından mültecilerde empatik iletiĢimin geliĢmesini ve güçlenmesini sağlamak
fikrinin 2 temel hedefi vardır:

1. Türkiye‟ nin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı sorunların karĢılıklı olarak
aĢılmasına, toplumsal uyum ve entegrasyonun sağlanmasına, mültecilerin aidiyet
duygusunu geliĢtirmelerine, toplumun bir parçası olduklarını hissetmelerine, kurumsal
kültüre ve eğitime katkı sağlamalarına destek olmak.
2. Mülteci ebeveynlerin çocuklarının eğitiminde karĢılaĢtıkları sorunları edindikleri bilgi
ve becerilerle çözmelerini sağlamak.

III. 5- B) EMPATİK YAKLAŞIM NEDEN GEREKLİDİR?

Empati kurmak sosyal iliĢkilerde birçok kolaylık sağlamaktadır. KiĢinin karĢısındaki
insanı anladığını ve onu önemsediğini göstermesini sağlar. Bu sayede iletiĢim kolaylaĢır.
YanlıĢ anlaĢılmalar azalır, samimiyet ve güven ortamı hızla geliĢir, sorunlar ve problemler
daha kolay dile getirilir ve böylelikle bunlara daha çabuk ve kolay çözümler üretilir. Daha
yakın, anlamlı ve yardımı dokunan iliĢkiler gelecek kuĢaklara da aktarılacak Ģekilde
kurulur.
Empati kurmanın bu toplumsal faydasından hareketle hem projemizin hem de eğitim
modülünün ana temalarından birisini „empatik yaklaĢımlar‟ olarak belirledik. Projemizin
ana konusunu teĢkil eden “mültecilik” kavramı Suriye‟ de iç savaĢ çıktığı andan itibaren
Türkiye‟ nin aniden yaĢadığı çok önemli bir toplumsal olay olarak karĢımızda
durmaktadır. Empati kurarak yaklaĢılması gereken “mülteci” ile tüm kaynaklarını oldukça
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kalabalık bir nüfusla bir anda paylaĢmak durumunda kalan “vatandaĢ” arasında kurulması
ve güçlendirilmesi gereken bir empatik yaklaĢım gerekli ve hatta zorunludur. Belki sınırlı
sayılarda ve seçerek mülteci kabul eden ülkelerde bu yaklaĢım çok aciliyet taĢımayabilir.
Bununla beraber Türkiye‟ de olduğu gibi bir anda beĢ milyona yakın ülkesindeki savaĢ ve
olumsuz koĢullardan kaçan insana kapısını açan ülkelerde çok aciliyet taĢıyan bir
yaklaĢımdır. Bu noktada kiĢilerin karĢılıklı birbirinin içinde bulunduğu durumu,
koĢullarını ve duygularını anlaması buna göre davranıĢlar sergilemesi gerekir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi empatinin en önemli ilkelerinden birisi de karĢılıklılık
ilkesidir. “vatandaĢ” ın “mülteci” ye “mülteci” nin de “vatandaĢ” a empati kurabilmesi
gerekir. Anket uygulamaları için okul ziyaretlerine baĢladığımızda, anket uygulamaları
sırasında ve anket analiz raporlarından çıkan sonuçlara baktığımızda empatinin karĢılıklı
değil tek taraflı kurulmaya çalıĢıldığını gördük. VatandaĢ mülteciye empati ile yaklaĢıyor
fakat mülteci vatandaĢa empati ile yaklaĢmıyordu.
Örneğin; çalıĢma yaptığımız okullarda bazı sınıflarda sınıf mevcudunun yarısını mülteci
çocuklar oluĢturmakta, bir sınıfta dil bilmeden ülkesinde farklı müfredatla eğitim görmüĢ
veya hiç okula gitmemiĢ öğrenci profili bulunmaktadır. Bu sınıftaki “vatandaĢ”
çocuğunun ve ders veren “öğretmen” in durumunu bir düĢünün. Kendi çocuğunun eğitim
hakkının ve ona ayrılan zamanın elinden alındığını düĢünen bununla beraber buna
olgunlukla ve empati ile yaklaĢan vatandaĢ velinin konuyu dile getiren haklı söylemleri
“mülteci” tarafından bizi istemiyorlar Ģeklinde algılanmaktadır. Oysa bu konuda istememe
değil var olan soruna iki tarafın da haklarını gözeterek çözüm bulunsun isteği vardır.
Burada eksik olan empatinin tek taraflı yürümesidir.
Bu ve buna benzer örneklerden yola çıkarak “empati nedir?” konusunu modüle
yerleĢtirdik. Eğitim videolarında da görüleceği gibi, mülteci ebeveynlerin bulunduğu on
altı kiĢilik bir gruba “empati nedir?” sorusunu yönelttik. Sadece bir kiĢi empatinim ne
olduğunu bilmeden kelimeyi duyduğunu ve az çok kavram hakkında bir Ģeyler bildiğini
ifade etti, diğerleri ise kelimeyi ilk kez duyduklarını hakkında hiçbir Ģey bilmediklerini
ifade ettiler.
Yoğun Suriyeli akınına uğrayan ve özellikle ekonomik ve sosyal hakların eĢit bazı
noktalarda daha fazla kullanıldığı ülkemizde ve benzer durumu yaĢayan ülkelerde empatik
yaklaĢımların bilinmiyorsa öğretilmesi, yerleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi; toplumsal barıĢ ve
huzur için sağlıklı yetiĢmiĢ nesiller için ve dünya vatandaĢlığı misyonu için zorunluluktur.

III. 5- C) EMPATİK YAKLAŞIM NASIL GELİŞTİRİLİR?
1- KiĢiler arası algılama ve empati kurarak karĢılık verme yeteneğini geliĢtirmeye
yönelik alıĢtırmalar yapmak: KiĢiye empatinin ne olduğu ve nasıl geliĢtiğini, kiĢilerin
farklı duygusal durumlarını nasıl fark edebileceğini ve bunlara nasıl pozitif karĢılık
verebileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.
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2- KiĢinin ilk olarak kendi duygularına yoğunlaĢmasını sağlamak: Böylece kiĢi hangi
duyguların hangi durumlarla iliĢkili olduğunu daha iyi anlamaya baĢlar.
3- KiĢinin kendi ve diğerleri arasındaki benzerliklere odaklanmasını sağlamak.
4- Role bürünme, rol yapma çalıĢmaları: KiĢinin farklı perspektiflerden bakabilmesini ve
açık fikirli olabilmesini sağlar, problemlere yüzeysel çözümler getirmeyi ve inanç
katılığını engeller, biliĢsel ve kiĢisel esneklik kazandırır.
5- BaĢkalarının bakıĢ açısını hayal etmeye ve algılamaya çalıĢmak üzerine devamlı ve
tekrar tekrar pratik yapmak.
6- Duygusal olarak uyarıcı bir olaya maruz kalmak: Bu sayede kiĢi aynı uyarıcıyla
etkileĢimde bulunmuĢ kiĢinin içinde bulunduğu durumu daha iyi anlayabilmektedir.
7- Empatik davranıĢta bulunan bir modelin bulunması

Empatinin aĢağıda anlattığımız nitelikleri projemizin hedeflerine ulaĢmasında eğitimlerde
katkı sağlayacaktır.
Birçok sorunun anlaĢılmamaktan kaynaklandığı karĢısındaki kiĢiyi kabul etmeme veya
dinleme gibi iletiĢimi engelleyen tutumlar içinde olmanın temeli empatiyi geliĢtirememektir.
Empatik iletiĢimi gerçekleĢtirmeyen ebeveynler eğer çocuklarını anlayamıyor, onların tutum
ve davranıĢlarını değerlendirmede zorluk çekiyorlarsa çocukların sorunlarına yardımcı olmak
istiyor fakat bunu baĢaramıyorlarsa çocukları ile olan sorunlarının çözümünde hemen empatik
iletiĢim kurmayı baĢarmalıdırlar. Empatik iletiĢimi gerçekleĢtiren ebeveynler çocuklarına
güven duygusunu kazanmıĢ onların duyu ve düĢüncelerini anlatmasında dinleme becerisini
geliĢtirmiĢ çocuklarının yaĢının getirdiği psiko sosyal sorunlara çözüm bulmuĢ ailelerdir. Bu
ailelerde demokratik tutum ve davranıĢ kazanılmıĢ olup sağlıklı ve baĢarılı çocuklar
yetiĢtirmektedirler.
Çağımızın getirdiği birçok farklı sorunla karĢı karĢıyayız. Çocuklar anne ve babasından
uzaklaĢmakta, çevresindeki kötü niyetli kiĢilerle iletiĢim kurmaktadırlar. Okullarda Ģiddetin
artması uyuĢturucuya yönelim tüm bu tutum ve davranıĢların temelinde empatik iletiĢimin
geliĢtirilmemesi yatmaktadır. Henüz sosyal kaynaĢmayı sağlayamamıĢ, savaĢın yaĢadıkları ve
tanığı oldukları travmalarını üzerlerinden atamamıĢ çocuklar ebeveynleriyle iletiĢim
kuramazlarsa saydığımız tehlikelere açık hale gelebilirler.
Nihayetinde toplumsal barıĢı ve huzuru yakalayabilmek ve demokratik toplumu güçlendirmek
için empatik iletiĢim geliĢtirilmelidir.
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IV.

BÖLÜM: DERS PROGRAMI

EĞĠTĠM SÜRESĠ: 16 DERS SAATI SÜRMEKTEDĠR HER DERS 50 DAKĠKADIR.
KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNĠKLER
Beyin fırtınası, sözlü ve yazılı soru cevap, interaktif öğrenme, empatik yaklaĢımlar, drama
çalıĢmaları, maruz bırakma…
MALZEME VE MATERYALLER (tahta, projeksiyon, Ģapka, farkındalık çarkı, odaklanmaya
ve ekip sinerjisini arttırmaya yönelik çeĢitli eğitim oyunları, sınıf ortamı…)
EĞĠTMEN VE EKĠP: Eğitmenin Koçluk, NLP (Neuro Linguistic Programming), Etkili
ĠletiĢim, Eğitici Eğitimi, Beden Dili gibi kiĢisel geliĢim eğitimlerini veren veya bu eğitimleri
almıĢ olması gerekmektedir. Bu eğitim en az 6 en çok 20 kiĢilik gruplar halinde
uygulanmaktadır. Grup 10 kiĢiden fazla olduğunda 2. Bir eğitmen veya asistan bulunması
gerekir.
“MÜLTECĠ EBEVEYNLER ĠÇĠN FARKINDALIK GELĠġTĠRĠCĠ YAKLAġIMLAR”
I.

DERS: BEKLENTĠLER ÇALIġMASI

1)

Bu eğitimden beklentiniz nedir?

2)

Eğitime giriĢ, bu eğitimde yapılacaklar.

Bu çalıĢma eğitime psikolojik olarak hazırlanmayı ve grubun birbirini tanıyarak güven ortamı
içinde eğitime hazırlanmalarını sağlamak amaçlıdır. AĢağıda beklentiler çalıĢmasında yazılı
olarak aldığımız görüĢlerin bir kısmı bulunmaktadır.
BEKLENTĠ
 Devam etmek ve çocuklarımızın da yararlanmasını istiyoruz.
 Türk toplumuyla olan iliĢkilerimizde neler yapabileceğimizi bilmeye devam etmek
istiyoruz..
 Bu kurslara devam etmek ve Suriye ile Türk toplumu arasında iliĢkileri güçlendirmek.
 Türk ve Suriyeleri toplumu arasındaki iliĢkileri güçlendirmek ve iliĢkileri bilinçli hale
getirme
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II.

DERS: FARKINDALIK -1-

1)

Kendinize en son ne zaman “Ben kimim?” sorusunu sordunuz?

2)

Bu soruyu Ģimdi sorunuz ve cevaplayınız.

3)

Burada Bulunma Sebebiniz Nedir?

4)

Mutlu musunuz? Mutlu olmak için ne yapmanız gerekir?

Not: Yukarıda yer alan sorular baĢlangıcı temsil eder, interaktif ortamda katılımcının verdiği
cevaplar kendi içinde baĢka soruları geliĢtirerek çalıĢma devam eder. Tüm gruba ortak sorular
sorup cevapları alındıktan sonra grup içinden -gönüllü olmak koĢulu ile- bir veya birkaç
kiĢinin cevapları üzerinden konular geliĢtirilir. Bu sırada dinleyenler de kendi içlerinde
sorularını soracak ve cevaplarını aramaya baĢlayacaklardır. Bu tarz çalıĢmalarda gönüllülük
önemlidir.
III.

DERS: FARKINDALIK -2-

1)
Çocuğunuzun okul baĢarısı,
musunuz?

okula uyumu ve arkadaĢ iliĢkileriyle ilgileniyor

2)
Çocuğunuzun sınıfındaki velilerden kaç tanesini tanıyorsunuz ve bu velilerle iletiĢim
kuruyor musunuz?
3)
Çocuğunuz dersleriyle ya da arkadaĢlarıyla bir problem yaĢadığında bunu hangi
yöntemle çözüyorsunuz?
4)

Okul, sınıf, okul aile birliği toplantılarına katılıyor musunuz

IV.

DERS: DEĞERLERİN TESPİTİ UYGULAMASI

Aitlik, güvenlik, güvende hissetme, var olmak, eğitim, topluluğun parçası olmak, vatan,
birlikte olmak, aile, heyecan, macera, umut, para, mutluluk, sağlık, bolluk, dini değerler, iĢ,
huzur, bayrak, çocuk, prestij, baĢarı…
1)

Yukarıdaki değerler arasından spesifik olarak on değer seç

2)

ġimdi seçtiğiniz on değerden beĢini terk et

“BeĢ tane değerden ödün verecek olsaydım hangilerini bırakırdım?”
“Bu on değerden hangilerinin yokluğuna katlanmak daha kolay olurdu?”
Örneğin:
Seri biçimde katılımcıya bir değerin baĢka bir değere tercihi Ģeklinde soru sorulur.
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Aitlik mi heyecan mı? Gibi…
1. Tur
Aitlik, güvenlik, güvende hissetme, var olmak, eğitim, topluluğun parçası olmak,
vatan, birlikte olmak, aile, heyecan
2.Tur
Aitlik, güvenlik,eğitim, topluluğun parçası olmak,vatan,
3.tur
Aitlik, güvenlik, topluluğun parçası olmak,
Tüm gruba uygulanmalıdır. Değerlerin tespit edilmiĢ olması hedef çalıĢmasında da
gerekecektir.
V.

DERS: DEĞERLER ÜZERİNDE KONUŞMALAR

VI.

DERS: HAYAT STANDARTI ÇALIŞMASI -1-

1)
Hayatınızdaki bazı Ģeyleri 1‟ den 10‟ a kadar puanlasanız bunlara kaçar puan
verirdiniz? Örneğin: eğitim, Aile, Sağlık, Çocuklar, KiĢisel GeliĢim (kurslar, beceriler…)
Sosyal Hayat,
2)

Hangi hayat standartı yükselse bu daha iyi olurdu?

3)

Hayat standartınızı yükseltmek için ne yapmanız gerekir?

NOT: bu çalıĢmanın ayrıntısı III. 3- B) ÇALIġMAYI NASIL UYGULADIK?‟ de
açıklanmıĢtır.
VII.

DERS: HAYAT STANDARTI ÇALIŞMASI -2

Çocuğunuzun derslerini en baĢarılı olduğundan daha baĢarısız olduğuna göre sıralasanız, bu
sıralama nasıl olurdu?
1)

Çocuğunuzun istediğiniz/ beklediğiniz standartta olan dersi hanisi?

2)

Bu dersin istediğiniz/ beklediğiniz standartta olması için ne yapmanız gerekir?

VIII. DERS: HEDEF BELİRLEME -1Hedef nasıl konulur? Hedefin özellikleri nelerdir? Hedef belirleme uygulaması
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IX.

DERS HEDEF BELİRLEME -2-

Hayat çarkında ortaya çıkan duruma ve hedeflere göre değerlerin entegrasyonu.
X. DERS: EMPATİ NEDİR, NASIL KURULUR?
XI.

DERS: FARKLILIKLARI VE GERÇEKLİKLERİ VURGULAMA

BaĢkasının Ģapkasıyla düĢünme tekniği
1)
Bir mülteci ve bir Türk ebeveyn karĢılıklı sandalyelere oturtulur, baĢlarına bir Ģapka
takılır.
Birbirleri hakkında ne düĢündükleri sorulur.
Soru 1) En çok kızdığın yanı nedir?
Soru 2) En sevdiğin beğendiğin yanı nedir?
Soru 3) Yapmasını istediğin Ģey nedir?
2)

ġapkalar ve sandalyeler değiĢtirilir ve aynı sorular yeniden sorulur.

3)
Aynı çalıĢma mülteci ve öğretmen, mülteci ve okul müdürü, mülteci ve öğrenci
arasında da gerçekleĢtirilir.
XII.

DERS

Kıyaslama ve Ġçinde bulundukları durum ve koĢulları değerlendirme avantajları noktasında
farkındalık yaratma.
XIII. DERS
Çocuklarının eğitim sürecine maksimum düzeyde katkı sağlama ile ilgili önceki derslerde
edinilen farkındalıklar sonucunda geliĢtireceği beceriler, kalıcı davranıĢ kalıpları, iletiĢim
teknikleri
YÖNTEM: sınıf veli toplantısı düzenleme, sınıf gezisi, telefon, whatsup grubu, Türk ve
Suriyeli ailelerle görüĢme vb.
XIV. DERS
Kurumsal yapının tanınması ve kurumsal kültüre uyum konuĢmaları.
Okuldaki yapı; öğrenci, veli, öğretmen, , rehberlik servisi, sınıf toplantıları, genel veli
toplantıları, okul aile birliği, idare (müdür yardımcıları), müdür.
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XV. DERS
Kültüre, dile, ritüellere, toplumsal yaĢama maruz kalma etkinlik ve faaliyetlerin tanıtımı.
Okullarda gerçekleĢtirilen bu tür faaliyetler nelerdir?
YÖNTEM: Sınıf velileri grupları, watsup zinciri, özel ve önemli günler, sınıf piknikleri,
gezileri, kermesler
XVI. DERS: MEMNUNİYET ANKETİ
Bu eğitimden beklentilerinizi ve neler yapıldığını hatırlayınız.
Eğitimle ilgili düĢüncelerinizi yazınız.
Memnuniyet
öğretmene ilgisinden dolayı teĢekkür ederiz.

o

o
Çok Ģükürler olsun, Öğretmenimize ilgi ve destekleri için teĢekkür eder durumumuzu
anlamamıza yardımcı oldunuz.
o
Suriyelilerin bakıĢ açısını aktarmaya çalıĢtık. Suriyelileri ve Türkleri bir araya
getirmek ve Türkiye‟ye yeni yeni kelimeler öğrendik.
o
Toplantı için öğretmen AyĢe teĢekkür ediyoruz. Okula katılmak konusunda
çocuklarımızın statüsüne olan ilginiz için teĢekkür ederiz. ve umarım bu toplantılar her dönem
devam eder.
o
Çocuklarımıza gösterdiğiniz ilgiden ve bu yararlı kurslara minnetter kaldığımız için
teĢekkür ederiz.
o
Aramızda karĢılaĢacağımız sorunlar hakkında aramaya öğretmen sayesinde ulaĢmaya
çalıĢtık.
Bu toplantı için minnettarız çünkü harika ve faydalıydı.

o
V.

BÖLÜM: SONUÇ:

Eğitim, ebeveynlerin;
 Bulundukları duruma farklı bir açıdan bakmaları, bakıĢ açılarını değiĢtirme ve
geliĢtirmeleri
 Kendi kiĢisel geliĢim ve çocuklarının eğitimiyle ilgili yaptıklarını veya yapmadıklarını
görmeleri, fark etmeleri
 Toplumsal hayata katılım, uyum sağlama ve benzeri konularla ilgili bakıĢ açısı
geliĢtirmeleri ve hedefler koymaları …
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noktasında bir geliĢim göstermelerini sağladı.
Bu modülde katılımcılar interaktif bir ortamda kendi tecrübe ve yaĢantılarını paylaĢtıkları bir
eğitim süreci geçireceklerdir.
Bu eğitim modülü geliĢtirilmeye ve sosyokültürel yapıya uyumlanmaya müsait esnek bir
eğitimdir. Proje ortaklarımız modülü olduğu gibi kullanabilir veya kendi ülkelerindeki
koĢullara göre değiĢtirebilirler. Modülün sadece bir konusu sosyal toplum merkezlerinde
spesifik olarak uygulanabilir. Örneğin farkındalık alınarak iki saatten sekiz saate kadar çıkan
mini bir modüle dönüĢtürülebilir.
Projemiz kapsamında oluĢturduğumuz bu eğitim modülü baĢta yerel ortağımız Gaziantep
ÇalıĢma, Aile ve Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü ve Kızılay‟ ın sosyal merkezleri olmak üzere
birçok kurumun sürekli eğitim merkezlerinde kullanılmaya yaygınlaĢmaya baĢlayacaktır.
Eğitim içeriği ve uygulama metodolojisi sadece mültecilere değil toplumun çeĢitli kesimlerini
oluĢturan dezavantajlı birey ve gruplara da uygulanabilecek niteliktedir.
Ayrıca bu modül proje sonrasında Kayra DanıĢmanlık ve Eğitim tarafından geliĢtirilerek
uygulanmaya baĢka toplumsal projelerde kullanılmaya devam edecektir.
Bu yanıyla Eğitim modülümüz;
 Uygulama,
 Ġçerik zenginleĢtirme
 Detaylandırma
açısından yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Eğitim modülümüz karar alıcılar
tarafından kullanılacağı gibi Web Platformu üzerinden de geniĢ kitlelerin kullanımına
açılacaktır.
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