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ÖZET

SUMMARY

2011 yılında Suriye’de başlayan savaş nedeniyle sınır
komşusu olan Türkiye başta olmak üzere dünyanın
çeşitli ülkelerine büyük bir mülteci/sığınmacı akını
olmuştur. Bu noktada Türkiye’ye yaklaşık dört milyon
mülteci/sığınmacı gelirken bu sayının 500.000 kadarı da
Gaziantep’te bulunmaktadır. Bu insanların yoğun bir
şekilde yaşadığı bölgelerde çeşitli sosyo-ekonomik ve
kültürel sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Dolayısıyla
her alanda sosyal ve kültürel uyum ve adaptasyon
süreci gerekliliği kendiliğinden başlamıştır. Özellikle
Eğitim alanında ortaya çıkan bu gereklilik ivedilikle
sistemli, bilimsel, planlı çalışma ve projelerin
zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu gereklilik ve
zorunluluktan hareketle Gaziantep Üniversitesi
koordinatörlüğünde mülteci ebeveynlerin çocuklarının
eğitim sürecinde bilinçli farkındalık sahibi olmaları ve
etkin rol oynamaları hususunda bir yetişkin eğitimi
projesi fikri 2017 yılında ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda
yerelde Gaziantep Valiliği Aile Çalışma Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü, KAYRA Yöneylem Mühendislik
Danışmanlık ve Eğitim, Ulus Ötesinde İspanya’dan ACD
LA HOYA, Yunanistan’dan AKETH, Bulgaristan’dan
ECESI adlı kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak bir proje
çalışması başlatılmıştır. Bu projede öncelikle
mülteci/sığınmacı ebeveynlere yönelik bir ihtiyaç analiz
raporu hazırlandıktan sonra bu raporun rehberliğinde
bir Eğitim Modülü oluşturulmuştur. Eğitim Modülünün
temel amacı mülteci ebeveynlerin hem kendi
çocuklarıyla hem de çocuklarının okulları ve

Due to the war in Syria started 2011 there has been a
large influx of refugees / asylum seekers in various
countries, especially Turkey and which had borders to
Syria, of the world. At this point, nearly four million
refugees/ asylum seekers are located in Turkey and
500.000 of the refugees/ asylum seekers has been in
Gaziantep. In this region where refugees/asylum
seekers live intensely was faced with various socioeconomic and cultural problems. Therefore, the
necessity of social and cultural adaptation and
adjustment process in every field has started
spontaneously. In particular, this requirement emerged
in the field of education immediately put forth the
necessity of systematic, scientific, planned studies and
projects. In line with this requirement and necessity, the
idea of an adult education project under the
coordination of Gaziantep University emerged in 2017
in order to ensure that the children of refugee parents
have conscious awareness and play an active role in the
education process. In this context, a joint project work
was started in local, with local governorates of
Gaziantep, Provincial Directorate of Family Labor Social
Services, KAYRA Operations Engineering Consultancy
and Training and, in transnational ACD LA HOYA from
Spain, AKETH from Greece, ECESI from Bulgaria. In this
project, firstly, a needs analysis report was prepared for
refugee / asylum-seeker parents and then a Training
Module was created under the guidance of this report.
The main objective of the Training Module is to enable
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öğretmenleriyle etkili iletişim kurmalarını sağlamak,
içlerinde var olan potansiyeli harekete geçirmek ve
çözümün bir parçası olmalarını sağlamaktır. Aşağıda
tanıtılan, konuları belirlenen, konuların nasıl işleneceği
ayrıntılanan ve yer yer örneklenen bu modülün pilot
uygulamaları yerelde ve ulus ötesinde gerçekleştirilmiş
ve böylece modül evrensel bir yapıya kavuşarak sosyokültürel yapının sağlıklı işleyişine katkı sağlamıştır.
Nitekim mültecilik geçmişte olduğu gibi, bugün ve
gelecekte tüm coğrafyalarda karşılaşılan ve
karşılaşılacak olan bir sorundur. Bu eğitim modülü
yaşanan bu sorunların eğitim yoluyla çözümüne katkı
sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

refugee parents to communicate effectively with both
their children and their children's schools and teachers,
to mobilize the potential within them and to ensure
that they become part of the solution. Introduced
below, issues identified, the details of how to handle
issues and sampled this module beyond local and
transnational pilot and have performed beyond nations
and thus a universal modular structure attaining sociocultural structure has contributed to the healthy
functioning. Nitekim mültecilik geçmişte olduğu gibi,
bugün ve gelecekte tüm coğrafyalarda karşılaşılan ve
karşılaşılacak olan bir sorundur. This training module
was created to contribute to the solution of these
problems through education.

Bu eğitim modülü bireyi baz alarak birey odaklı bir
iyileşmenin toplumsal yapıya etkisini sağlamaktadır. Bu
modül göçmen, sığınmacı, mülteci vb. dezavantajlı ve
sosyal yapıya uyum sağlaması gereken grupların
eğitiminde kullanılacak bir rehber niteliğindedir.
Nitekim Türkiye örneğinde olduğu gibi beklenmedik bir
anda çok sayıda mültecinin yarattığı uyum sorunlarında
siyasi yaklaşımların eğitim ve birey odaklı olmasının
ivediliği, önemi ve gerekliliği çalışmalar sırasında ortaya
konmuştur.

This training module provides the effect of an
individual-oriented improvement on the social
structure based on the individual. This module serves as
a guide for the education of disadvantaged groups such
as migrants, asylum seekers and refugees who need to
adapt to social structure. Indeed, as example of Turkey,
unexpectedly large number of refugees created by the
political approach to compliance issues and the
urgency of having the individual-based trainings have
demonstrated the importance and necessity during the
studies.
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MODÜLÜN TANITIMI

INTRODUCTION OF MODULE

MÜLTECİ EBEVEYNLER İÇİN FARKINDALIK GELİŞTİRİCİ
YAKLAŞIMLAR

AWARENESS DEVELOPMENT APPROACHES FOR
REFUGEE PARENTS

I. BÖLÜM: MODÜLÜN MANTIKSAL DAYANAĞI

I. CHAPTER: THE LOGICAL BASIS OF THE MODULE

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 taşımak için
oluşturulmuş ve uygulanmıştır.

This training module was created and has been applied
in line with the needs, ensure the contribution of
refugee parents to education, to introduce institutional
culture in a school-specific manner, corporate culture
to gain awareness, taking their refugee parents point
to move the intended point.

Eğitim modülü, mülteci ebeveynlerin hem kendi
çocuklarıyla hem de çocuklarının okulları ve
öğretmenleriyle etkili iletişim kurmalarını sağlamak,
içlerinde var olan potansiyeli harekete geçirmek ve
çözümün bir parçası olmalarını sağlamak amacına
yöneliktir.

The training module aims to enable refugee parents to
communicate effectively with their own children as well
as with their children's schools and teachers, mobilize
the potential within them and ensure that they become
part of the solution.
Firstly, a survey consisting of 20 questions was
prepared and a study was performed to as certain the
needs first. The most important goal of the survey was
to identify the problems that refugee parents' children
face during their education processes, and where they
are in adapting to communication and school
institutional culture. This survey has been applied by
refugee childrens' parents in schools with their
children, children with their families and the
environment where refugee students were studying
with the support of school principals to identify the
problems and needs on basic issues such as language,
integration, cultural, social.

İlk olarak 20 soruluk bir anket hazırlandı ve öncelikle
ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik bir çalışma
gerçekleştirildi. Anketin en önemli hedefi mülteci
ebeveynlerin çocuklarının eğitim süreçleri sırasında
karşılaştıkları sorunların, iletişim ve okul kurumsal
kültürüne adapte olmanın neresinde olduklarının tespit
edilmesiydi. Ebeveynlerin çocuklarıyla, çocukların
aileleriyle ve çevresiyle olan dil, entegrasyon, kültürel,
sosyal, toplumsal problemler ve iletişim gibi temel
konular üzerindeki sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti
için okul müdürlerinin desteğiyle de mülteci
öğrencilerin okumakta olduğu okullarda bu anket
ebeveynlere uygulanmıştır.

Afterwards, needs analysis reports were prepared
based on the evaluation of the survey results and
interviews during school visits. Therefore, survey data
and IO1 needs analysis formed the meaning content of
the trainingmodule. 1

Daha sonra anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve
okul ziyaretleri sırasındaki görüşmelerden yola çıkılarak
ihtiyaç analiz raporları hazırlanmıştır. Dolayısıyla anket
verileri ve IO1 ihtiyaç analizi eğitim modülünün anlam
içeriğini oluşturmuştur. 1

1

1

This requirement analysis report reachable from
www.refugeeparentseducation.com address.

Bu ihtiyaç analiz raporuna www.refugeeparentseducation.com
adresinden ulaşılabilir.
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II. BÖLÜM: MODÜLÜN ANLAM İÇERİĞİ
Modülün anlam içeriğinde şu soruların cevabını
aranmıştır.

III. CHAPTER: MEANING CONTENT OF THE MODULE
In the meaning of the module, those answers of
questions were searched.

1. Mültecinin -konu alanı çerçevesinde- birey olarak
beklenti ve ihtiyaçları nelerdir?

1. What are the Refugees' expectations and needs as
individuals within the framework of the subject
area?

2. Bu beklenti ve ihtiyaçlar -konu alanı çerçevesindetoplumsal fayda gözetilerek bilgi ve beceriye nasıl
dönüştürülebilir?

2. The expectations and needs within the framework
of the subject area- how knowledge and skills can
be converted to by considering the social benefits?

3. Mülteci ebeveyn eğitim sisteminin –okul, yönetim,
öğretmen, diğer veliler ve öğrenciler- beklenti ve
ihtiyaçları hakkında neler biliyor, bu beklenti ve
ihtiyaçları karşılamak için neler yapıyor?

3. What does refugee parents know about our
expectations and needs -about school,
management, teachers, other parents and
students-and what do they do to meet these
expectations and needs?

Şunu belirtmeliyiz ki eğitim modülü uygulanması
sırasında yapılan ihtiyaç analizi, çalışmayı doğru
yönlendirmekte ve işimizi kolaylaştırmaktadır. Bu
ihtiyaç analizinin mülteciler için gerçekleştirilecek diğer
çalışmalarda da referans alınabilir nitelikte olduğunu
belirtebiliriz.

It should be noted that the needs analysis made
during the implementation of the training module
guides the study correctly and facilitates our work. We
can state that this needs analysis can be taken as
reference in other studies for refugees.

Bu eğitim modülünden hedeflenen şunlardır:






Mülteci ebeveynler ile okul (müfredat, yönetim
kademesi ve öğretmenler) arasındaki
Mülteci ebeveynler ile diğer ebeveynler
arasındaki
Mülteci ebeveynler ile çocukları arasındaki
uyum ve iletişim maksimum derecede
iyileştirmek.
Mülteci ebeveynlerin sorunlar karşısında
çözüm üretebilen özgüven ve aidiyet

The goals of this training module are:
 Between
Refugee
Parents
and
School(curriculum, management level and
teachers)
 Between refugee parents and other parents

 Improve the maximum degree of harmony
and communication between refugee parents
and their children.
4
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 To ensure that refugee parents contribute to
the common life as individuals who have
developed a sense of self-confidence and
belonging that can produce solutions to
problems.
 To ensure that refugee parents acquire new
learning skills by taking action in the lifelong
learning model and become aware of
becoming self-improving individuals.
 Increasing their ability to communicate with
their children, their schools and teachers, and
with other parents as active parents in all
areas, to enable them to play a more active role
in their own development and in improving the
quality of their children's education.

duygusunu geliştirmiş bireyler olarak ortak
yaşama katkıda bulunmalarını sağlamak.
Mülteci ebeveynlerin hayat boyu öğrenme
modelinde harekete geçerek, yeni öğrenme
becerileri kazanma ve kendini sürekli geliştiren
bireyler olma yolunda farkındalık kazanmış
olmalarını sağlamak.
Her alanda aktif ebeveynler olarak hem kendi
çocuklarıyla hem onların okullarıyla ve
öğretmenleriyle hem de diğer ebeveynler ile
iletişim kurma becerilerini artırarak hem kendi
gelişimlerine hem de çocuklarının eğitim
kalitelerinin artmasında daha etkin bir rol
oynamalarını sağlamak.

III. BÖLÜM: KONULAR

III. CHAPTER: SUBJECTS

Eğitim modülü

Training module;

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

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

Awareness,
Values,
Our standard of living and realities,
Goal setting,
To be able empathize

consist of above titles.

konu başlıklarından oluşmaktadır.

"LIFE GOES ON"

“HAYAT DEVAM EDİYOR”
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III.

1- A) FARKINDALIK NEDİR?

III.

Farkındalık öğrenilebilen bir beceridir. Farkındalık
etrafımızdaki olanlara ve günlük olaylara, geçmişte
edindiğimiz deneyimlerimiz, düşünce ve inançlarımız
aracılığıyla yaşantımızı bulanıklaştırmadan bakabilme
yetisidir.

1- A) WHAT IS AWARENESS?

Awareness is a skill that can be learned. Awareness is
the ability to look at what is happening around us and
daily events without blurring our lives through our past
experiences, thoughts and beliefs.
Awareness is a mental state that is obtained by
observing one's own thoughts, feelings, and body to
answer the question "What am I experiencing now?".
Awareness is to be aware of the moment and accept it.
Without judging, it is awareness to focus your attention
in order to focus on the present moment.

Farkındalık “Şu anda ne yaşıyorum” sorusunu
yanıtlamak için, kişinin kendi düşüncelerini, duygularını
ve bedenini gözlemlenmesi yoluyla elde edilen zihinsel
bir durumdur. Farkındalık içinde olunan anın bilincinde
olma ve onu kabul etmektir. Yargısız bir şekilde Şimdiki
ana odaklanabilmek amacıyla dikkatinizi toplayabilmek
farkındalıktır.

Life is lived in the present, and living is ultimately a set
of a number of present. However, at present it is very
difficult for people to be there mentally. Often we live
in the past or in the future and, blurred our present
experiences with our past and future reviews In the
most basic form, awareness concerns direct contact
with our present experience by accepting them and
without judging.

Yaşam şimdiki anda yaşanır ve yaşamak en nihayetinde
bir dizi şimdiki andan oluşmuş bir dizidir. Ancak, şimdiki
anda psikolojik olarak var olmak insanlar için oldukça
zordur. Sıklıkla geçmişte ya da gelecekte yaşarız ve
şimdiki deneyimlerimizi geçmiş ve gelecek hakkındaki
değerlendirmelerimizle bulanıklaştırırız. En temel
haliyle, farkındalık şimdiki deneyimlerimizle onları
kabul ederek ve yargılamadan direkt temas kurma ile
ilgilidir.

Approach to instant experiences in awareness has
qualities like openness, acceptance, neutrality.
Experience is directed. Orientation to experience is
completely without judgment.

Farkındalıkta anlık yaşantılara yaklaşım açıklık,
kabullenme, yansızlık gibi niteliklere sahiptir.
Deneyime yönlenme söz konusudur. Deneyime
yönlenme tamamen yargısızdır.

In this context, there is a need for the refugee / asylum
seeker to raise awareness primarily for social cohesion
and integration. In particular, as in the example of
Syrians in Turkey, this is a must for the crowd of people
from hospitality to refugee/asylum seekers and whose
return to their home country takes/ will take a long
time. Even in 2017 from the starting of the study in
Turkey have time to come up with the idea to distribute
the money to each meeting of the Syrian find the six or
seven years, don't learning language, refuse to learn
language for fear of forgetting their own language,
failing to send their children to school on the grounds
that they cannot adapt to education in their home
country, also if send them not interested by education
of children and so on, it is an indicator of a lack of
awareness.

Bu bağlamda mülteci/sığınmacı nın öncelikle toplumsal
uyum ve entegresi için farkındalık oluşturmasına
gereksinim vardır. Özellikle Türkiyedeki Suriyeliler
örneğinde olduğu gibi misafirlikten sığınmacılığa/
mülteciliğe uzanan ve ülkelerine dönmeleri uzun
zaman alan/ alacak olan oldukça kalabalık bir kitle için
bu zorunluluktur. Çalışmaların başladığı 2017’ de bile
Türkiye’ de bulunma zamanları altı yedi yılı bulan
Suriyelilerin her toplantıya para dağıtılacak
düşüncesiyle gelmeleri, dil öğrenmemeleri ve dil
öğrenmeyi kendi dillerini unutturacağı endişesiyle
reddetmeleri, çocuklarını kendi ülkelerindeki eğitime
adapte
olamayacakları
gerekçesiyle
okula
göndermemeleri, gönderseler de eğitimleriyle
ilgilenmemeleri vb. bir farkındalık eksikliğinin
göstergesidir.

As a matter of fact, there are few Syrians who are
integrated into the business life, started to maintain
their own lives without waiting for help from the state,
with the education of their children in trying to learn
the language of reality who realizes. These Syrians are

Nitekim iş hayatına entegre olmuş, devletten yardım
beklemeden kendi hayatını idame ettirmeye başlamış,
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çocuklarının eğitimiyle ilgilenen dil öğrenmeye çalışan
içinde bulundukları gerçekliğin farkına varan az sayıda
Suriyeli de mevcuttur. Bu Suriyeliler çalışmalarımızda
farkındalığa erken ulaşmış bireyler olarak kendisi ve
çocukları için doğru hayat tesis etme örneği olarak
gösterilmişlerdir.

shown as an example of establishing the right life for
themselves and their children as individuals who have
reached awareness early on in our studies.
The aim of this module is to provide the asylumseekers/ refugee with the awareness that they should
adapt to the present, stopping from worrying and
fearing for the future to get out of the past.

Bu modülün amacı sığınmacı/ mülteciye geçmişte
yaşama durumundan sıyrılmaları gelecek için endişe ve
korku duymayı bırakmaları bugününe adapte olması
gerektiği farkındalığı sağlamaktır.

III.

III.

1- B) FARKINDALIK NASIL OLUŞTURULUR?

Awareness can be achieved by discussing and
brainstorming on various question sentences and
answers, depending on the situation of the person and
the nature of the subject to be studied.

Farkındalık kişinin içinde bulunduğu duruma, çalışma
yapılacak konunun özelliğine göre çeşitli soru cümleleri
ve verilen cevaplar üzerinde tartışma ve beyin fırtınası
yaparak sağlanabilir. Örneğin:




1- B) HOW TO CREATE AWARENESS?

For example:

Bu eğitimden beklentiniz nedir?
Kendinize en son ne zaman “Ben kimim?”
sorusunu sordunuz?
Bu soruyu şimdi sorunuz ve cevaplayınız.
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What do you expect from this training?
When was the last time you asked yourself kim
“Who am I"?
Ask this question now and answer it.
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III.




Burada bulunma sebebiniz nedir?
Mutlu musunuz? Mutlu olmak için ne
yapmanız gerekir?
Şu anda ne yaşıyorsunuz?
Bugün kendin için ne yaptın?
Bugün çocuğun için ne yaptın?
Bugün içinde yaşadığın toplum için ne yaptın?
Türkçe öğrenmiş olsaydın bu sana günlük
hayatta hangi kolaylıkları sağlardı?







III.

1- C) NEDEN FARKINDALIK?

What is your reason for being here?
Are you happy? What do you have to do to be
happy?
What are you experiencing now?
What did you do for yourself today?
What did you do for your child today?
What did you do for the society in which you
live today?
If you had learned Turkish, which facilities
would you have provided in your daily life?

1- C) WHY AWARENESS?

Ülkesinden, kendi topraklarından zorunlu nedenlerle
travmalar yaşayarak kopmuş insanların bulunduğu
nokta ‘geçmiş’ ve ‘gelecek’ tir. Sürekli geçmiş ve
gelecekte yaşayan insanlar içinde bulundukları ortam
ve koşulları iyi ve doğru analiz edemezler ve an’ ı
(şimdiyi) kaçırırlar. Bu da içinde bulunduğumuz çağda
birçok önemli gelişmeyi kaçırmaları, bireysel ve sosyal
yaşantılarının gerilemesi anlamına gelir. İçinde
bulunduğumuz çağ bireylerin farklı coğrafyalara farklı
kriterlere bağlı bir hayat sürdürmesini mümkün
kılmaktadır. Birden fazla dil bilen, farklı kültürleri ve
toplumsal yaşayışları tanıyan, kolayca uyumlanabilen
bireyler “Dünya Vatandaşı” kriterini taşıyabilen
bireylerdir. Bu fikir ve yaklaşımlardan yola çıkarak bunu
mülteci ebeveynlere anlatmak bir gerekliliktir.
Psikolojik olarak kendilerini ve özellikle çocuklarını
içinde bulundukları gerçeklik koşullarından hareketle
eğitim yoluyla ve okullar aracılığıyla ‘şimdi’ ye
odaklayabilecekleri fikrini benimsetilmelidir.

The point of the people who have broken from their
own lands, due to the necessary reasons and traumas,
are ‘past’ and ‘future’. People who are constantly living
in the past and in the future, cannot analyze well and
accurately the environment and conditions in which
they live and miss the present. This means that they
have missed many important developments in this age
and that their individual and have detoriorated social
lives. In the current age, makes it possible for
individuals to lead a life depending on different criteria
in different geographies. Individuals who know more
than one language, recognize different cultures and
social lives, and are easily adaptable, are individuals
who can meet the criteria of “World Citizen”. Based on
these ideas and approaches, it is necessary to explain
this to refugee parents. Psychologically, they should be
able to focus on the 'present' on themselves and
especially their children through education and through
schools based on the real conditions.

“Hayat devam ediyor” sloganıyla farkındalık çalışmaları
yaparak mültecilerin şimdi’ ye odaklanmalarını ve
yaşantılarını yeni koşul ve olanaklar ölçüsünde
düzenlemeleri amacına ulaşmak için “Farkındalık”
çalışmalarını gerçekleştirilmelidir.

Awareness studies should be carried out in order to
reach the aim of the refugees to focus on "now" and to
organize their lives within the scope of new conditions
and possibilities by carrying out awareness studies with
the slogan “Life is continuing".

III.

III.

2- A) DEĞER NEDİR?

2- A) WHAT IS THE VALUE?

The main elements in which one manages persons’ life
are called “Value’’. Values vary from person to person,
from culture to culture and from society to society. The
conditions, personal and social situations and
developments in human beings enable the values to be
strengthened, revised, changed or abandoned
depending on time and conditions. The values of
community, social, national, religious, familial,

Kişinin yaşamını yönettiği ana unsurlar “Değer” adını
alır. Değerler kişiden kişiye, kültürden kültüre ve
toplumdan topluma farklılık gösterir. İnsanın içinde
bulunduğu şartlar, kişisel ve sosyal durumlar,
gelişmeler değerlerin zamana ve koşullara bağlı olarak
güçlenmesini, revize edilmesini, değişmesini sağlar
veya terk edilmesini gerektirir. Değerler sosyal,
toplumsal, milli, dini, ailevi, kişisel değerler başlıkları
8
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altında toplanır. Değerlerini fark etmeden ya da hangi
değerin kendisini yönettiğini bilmeden yaşayan kişiler
toplumsal uyumsuzluk ve psikolojik sorunlar yaşarlar.

personal values are collected under the headings.
Values without noticing or knowing what value itself
manages people who live in social dissonance and
psychological problems.

Değerler çalışması, kişinin öncelikli değerlerinin
belirlenmesi anlamına gelir. Kişiler hedef koyarken,
gelecek planlaması yaparken öncelikli değerlerini tespit
etmek için değerler çalışması yapmalıdır.

Values study means determining the priority values of
the person. When setting targets, people should work
on values to determine their priority values when
planning the future.

Örnek değerler

Example values

*Aile *Aşk ve İlişkiler *Başarı *Bilgelik *Bilimsel
Araştırmalar
*Ait
hissetmek
*Değerli
hissetmek*Cinsellik *Kişisel Gelişim *Dini Değerler
*Dostluk *Güç/İktidar *Hobiler *İş ve Kariyer *Lüks
Yaşam *Macera *Özgürlük *Para *Konfor *Sevgi
*Sağlık *Sanat *Saygınlık *Sosyal Yaşam *Töresel
Değerler *Ün/Şöhret *Vatani Değerler *Yardımseverlik
*Zevk
III.

* Family * Love and Relationships * Success * Wisdom
* Scientific Research * Feeling Beloved * Feeling
Precious * Sexuality * Personal Development *
Religious Values * Friendship * Power / Capability
*Hobbies * Work and Career * Luxury Life * Adventure
* Freedom * Money * Comfort * Love * Health * Art *
Dignity * Social Life * Moral Values * Fame * Patriotic
Values * Charity * Pleasure

2- B) DEĞER NASIL TESPİT EDİLİR?

III.

1. En az 20 değer ortak söylemle tespit edilerek
yazılır.
2. Kişiye düşünmesine fırsat vermeden seri bir
biçimde 20 değerden 10 tanesini seçmesi
istenir.
3. Kişiye düşünmesine fırsat vermeden seri bir
biçimde değerlerin tercihi noktasında soru
sorulur. Örneğin: başarı mı dostluk mu? Diye
sorulur. Tercih edilenin dışındaki elenerek bir
sonraki değer alınır. Başarı mı bilgelik mi? Gibi.
4. Bu şekilde ilk 5 değer tespit edilir.
5. Son olarak 5 değerden aynı yöntemle (seri bir
biçimde iki değerden birisini seçmesi istenerek)
ilk üç değerin tespiti gerçekleştirilir.
6. İlk 3 değer tespit edildikten sonra değerler
üzerinde konuşulur.






2- B) HOW IS THE VALUE DETERMINED?
1. At least 20 values are determined by common
discourse and written.
2. The person is asked to select 10 of 20 values in
a series without giving them the opportunity to
think.
3. The person is asked a series of questions about
the choice of values without giving them the
opportunity to think. For example: Ask as
''success or friendship?'' The next value is taken
by sieving other than preferred. Success or
wisdom? etc.
4. The first 5 values are determined.
5. Finally, the first three values are determined by
the same method (asking to select one of two
values in series) from 5 values
6. After the first 3 values are determined, the
values are discussed.

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?
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Much do we really know our values that
govern our lives?
If you would give up your values, which
ones would you leave?
Which lack of value would be easier to
endure?
How did you feel when choosing one
value over another?
How do your values govern your life?
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Hedeflerinizi belirlerken değerlerinizi
hedefinizle
uyumlandırabiliyor
musunuz?

Can you align your values with your goal
when setting your goals?

Not: Bu çalışmaların videoları odak grup çalışmaları
ve LTT videolarında mevcuttur.
(www.refugeeparentseducation.com)

Note: Videos of these studies are available in focus
group studies and LTT videos
(www.refugeeparentseducation.com)

III.

III.

2- C) NEDEN DEĞERLER TESPİTİ ÇALIŞMASI?

2- C) WHY VALUE DETERMINATION STUDY?

Refugees come to the society with their own values.
However, the country of origin as a refugee has its own
values. Individuals whose personal and social values
have been changed due to being refugee should review
their values in order to direct and manage their lives
and know the values they will have to give up. There is
also a need to know what values are strengthen
empathic approaches. For example, as can be seen in
the focus group videos, the values of refugee parents
have been largely seen as “feeling belonging”, ''feeling
valuable ”, ''being part of the community”. This is a
result that will determine their behavior when
approaching refugees with empathy. Relationships
where common values are shared or known; become
long-term and satisfying, deep relationships. For this
reason, it is important for the person to be aware of
his/her own values first and to know if s/he shares the
same values with the people s/he shares the common
life with. If you don't share common values, but care
about someone else, you can develop yourself and
respect for the people's values. Thus, common life may
become healthier.

Mülteci sığındığı topluma kendi değerleriyle gelir.
Bununla beraber mülteci olarak geldiği ülkenin de
kendi değerleri vardır. Kişisel ve toplumsal değerleri
mültecilik nedeniyle değişime uğramış birey,
yaşantısını yönlendirebilmek, yönetebilmek için
değerlerini gözden geçirmeli, vaz geçmek durumunda
kalacağı değerlerini bilmelidir. Ayrıca empatik
yaklaşımların güçlendirilebilmesi için değerlerin ne
olduğunun bilinmesine de ihtiyaç vardır. Örneğin odak
grup çalışmaları videolarında2 da görüleceği üzere
mülteci ebeveynlerin değerleri büyük oranda “ait
hissetmek”, değerli hissetmek” , “toplumun parçası
olmak” olarak belirmiştir. Bu da mültecilere empati ile
yaklaşırken davranış biçimlerini belirleyecek bir
sonuçtur. Ortak değerlerin paylaşıldığı veya bilindiği
ilişkiler uzun süreli ve tatmin edici, derin ilişkiler olurlar.
Bu nedenle kişinin öncelikle kendi değerlerinin farkında
olması ve ortak yaşantıyı paylaştığı kişilerle aynı
değerleri paylaşıp paylaşmadığını bilmesi önemlidir.
Ortak değerleri paylaşmıyor ancak karşınızdakine önem
veriyorsanız kendinizi onun değer verdiği şeyler
konusunda geliştirebilir ve bunlara saygı duyabiliriz.
Böylece ortak yaşam daha sağlıklı hale gelebilir.

III.

III.
3- A) HAYAT STANDARTIMIZ VE
GERÇEKLİKLERİMİZ

3- A) OUR LIFE STANDARD AND REALITIES

Refugees who broken out from their country willingly or
unwillingly to another country meet two kinds of
situations.

Mülteci kendi ülkesinden isteyerek ya da istemeyerek
kopup başka bir ülkeye geldiğinde iki türlü durumla
karşılaşır.

1. The environment and conditions may be better and
more positive than the country of origin.

1. Ortam ve koşullar geldiği ülkeden daha iyi ve
olumlu olabilir.
2. Ortam ve koşullar geldiği ülkeden daha kötü ve
olumsuz olabilir.

2. The environment and conditions may be worse and
negative than the country of origin.

10

Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak
Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi

Her iki durumda da mültecinin bir uyumlanma ve
adaptasyon geçirmesi beklenir. Yeni koşulları ve
gerçeklikleri kabullenmek, yeni koşulların sunduğu
olanaklar çerçevesinde bir hayat standardı belirlemek
ve buna ulaşmaya çalışmak çabası mülteci için
kaçınılmazdır. İsteyerek mülteci olan kişilerde bu
durum oldukça hafif atlatılırken, istemeden (doğal
afet, işsizlik, savaş, güvenlik vb. nedenlerle) hazırlıksız
mültecilik durumuyla karşılaşanlar için yeni
hayatlarına alışmak oldukça zordur. Çünkü zorunlu
mültecilik durumunda kişiler travmalarını da
beraberlerinde getirmişlerdir ve bunları atlatmaları
zaman alır.

In both cases, the refugee is expected to undergo
calibration and adaptation. It is inevitable for refugees
to accept new conditions and realities, to set a standard
of living within the opportunities offered by new
conditions and to try to reach it. This is the case in
people with a refugee by choice is fairly light,
inventions, while unintentionally (natural disasters,
unemployment, war, security etc. reasons) they are
experiencing refugee situation unprepared for it is very
difficult to get used to their new life. Because in the case
of persons of trauma of forced refugees brought in and
it takes time to work out of them.
The fact that the refugee accepts the reality s/he is in
and takes a look at life is one of the most important
stages. The most significant feature of refugees
identified during the project studies and affecting their
quality of life is that they do not speak Turkish or even
refuse to learn. The majority of Syrian refugees in
Turkey for about 5 years, thinking they were going to
their own country of dynamic social life and they kept
away from the dynamic of life. Language learning,
being open to cultural interaction, socializing,
contributing to the society where they meet all their
needs. This approach, of course, is remote and isolated
from reality without notice to them was imposed by life.

Mültecinin içinde bulunduğu gerçekliği kabul etmesi,
hayatına bakması kaydedeceği aşamaların en
önemlilerindendir. Proje çalışmaları sırasında
mültecilerle ilgili tespit edilen ve hayat kalitelerini
etkileyen en belirgin özellik Türkçe bilmemeleri hatta
öğrenmeyi reddetmeleridir. Türkiye’deki mültecilerin
çoğunluğunu oluşturan Suriyeliler yaklaşık 5 yıl, nasıl
olsa ülkelerine gideceklerini düşünerek toplumsal
yaşamın dinamiklerinden uzak durdular. Dil öğrenme,
kültürel etkileşime açık olma, sosyalleşme, tüm
ihtiyaçlarını karşıladıkları topluma katkıda bulunmak
gibi. Bu yaklaşım elbette gerçeklikten uzak ve izole bir
hayatı kendilerine fark ettirmeden dayatmış oluyordu.

These determinations were made in the first moments
when school studies started. It was deemed
appropriate to add the "Our Life Standard and
Realities" section to the refugees in order them to
mirror their realities and then to review their lives.

Okul çalışmalarına başlanılan ilk anlarda bu tespitlerde
bulunuldu. Mültecilere ayna tutacak kendi
gerçekliklerini fark ettirecek sonrasında hayatlarını
gözden geçirmelerini sağlayacak Hayat standardımız ve
gerçekliklerimiz bölümünün modüle eklenmesi uygun
görüldü.
III.

III.

3- B) HOW TO APPLY STUDY?

This study can be applied in two ways as a brainstorm
to create awareness.

3- B) ÇALIŞMA NASIL UYGULANIR?

Bu çalışma farkındalık oluşturmak amacıyla bir beyin
fırtınası şeklinde iki şekilde uygulanabilir.

Example -1- What determines our lives, what are our
values?

Örnek -1- Hayatımızı belirleyenler, değerlerimiz
nelerdir?

1) How many points would you give if you scored them
from 1 to 10? For example: Education, Family, Health,
Children, Personal Development (courses, trainings,
skills…) Social Life,…

1) Bunları 1’ den 10’ a kadar puanlasanız kaçar puan
verirdiniz? Örneğin: eğitim, Aile, Sağlık, Çocuklar,
Kişisel Gelişim (kurslar, eğitimler, beceriler…) Sosyal
Hayat, …
2) Sosyal hayata 5 puan verdiyseniz bunu örneğin 8
puana çıkarmak nasıl olurdu ve bunun için neler
yapmak gerekir?

2) If you gave 5 points to social life, what would it be
like to increase it to 8 points for example and what
should be done for this?
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3) Hangi hayat standardı yükselse bu bu daha iyi
olurdu?

3) Which standard of living would be better?
4) What should you do to raise your standard of
living?

4) Hangi standardınızı yükseltmek için ne yapmak
gerekir?

Example -2- Life wheel (life circle, awareness circle)
application

Örnek -2- Hayat çarkı (yaşam çemberi, farkındalık
çemberi) uygulaması

FARKINDALIK ÇARKI / AWARENESS WHEEL

Hayat Çarkı Uygulaması ve Okunması:

Life Wheel Implementation and Reading:

Bu çark; sekiz bölüm içermektedir. Bölümler birlikte,
dolu dolu ve bütün bir yaşamı tamamlamanın bir
yolunu gösterir ve bir insanın hayatındaki en temel
varlık gösteren alanlardan oluşur. Bu alıştırma, bu
alanlarda alıştırmayı yaptığınız günkü tatmin düzeyini
ölçer. Farklı zamanlarda aynı çalışma yaptığınızda
tatmin düzeyi farklı çıkabilir.

This wheel; contains eight sections. Sections together,
shows a full and complete way of life and an entire area
which consists of the main assets of a person's life. This
exercise measures the satisfaction level of the day you
practice in these areas. Satisfaction level may be
different when you do the same work at different times.
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Uygulaması:

Implementation:

1. Çarkın merkezini ‘0’ ve dış 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 düşündürerek “Bu
şekliyle ne kadar yol alır?” sorusunu sorunuz.
4. Uygulama yapılan mülteciye çıkan resimle ilgili
hayat çarkı ile ilgili görüşlerini sorunuz
5. Hayat çarkı ile ilgili kendi (uygulayıcı)
görüşlerinizi belirtiniz.
6. Birlikte değerlendirme ve sonuçlar üzerinde
tartışınız..
7. Tatmin düzeyleri arasında geçişler nasıl
sağlanabilir? Tartışınız.
8 Çarkı uyguladığınız kişiden sözler alınız,
 Hangi alan nasıl iyileştirilebilir?
 Ne yapmanız gerekir?
 Ne kadar sürede?
 Ne zaman?
III.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accept the center of the wheel as “0” and the
outer edge as “10, and frame the areas of your
life by drawing a circle or straight line along the
degree you give it to that area.
Draw the inside of the lines with a colored
pencil.
Making them think that this is a wheel and ask
them "how far does it go in this way?".
Ask the refugee who is being treated for their
views on the wheel of life
Give your own (practitioner) views on the wheel
of life.
Discuss together evaluation and results.
How can transitions between satisfaction levels
be achieved? Discuss.
Take words from the person you are applying
the wheel,
 Which area can be improved and how?
 What should you do?
 How soon?
 When?

4- A) HEDEF NEDİR?
III.

Hedef; ulaşılmak ya da elde edilmek istenen yer, bir
kimsenin veya topluluğun ulaşmak istediği konum,
düzey, erek, amaç, gaye, maksat olarak tanımlanabilir.
Kaliteli ve farkında olunarak sürdürülen bir hayat hedef
konularak yaşanan hayattır.

4- A) WHAT IS THE TARGET?

Target; where you want to attain specific objectives or,
want to achieve one or Community position, level,
destination, objective, purpose, can be defined as
intentions. A quality and a life that is sustained by being
aware is the life experienced by targeting.

Mülteci ebeveynlerle;
 Hayat hedefleri var mı yok mu?
 Bu hedefler nelerdir?
 Var olan hedefler kendi yaşantılarına ve
çocuklarının yaşantısına ne katkı sağlayacak?
 Hedeflerinin olması hayatlarında neyi
değiştirir? ... benzeri sorularla,

With refugee parents;
 Do you have your life goals?
 What are those goals?
 What will the existing goals contribute to
their own lives and the lives of their children?
 What difference does it make in your life to be
what they want? ... questions like,

“Hedef ve hayatımızdaki önemi nedir? “ Tartışmalarını
yaparak mülteci/sığınmacı ebeveynleri hedeflerini
belirleme konusunda bilinçli hale getirmek
hedeflenmektedir.

“What is the target and its importance in our lives?
"Discussion by the refugees / asylum seekers is aimed
to make parents aware identify their targets.
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III.

4- B) HEDEF NASIL BELİRLENİR?

III.

4- B) HOW IS THE TARGET DETERMINED?

Hedefi uzaklık noktasından yakınlık noktasına getiren
şey hedefi disipline etmekle gerçekleşen emek, zaman
ve çalışma isteyen zorlu bir süreçtir. Bu süreç “Hedef
Çalışması” adını alır. Hedef çalışması, dağınık bir
biçimde aklımızdan geçenlerin yapmak istediklerimizin
sistemli ve bilinçli bir hale gelmesini sağlar. Hayatımızın
yönünü tayin etmemizi sağlar. Hedefe ilerlerken
başarılı olup olmadığımızı belirlemeye kaynaklık eder.
Bu noktalardan hareketle cevabını aradığımız sorular
aşağıdadır:

The distance from the point to the target point of the
goal of discipline is what got to the proximity of the
actual labor, time and wanting to work a tough
process. This process is called “Target Study. Target
work, in a dispersed way, makes our minds systematic
and conscious of what we want to do. It allows us to
determine the direction of our lives. It helps us
determine whether we succeeded as we move forward.
We are looking for the answer to this point of motion
questions below:

Neyi başarmak istiyorsunuz?
Bu ne kadar sürecek?
Oraya varmak için neye ihtiyacınız var?
İlerlemenizi nasıl ölçeceksiniz?
Ulaşmak istediğin hedef nedir?
Bu hedefe ulaşmak istemenin nedeni nedir?
Eğer bu hedefe ulaşırsam hayatım şu şekilde
değişecek?
8. Eğer hedefime ulaşmayı başarırsan daha mutlu
olacak mısın? Neden?

1. What do you want to achieve?
2. How long will this last?
3. What do you need to get there?
4. How will you measure your progress?
5. What is the target you want to achieve?
6. Why do you want to achieve this goal?
7. If I reach this goal, will my life change like
this?
8. Will you be happier if you manage to achieve
your goal? Why is that?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.

4- C) HEDEF ÇALIŞMASI NASIL YAPILIR?

III.

4- C) HOW TO WORK OF THE TARGET?

a) Adımların ana hatlarını çizmek

a) Outline the steps

Hedefinize ulaşmayı başarmak için atmanız gereken en
önemli beş ila on adım önem sırasına göre yazınız:

Write down the five to ten most important steps you
need to take to achieve your goal:

1-

1-

2-

2-

3-

3-

4-

4-

5-

5-

…

…

b) Zaman Çizelgesi Oluşturmak

b) Create Timeline

Hedefe ulaşmak için ne kadar süre gereklidir? Atılacak
adımların tanımlanması ve bu adımların sırasıyla ne
kadar sürede gerçekleşebileceği belirlenir. (Adımları
sırasıyla gerçekleştireceğiniz tarihi belirterek yazınız.)

How long does it take to reach the goal? It is
determined that the steps to be taken and how long
these steps can take place respectively. (Write the
steps, respectively, specifying the date you will
perform.)

c) Kaynak Envanteri Çıkarmak

c) Creating a Resource Inventory

Hedefe ulaşmak için hangi kaynaklara ihtiyaç var, bu
kaynaklar nereden bulunabilir veya yaratılabilir ve bu
kaynaklara nasıl sahip olunabilir? İlerleme nasıl

What resources are needed to achieve the goal, where
can they be found or created and how can they be
owned? How can progress be made? Resources needed
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sağlanabilir? Bir hedefi gerçekleştirmek için gereken
kaynaklar: Zaman, Enerji, Duygusal Güç, Para vb. dir.

to achieve a goal: Time, Energy, Emotional Power,
Money and so on.

d) İlerlemeyi Ölçmek

d) Measuring Progress

Bu ölçümleri, ilerleyişi düzenlemek, motive olmak ve
hedefe ulaşana dek ilerlemeyi sağlamak için kullanmak
gerekir.

These measures need to be used to regulate progress,
to be motivated and to make progress until they reach
the goal.

Bunun için ölçüm tarihi ve planlanmış olması gereken
ilerlemenin tanımı yapılarak gerçekleştirilir.

This is done by defining the measurement date and the
progress that should be planned.

EMPATİ YAPABİLME “EMPATİK YAKLAŞIMLAR”

EMPATHIZE “EMPATHIC APPROACHES”

IV.
III.

III.
V.

5-A) EMPATİ(DUYGUDAŞLIK) NEDİR?

5-A) WHAT IS EMPATHY?

The process by which a person places in front of the
other person, looks at events from perspective,
correctly understands and feels feelings and thoughts
and communicates this situation to called “empathy”.
Empathy is the ability of a person to recognize and
understand another's beliefs, desires, and in particular
feelings, by isolating himself from his/her feelings and
thoughts. In empathy the person understands the other
person so well that starts to feel like other person.
Empathy is a skill as well as a skill acquired through
education and experience over the years. Some people
are capable of empathy. Today, empathy has proved to
be both individual skills and abilities as a social
necessity.

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak
olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin
duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması,
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine
“empati” adı verilir. Empati bir kişinin kendisini duygu
ve düşüncelerinden soyutlayarak bir başkasının
inançlarını, arzularını ve özellikle duygularını farkına
varabilme ve anlayabilme yeteneğidir. Empatide kişi
karşısındakini o kadar iyi anlar ki onun gibi hissetmeye
başlar, kendini onunla özdeşleştirir. Empati kurma bir
yetenek olduğu kadar aynı zamanda yıllar içerisinde
eğitimler ve yaşantılarla edinilen bir beceridir. Bazı
kişiler empati yapabilme konusunda yeteneklidirler.
Günümüzde empati hem bireysel hem de sosyal bir
yetenek ve beceri olarak gerekliliğini kanıtlamıştır.
Empati yetenek ve becerimizin ne düzeyde olduğunu
anlamak için kendimize şu soruları sorup cevaplarını
vermeye çalışabiliriz.

In order to understand the level of our empathy skills
and abilities, we can ask ourselves the following
questions and try to answer them.

1- Karşınızdakini dinliyor musunuz? Yoksa dinler gibi
mi yapıyorsunuz?
2- Tercihiniz genelde dinlemek mi yoksa anlatmak mı?
3- Biri bir şey anlattığında olayı kafanızda resimlerle
görüntülüyor musunuz?
4- Dünyanın merkezinde kendinizi mi görüyorsunuz
yoksa diğer insanların varlığını ve önemini
hissediyor musunuz?
5- Ben-merkezli bir insan mısınız, yani karşı taraf
sözünü bitirse de sıra bana gelse diyor musunuz?
6- Karşınızdaki bir şey anlatırken gözünün içine bakıyor
musunuz yoksa o konuşurken başka şeylerle mi
meşgulsünüz?
7- Telefonda konuşurken konsantre oluyor musunuz
yoksa yanı sıra başka bir iş mi yapıyorsunuz?
8- Biri bir şey anlattığında onu kaç kere bölüyorsunuz
ya
da
yorum
yapmadan
ne
kadar
dinleyebiliyorsunuz?

1- Are you listening? Or do you pretend to listen?
2- Do you usually listen or tell?
3- When someone says something, do you view the
event with pictures in your mind?
4- Do you see yourself in the center of the world or do
you feel the presence and importance of other people?
5- Are you a self-centered person, that is, if the other
person finishes words, do you think the turn come to
me?
6- Do you look into the eye when the person is telling
you something or are you busy with other things while
he is talking?
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9- Biri size acıklı bir şey anlattığında gözlerinizin
dolduğu oldu mu?

7- Do you concentrate on talking on the phone or do you
do another job as well?

Gibi soruları empati yapılmasını istediğimiz konulara
göre çoğaltmak mümkün. Sosyal bir varlık olan insanın
empati yapabilmesi ve bunu hayatın tamamına
yansıtabilmesi
kişisel
ve
toplumsal
huzuru
yakalamamızı kolaylaştırır.

8- How many times do you divide it when someone says
something or how much can you listen to without
commenting?
9- When someone told you something pathetic, did
your eyes fill?

Empati karşıdakinin yaşantısı ile dünyayı görmektir.
Duygusal zekânın önemli bir parçasıdır. Aynı fikirde
olmaya eş değer değildir! Diğer kişiye anladığını
iletmedir. Empati açıklanmaya çalışıldığında iki temel
fiil belirgin olarak ortaya çıkmaktadır;



It is possible to replicate the questions according to the
issues we want empathy to be done. The empathy of a
human being and its ability to reflect this to the whole
of life makes it easier for us to achieve personal and
social peace.

“yansıtmak"
kişinin
yaşadıklarını
ve
deneyimlediklerini ona geri bildirmek.
“kabul etmek" kişinin yaşadığını onaylamak.

Empathy is to see the world with the other's life. It is an
important part of emotional intelligence. It is not
equivalent to agree! Communicating what you
understand to the other person. When trying to explain
empathy, two basic verbs emerge clearly;

Devamında iletişim kurmak (aynı bakış açısıyla
bakmaya çalışma, hislerini paylaşma) anlamaya çaba
göstermek gerekir.
III.

5- B) EMPATİK İLETİŞİM NASIL KURULUR?



Empati bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine
koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması o kişinin
duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi olarak
tanımlanmaktadır.



"reflect" people's lived experience and they let
back.
"accept" to confirm that the person lived.

Afterwards, it is necessary to make an effort to
communicate (trying to look from the same
perspective, to share their feelings).

İletişim ise toplum içinde yaşayan insanın kendisini ve
çevresini daha iyi tanımasını ve başkaları ile uyumlu
ilişkiler gerçekleştirmek için etkileşim kurabilme ve bu
etkileşimi geliştirme becerisidir.

III5-B) HOW TO ESTABLISH EMPATICAL
COMMUNICATION?
Empathy is defined as a person looking at things from
his perspective by putting himself in front of the other
person, feeling the person's feelings and thoughts
correctly, and communicating this situation to him.

İnsan topluluğu ve davranışları ile ilgili her dalın,
toplumsal projeler geliştiren her çalışmanın iletişimle
ilgilenmesi gerekmektedir. İletişimin gerçekleşmesinde
empati en temel eylemdir. Bu bağlamda empatik
iletişimin gerçekleşmesinde karşımızdaki kişiyi işitmek
yeterli olmaz. Onun söylediklerini anlamak düşünmek
etkin bir dinleyici olmak gerekir. Onun duygularını
yansıtma fırsatı vermek kendini ifade etme ortamı
oluşturulmasında empatik iletişim gereklidir.

Communication is the ability of people living in society
to know themselves and their environment better and
to interact and develop this interaction in order to
realize harmonious relations with others.
Every branch related to the human community and
behavior and every work that develops social projects
should be interested in communication. Empathy is the
most basic act in the realization of communication. In
this context, hearing the other person is not enough for
the realization of empathic communication. Need to be
an active listener to think that you understand what
others say. Empathic communication is necessary for

Bu çalışmada mültecinin ve vatandaşın karşılıklı olarak
kendisi gibi bir varlığı, farklı değer yargıları ve inançları
olduğunu bilmeleri ve bunu kabullenmeleri gerekir.
Mültecilerle ilgili yaşanılan birçok sorun empatik
yaklaşımlarla ilişkilidir. Karşılıklı değerleri anlama ve
dayanışma; ardından belki de ortak kurulacak bir
gelecek için empati son derecede önemlidir.
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creating an environment of self-expression to give the
opportunity to reflect the emotions.

Empatik anlayışın gelişmesi için benmerkezcilikten
uzaklaşmamız
gereklidir.
Hatta
zorunludur.
Benmerkezcilik iletişimi engelleyen faktördür. Bu
durumda insanların duygularını ve ne hissettiklerini
anlamakta zorluk çekilir. Empatik iletişim becerimizin
gelişmesi için işbirliği yardımlaşma ve dayanışmaya
açık, savunucu iletişimden uzak, farklılıklar arasında
benzerliği aramaya çalışan birey olunmalıdır. Bireylerin
gelişime açık, kendini yenileyen, önyargılardan uzak,
iletişim kurduğu kişinin bulunduğu yeri değerlendiren
demokratik tutumu davranış edinmiş kişiler bu
kazanımlarını empatik iletişimi gerçekleştirerek
yapmışlardır. Empatik iletişim kuran birey demokratik
tutum ve davranış sergileyen bireydir. Bu bağlamda
empatik iletişim bireylerin birbirini anlama ve
iletişimden kaynaklanan sorunların çözümünde en
temel etkidir ve empati bu yönüyle “karşılıklılık”
ilkesine dayanır.

In this study, the refugee and the citizen need to know
and accept that they have a mutual presence, different
value judgments and beliefs. Many problems with
refugees are related to empathic approaches.
Understanding and solidarity of mutual values; then
empathy is extremely important, perhaps for a
common future.
For the development of empathic understanding, we
need to move away from egocentrism. It is even
mandatory. Self-centeredness is the factor that
prevents communication. In this case, people have
difficulty in understanding their feelings and what they
feel. In order to develop our empathic communication
skills, individuals should be open to cooperation,
cooperation, and solidarity, away from defensive
communication and trying to find similarity between
differences. Individuals who are open to development,
self-renewing, free from prejudices, and who adopt a
democratic attitude that evaluates the location of the
person they communicate with have made these gains
by performing empathic communication. An empathic
person is an individual who demonstrates a democratic
attitude and behavior. In this context, empathic
communication is the most fundamental effect of
individuals in understanding each other and solving
problems arising from communication, and empathy is
based on the principle of “reciprocity".

Bu proje kapsamında mültecilerde empatik iletişimin
gelişmesini ve güçlenmesini sağlamak fikrinin 2 temel
hedefi vardır:
1. Türkiye’ nin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı
sorunların karşılıklı olarak aşılmasına, toplumsal
uyum ve entegrasyonun sağlanmasına, mültecilerin
aidiyet duygusunu geliştirmelerine, toplumun bir
parçası olduklarını hissetmelerine, kurumsal kültüre
ve eğitime katkı sağlamalarına destek olmak.
2. Mülteci ebeveynlerin çocuklarının eğitiminde
karşılaştıkları sorunları edindikleri bilgi ve
becerilerle çözmelerini sağlamak.
III.

5- C) EMPATİK YAKLAŞIM NEDEN GEREKLİDİR?

Empati kurmak sosyal ilişkilerde birçok kolaylık
sağlamaktadır. Kişinin karşısındaki insanı anladığını ve
onu önemsediğini göstermesini sağlar. Bu sayede
iletişim kolaylaşır. Yanlış anlaşılmalar azalır, samimiyet
ve güven ortamı hızla gelişir, sorunlar ve problemler
daha kolay dile getirilir ve böylelikle bunlara daha
çabuk ve kolay çözümler üretilir. Daha yakın, anlamlı ve
yardımı dokunan ilişkiler gelecek kuşaklara da
aktarılacak şekilde kurulur.

Within the scope of this project, the idea of empathic
communication in refugees has two main objectives:
1.

Empati kurmanın bu toplumsal faydasından hareketle
hem projemizin hem de eğitim modülünün ana
temalarından birisini ‘empatik yaklaşımlar’ olarak
belirledik. Projemizin ana konusunu teşkil eden
“mültecilik” kavramı Suriye’ de iç savaş çıktığı andan
itibaren Türkiye’ nin aniden yaşadığı çok önemli bir
toplumsal olay olarak karşımızda durmaktadır. Empati
kurarak yaklaşılması gereken “mülteci” ile tüm

2.

Turkey's situation-induced problems in mutually
ensuring social cohesion and integration, to
overcome, to enhance the sense of belonging of
the refugees, to feel they're part of the community,
corporate support to culture and to contribute to
education.
To enable refugee parents to solve the problems
they face in their children's education with the
knowledge and skills they have acquired.

III.
5- C) WHY IS EMPATHIC APPROACH
NECESSARY?
Empathy provides many conveniences in social
relationships. The person has to show it understands
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kaynaklarını oldukça kalabalık bir nüfusla bir anda
paylaşmak durumunda kalan “vatandaş” arasında
kurulması ve güçlendirilmesi gereken bir empatik
yaklaşım gerekli ve hatta zorunludur. Belki sınırlı
sayılarda ve seçerek mülteci kabul eden ülkelerde bu
yaklaşım çok aciliyet taşımayabilir. Bununla beraber
Türkiye’ de olduğu gibi bir anda beş milyona yakın
ülkesindeki savaş ve olumsuz koşullardan kaçan insana
kapısını açan ülkelerde çok aciliyet taşıyan bir
yaklaşımdır. Bu noktada kişilerin karşılıklı birbirinin
içinde bulunduğu durumu, koşullarını ve duygularını
anlaması buna göre davranışlar sergilemesi gerekir.

and cares about the person opposite. In this way, which
makes it easier to communicate. Misunderstandings
are reduced, sincerity and trust are rapidly develops,
challenges and problems are more easily articulated
and thus produced them more quickly and easy
solutions. More recently, meaningful relationships and
to future generations in a way that touches aid will be
transferred to the board.
Based on this social benefit of empathy, we identified
one of the main themes of both our project and the
training module as ‘empathic approaches’. The main
topic of our project "refugee" concept from the
moment out of the civil war in Syria, Turkey's very
important as a social event where suddenly confronts
us. Empathically should be "refugee" with all its
resources in the event of a timeshare a pretty crowded
population remaining "citizen" should be the
establishment and strengthening of an empathetic
approach between necessary and even imperative.
Maybe choosing a limited number of refugees in
countries that adopted this approach and can’t very
urgency insertion. However, as in Turkey, in the country
of five million people fleeing war and opened the door
from adverse conditions a country is an approach which
is very urgent. At this point, the situation of mutual
people, to understand their feelings and the conditions
for combining behaviors accordingly.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi empatinin en önemli
ilkelerinden birisi de karşılıklılık ilkesidir. “vatandaş” ın
“mülteci” ye “mülteci” nin de “vatandaş” a empati
kurabilmesi gerekir. Anket uygulamaları için okul
ziyaretlerine başlandığında, anket uygulamaları
sırasında ve anket analiz raporlarından çıkan sonuçlara
bakıldığında empatinin karşılıklı değil tek taraflı
kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. Vatandaş mülteciye
empati ile yaklaşırken mülteci vatandaşa karşı empati
kuramamıştır.
Örneğin; çalışma yapılan okullarda bazı sınıflarda sınıf
mevcudunun yarısını mülteci çocuklar oluşturmaktadır.
Bir sınıfta dil bilmeden ülkesinde farklı müfredatla
eğitim görmüş veya hiç okula gitmemiş öğrenci profili
bulunmaktadır. Bu sınıftaki “vatandaş” çocuğunun ve
ders veren “öğretmen” in durumuna empati ile
yaklaşıldığında bunun hangi sorunlara yol açacağı
açıktır. Kendi çocuğunun eğitim hakkının ve ona ayrılan
zamanın elinden alındığını düşünen bununla beraber
buna olgunlukla ve empati ile yaklaşan vatandaş velinin
konuyu dile getiren haklı söylemleri “mülteci”
tarafından bizi istemiyorlar şeklinde 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.

As mentioned above, one of the most important
principles of empathy is the principle of reciprocity. The
"citizen" must be able to empathize with the "refugee"
and the "refugee" must be able to empathize with the
"citizen". When school visits were started for survey
applications, the results of survey analysis reports and
survey results showed that empathy was tried to be
established unilaterally, not reciprocally. While the
citizen approached the refugee with empathy, the
refugee could not empathize with the citizen.

Bu ve buna benzer örneklerden yola çıkarak “empati
nedir?” konusu eğitim modülüne yerleştirildi. Eğitim
videolarında da görüleceği gibi, mülteci ebeveynlerin
bulunduğu on altı kişilik bir gruba “empati nedir?”
sorusu yöneltildi. Sadece bir kişi empatinim ne
olduğunu bilmeden kelimeyi duyduğunu ve az çok
kavram hakkında bir şeyler bildiğini ifade etti, diğerleri
ise kelimeyi ilk kez duyduklarını hakkında hiçbir şey
bilmediklerini ifade ettiler.

For example; In some schools which were studied, half
of the class size is coming into existence from refugee
children. There is a student profile in a classroom that
does not speak any language, has been educated in
different curricula in their country or has never
attended school. When the situation of the “citizen”
child and the “teacher” teaching in this class is
approached with empathy, it is clear which problems
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Yoğun Suriyeli akınına uğrayan ve özellikle ekonomik ve
sosyal hakların eşit hatta bazı noktalarda daha fazla
kullanıldığı ülkemizde ve benzer durumu yaşayan
ülkelerde
empatik
yaklaşımların
bilinmiyorsa
öğretilmesi, yerleştirilmesi ve geliştirilmesi; toplumsal
barış ve huzur için sağlıklı yetişmiş nesiller için ve dünya
vatandaşlığı misyonu için zorunluluktur.
III.

this will cause. Who thinks that their child's right to
education and the time allocated to it has been taken
away, however, citizens who approach it with maturity
and empathy, voicing the subject of the rhetoric of the
right, they do not want us as it is perceived by the
“refugees”. But this makes them want to work around
existing about not considering the rights of both sides
and has the solution request. Missing here is a
unilateral walking of empathy.

5- D) EMPATİK YAKLAŞIM NASIL GELİŞTİRİLİR?

1. Kişiler arası algılama ve empati kurarak karşılık
verme yeteneğini geliştirmeye yönelik alıştırmalar
yapmak: Kişiye empatinin ne olduğu ve nasıl
geliştiğini, kişilerin farklı duygusal durumlarını nasıl
fark edebileceğini ve bunlara nasıl pozitif karşılık
verebileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.
2. Kişinin ilk olarak kendi duygularına yoğunlaşmasını
sağlamak: Böylece kişi hangi duyguların hangi
durumlarla ilişkili olduğunu daha iyi anlamaya
başlar.

Based on this and similar examples "What is empathy?
” was placed in the training module. As can be seen in
the training videos, a group of sixteen people with
refugee parents were asked: “what is empathy?” Only
one person heard that word without knowing what it is
the empathy and added that more or less knows
something about the concept, others informed that it's
the first time they heard the word, they don't know
anything about.

3. Kişinin kendi ve diğerleri arasındaki benzerliklere
odaklanmasını sağlamak ve böylece kişi eşitlik ve
benzerlik duygusunu anlar ve tanır.

Exposed to intense Syrian incursions and, especially
economic and social rights equal to at some point in our
country even used more and teaching empathic
approaches in countries with similar status, placement
and development; social peace and tranquility is a must
for healthy-grown generations and for the mission of
world citizenship.

4. Role bürünme, rol yapma çalışmaları: Kişinin farklı
perspektiflerden bakabilmesini ve açık fikirli
olabilmesini sağlar, problemlere yüzeysel çözümler
getirmeyi ve inanç katılığını engeller, bilişsel ve
kişisel esneklik kazandırır.

III. 5- D) HOW TO IMPROVE EMPATHIC
APPROACH?

5. Başkalarının bakış açısını hayal etmeye ve
algılamaya çalışmak üzerine devamlı ve tekrar
tekrar pratik yapmak.

1. Interpersonal perception and ability to respond
empathically to do exercises to improve: It aims to
teach the person what empathy is and how it
develops, how to recognize different emotional
states of people and how to respond positively to
them.
2. To ensure that the person first concentrates on his
or her emotions: Thus, a person begins to better
understand which emotions are associated with
which situations.
3. Focusing on similarities between one's own and
others, and so that other people understand and a
sense of equality and similarity.
4. Role impersonation, role-playing exercises: the
person to be open-minded and to address them
from different perspectives, and beliefs of the
superficial solutions to problems prevents solid,
cognitive and personal flexibility.
5. Practice repeatedly on trying to imagine and
perceive others' perspectives.

6. Duygusal olarak uyarıcı bir olaya maruz kalmak: Bu
sayede kişi aynı uyarıcıyla etkileşimde bulunmuş
kişinin içinde bulunduğu durumu daha iyi
anlayabilmektedir.
7. Empatik davranışta bulunan bir modelin bulunması

Empatinin aşağıda anlatılan nitelikleri projenin ve
eğitim
modülünün
hedeflerine
ulaşmasında
eğitimlerde katkı sağlayacaktır.
Birçok sorunun anlaşılmamaktan kaynaklandığı
karşısındaki kişiyi kabul etmeme veya dinleme gibi
iletişimi engelleyen tutumlar içinde olmanın temeli
empatiyi
geliştirememektir.
Empatik
iletişimi
gerçekleştirmeyen ebeveynler eğer çocuklarını
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anlayamıyor, onların tutum ve davranışlarını
değerlendirmede zorluk çekiyorlarsa çocukların
sorunlarına yardımcı olmak istiyor fakat bunu
başaramıyorlarsa çocukları ile olan sorunlarının
çözümünde hemen empatik iletişim kurmayı
başarmalıdırlar. Empatik iletişimi gerçekleştiren
ebeveynler çocuklarına güven duygusunu kazanmış
onların duygu ve düşüncelerini anlatmasında dinleme
becerisini geliştirmiş çocuklarının yaşının getirdiği psiko
sosyal sorunlara çözüm bulmuş ailelerdir. Bu ailelerde
demokratik tutum ve davranış kazanılmış olup sağlıklı
ve başarılı çocuklar yetiştirmektedirler.

6. Exposure to an emotionally stimulating event: This
allows the person to better understand the situation
in which the person has interacted with the same
stimulus.
7. Finding a model of empathic behavior.
The following qualifications of empathy will contribute
to the achievement of the objectives of the project and
the training module.
The basis for not being able to develop empathy are
many problems arise from lack of understanding, such
as refusing to accept the other person or blocking
attitudes such as listening. Parents who do not perform
empathic communication, if they are unable to
understand their children, have difficulty in evaluating
their attitudes and behaviors, they want to help
children's problems, but if they fail to do so, they should
immediately achieve empathic communication in
solving their problems with their children. Parents who
perform empathic communication are the families who
have gained a sense of trust in their children, improved
their listening skills in expressing their feelings and
thoughts, and found solutions to the psychosocial
problems brought about by the age of their children. In
these families, democratic attitudes and behaviors
have been gained and they raise healthy and successful
children.

Çağımızın getirdiği birçok farklı sorunla karşı karşıyayız.
Çocuklar anne ve babasından uzaklaşmakta,
çevresindeki
kötü
niyetli
kişilerle
iletişim
kurmaktadırlar.
Okullarda
şiddetin
artması
uyuşturucuya yönelim tüm bu tutum ve davranışların
temelinde
empatik
iletişimin
geliştirilmemesi
yatmaktadır. Henüz sosyal kaynaşmayı sağlayamamış,
savaşın yaşadıkları ve tanığı oldukları travmalarını
üzerlerinden atamamış çocuklar ebeveynleriyle iletişim
kuramazlarsa saydığımız tehlikelere açık hale
gelebilirler.
Nihayetinde toplumsal barışı ve huzuru yakalayabilmek
ve demokratik toplumu güçlendirmek için empatik
iletişim geliştirilmelidir.

We are faced with many different problems brought to
our era. Children move away from their parents and
communicate with malicious people around them. The
increase in violence in schools, the tendency towards
drugs, and the lack of empathic communication on the
basis of all these attitudes and behaviors. Children who
have not yet achieved social cohesion, who have not
been able to relieve the traumas they have experienced
and witnessed in the war, may become open to the
dangers that when they cannot communicate with their
parents.
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III. BÖLÜM: DERS PROGRAMI

III. PART: COURSE SCHEDULE

EĞİTİM SÜRESİ: 16 DERS SAATİ SÜRMEKTEDİR HER
DERS 50 DAKİKADIR.

DURATION: 16 LESSON HOURS IN PROGRESS EVERY
LESSON 50 MINUTES.

KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER

METHODS AND TECHNIQUES USED

Beyin fırtınası, sözlü ve yazılı soru cevap, interaktif
öğrenme, empatik yaklaşımlar, drama çalışmaları,
maruz bırakma…

Brain storming, oral and written question and answer,
interactive learning, empathic approaches, drama
studies, exposure ...

MALZEME VE MATERYALLER (tahta, projeksiyon,
şapka, farkındalık çarkı, odaklanmaya ve ekip sinerjisini
arttırmaya yönelik çeşitli eğitim oyunları, sınıf ortamı…)

EQUIPMENTS AND MATERIALS (board, projection, hat,
awareness wheel, various educational games to focus
and increase team synergy, classroom environment ...)

EĞİTMEN VE EKİP: Eğitmenin Psikolog veya Koçluk, NLP
(Neuro Linguistic Programming), Etkili İletişim, Eğitici
Eğitimi, Beden Dili gibi kişisel gelişim eğitimlerini veren
veya bu eğitimleri alan bir eğitmen olması
gerekmektedir. Bu eğitim en az 6 en çok 20 kişilik
gruplar halinde uygulanmaktadır. Grup 10 kişiden fazla
olduğunda ikinci bir eğitmen ve asistan bulunması
gerekir.

TRAINER AND TEAM: The trainer should be a
psychologist or an instructor who provides personal
development trainings such as Coaching, NLP (Neuro
Linguistic Programming), Effective Communication,
Trainer Training, Body Language. This training is
carried out in groups of minimum 6 and maximum 20
people. When the group is more than 10 people, a
second instructor and assistant is required.

“MÜLTECİ EBEVEYNLER İÇİN FARKINDALIK GELİŞTİRİCİ
YAKLAŞIMLAR”

“AWARENESS DEVELOPMENT APPROACHES FOR
REFUGEE PARENTS ”

I.

DERS: BEKLENTİLER ÇALIŞMASI

I.

COURSE: EXPECTATIONS STUDY

1)

Bu eğitimden beklentiniz nedir?

1)

What do you expect from this training?

2)

Eğitime giriş, bu eğitimde yapılacaklar.

2)

Introduction to education, this training will be
done.

Bu çalışma eğitime psikolojik olarak hazırlanmayı ve
grubun birbirini tanıyarak güven ortamı içinde eğitime
hazırlanmalarını sağlamak amaçlıdır. Aşağıdaki örnek
beklentiler çalışmasında yazılı olarak alınan görüşlerin
bir kısmı bulunmaktadır.

This study aims to prepare psychologically for
education and to prepare them for education in a
trusted environment by knowing each other. The
following sample expectations study contains some of
the opinions received in writing.

BEKLENTİLER

EXPECTATIONS

 Eğitimlere devam etmeyi ve çocuklarımızın da bu
eğitimlerden yararlanmasını istiyoruz.
 Türk toplumuyla olan ilişkilerimizde neler
yapabileceğimizi bilmeye devam etmek istiyoruz.
 Bu kurslara devam etmek ve Suriye ile Türk toplumu
arasında ilişkileri güçlendirmek istiyoruz.
 Türk ve Suriyeleri toplumu arasındaki ilişkileri
güçlendirmek ve ilişkileri bilinçli hale getirmek
istiyoruz.
 Türkçe öğrenmek ve okullara daha fazla gelmek
istiyoruz

 We want to continue the trainings and our children
to benefit from these trainings.
 We want to continue to know what we can do in our
relations with Turkish society.
 We would like to continue these courses and
strengthen relations between Syria and the Turkish
community.
 We want to strengthen relations between the
Turkish and Syrian communities and to make them
conscious.
 We want to learn Turkish and come to schools more
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 Daha fazla bilincimizi uyandıracak eğitim istiyoruz.
 Türkiye’deki sosyal yapıyı tanımak istiyoruz.
 Yabancı gibi yaşamak istemiyoruz.

 We want more awareness-raising training.
 We want to know the social structure in Turkey.
 We do not want to live like strangers.

EĞİTİME GİRİŞ BU EĞİTİMDE YAPILACAKLAR

INTRODUCTION TO EDUCATION, WHAT TO DO IN THIS
EDUCATION

Bu eğitim birey odaklı interaktif bir eğitimdir. Klasik
bilgi aktarılan ve katılımcının aktarılan bilgiden sorumlu
tutulduğu bir eğitim değildir. Bireyler kendi ornekleri ve
yaşantılarıyla eğitim sürecine yön verirler. Dolayısıyla
katılımcıların kendilerini tanıtması, birbirini tanıması,
eğitmene bir güven oluşturması eğitime giriş için
ayrılacak bir sürede gerçekleştirilmelidir. Bunun için
buz kırma oyunlarından faydalanılabilir.

II.

This training is an individual-oriented interactive
training. This training is Classic information transferred
and is not a training where the participant is held
responsible for the information transferred. Individuals
shape the educational process with their own examples
and experiences. Therefore, it is necessary for the
participants to introduce themselves, to get to know
each other and to build trust in the trainer. For this, icebreaking games can be used.

DERS: FARKINDALIK -1-

II. COURSE: AWARENESS -1-

1) Kendinize en son ne zaman “Ben kimim?” sorusunu
sordunuz?
2) Bu soruyu şimdi sorunuz ve cevaplayınız.
3) Burada Bulunma Sebebiniz Nedir?
4) Mutlu musunuz? Mutlu olmak için ne yapmanız
gerekir?
5) Şu anda ne yaşıyorsunuz?
6) Bugün kendin için ne yaptın?
7) Bugün çocuğun için ne yaptın?
8) Bugün içinde yaşadığın toplum için ne yaptın?
9) Türkçe öğrenmiş olsaydın bu sana günlük hayatta
hangi kolaylıkları sağlardı?
…

1) When was the last time you asked yourself kim Who
am I???
2) Ask this question now and answer it.
3) What is your reason for being here?
4) Are you happy? What do you have to do to be happy?
5) What are you experiencing now?
6) What did you do for yourself today?
7) What did you do for your child today?
8) What did you do for the society you live in today?

Yukarıda yer alan örnek sorular başlangıcı temsil eder,
interaktif ortamda katılımcının verdiği cevaplar kendi
içinde başka soruları geliştirerek çalışma devam eder.
Tüm gruba ortak sorular sorup cevapları alındıktan
sonra grup içinden -gönüllü olmak koşulu ile- bir veya
birkaç kişinin cevapları üzerinden konular geliştirilir. Bu
sırada dinleyenler de kendi içlerinde sorularını soracak
ve cevaplarını aramaya başlayacaklardır. Bu tarz
çalışmalarda gönüllülük önemlidir.

9) If you had learned Turkish, which facilities would you
have provided in your daily life?
…
The above example represents the beginning of the
questions, the participants' answers in an interactive
environment continues to work by developing other
questions in itself. After asking common questions and
getting answers to the whole group, subjects are
developed through the answers of one or more people
within the group -provided that they volunteer-. In the
meantime, listeners will ask their own questions and
start searching for answers. Volunteering is important
in this kind of work.
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III.

DERS: FARKINDALIK -2-

III.

COURSE: AWARENESS -2-

1) Çocuğunuzun okul başarısı, okula uyumu ve
arkadaş ilişkileriyle ilgileniyor musunuz?

1) Are you interested in your child's school
achievement, school adaptation and friendship?

2) Çocuğunuzun sınıfındaki velilerden kaç tanesini
tanıyorsunuz ve bu velilerle iletişim kuruyor
musunuz?

2) How many parents do you know in your child's class
and do you communicate with them?
3) When your child has problems with his or her lessons
or friends, how do you solve this?

3) Çocuğunuz dersleriyle ya da arkadaşlarıyla bir
problem yaşadığında bunu hangi yöntemle
çözüyorsunuz?

4) Do you attend school, class, school-parent
association meetings?

4) Okul, sınıf, okul aile birliği toplantılarına katılıyor
musunuz?

…
The sample questions above represent the beginning,
vary according to the content of the subject under
consideration, and differ. The goal, he and event
participant or as aware of realities about events is to
provide an informed approach. In the interactive
environment, the participant's answers continue to
develop further questions. After asking common
questions and getting answers to the whole group,
subjects are developed through the answers of one or
more people within the group -provided that they
volunteer-. In the meantime, listeners will ask their own
questions and start searching for answers.
Volunteering is important in this kind of work.

…
Yukarıda yer alan örnek sorular başlangıcı temsil eder,
ele alınan konunun içeriğine göre değişir, farklılaşır.
Amaç katılımcıyı kendisi ve olayla ya da olaylarla ilgili
gerçekliklere farkında olarak bilinçli yaklaşımını
sağlamaktır. İnteraktif ortamda katılımcının verdiği
cevaplar kendi içinde başka soruları geliştirerek çalışma
devam eder. Tüm gruba ortak sorular sorup cevapları
alındıktan sonra grup içinden -gönüllü olmak koşulu ilebir veya birkaç kişinin cevapları üzerinden konular
geliştirilir. Bu sırada dinleyenler de kendi içlerinde
sorularını
soracak
ve
cevaplarını
aramaya
başlayacaklardır. Bu tarz çalışmalarda gönüllülük
önemlidir.
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IV.

IV.
COURSE: APPLICATION OF VALUE
DETERMINATION

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, iş, huzur, bayrak, çocuk, prestij, başarı…

Belonging, security, feeling safe, being, education,
being part of the community, homeland, being
together, family, excitement, adventure, hope, money,
happiness, health, abundance, religious values,
business, peace, flag, child, prestige, success…

1)
Yukarıdaki değerler arasından spesifik olarak
on değer seç
2)

1)
Select ten values specifically from the above
values

Şimdi seçtiğiniz on değerden beşini terk et

“Beş tane değerden ödün verecek olsaydım hangilerini
bırakırdım?”

2)

Now leave five of the ten values you selected

“If I were to compromise five values, which ones would
I leave?”

“Bu on değerden hangilerinin yokluğuna katlanmak
daha kolay olurdu?”
Örneğin:

“Which of these ten values would be easier to bear the
absence of? ”

Seri biçimde katılımcıya bir değerin başka bir değere
tercihi şeklinde soru sorulur.

For example:

Aitlik mi heyecan mı? Gibi…

In series, the participant is asked the question of
whether one value over another value is preferred.

1. Tur

Belonging or excitement? As…

Aitlik, güvenlik, güvende hissetme, var olmak, eğitim,
topluluğun parçası olmak,

1. Round

Vatan, birlikte olmak, aile, heyecan

Belonging, security, feeling safe, being, education,
being part of the community,

2.Tur

Homeland, family, family, excitement

Aitlik, güvenlik,eğitim, topluluğun parçası olmak,vatan,

2. Round

3.Tur

Being a part of the community, belonging, security,
education, homeland,

Aitlik, güvenlik, topluluğun parçası olmak,

3.Round

Tüm gruba uygulanmalıdır. Değerlerin tespit edilmiş
olması hedef çalışmasında da gerekecektir.

V.

Belonging, security, being part of the community,
It should be applied to the whole group. The
determination of the values will also be required in the
target study.

DERS: DEĞERLER ÜZERİNDE KONUŞMALAR

Katılımcıların değerleri değerlerinin farklılığı üzerinden
soru cevaplarla beyin fırtınası gerçekleştirilir.
Değerlerimizin
hayatımız
üzerindeki
etkisi,
hedeflerimizle ilişkisi, hedefler ve değerlerin birbirine
uyumu ve nasıl entegre edileceği tartışılır.

V.

COURSE: SPEECHES ON THE VALUES

The values of the participants are brainstormed with
questions and answers over the difference of their
values. The impact of our values on our lives, their
relationship with our goals, the harmony of goals and
values and how to integrate them are discussed.
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VI.

DERS: HAYAT STANDARTI ÇALIŞMASI -1-

VI.

COURSE: LIFE STANDARD STUDY -1-

1) Hayatınızdaki bazı şeyleri 1’ den 10’ a kadar
puanlasanız bunlara kaçar puan verirdiniz? Örneğin:
eğitim, Aile, Sağlık, Çocuklar, Kişisel Gelişim (kurslar,
beceriler…) Sosyal Hayat,

1) If you rated some things in your life from 1 to 10, how
many points would you give them? For example:
education, family, health, children, personal
development (courses, skills…) Social life,

2) Hangi hayat standartı yükselse bu daha iyi olurdu?

2) Which standard of living would be better?

3) Hayat standartınızı yükseltmek için ne yapmanız
gerekir?

3) What should you do to raise your standard of living?
NOTE: Detail of this study III. 3- B) HOW TO WORK?
section.

NOT: bu çalışmanın ayrıntısı III. 3- B) ÇALIŞMA NASIL
UYGULANIR? bölümünde açıklanmıştır.
VII.

VII.

DERS: HAYAT STANDARTI ÇALIŞMASI -2-

COURSE: LIFE STANDARD STUDY -2-

What would your ranking be like if your child's lessons
were from less successful to the most successful?

Çocuğunuzun derslerini en başarılı olduğundan daha
başarısız olduğuna göre sıralasanız, bu sıralama nasıl
olurdu?

1) Which lesson is the standard of your child that you
want / expect?

1) Çocuğunuzun istediğiniz/ beklediğiniz standartta
olan dersi hangisi?

2) What do you need to do to ensure that this lesson is
of the standard you want / expect?

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

VIII.

VIII.

How to set a target? What are the characteristics of the
target? Goal setting application.

DERS: HEDEF BELİRLEME -1-

COURSE: TARGET DETERMINATION -1-

Hedef nasıl konulur? Hedefin özellikleri nelerdir? Hedef
belirleme uygulaması.

IX.

IX.

Integration of values according to the situation and
goals that arise in the life cycle.

DERS HEDEF BELİRLEME -2-

Hayat çarkında ortaya çıkan duruma ve hedeflere göre
değerlerin entegrasyonu.
X.

COURSE TARGET DETERMINATION -2-

X.
LESSON: WHAT IS EMPATHY, HOW TO
EMPATHIZE?

DERS: EMPATİ NEDİR, NASIL KURULUR?

XI. COURSE: HIGHLIGHTS OF DIFFERENCES AND
REALITIES

XI.
DERS: FARKLILIKLARI VE GERÇEKLİKLERİ
VURGULAMA

Technique of thinking with someone else's hat

Başkasının şapkasıyla düşünme tekniği

1)
A refugee and a Turkish parent are seated on
reciprocal chairs, wearing a hat.

1) Bir mülteci ve bir Türk ebeveyn karşılıklı
sandalyelere oturtulur, başlarına bir şapka takılır.

They are asked what they think of each other.

Birbirleri hakkında ne düşündükleri sorulur.

Question 1) What is the most annoying part of you?

Soru 1) En çok kızdığın yanı nedir?

Question 2) What is your favorite side?

Soru 2) En sevdiğin beğendiğin yanı nedir?

Question 3) What do you want him/her to do?

Soru 3) Yapmasını istediğin şey nedir?
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2) Şapkalar ve sandalyeler değiştirilir ve aynı sorular
yeniden sorulur.

2) Hats and chairs are changed and the same questions
are asked again.

3) Aynı çalışma mülteci ve öğretmen, mülteci ve okul
müdürü, mülteci ve öğrenci arasında da gerçekleştirilir.

3) The same work is carried out between refugees and
teachers, refugees and school heads, refugees and
students.

XII.

DERS

XII. LESSON

Kıyaslama ve İçinde bulundukları durum ve koşulları
değerlendirme avantajları noktasında farkındalık
yaratma.
XIII.

To create awareness about the advantages of
benchmarking and evaluating the situation and
conditions.

DERS

XIII. LESSON

Çocuklarının eğitim sürecine maksimum düzeyde katkı
sağlama ile ilgili önceki derslerde edinilen farkındalıklar
sonucunda geliştireceği beceriler, kalıcı davranış
kalıpları, iletişim teknikleri.

The skills that children will develop as a result of the
awareness gained in the previous lessons about
maximum contribution to the education process,
permanent behavior patterns, communication
techniques.

YÖNTEM: sınıf veli toplantısı düzenleme, sınıf gezisi,
telefon, whatsup grubu, Türk ve Suriyeli ailelerle
görüşme vb.

METHOD: organizing a class parent meeting, class
trip, telephone, whatsapp group, meeting with
Turkish and Syrian families and so on.

XIV. DERS
Kurumsal yapının tanınması ve kurumsal kültüre uyum
konuşmaları.

XIV. LESSON
Recognition of corporate structure and adaptation to
corporate culture.

Okuldaki yapı; öğrenci, veli, öğretmen, , rehberlik
servisi, sınıf toplantıları, genel veli toplantıları, okul aile
birliği, idare (müdür yardımcıları), müdür.

The structure in the school; students, parents, teachers,
guidance services, class meetings, general parent
meetings, parent-teacher associations, administration
(deputy principals), principal.

XV. DERS
Kültüre, dile, ritüellere, toplumsal yaşama maruz kalma
etkinlik
ve
faaliyetlerin
tanıtımı.
Okullarda
gerçekleştirilen bu tür faaliyetler nelerdir?

XV. LESSON
Exposure to culture, language, rituals and social life.
What kind of activities are carried out in schools?

YÖNTEM: Sınıf velileri grupları, watsup zinciri, özel ve
önemli günler, sınıf piknikleri, gezileri, kermesler.

METHOD: Groups of class parents, WhatsApp chain,
special and important days, class picnics, trips,
bazaars.

XVI. DERS: MEMNUNİYET ANKETİ
Bu bölümde katılımcıların aşağıda örnekteki iki cümle
veya benzeri cümlelerle düşünmeleri sağlanır.
1. Bu eğitimden beklentilerinizi ve
yapıldığını hatırlayınız.
2. Eğitimle ilgili düşüncelerinizi yazınız.

XVI. COURSE: SATISFACTION SURVEY
In this section, participants are given the opportunity to
think with two sentences or similar sentences in the
example below.

neler

1. Remember your expectations from this training
and what has been done.
2. Write your thoughts about the training.
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Memnuniyet

Satisfaction

Aşağıdaki cümleler odak grup çalışmaları sonucunda
mülteci
ebeveynlerin
memnuniyet
anketine
yazdıklarıdır.

The following sentences are what the refugee parents
write to the satisfaction survey as a result of focus
group work.
















Öğretmene ilgisinden dolayı teşekkür ederiz.
Çok şükürler olsun, Öğretmenimize ilgi ve
destekleri için teşekkür eder durumumuzu
anlamamıza yardımcı oldunuz.
Suriyelilerin bakış açısını aktarmaya çalıştık.
Suriyelileri ve Türkleri bir araya getirmek ve
Türkiye’ye yeni yeni kelimeler öğrendik.
Toplantı için öğretmen Ayşe teşekkür ediyoruz.
Okula katılmak konusunda çocuklarımızın
statüsüne olan ilginiz için teşekkür ederiz. ve
umarım bu toplantılar her dönem devam eder.
Çocuklarımıza gösterdiğiniz ilgiden ve bu yararlı
kurslara minnetter kaldığımız için teşekkür
ederiz.
Aramızda karşılaşacağımız sorunlar hakkında
aramaya öğretmen sayesinde ulaşmaya çalıştık.
Bu toplantı için minnettarız çünkü harika ve
faydalıydı.










RESULT

SONUÇ






Thank the teacher for interest.
Thank goodness, thank you for your interest and
support to our teacher and helped us understand
our situation.
We tried to convey the perspective of Syrians.
Syrians and the Turks have learned new words to
bring together new and Turkey.
We thank teacher Ayşe for the meeting. Thank
you for your interest in the status of our children
in attending school. and hopefully, these
meetings will continue every semester.
Thank you for your interest in our children and
for our gratitude to these useful courses.
We tried to reach through the teacher to search
for the problems we would encounter between
us.
We are grateful for this meeting because it was
wonderful and useful.




Eğitim, ebeveynlerin;
Bulundukları duruma farklı bir açıdan bakmaları,
bakış açılarını değiştirme ve geliştirmeleri
Kendi kişisel gelişim ve çocuklarının eğitimiyle
ilgili yaptıklarını veya yapmadıklarını görmeleri,
fark etmeleri
Toplumsal hayata katılım, uyum sağlama ve
benzeri konularla ilgili bakış açısı geliştirmeleri ve
hedefler koymaları noktasında bir gelişim
göstermelerini sağlamayı amaçlamaktadır.





Education, parents;
Looking at the situation from a different
perspective, changing and improving their
viewpoints
To see and realize what they are doing or not
doing about their own personal development
and the education of their children.
It aims to ensure that they develop a point of
view and set goals for participation in social life,
adaptation and similar issues.

In this module, participants will go through an
educational process in which they share their
experiences and experiences in an interactive
environment.

Bu modülde katılımcılar interaktif bir ortamda kendi
tecrübe ve yaşantılarını paylaştıkları bir eğitim süreci
geçireceklerdir.

This training module is a flexible training that can be
developed and adapted to the sociocultural structure.
Our project partners can use the module as it is or
change it according to the circumstances in their own
country. Only one subject of the module can be
implemented specifically in social community centers.
For example, it can be transformed into a mini-module
from two to eight hours with awareness.

Bu eğitim modülü geliştirilmeye ve sosyokültürel
yapıya uyumlanmaya müsait esnek bir eğitimdir. Proje
ortaklarımız modülü olduğu gibi kullanabilir veya kendi
ülkelerindeki koşullara göre değiştirebilirler. Modülün
sadece bir konusu sosyal toplum merkezlerinde spesifik
olarak uygulanabilir. Örneğin farkındalık alınarak iki
saatten sekiz saate kadar çıkan mini bir modüle
dönüştürülebilir.
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Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak
Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi

Proje kapsamında oluşturduğumuz bu eğitim modülü
başta yerel ortağımız Gaziantep Çalışma, Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kızılay’ ın sosyal merkezleri
olmak üzere birçok kurumun sürekli eğitim
merkezlerinde
kullanılmaya
yaygınlaşmaya
başlayacaktır. Eğitim içeriği ve uygulama metodolojisi
sadece mültecilere değil toplumun çeşitli kesimlerini
oluşturan dezavantajlı birey ve gruplara da
uygulanabilecek niteliktedir.

This training module, which we have created within the
scope of the project, will become widespread in the
continuous training centers of many institutions, in
particular our local partner Gaziantep Provincial
Directorate of Labor, Family and Social Services and the
social centers of the Red Crescent.
The educational content and methodology of
implementation can be applied not only to refugees but
also to disadvantaged individuals and groups that
make up various segments of society.

Ayrıca bu modül proje sonrasında Kayra Danışmanlık ve
Eğitim tarafından geliştirilerek uygulanmaya başka
toplumsal projelerde kullanılmaya devam edecektir.

In addition, this module will continue to be developed
and implemented by Kayra Consultancy and Education
after the project and used in other social projects.

Bu yanıyla Eğitim modülümüz;




Uygulama,
İçerik zenginleştirme
Detaylandırma

With this aspect, our Training module;




açısından yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir.
Eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından
kullanılacağı gibi Web Platformu üzerinden de geniş
kitlelerin kullanımına açılacaktır.

Application,
Content enrichment
Detailing

has an innovative and sustainable structure. Our
training module will be used by decision makers as well
as through the Web Platform.
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Providing Learning Skills About Generating Solutions Of Refugee
Parents Facing To Educational Problems Of Their Children Project

www.refugeeparentseducation.com
refugee.parents.education
refugee.parents.education
RPEproject
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