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Bu Belge Nedir? 

Hoş geldiniz! 

Bu evrakı okuyorsunuz çünkü siz AG4C metodolojisinin uygulaması konusunda kendi 

kurumunuzun düzeneğinizdeki eğiticilerin eğitimini kolaylaştıracak veya diğer gözetim 

kurumlarındaki eğiticilere destek sunacak olan uzman eğiticisiniz. Aşağıdaki bölümler 

diğer eğiticileri eğitmeden önce kendi işinizi kolaylaştırmak için size temel alanların genel 

bakışını sunacak.   

Bu kılavuz boyunca, aşağıdaki bölümlerde diğer dökümanlara ve AG4C projesinde 

üretilen çıktılara atıflar (referanslar) bulacaksınız. Bu kaynaklara daha kolay erişim için 

proje websitesini inceleyebilirsiniz. 

Bu kılavuz eğitimin kendi düzenlemenizdeki eğitime nasıl verileceği hakkında bir genel 

bakış sunmak için oluşturuldu, ancak oyunları kendiniz uygulayacaksanız bu belgeyi 

AG4C metodolojisini tamamlayan aşağıdaki iki anahtar belgeyle birlikte, kendi 

öğrenmeniz için bir kaynak olarak da kullanabilirsiniz: 

 

•  “Ortak Ders Öğretim Programı ve El Kitabı” oyunların ve aktivitelerin farklı 

Avrupa ülkelerinde gözlemlenen düzenlemelerde pilot çalışması ve test 

edilmesiyle, eğiticilerin AG4C programını kendi düzenlemelerinde çocuk ve 

gençlerle uygulamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. 

 

• "Aktivite ve Spor Aracılığıyla Değişim için Liderlik" El Kitabı Kurum liderleri 

ya da gençlerin değişimine önderlik etme sorumluluğu olan yöneticiler için 

tasarlanmıştır. Değişim İçin Aktif Oyunlar programına metodoloji, anahtar 

kaynaklar ve aktif oyunları planlama ve uygulama konularını da içeren bir genel 

bakış sunar.  

http://www.activegames4change.org/
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Eğiticilerin Pedagojik Eğitimi 
 

Eğiticilerin tutum ve becerileri hayati önem taşır. Hem ders özelinde (spor ve aktif 

oyunlarla ilgili) ve oyunları sunmanın pedagojisi hakkında bilgi sahibi olmaları, hem de 

insanları destekleme ve güçlendirme konusundaki önemli rollerinin farkında olmaları 

gerekir.  

Spor aktiviteleri genelde rekreasyonel(eğlenceli) aktiviteler olarak görülür. Aynı 

zamanda, AG4C metodolojisi öğrenmenin yeterlilik gelişimi ile sonuçlanan bir süreç 

olduğu fikrine odaklanır (Bkz. Bölüm 3). 

AG4C metodolojisinde yansıtma merkezi bir role sahiptir, bu yüzden gençlerin oyunları 

oynarken yansıtma yapmasını istiyoruz. Aynı şekilde eğitici eğitiminde de yansıtmaların 

önemli olduğuna inanıyoruz. Eğitici eğitiminin öğrenme çıktıları hem oyunları 

gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin edinilmesini hem de metodolojinin 

uygun şekilde uygulanmasını destekleyen bakış açısı ve tutumların kazanılmasını 

tanımlar.  

Eğitici eğitimini tasarlarken, uzman eğiticiler programın aşağıda belirtilen çıktılarını 

düşünebilir: 

• Eğiticilerin, sosyal ve duygusal yeterliliklerin öneminin farkına varması 

• Eğiticilerin oyunun gelişiminin arkasındaki pedagoji hakkında bilgi ve anlayış 

kazanması 

• Eğiticilerin oyunun uygulamasının temelindeki metodolojiyi anlamaları  

• Eğiticilerin oyunun sunumu ve uygulamasını planlayabilmesi  

• Eğiticilerin gençlerin nasıl güçlendirileceğini ve onların öğrenmeye nasıl kanalize 

edileceğini öğrenmesi 
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Programa Genel Bakış 
 

Ekler kısmında, eğitici eğitimi sürecinin bölüm boyunca adım adım detaylandıracağımız 

genel bakışını sağlayan akış şemasını bulacaksınız.  

 

 Adım I. Uzman eğitici öz-öğrenme 

 

AG4C metodolojisiyle tanışmak için, bu kılavuzu 

okumalı (Bölüm 2 ve Bölüm 3 e özellikle ilgi 

göstererek) ve eşlik eden AG4C araçlarına (Oyun 

Kartları ve mobil uygulama) çalışmalısınız. Bu 

kılavuzda atıf yapılan Güncel Durum Analizi 

Raporu da AG4C metodolojisinin teorik 

yaklaşımları hakkında daha geniş bir perspektif 

sunabilir.  

Proje uygulamasının bir kısımı olarak uzman 

eğiticilik hakkında daha geniş bilgiye ihtiyaç 

duyarsanız Proje Ortaklığına destek için başvurun, 

ulusal temas noktalarından biri size yardımcı 

olacaktır.  

 

 
Adım II. Eğitici eğitimi tasarlamak 

 

Bilgi ve becerilerin doğru ve uygun şekilde aktarıldığından emin olmak için eğitici 

eğitimini, her eğitim alanı için en az bir gün ayırarak, ön değerlendirme ve son 

değerlendirmeyi de içerecek şekilde çok sayıda güne dağıtmak önerilmektedir.  

Spor aktivitelerinin sunumu konusunda deneyimli değilseniz, eğitici eğitimini planlarken 

ve sunarken bir spor öğretmeniyle işbirliğinde olmanız önerilir.  

Eğitici eğitiminin nasıl tasarlanması gerektiğiyle iligli hazırlanmış bir çerçeve yok ancak 

dikkate almanız gereken birkaç şey var:  

• Zaman aralığı ve mevcut eğiticiler 

• Eğiticinin profesyonel arkaplanı ve deneyimi 

Şekil 1. AG4C Teknolojik Durum Analizi 
Raporu. 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_tk.pdf
https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_tk.pdf
https://www.activegames4change.org/ortaklar.html
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• Konuyu anlamak için önceki bilgi düzeyi 

• Düzenlemenin içindeki mevcut kaynaklar 

• Düzenlemenin yöneticileri ve/veya koordinatörlerinden ihtiyaç duyulan destek 

Ayrıca, gerçek eğitimi planlarken de önce eğiticilerin AG4C metodolojisiyle tanıdık 

olmalarını istiyoruz; bu sebeple oyun kartlarını ve diğer ilişkili kaynakları eğitim 

başlamadan önce dağıtmayı öneriyoruz. Eğiticilerin kendi mekanlarında materyallerle 

ilgilenmeleri için yeterli sürenin tanınması gerekli.  

 

Adım III. Eğitim öncesi değerlendirme  

 

Eğiticiler kaynaklarla ilgili işlerini tamamladıktan sonra, Eğitim Öncesi Anketi (Bkz Ek. 1) 

verilebilir. Bu anket, eğiticilerin nerede olduğuna (beceriler ve konuyu anlama vb 

konularda) ve eğiticilerin AG4C metodolojisine yönelik ilk bakışta algısına dair fikir 

edinmek için ihtiyaç analizi işlevi görür.  

 

Bu sorular yönlendiricidir ve ihtişyaç duyulursa değiştirilebilir ancak özet olarak 

katılımcıların yanıtlarında yansıtmaları gereken şudur:  

 

• S1: Gençlerin kendi düzenlemelerinde, sosyal ve duygusal yeterliliklerinin 

önemine dair algıları. Bu hedef gruba öğrenmeyi sağlamak mücadele gerektirir 

bunun için eğiticiler yüksek seviyede duygusal zekaya sahip olmalılar. Bu soruyu 

eğitimden önce sormak, eğitimi ayarlamak konusunda yardımcı olabilir, mesela 

bu yeterliliklerin neden önemli olduğu ve gençleri bu konuda güçlendirip 

desteklemek için eğiticilerin ne yapabilecekleri konularına daha fazla 

odaklanmayı sağlayabilir.  

• S2: AG4C sürecinde sosyal ve duygusal yeterlilikleri değerlendirmek hayati 

önem taşır ve eğiticiler bu bağlamda kendilerine güvenmelidirler. Eğitici eğitiminin 

sosyo - duygusal yeterliliği değerlendirme bilgi ve becerilerinin tamamının yerini 

tutmasa da, uzman eğitici, içeriği eğiticilerin asıl  ihtiyaçlarına yanıt veren şekilde 

ayarlama şansına sahiptir.  

• S3: Eğitici eğitiminde görmek istedikleri içeriğe dair beklentiler. AG4C 

kaynaklarını inceleyip görmek daha fazla desteğe ihtiyaç duyacakları alanlarla 

ilgili bir fikir sunmalıdır.  
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• S4: Öğrenme aktivitelerini sunma konusunda kendinden emin olmak çok 

önemlidir çünkü arkaplanları çok çeşitli olabilir.  Örneğin, bir cezaevi eğiticisi 

öğrenme aktivitelerini kolaylaştırma konusunda kendine daha fazla güveniyor 

olabilir ama onların spor aktivitesi sunma deneyimi olmak zorunda değil.  

• S5: Bu soru, eğitici eğitiminde önceden planlanmamış olan ya da eğiticiler 

tarafından ifade edilen herhangi bir ek içeriği yakalamayı hedefliyor.  Eğitici 

eğitiminin nasıl düzenlenmesi gerektiğini gösteren katı bir formül yok bu yüzden 

eğiticilerin geribildirimlerine uygun olarak esneyebilirliğin yüksek tutulmasını 

öneriyoruz.   

 

Adım IV. Eğitici eğitimi - teorik kısım 

Aşağıdaki eğitim alanları, teorik eğitimin parçasını oluşturmalı:  

 

i. Neden sosyal ve duygusal yeterlilikler? 

ii. Spor oyunları ve öğrenmeyi destekleme potansiyelleri  

iii. AG4C pedagojisi ve öğrenme kolaylığı  

 

Kullanacağınız kaynakları, eğitim yöntemlerini ve sunum takvimini seçme özgürlüğünüz 

var. Eğiticilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmalı ve metodoloji anlayışınızı yansıtmalı. Farklı 

içerikleri ve sunum yöntemlerini entegre etme konusunda rehberlik için proje 

uygulamasının bir parçası olarak hazırlanmış olan teorikin videolarını görebileceğiniz Ek 

Kaynaklar bölümünü kontrol edebilirsiniz.  

 

Adım V. Eğitici eğitimi - Pratik kısım  

Oyunların Pratik uygulaması için aşağıdaki içerikler dikkate alınmalıdır:  

a) AG4C oyunlarına genel bakış (yeterlilikler ve yeterlilik seviyeleri de dahil)  

b) Oyunların uygulaması 

c) Yansıtma ve değerlendirme 

Pratik eğitim süresince oyunların gösterimini sunmaya destek olması için bir spor 

öğretmeniyle çalışmanın faydalı olacağını bir kez daha vurgulamak isteriz. Ayrıca 

eğitime katılan eğiticiler spor öğretmeni değiller ise ya da spor aktişvitelerini 

kolaylaştırma deneyimleri yoksa, programın uygulanması süresince ek destek 

görmeliler.  
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Pratik kısmı planlama ve kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için AG4C uzman eğitiminin 

bir video kaydı Ek Kaynaklar bölümünde mevcut. Ayrıca, burada AG4C mobil 

uygulamasını, oyundaki tüm yeterlilikleri ve nasıl değerlendirileceğini gösteren videolar  

bulacaksınız. 

 

Adım VI. Eğitim sonrası değerlendirme  

Eğitici eğitimi tamamlandığında, eğitim sonrası anketi (Bkz. Ek 2), eğiticilerin eğitimi ne 

kadar iyi aldıklarını ve oyunları sunma konusundaki hazır bulunuşluklarını tanımlamayı 

hedefler: 

• S1: Oyunun sunumu hakkındaki bakış açılarını ve eğitim sırasında 

öğrendikleri temel şeylere dair yansıtmalarını tanımlar. Sıklıkla “ne öğrendiniz?” 

sorusu katılımcıların yansıtma girmelerini ve kendileri için bir kez daha ne 

öğrendiklerini ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını netleştirmelerini 

kolaylaştırır.  

• S2: AG4C materyallerinin iki amacı vardır: 1) spor oyunlarının sunumu ve 2) 

sosyal ve duygusal yeterlilikleri geliştirmenin arkasındaki pedagoji. İkisi de eşit 

öneme sahip ve eğiticinin arkaplanına bağlı olarak (fizikselden daha çok 

pedagojik ağırlıklı eğitim almış olmak, ya da tam tersi) bu sorunun yanıtları 

oyunların uygulamasında eğiticilerin desteğe ihtiyacı olan alanları 

gösterebilir.    

• S3 & S4: Amaç, bu kez araçların, oyun uyarlamalarının kullanımı/mevcudiyeti, 

gençlerle yansıtma seanslarının nasıl yapılacağı ve yeterlilik değerlendirmeleri 

göz önünde bulundurularak eğiticilerin oyunu sunmayı kolay bulup 

bulmadıklarını yeniden değerlendirmek.  

• S5: Eğiticilerin destek alabileceklerinin farkında olup olmadıklarını ve buna ihtiyaç 

duyup duymadıklarını değerlendirir. Oyunların uygulamalarından mesafeli olarak 

yapılırsa, tazeleyici eğitim eğiticileri daha fazla desteklemenin mükemmel 

yoludur.  
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Genç Bireyler için Öğrenmeyi Kolaylaştırma 
 

AG4C Metodolojisi ve Oyun Kartları 
 

Program, her seviye için 6 aktif oyun olmak üzere toplam 18 oyun içerir: 

• Seviye 1 oyunları daha basit sosyal ve duygusal yeterlilikleri gerektirir.  

• Seviye 2, seviye 1de kurulanları sağlamlaştıran bir çimento görevi görür.  

• Seviye 3 daha fazla beceriyi ya da aynı becerilerin zor seviyelerini gerektirir.  

AG4C Birleşik Kurs Müfredat & El Kitabı’nda kendi düzenlemenizde oyunları uygulamak 

için önerilen gelişim planını bulacaksınız. Ancak, eğiticilerin yaklaşımlarında grup ve 

grubun özelliklerine bağlı olarak  esnek olmalarını öneriyoruz. Her oyun, oyunun amacı, 

kuralları,malzemelere genel bakış ve kolaylaştırma gereklilikleri gibi    bir takım 

yönergeleriyle geliyor.   

Ayrıca, birlikte çalıştığınız grubun gereksinimlerine bağlı olarak oyunların nasıl daha 

erişilebilir ya da daha meydan okunabilir olacağı konusunda yardımcı bir alan da 

bulacaksınız. Bunun yanında, her oyunun, oyun süresince veya tamamlandıktan sonra 

sorulmak üzere yönlendirilmiş yansıtma soruları vardır. Her oyunun, oyun sürecine dair 

videonun gösteriminin olduğu QR bağlantısı mevcuttur. Bu videolar eğiticilerin oyun 

kurulumu ve uygulamasını daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.  

Kısım 2:  (Aşağıda) Uzman Eğitici Kısmı videosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 1. Uzman Eğitici Kısmı. 

https://www.youtube.com/embed/V4kbJ9vnKRU?feature=oembed
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Her oyun kartının arkasında, yeterliliklerin genel bakışını göreceksiniz.– eğitici için bir 

hatırlatıcı işlevi taşır. Yine, kendi gelişimlerini değerlendirebilmek için, gençlerin bu 

yeterliliklere ve pratikte bu yeterliliklerin neye benzediğine aşina olmasını öneriyoruz.  

Bu, programın başında (Bkz. Bölüm 3) paylaşılabilir ve her oturumun başında 

hatırlatıcılar eklenmiştir.   

Ayrıca kartın alt kısmında, eğitici veya gencin oyundaki performansını 

değerlendirebileceği bir değerlendirme çizelgesi göreceksiniz. Bu çizelgede performans 

değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:  

• Yerleşme seviyesi: yeterliliği açıkça ve sürekli olarak gösteren 

• Gelişme seviyesi: bazı zamanlarda yeterliliği gösteren, ancak süreklilik arz 

etmeyen.  

• Ortaya çıkma seviyesi: Yeterlilik nadiren görülür veya hiç görülmez 

AG4C websitesinde bu yeterliliklerin eylemde nasıl izlenebileceğini anlamanıza 

yardımcı olacak kısa bir video bulacaksınız  

 

AG4C Mobil Uygulaması 
 

Kaynağa eşlik etmek için, AG4C Mobil Uygulaması, sunumu destekleme amacıyla 

hazırlanmıştır. Mobil uygulama, oyunların tüm detaylarına tam erişime izin verir, 

değerlendirme, izleme ve gelişim raporları da dahil olmak üzere tüm programın yönetimi 

ve sunumuna rehberlik eder. 

Mobil Uygulamanın detaylı kullanım örneği, AG4C El Kitabında verilmiştir ama özetle 

Uygulamanın temel özellikleri şunlardır:  

• Oyunlara ve oyun kartlarındaki tüm içeriklere erişim 

• Öğrenci sınıflarının sanal ortamda oluşturulması ve öğrencileri (yaş ve cinsiyetleri 

belirtilerek) sınıfa eklemeye izin verir.  

• Sınıf ve/ veya öğrencileri, tanımlanmış yeterlliliklere göre oyun kartlarında 

bahsedilen 3 seviyeyi göz önünde bulundurarak puanlama 

• Öğrencilerin sosyal ve duygusal yeterlilikleri hem AG4C araçları kullanılmadan 

önce hem de oyun ve aktivite programı tamamlandıktan sonra Warwick 

Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği (WEMWBS) kullanılarak ölçülebilir. 
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• Öğrencilerin iki nitel soruya verdikleri yanıtlar da mobişl uygulamayla kayıt 

edilebilir.  

• Bireysel ve sınıf ortalaması iyi oluş skor grafiği üretir 

 

Mobil Uygulamayı Apple store, veya Google Play store dan indirebilirsiniz. 

 

 

AG4C Oyunlarının Uygulaması – Eğiticiler için İpuçları 

• Gençlerin okuryazarlık seviyesinin farkında olun. Bazıları okuma, yazma, 

bilgiyi, yazılı metni veya yönergeleri anlama ve deşifre etme konularında zorluk 

çekebilir. Eğiticiler bu konulara hazırlıklı olmalı ve doğru şekilde değerlendirerek 

gençlere doğru desteği sağlayabilmeli. 

• Gençler, en azından akılcı seviyede sosyo-duygusal bir yeterliliğin ne olduğu 

konusunda düzgün bir anlayışı kazanmalıdır. Bu durum özellikle de gençlerin 

“Son zamanlarda kendime güvendiğimi hissediyorum.” gibi cümleleri puanladığı 

WEMWBS değerlendirmesi bağlamında ilişkilidir. Arkaplanları düşünüldüğünde, 

bu onlar için oldukça zordur. Tüm hayatı kendine güvenin tam tersini gösteren 

deneyimlerle dolu bir birey için, bu hissi kişisel olarak tanımlamak ve doğru 

şekilde değerlendirmek mücadele gerektirir.  

• Yansıtma, oyunun sunumunda hayati bir adımdır, oyun kartlarındaki 

yönlendirilmiş sorulara dayalı olarak yansıtmalar oyun sırasında veya 

tamamlandıktan sonra yapılabilir. Dahası, Aşağıdaki son bölümde görüşleceği 

üzere, eğiticiler yansıtma aktivitelerini veya tartıişmalarını oyunların 

uygulamasından önce yapmak konusunda cesaretlendirilmektedir. Bu 

yansıtmalar bu belgenin teorik kısmında vurgulanmış bazı prensipler 

doğrultusunda yer almalıdır: olumlu ilişkiler kurma (güvenli ve etkin ortam 

yaratmak) -> farkındalık (yeterliliklerinin nasıl geliştiğini anlamak) -> 

yetkilendirme (öğrencilerin kendi öğrenmelerinin kontrolünü sağlamaları) -> 

transfer (nasıl harekete geçip de hayatlarında somut değişiklikler yapacakları). 

  

https://apps.apple.com/tt/app/ag4c/id1597289801
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c
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Genç Bireylerin Sosyal ve Duygusal Yeterliliklerini 
Geliştirme 
 

Proje tarafından üretilen Güncel Durum Analizi Raporunda bu yeterliliklerin gelişimini 

destekleyen temel argümanlar üzerinde durulmuştur:  

• Erken çocuklukta sosyal ve duygusal yeterliliklerin bireyin yetişkin hayatındaki 

olumlu sonuçlarla ve toplumun refah seviyesiyle görünür bağlantısı mevcuttur. 

Bu yeterlilikler ayrıca akademik başarının yüksek olmasını ve başarılı kariyer 

gelişimini yordama eğilimindedir.  

• Bu yeterlilikler; değişimle başa çıkmak için koruyucu faktörler ve akademik 

başarının öngöstergesi olan duygu düzenleme, sosyal ilişkileri yönetme ve 

inisiyatifli karar alma yeteneğini  içerme eğilimindedir.  

• Bu sosyal ve duygusal yeterlilikler çocuk ve gençlere güvenli ilişkiler kurma, 

sabırlı olma, problem çözme, duygusal zeka gösterme, özfarkındalık ve olumsuz 

durumlarla başa çıkma becerilerini sağlar.  

• Bu becerilerin gelişiminde gecikme veya eksiklik, yetişkin hayatta zayıf akademik 

sonuçlarla, düşük finansal istikrarla ve daha yüksek suç davranışlarıyla  

korelasyonludur (bilimsel olarak ilişkilidir).  

• Bu beceriler hassas ilgi görmüş olan, ve beceri gelişiminde pratiğe odaklı ve 

motive edici eğitim fırsatları sunulmuş olan çocuklarda genelde gelişmiştir. 

Düzenlemenizdeki gençler için, aile, sosyo-ekonomik, eğitim ve diğer arkaplan 

meseleleri bu yeterlilikleri geliştirmek için muhteşem bir uyum içerisinde 

olmayabilir.Toplumun geneliyle kıyaslandığında, kanunla ihtilafa düşen gençler için 

ailenin dağılması, yoksulluk, sosyal sınıf durumları ve diğer koşullara bağlı sorunlar, 

daha yüksek oranda alkol ve madde kötüye kullanımıyla ve daha yüksek oranda zihinsel 

sağlık sorunlarıyla, öğrenme güçlükleriyle  birleşmiştir. 

Tüm bunlar, yine sıkça rastlanan dil ve konuşma sorunları, davranış problemleri, 

anksiyete ve depresyon gibi ek duygusal problemlerle de şiddetleniyor. Bu durum 

gösteriyor ki gençlik adalet sistemine dahil olan gençlerin sosyal, duygusal ve 

vatandaşlık bilincine dair yeterliliklerinin gelişmesi ihtimali daha da düşük. Bu durum da 

onların örneğin duygusal okuryazarlık, özfarkındalık ve duygu düzenleme gibi becerilerin 

eksikliğinde risk alma davranışlarına daha eğilimli olmalarını açıklayabiliyor. Sosyal, 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_tk.pdf
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duygusal, ve vatandaşlık bilincine dair yeterlilikleri geliştirmek gençlik adalet sistemindeki 

gençler için etkileyici becerilerdir.   

 
 

Aktif Oyunlar ve Sporun Potansiyeli 
 

Spor aktiviteleri, bireylerin fiziksel ilerlemesinin yanında, psikolojik, kültürel ve 

davranışsal gelişimini de olumlu etkiliyor. Sporu ve fiziksel aktiviteyi yeterlilik gelişiminin 

içine yerleştirmek bu genç insanları yeniden öğrenmeye kazandırabilir. Suça sürüklenen 

gençler öğrenme ve eğitime mesafeli olabilirler. Gençlerin yeniden eğitime katılması, 

aktşf oyunlar gibi öğrenmenin ve etkileşimin daha gayri resmi ve tehditkar olmayan 

yollarla sağlanmasıyla mümkündür.  

Değişim İçin Aktif Oyunlar metodolojisini uygularken, aşağıdaki sosyal ve duygusal 

yeterliliklerle çalışacaksınız:  

• Öz-farkındalık: Öz- farkındalık bireyin kendi performans ve davranışını doğru 

şekilde değerlendirip farklı sosyal durumlara uygun yanıtlar verme yeteneğidir. 

Öz-farkındalık kendi duygularıyla, başkalarının duygu ve davranışlarına olduğu 

kadar uyumlu olmalarına yardımcı olur. 

•  Öz-yönetim: Öz-yönetim kişinin kendi aktivitesini, öncekilerinin 

müdahalesinden biraz etkilenerek veya hiç etkilenmeyerek düzenleme 

yeteneğidir. Öz-yönetim dikkat dağıtıcılar mevcutken de görevden kopmamayı, 

eylem ve davranışlarla ilgili iyi kararlar vermeyi içerir.  

• Sorumlu karar verme: Sorumlu karar verme, karar almak için değerlendirme 

sürecinde diğer kişilerinin fikirlerini dikkate alarak mantıklı karar vermeyi içerir. 

Başkalarının bakış açılarını veya fikirlerini araştırmayı da içerebilir.  

• İlişki becerileri:  İlişkiyi üretmek, iletişim kurmak, ilişkiyle evrilmek, büyümek, 

güvenmek ve ilişkiyi korumak için gerekli olan beceri, araç, bilgi ve anlayıştır. Bu, 

farklı arkaplanları olan, bambaşka insanlarla etkili şekilde çalışmayı da içerir.  

• Sosyal farkındalık: Sosyal farkındalık çevrendeki insanları bilmek ve hissetmek, 

onlarla en verimli ve uygun şekilde etkileşlimde olmaktır. Bu, farklı bakış açılarıyla 

empati kurma ve diğerlerinin senin davranışlarını nasıl yorumlayacağını göz 

önünde bulundurmayı da içerir.  
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Yukarıdaki yeterlilikleri tanımlarken, araştırma, politika ve pratişsyenler, akademisyenler 

ve politikayapıcılardan oluşan uzman ekibin işbirlikçi yaklaşımı tarafından desteklenen 

pratik arasındaki bağlantıları nedeniyle CASEL Çerçevesi seçildi. Bu çerçeve kanunla 

ihtilafa düşen ve düşecek olan gençlerle ilgili literatürde tanımlanmış yeterlilikleri yansıtır. 

Bu projede tasarlanan aktif oyunların dayanağıdır.  Bu çerçeve ayrıca Avrupa Komisyonu 

(2006) tarafından tanımlanan ve 2018’de güncellenen 8 anahtar yeterlilikten 3üyle 

eşleşir (Öğrenmeyi Öğrenmek, Sosyal ve Vatandaşlık Bilinci Yeterliliği ve Yenilikçilik ve 

Girişimcilik Duygusu). 

Warwick-Edinburgh iyi - oluş ölçeği (WEMWBS) bu yeterlilikleri “en uygun” olarak 

değerlendirebilmek için kuruldu. Bu ücretsiz araç başlangıçta iyi-oluş çevresindeki 

program ve müdahalelerin etkisini izlemek için tasarlanmıştı. Buna ek olarak, bu ölçeğin 

kültürlerarası kullanım için geçerliliği de zaten tamamlandı. 14 öz-bildirim Likert ölçeği 

sorularından oluşan standardize edilmiş bir anket ve mobil uygulama veya kağıt kalem 

ile kolay ve hızlı uygulanabilir.   

WEMWBS ölçeği sunumuna ek olarak, öğrencilerden oyunları tamamladıktan sonra 

sosyal ve duygusal yeterlilik gelişimlerine dair detaylı bilgi alabilmek için iki soruya daha 

yanıt vermesi istenmektedir. Bu iki soru aşağıdaki şekildedir: 

1. Diğerleriyle çalışmak oyunun hedefini başarmana nasıl yardımcı oldu?  

2. Oyunların hedefini başarmak için karşılaştığın zorluklarla nasıl başa çıktın? 

 

Bölüm 1: Uzman Eğitimi Teorik Kısmı aşağıdaki videodadır.  

 

 

https://casel.org/wp-content/uploads/2020/12/CASEL-SEL-Framework-11.2020.pdf
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AG4C Metodolojisinin Pedagojisi 

Eğiticinin rolü AG4C progranmının başarıaı için en önemlisidir ve oyunların sunum 

tarzlarıyla ilgili size rehberlik sunmayı istiyoruz. Aşağıdaki diyagram her oyun için sunum 

tekniğini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 2. Uzman Eğitici Teorik Kısmı 

1. Oyunu, hedeflerini 
ve kurallarıyla birlikte 

tanıtın

2. Öğrencilerin olabilecek 
en az müdahaleyle oyunun 

çözümlerini 
keşfetmelerine izin verin

3. Katılımcıların 
aktivitede yansıtma 
yapması için teşvik 

edin, cesaretlendirin

4. Grup ihtiyaçlarına 
bağlı olarak yapılacak 
uyarlamalarla oyunu 

tekrar ziyaret edin

5.Karttan faydalanarak 
oyun sonrası yansıtma

Şekil 2. Oyunların Sunum Tekniği 

https://www.youtube.com/embed/w__REzkT0iI?feature=oembed
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Öğrenmeyi kolaylaştırıcı rolün yardımıyla, çeşitli öğrenme kolaylığı sağlama teknikleri 

faydalı olacaktır; aşağıdaki tablo bazı örneklerle ve önerilerle bu durumun altını çiziyor 

(Berry & Hodgson’ın çalışmasından uyarlanmıştır 2011). 

Kolaylaştırma teknikleri 

Deneyim için 

konuşma 

Düşünmelerini yönlendirmek amacıyla kritik etkinliklere 

odaklanın; eğitici bireylere ya da gruplara oyunla ilgili 

geribildirim sağlar. 

Bilgi alma veya kanal 

açma 

Katılımcılar kritik etkinlikleri kendileri hatırlayıp 

değerlendirirler. İletişime rehberlik etmek ve çok sayıda 

insandan bakış açısı kazanmak için açık uçlu sorular sorun.  

Ön bilgilendirme 

 
Katılımcıları oyundan önce özellikle bir konuya odaklanmak 

için uyarın. Bu, önceki görevlerde mücadele ettikleri bir 

şeyle veya temek oyun yeterliliği ile ilişkili olabilir.  

Çerçeveleme 

 
Eğiticiler katılımcıların oyun içindeki önemli etkinliklerle 

günlük yaşamları arasında ilişki kurmalarına yardımcı 

olabilir. Bu, aktarımın sağlanması için anahtardır.  

Deneyimin kendini 

anlatmasına izin 

verme 

Katılımcılar eğiticilerden çok az müdahale alarak veya hiç 

almayarak kendilerini yansıtır. Özellikle programın sonraki 

aşamalarında faydalıdır.  

 

Eğitici ve öğrenciler bu yaklaşımda yetkinleştikçe çatışma çözümüne ve eğitici 

müdahalesine olan ihtiyaç azalır, öğrenciler öğrenmeleriyle ilgili otonomi duygusu 

geliştirir ve yeterliliklerinin gelişimi yükselir.  

Programın sunumu süresince çalışacağınız bağlamların ve bireylerin çeşitliliğini 

biliyoruz. Bunu akılda tutarak, gerektiğinde uyum sağlamanızı ve uygun olduğunda 

yukardaki tüm prensiplere karar verme aşamasında yer vererek profesyonel 

muhakemenizi kullanmanızı öneriyoruz. 

AG4C’de öğretim yaklaşımları çok sayıda farklı araştırma temelli pedagojik yaklaşıma 

dayalıdır: Kişisel ve Sosyal Sorumluluğu Öğretmek (Hellison, 2010), Olumlu Gençlik 
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Gelişimi (Lerner, 2004) ve Macera Temelli Öğrenme (Sutherland, Stuhr & Ayvazo, 

2016).  

 

Kişisel ve Sosyal Sorumluluğu Öğretmek 

Bu yaklaşım, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu karar vericiler olarak 

görüldüğü yapısal pedagoji dediğimiz şeyi temsil eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Olumlu İlişkiler: Eğiticiler, katılımcılarla olumlu ilişki kurmak için ellerinden 

gelenden fazlasını yapmalılar; bir kişinin nasıl olduğunu sormak veya onları 

tanımak için daha fazla vakit ayırmak gibi basit davranışlar gençlerle personel 

arasındaki güvenin inşasını sağlar. Katılımcılar arasındaki olumlu ilişkiler de 

desteklenmeli, katılım göstermeleri, birbirlerine saygı göstermeleri ve birbirlerini 

dahil etmeleri konusunda cesaretlendirilmelidir.  

• Farkındalık Konuşmaları: Gençler bu program aracılığıyla geliştirilmesi 

hedeflenen yeterlilikler hakkında farkındalık geliştirmeli. Farkındalık konuşmaları 

Şekil 3. Yapısal Pedagoji. 

Aktarım 
 

İlgi 
 

Kendi Yönünü 
Belirleme 

 

Katılım 
 

Saygı 
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oyunlardan önce, oyunlar sırasında veya sonrasında yapılabilir ve katılımcıların 

her yeterlilikte nasıl geliştiklerini anlamalarını hedefler. 

• Aşamalı Güçlendirme: Sunumun erken aşamalrında, eğiticinin liderlik rolü 

üstlenmesi ve yaklaşımında daha katı olması beklenir. Ancak, oyunların çoğu 

gençlerin problem çözme becerilerini kullanarak başarabilmesine dayalıdır. Bu 

sebeple eğiticiler yol gösterici yaklaşıma bağlı kalarak daha çok rehberlik 

edebilmelidir. Program ilerledikçe eğitici daha çok kolaylaştırıcı rol alıp sadece  

güvenlikle ilgili bir problem olduğunda veya oyun amacından çok uzaklaştığında 

müdahil olmalıdır.  

• Aktarım: Gençlerin oyunlarda gelişen yeterliliklerinin güvenli düzenlemelerin 

arkasında, hayatın diğer alanlarında nerelerde kullanılabileceğini görebilmeleri 

gereklidir. İşte programın yansıtma kısmı tam da burada hayati derecede 

önemlidir; eğiticiler genç insanları bu bağlantıları kurma ve oyun dışındaki 

alanlarda da uygulama konusunda cesaretlendirmelidir.   

 

 

Gençlerin Olumlu Gelişimi 
 
Gençlerin Olumlu Gelişiminin (GOG) Beş C 

Modeli, GOG’un gençlerin geliştiğini 

gösteren beş psikolojik, davranışsal, ve 

sosyal özelliğinin anahattını belirleyen 

çerçevedir. Beş C’nin gelişerek yüksek 

seviyelere ulaşması, kendine, topluluğa ve 

topluma katkıda bulunmakla ilgili altıncı 

yeterliliğin de gelişmesini sağlar. Yaklaşık 30 

yılın gelişimsel bilimlerine dayalı olarak, 

Gençlerin Olumlu Gelişiminin (GOG) Beş C 

Modeli bugün GOG teorileri arasında en çok 

kabul görendir. Bu model ergenlerin 

kendilerine, ailelerine, topluluklarına ve sivil 

topluma faydalı olabilecekleri şekilde, 

dünyaya katkı sağlayarak, üretken ve sağlıklı Şekil 4. Gençlerin Olumlu Gelişiminin 5 C 
Modeli. 
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yaşamasına olanak tanıyan olumlu özelliklere odaklanır. 

 
Yukarıdaki şekilde görülen C’lerin GOG modeline göre tanımları aşağıda verilmiştir:  

• Yeterlilik: bir kişinin eyleminin sosyal, akademik, bilişsel, mesleki ve sağlık da 

dahil olmak üzere, belirli alanlardaki olumlu görünüşüdür. Sosyal yeterlilik 

kişilerarası beceriler (Örn. çatışma çözme) anlamına gelir. Bilişsel yeterlilik, 

bilişsel becerilerdir (örn. karar verme). Akademik yeterlilik başarı puanları, 

derslere katılım ve devamlılık ve test skorlarıyla görebileceğimiz okul 

performansıdır. Sağlık yeterliliği kişinin kendisini zinde tutmak için beslenmesi, 

egzersiz yapması ve dinlenmesidir. Mesleki yeterlilik, çalışma alışkanlıkları ve 

kariyer seçeneklerinin keşfini içerir. Etkili girişimcilik becerileri mesleki yeterliliğe 

bir örnek olabilir.  

• Kendinden emin olma: genel olarak olumlu öz değer ve öz yeterlik duygusu 

• Bağ: birey ve bireyin arkadaşları, ailesi, okulu ve topluluğu arasındaki değiş 

tokuşta yansıtılan ve her iki tarafın da ilişkiye katkıda bulunduğu insanlar ve 

kurumlararası olumlu bağlar. 

• Karakter: Toplumsal ve kültürel normlara saygı, doğru davranış standartlarının, 

ahlaki açıdan doğru ve yanlış duygusu ve bütünlüğün kazanılması. 

• İlgi/ Merhamet: diğerlerine yönelik empati ve sempati duygusu. 

• Katkı: bireyin kendisi, ailesi, topluluğu ve sicil toplumun kurumlarına katkıları. 

 
 

Macera Pedagojisi 
 

• Sıralama: 

o Aktivitelerin, grubun doğasına göre esneyebilen bir sıralaması vardır: 

iletişim ->, işbirliği -> güven -,> problem çözme  

o Uygun sırayla uygulandığında grup uyumunu olumlu etkiler 

• Öğrencilerini bilmek: 

o Grup özellikleri hep farklıdır; bir grubun bir aktiviteye tepkisi diğer 

gruplarınkinden çok farklı olabilir.  

o Kullanmaya hazır bazı ayırt etme yöntemleri olmalı.  
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o Gruplar sonraki mücadeleye/aktiviteye hazır olduğunda muhakemeye 

yardımcı olması için devamlı yansıtma.  

o Grubun henüz hazır olmadığı mücadeleler sunmak, yıkıcı olabilir.  

 

• Emretme; kolaylaştır 

o Amacı ve kuralları (güvenliği de) açıkla ve geri çekil.  

o Gerektiğinde yeniden odakla veya yeniden yönlendir.  

o Öğrencilerin aktivite üstünde çalışmasına izin ver - deneysel öğrenme   
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Öğrenmeyi Görselleştirmek 
 
Çocuk adalet sistemindeki genç insanlar için spor aktiviteleri eğlenceli (rekreasyonel) 

aktiviteler olarak tasarlanır ve uygulanır, öğrenme odaklı olmak zorunda değildir. 

Eğlence, bu progranm veya aktivitenin açık amacı ise bu da geçerli bir yaklaşımdır. 

Ancak aynı zamanda AG4C gibi gömülü öğrenme programlarıyla bile öğrenme kısmını 

kaçırdığımız doğrudur. Öğrenmenin spor aktivitelerinin içine gömülü olması, öğrenmenin 

ikinci planda olduğu anlamına gelmez. AG4C metodolojisinin spor kısmı sadece “nasıl”ı 

iken, öğrenme ise “niçin”idir.  

Bundan dolayı, eğiticilerin AG4C metodolojisinin odağının hem oyunları sunmak hem de 

öğrenmenin daha geniş bir bağlamını üretmek olduğunu hatırlaması gereklidir. Ve bu da 

eğitimi kasıtlı, planlı ve açık hale getirmekle başarılır. Çok Pratik ifadeyle, aşağıdakileri 

kapsayabilir:  

• Sosyal ve duygusal yeterlilikler bir bireyin en görünür yeterliliklerindendir ve bu 

yeterlilikleri tanımlamak, geliştirmek ve değerlendirmek pedagojik uzmanlık 

gerektirir. Bu yüzden eğitici eğitiminin konuyu doğru şekilde açıklaması hayati 

önem taşır ve bu durumda bu yeterliliklerin gelişimi öğrenme sürecinin bir çıktısı 

olarak görülür. AG4C websitesinde bulabileceğiniz, yeterlilikleri eylemde 

açıklayan video burada faydalı olacaktır.  

• Gençlerin bilinçli öğreniciler olmalarını süreç boyunca destekleyin: Bu genç 

insanlar eğitim ve öğretimden ciddi şekilde mesafelidir bu yüzden her şeyden 

önce yapmamız gereken şey bu boşluğu kapatmak olacaktır. Yani onları 

öğrenme sürecine yeniden dahil etmeliyiz. Biz de ‘öğrenmek için buradayız ve bu 

şekilde öğreneceğiz’ bakış açımızı açık ve bilerek ifade ederek yapacağız.  

• Diğerleriyle nasıl iyi ilişki kurulacağını öğrenmek istiyorsak öncelikle iyi ilişkilerin 

ne ifade ettiğini ve bunu nasıl gerçekleştireceğimizi nasıl öğreneceğimizi 

konuşmalıyız.  

• Kendine güvenin öğrenme sürecinin olası çıktısı olabileceğini ve bunu açıkça 

ölçme niyetinde olduğunu bilerek, aynı açık yoldan öğrencilerin kendine güvenin 

ne olduğunu bildiğinden de emin olmak gerekiyor.  

Eğiticiler öğrencilerin olabilecek en etkili şekilde öğrenebileceği, rahat hissedebileceği ve 

neyi nasıl öğrendiklerini anlatabilecekleri bir öğrenme ortamı sağlamaktan sorumludur. 

Bu yaklaşım öğrencilerin kendi öğrenmeleri üstünde kontrol sahibi olmasına ve öğrenme 
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sürecinde tam ortak olmalarına yardımcı olur. Öğrencinin ilk aşamadan itibaren katılımı 

programın ilgilerini çektiğini ve ilişkili materyallerin kullanıldığını anlamaya yardımcıdır.  

 

Gençlerin Bilinçli Öğrenciler Olmasını 

Desteklemek 

Dezavantajlı öğrencilerle ne zaman çalışılsa, pedagojik süreçteki en büyük zorluk eğitim 

ve öğretime olan mesafeleridir. Onları eğitime tekrar katmak için öğrencilerin okul ve 

öğrenme süreçlerine dair olumsuz deneyimlerinin üstesinden gelmelerine olanak 

sunarak mesafeyi kısaltmak gereklidir. Bu anlamda, çocuk adalet sistemindeki 

öğrenciler, öğrenmeyi öğrenme yeterlilikleri geliştirme ve güncelleme konusunda daha 

derinden desteklenmelidir. “Öğrenmek öğrenilebilir” bu gurplar için de bir gerçeklik 

olmalıdır.  

Bu genç insanları, sadece seçimler yapabilecekleri ve hayatlarını değiştirip dönüştürmek 

için adım atabilecekleri farkındalık yerine getirerek yeniden eğitime dahil ediyor ve 

öğrenmeye olan mesafelerini azaltıyoruz. Bunu yaparken, öğrencileri göz önünde 

bulundurarak aşağıdakileri istiyoruz:  

• Motivasyon: Öğrenme motivasyonu ve ilgisine ilham olmak  

• Fırsatlarını tanımlamak: Öğrencilerin, hayatlarını değiştirmek ve öğrenimlerine  

devam etmek için mevcut olan fırsatların farkında olmalarını sağlamak. 

• Kendi potansiyellerini ve yeterliliklerini tanımlamaları: Öğrencilerin var olan 

kaynaklarını ve güçlü yanlarını tanımalarına ve bunları nasıl artırıp 

geliştirebileceklerine dair fikir üretmelerine yardımcı olmak. 

• Sorumluluk alma: öğrencilerin kişisel ve sosyal engelleri aşmak için öğrenime 

yeniden katılımını desteklemek.  

• Beceri edinme: Öğrencileri becerilerini geliştirme konusunda desteklemek ve 

öğrenme programının korunaklı ortamında yeni beceri ve davranışları 

deneyimlemelerine izin vermek.  

• Öz değer: Öğrenme aktiviteleri, öğrencilerin öz değer duygusunu desteklemeyi 

ve öz yeterlilik hissini aşılamayı hedefler, bunlar öğrenme sürecinden 

faydalananlar için temel önkoşullardır.  
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• Öğrenme sürecinde güçlendirme : Öğrencileri kendi eğitim sürecinin 

sorumluluğunu alan otonom bireyler olması yönünde güçlendirmek.  

Kendimize sık sık ‘Öğrenme nedir?’, ‘Davranış değişimi midir yoksa kavrayış mı?’, ‘Bir 

sğüreç mi yoksa basitçe bir sonuç mu?’ sorularını sorabiliriz. Çok sayıda öğrenme teorisi 

mevcuttur, her teori farklı bir perspektiften bakar. Eğer işleri basit tutarsak, öğrenmeye 

çift taraflı perspektiften bakabiliriz: bir süreç olarak ve bir ürün olarak öğrenme. AG4C 

metodolojisinde, hem program veya aktivitenin sonunda öğrencilerin başardıkları, hem 

de öğrenmeye yeniden katılma yolları önemlidir. Öğrencilerin yeni beceri geliştirmeleri 

ya da bilgi edinmelerine olduğu kadar, okul hayatındaki olumsuz deneyimler ve bariyerler 

ile başa çıkarak öğrenmenin keyfini çıkarmalarına da odaklanıyoruz. 

Bir ürün olarak öğrenme: Bu durumda, öğrenme davranış değişimi olarak 

tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, öğrenmeye bir sonuç olarak yaklaşılmaktadır. - sürecin 

ürünü. Tanımlanabilir veya görülebilir. Bu yaklaşımın öğrenmenin hayati unsurlarından 

birini - değişimi- vurgulamak gibi bir erdemi var. Bunun görünür açıklığı da deneyleri 

düzenlerken mantıklı gelebilir. Ancak, aksine künt bir enstreümandır da. Mesela:  

• Öğrenmenin gerçekleşmesi için kişinin performans göstermesi gerekir mi? 

• Davranışın değişimini sağlayan başka faktrörler de olabilir mi? 

• Çalışmadaki bu değişim, değişim potansiyelini içerir mi? 

 

Bir süreç olan öğrenme: Bu durumda, öğrenmenin süreç olarak doğduğunu görebiliriz 

- öğrenme gerçekleştiğinde ne olduğuna dair bir ilgi var. Bu şekilde, öğrenme   deneyimin 

sonucunda davranışın değiştiği bir süreç olarak düşünülebilir. Bununla ilgili olarak 

akıllarda beliren önemli bir soru ise, insanların öğrenme sırasında ne olduğunun ne 

kadar bilincinde olduğudur. Öğrenmekte olduklarının farkındalar mı - farkındalarsa 

bu ne kadar önem arz ediyor?  

Farklı disiplinlerdeki (sinirbilim, psikoloji ve epigenetic) güncel araştırmalar inanç sistemi 

ve düşünce yapısının nasıl hissettiğimizi, düşündüğümüzü, davrandığımızı nasıl 

etkilediğini inceliyor. Öğrenme sürecinin farkında olmak, bu süreçte güçlendirilmek, bunu 

da olumlu duyguyla eşleştirmek (duygusal öğrenme bağlamı) insanların bir öğrenme 

programından daha iyi fayda görmesi ihtimalini artırır. Özetle, sadece öğrenmenin nasıl 

gerçekleştiğini anlatmak daha iyi öğrenmeye yol açar.  
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AG4C programı içinde, oyunlarınm sunumundan önce eğiticiler bir dizi öğrenime katılım 

atölyeleri planlayabilir. Bu, genç insaların: 

• Öğrenmenin önemi konusunda farkındalık kazanmalarını, 

• Öğrenme sürecini anlamalarını,  

• Kendi öğrenmeleriyle ilgili daha fazla sorumluluk almalarını,  

• Farkllı öğrenme durumlarını eleştirel analiz etmelerini ve kıyaslamalarını, 

• Öğrenmek istediklerinin ne olduğuna karar verip bunu planlamalarını,  

• Öğrenme konusunda ne kadar ilerlediklerini ölçmelerini, 

• Öğrenme deneyimleri ve kendi yaşamlarına yansıtma yapmalarını, 

• Öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini,  

• Öğrenme aktivitelerine katılma motibasyonunu korumalarını sağlar. 

Bu atölyeleri sunmak için sabit bir yapı yoktur ve eğiticilerin öğrencilerin ihtiyaçalrına göre 

programı uyarlamalarını öneriyoruz. Ancak, aşağıdaki alıştırmalar böyle atölyelere 

katılmaya yönelik aktivite türleri hakkında bir fikir sağlayacaktır: 

 
 

Alıştırma 1 Öğrenme nedir? 

Öğrenme çıktısı 
Yeni şeyleri nasıl öğrendiğimizi ve yeni fikirleri nasıl 

anlamlandırdığımızı anlamak 

Metodoloji 

Son zamanlarda başarıyla öğrendiğin bir şeyi ve sürece dahil olan 
farklı aşamalarını düşün. 
Örnek: 
Araba sürmeyi, terziliği, video kaydını programlamayı, yeni bir dili, 
yeni bir yemek tarifine uygun yemek pişirmeyi, meslekte yeni bişr 
yöntemi öğrenmek. 
Bu yeni şeyi öğrenmek için gerekli olan aşamaları beyin fırtınası 
yaparak tartışın. Fikir listeniz şöyle görünebilir:  

➢ Başlamak için yönergeleri okumak 

➢ Bir arkadaştan veya meslektaştan gösterim 

➢ Görevi tamamlamak için ihtiyacın olan her şeye sahip olup 
olmadığını kontrol etmek 

➢ Yönergeleri el altında tutmak 

➢ Sonuçtan memnun olana dek denemeye devam etmek 

➢ Ne kadar başarılı olduğunla ilgili geribildirim almak; örn. 
ailenin keyif alması 
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➢ Araba, arabanın düzgünce ilerlemesi, yeni bir dilde 
konuşmak, süpervizör 

➢ Işten tatmin olmuş, sürüş testini geçmiş 

Sonra, aktiviteyi başarıyla tamamlamanıza yardımcı olan şeyleri 
düşünün: 

➢ Takip ettiğiniz yönergeler açık ve anlaşılır mıydı? 

➢ Bu öğrenmeyi daha kolay kılan benzer deneyimleriniz var 
mıydı? 

➢ Aldığınız geribildirim faydalı oldu mu? 

➢ Arkadaşlarınıza veya meslektaşlarınıza danıştınız mı? 

➢ Pratik yaptınız mı? 

Kendimizi nasıl 
değerlendiririz? 

Yukardaki sorulardan herhangi birine evet dediyseniz öğrenmenin 

neyle ilgili olduğuna ve nasıl etkili öğrenci olunacağına dair biraz 

anlayışınız var demektir. 

 
 

Alıştırma 2 Öğrenme, hatırlama ve anlama 

Öğrenme çıktısı 
Hafızanın nasıl çalıştığını ve öğrenmeyle ezberlemenin farkını 

anlayacağız. 

Metodoloji 

Aşağıdaki aktivite listesini okuyun. Onları öğrenirken, Ezberlemeye 
mi, Anlamaya mı yoksa Yapmaya mı ihtiyacımız var? 
Aşağıdaki cümleler, E, A ve Y olarak işaretleyin: 
1. Çarpım tablosunu öğrenmek. 
2. Hikaye yazmak. 
3. Bir mektup planlamak. 
4. Bisiklet sürmeyi öğrenmek. 
5. Kek pişirmek. 
6. Euro’nun avantajlarını açıklamak. 
7. Bahçe için tohum ekme programı planlamak. 
8. Bazı gençlerin neden okul dışı kaldıklarını açıklamak. 
9. Bilgisayarda bir Çok tabanı üretmek. 
10. Bir başvuru formu doldurmak. 

Kendimizi nasıl 
değerlendiririz? 

Yakın zamanda tamamladığımız bir işi düşünelim. Zihnimiz her 

detayı kaydedemez, öyleyse nasıl öğrenmeye kalkışıyoruz? Ne 

yaptık? Ne kadar etkiliydi? Hangi farklı yöntemleri deneyelim?  

 
 

Alıştırma 3 Okul deneyimim 

Öğrenme çıktısı 
Öğrenme ve ders çalışma konularındaki fikirlerimizi açıkça ifade 

edeceğiz, eğitici ve öğrencinin rolünü açıklayacağız ve öğrenme 

sırasında karşılaştığımız engellerin farkına varacağız  
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Metodoloji 

“OKUL” sözcüğünü düşünün. 
➢ Neyi hatırlatıyor? 

➢ Ne görüyorsunuz? 

➢ Ne işitiyorsunuz? 

➢ Ne hissediyorsunuz? 

Tüm bu unsurlar hakkında düşünmek için bir dakika ayırın. Sonra 
iş arkadaşlarınız ve öğretmeninizle aşağıdaki soruları tartışın: 
Yeni bir konuyu öğreniyorken eğiticiden beklentileriniz nelerdir? 

➢  Nelerden sorumlu tutulmak istersiniz? 

➢ Okulda şu an işine yaramayacağını düşündüğünüz neler 
öğrendiniz? 

➢ Eğitim hayatınıza baktığınızda sizin öğrenmenizi veya 
gelişmenizi engellediğini düşündüğünüz olumsuz 
deneyimleriniz var mı? Varsa neler? 

➢ Şu an ders çalışabileceğinizi hissediyor musunuz? 

Nedenini açıklar mısınız?  

Kendimizi nasıl 
değerlendiririz? 

Aşağıdakileri düşünelim: 
➢ Bu alıştırmayı yaparken nasıl hissettik? 

➢ Kendimiz ve okul deneyimimiz hakkında daha önce 

bilmediğimiz neleri öğrendik? 

 
 

Alıştırma 4 Öğrenmek istiyorum 

Öğrenme çıktısı Kişisel hedeflerimizi düşünüp önem sırasına koyacağız. 

Mücadele 

Birkaç küçük kağıt parçası al ve her birine ayrı bir öğrenme 
görevi yazın. Öğrenme görevleri ders çalışmayla veya ders 
içeriğiyle ilişkili olmak zorunda değil, öğrenmek istediğiniz 
herhangi bir şey olabilir.  
Örnek: 

➢ Araba sürmek 

➢ Yüzmek 

➢ Pişirmek 

➢ Yeni bir dil öğrenmek 

➢ Diğer insanlarla iyi anlaşmak, vb  

Öğrenmek istediklerinizi anlatmak için anahtar sözcük veya 
kısa cümleler kullanın.Öğrenme görevlerini kendi önem 
sıranıza göre düzenleyin ve aşağıdaki soruyu tartışın: 
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Hangi tipten öğrenme görevleri belirlediniz? Görevlerin 

arasında beceri geliştirme, yeni bilgi öğrenme ve kişisel gelişim 

var mı?  

Kendimizi nasıl 
değerlendiriyoruz? 

Alıştırma hakkında aşağıdaki şekilde yansıtma yapalım: 
➢ En çok hangi kısımlardan hoşlandınız? 

➢ Hangi problemleri yaşadınız? 

➢ Bu deneyimden, yeniden kullanabileceğiniz neyi 

öğrendiniz? 
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Ek 1. Eğitici Eğitimi Akış Şeması 
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Ek 2. Eğitici Anketi 

Eğitim Öncesi 

 

1. AG4C aktivitelerinde odaklanılan sosyal ve duygusal yeterliliklerin 

düzeneğinizdeki öğrenciler için ne kadar önemli olduğunu hissediyorsunuz?  

 

1   2    3      4  5 

Hiç          Çok 

 

2. Bu sosyal ve duygusal yeterlilikleri öğrencilerinizde tanımlama konusunda ne 

kadar kendinize güveniyorsunuz? 

 

1   2    3      4  5 

Hiç                   Çok 

 

3. Eğitim, içerik açısından beklentilerinizi ne kadar karşıladı?  

a. Oyununun uygulamasına hazırlaması? 

 

1   2    3      4  5 

Hiç         Çok 

 

b. Öğrencilerinize oyunu sunmanız konusunda desteklemesi? 

1   2    3      4  5 

Hiç         Çok 

 

c. Oyunu öğrencilerinize uyarlama konusunda size desteklemesi? 

1   2    3      4  5 

Hiç  

         Çok 

4. Düzeneğinizdeki genç bireylere bu ve benzeri öğrenme aktivitelerini sunma 

konusunda kendinize ne kadar güveniyorsunuz? 

1   2    3      4  5 

Hiç         Çok 
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Neden? 

 

Kendinize güveninizi yükseltmek için neyin yardımı olurdu? 

 

 

5. AG4C materyallerini okuduktan sonra, eğitici eğitiminde kaçırılmaması 

gerektiğini düşündüğünüz neler var? Neden? 

 

Eğitim Sonrası 

1. Eğitim, öğrencilerinizle bu aktiviteleri nasıl kullanacağınız konusunda anlayışınızı 

artırdı mı? 

 

1   2    3      4  5 

Hiç         Çok 

 

Bu oturumdan öğrendiğiniz 3 şey: 

1. 

2. 

3. 

 

Hakkında daha çok bilgi edinmek istediğiniz bir şey: 

1. 

 

2. Kılavuz materyaller sizin aşağıdaki konulardaki anlayışınızı ne kadar destekledi: 

a. Oyun/aktiviteleri nasıl yöneteceğinizi? 

1   2    3      4  5 

Hiç         Çok 

 

b. Oyun/aktivitelerin hangi yeterliliklerin gelişimini desteklemeyi denediği? 

1   2    3      4  5 

Hiç         Çok 
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Ek Yorum: 

 

 

3. Eğitici eğitimini tamamladıktan sonra, oyunları yönetmenin ne kadar kolay olacağını 

öngörüyorsunuz? 

1   2    3      4  5 

Hiç         Çok 

 

Ek Yorum: 

 

 

 

4. Oyun kartları, öğrencilerinize oyunu sunmanız konusunda ne kadar etkili olacaktır? 

1   2    3      4  5 

Hiç        Çok 

 

 

Ek Yorum: 

 

5. Bu eğitimin dışında, oyunların sunumu konusunda size yardımcı olabilecek başka 

eğitim önerileriniz de var mı? 

 

Evet/Hayır 

Yok ise lütfen açıklayın: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

35 

Ek 3. Eğitici Eğitimi için Ek Kaynaklar 

AG4C Uzman Eğitici – Teorik Kısım 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG4C Uzman Eğitici – Pratik Kısım 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/w__REzkT0iI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/V4kbJ9vnKRU?feature=oembed
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