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Bu Belge Nedir? 

Hoşgeldiniz! 

“Aktivite ve Spor Aracılığıyla Değişim için Liderlik”, değişime öncülük etmekten veya 

bakımları altındaki gençler üzerinde bir etki yaratmaktan sorumlu kurum liderleri veya 

yöneticileri için bir el kitabıdır.  

Aktif oyunları planlamak ve sunmak için metodoloji, temel kaynaklar ve yönergeler dahil 

olmak üzere Değişim için Aktif Oyunlar (AG4C) programına genel bir bakış 

sunmaktadır. 

 
 

Ne Için Gereklidir?  
 

Bu el kitabı, Değişim için Aktif Oyunlar programının kurumunuz ve genç bireyler için 

uygun olup olmadığına karar vermenizde, programın temelinde yatan kanıtlar ile 

programı yaygınlaştırabilmeniz için gerekli diğer tüm ihtiyacınız olacak unsurları 

edinmede size yardımcı olacaktır. 

 

Neye Daayanmaktadır?  

Bu belge, yasalarla ihtilafa düşen gençleri dahil etmeye, gençlerin eğitimini ve istihdam 

edilebilirliğini kolaylaştıran temel yeterliliklerini edinme ve bu yeterlilikleri kullanma 

konusunda gençleri desteklemeye adanmış üç yıllık bir girişim olan Değişim için Aktif 

Oyunlar projesinin bulgularına dayanarak hazırlanmıştır. 

 

Kurumunuzda AG4C metodolojisini uygulamak için daha 

fazla bilgiye veya ek yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen projenin 

web sitesini ziyaret ediniz veya Proje Ortaklığı'ndaki iletişim 

noktalarımızdan biri aracılığıyla bize ulaşın 

 

https://www.activegames4change.org/ana-sayfa.html
https://www.activegames4change.org/ana-sayfa.html
https://www.activegames4change.org/ortaklar.html
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21. yüzyılda, spor ve fiziksel aktivite, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve diğer 

küresel önceliklere katkıda bulunmanın bir aracı olarak hızla tanınmaktadır. Bu, özellikle 

savunmasız gruplar arasında sosyal içermeyi teşvik etmek, gençlik şiddetini ve suçunu 

önlemek için spor temelli yaklaşımların kullanılmasını içerir. 

Kanunla ihtilafa düşen çocuklar ve gençler toplumumuzun en savunmasız ve 

dezavantajlı üyeleri arasındadır. Spor, oyun ve fiziksel aktivite, bu çocukların sosyal ve 

duygusal yeterliliklerini geliştirme, fiziksel, zihinsel sağlıklarını ve esenliklerini 

iyileştirmenin yanı sıra rehabilitasyon süreçlerini güçlendirme potansiyeline de sahiptir. 

Bu bağlamda, on Avrupa kuruluşunun ortaklığıyla genç suçluları gözetim altında 

desteklemeye adanmış üç yıllık bir girişim olan "Vatandaşlık, Duygusal, Sosyal e-

Yeterlilikler için Spor ve Fiziksel Aktivite Öğrenme Ortamı" – Değişim için Aktif 

Oyunlar (ActiveGames4Change-AG4C) projesini sosyal içerme, eğitim ve istihdam 

edilebilirliği kolaylaştıran temel yeterlilikleri kazanma ve kullanma şeklinde geliştirilmiştir. 

Program, 2021-2022 yılları arasında ortak ülkeler tarafından karma yöntem yaklaşımı ile 

gençlerden ve eğitimcilerden nicel ve nitel veriler toplanarak pilotlaştırıldı. 

Bu El Kitabı, faaliyetleri kendi ortamlarında planlamak ve sunmak için metodolojisine, 

temel kaynaklarına ve yönergelerine genel bir bakış sunarak, ActiveGames4Change 

programını uygulamakla ilgilenen kuruluşları desteklemeyi amaçlamaktadır. 

 El kitabı üç bölüme ayrılıyor:  

• Bölüm I Değişim İçin Aktif Oyunlar projesini, amaçlarını, onaylama sürecini ve 

programın değerlendirmesinden elde edilen temel bulguları ve dersleri 

sunmaktadır. 

• Bölüm II Değişim İçin Aktif Oyunlar metodolojisini, kurum ortamlarında spor 

yoluyla yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik teorik ve kavramsal çerçeveyi,  hedef 

kitlenin profilini; geliştirilen aktif oyunları, pedagojik araçları ve değerlendirmesini 

açıklar. 

• Bölüm III Değişim İçin Aktif Oyunlar programını nasıl kolaylaştıracağınızı, farklı 

adımlarını, etkinliklerini detaylandırarak ve bunların kurumunuza uyacak şekilde 

nasıl uyarlanabileceğini açıklar) 
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El kitabı boyunca, çoğunlukla doğrudan aşağıdaki bölümlerle bağlantılı olan Değişim İçin 

Aktif Oyunlar projesinde üretilen diğer belgelere ve çıktılara referanslar bulacaksınız.  

 

Bu el kitabının hedef grupları, çocuk adalet kurumları, toplum kuruluşları ve eğitim 

kurumları da dahil olmak üzere kanunla ihtilafa düşen çocuklarla çalışan kurumlardaki 

liderlerdir. 
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Değişim için Aktif Oyunlar (AG4C) Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından 

finanse edilen ve İngiltere, Romanya, Macaristan, Türkiye, İspanya, Portekiz ve 

İtalya'dan iki üniversite, bir adalet bakanlığına bağlı kurum ve STK'lar (sivil toplum 

kuruluşları) dahil olmak üzere on kuruluşun ortaklığını içeren üç yıllık bir projedir. 

Tüm ortaklar, kendi ülkelerindeki gençlik adalet sistemleriyle ihtilafa düşen gençler 

hakkında araştırma yapmakta ya da uygulayıcı olarak çalışmaya odaklanmaktadır. 

Bu girişim, yenilikçi öğrenme ortamları ve materyalleri çerçevesi geliştirerek, suça 

sürüklenen/suç işleyen genç bireyleri (gözaltında olan ve denetimli serbestlik tedbirinde 

olanlar) dahil etmeyi, eğitimlerini ve istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için kilit 

yeterlilikleri kazanmaları ve bu yeterlilikleri kullanmaları yönünden gençleri desteklemeyi 

amaçlamaktadır. Sosyal kontrole katkıda bulunurken ve yeniden suç işlemeyi azaltırken, 

suça sürüklenen/suçlu genç bireylerin fiziksel, zihinsel sağlığını ve refahını teşvik etmek 

amacıyla ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik kurumlarında spor ve fiziksel 

aktivitenin yerleşmesinin önemine odaklanmaktadır. 

 

Geliştirme ve Doğrulama Süreci 
 

 

Şekil 1. Proje Geliştirme ve Doğrulama Süreci. 

 
 
AG4C ortaklığı, yasalarla ihtilafa düşen gençlerde sosyal, duygusal, sivil ve e-

yeterliliklerle ilgili ortak ülkelerdeki en son araştırma ve uygulamaları ve bu yeterliliklerin 

aktif oyunlar kullanılarak nasıl geliştirilebileceğini sunmak için bir Güncel Durum Analizi 

yapılarak başlamıştır. Daha sonra, oyunların ve araçların geliştirilmesi ve 

değerlendirilmesi için bir destek ve rehber olarak hizmet etmek üzere metodolojik 

çerçeve oluşturulmuştur. 18 adet aktif oyun seti ve destekleyici bir mobil uygulama 

Güncel Durum 
Analizi

Metodolojik 
Çerçevenin 

Geliştirilmesi

Pedagojik Araç 
Kutusunun 
Geliştirilmsi

Test etme, 
Doğrulama ve 

İnce Ayar
Pilot ÇalışmaDoğrulama ve 

İnce Ayar
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üretilmiştir. Her ortak ülkede, katılımcıların kendi ceza infaz kurumlarına/mesleki 

bilgilerine dayanarak oyunların ve mobil uygulamanın tasarımını gözden geçirmek için 

doğrulama atölyeleri düzenlenmiştir. AG4C programı daha sonra ortak ülkelerde 

çözümü deneyimlemeyi, test etmeyi ve değerlendirmeyi ve hedef gruba ve farklı yerel 

gerçekliklere uygunluğunu garanti etmeyi amaçlayan pilot çalışma olarak 

uygulanmıştır. Her ülkede, eğiticiler müdahalenin oluşturulması konusunda bir Eğitici 

Eğitimi kursuna tabi tutulmuştur ve daha sonra program eğitimi alan uygulayıcılar 

tarafından gençlere uygulanmıştır. Her ülkede, eğitimciler aracılık kurma konusunda bir 

Eğitici Eğitimi (ToT) kursuna tabi tutulmuş ve ardından programı gençlerle birlikte 

uygulamıştır. Pilot çalışma toplamda 105 profesyonel ve 326 genç bireyle, 17 kurulumda 

yapılmıştır (Bkz. Tablo 1). AG4C programının ince ayarı, bu pilot çalışmaların 

sonuçlarına göre yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Bulgular 
 

A. Eğiticiler 

Eğiticiler, AG4C metodolojisine ve sunulan kaynaklara duydukları hevesi ifade ederek 

olumlu geri bildirim vermişlerdir. Eğiticiler, oyunların gençlerin yeterliliklerini, özellikle de 

işbirliği yeterliliğini geliştirdiğini vurgulamışlardır. Ayrıca gençler kurallara göre oynamayı 

ve yapılandırılmış bir oyunda kalmayı öğrenmişlerdir. Pek çok eğitimcinin görüşüne göre, 

zaman içinde tekrarlanırsa, oyunların daha önemli bir etkisi olacaktır. Ortak ülkelerden 

toplanan bildirimler (aşağıdaki örnekler) bu sonuçları doğrulamaktadır. 

Ülke Eğitici Sayısı 
Genç Birey Sayısı 

(13-24 yaş) 
Birleşik Krallık 11 60  

Portekiz 20 56 

İtalya 28 48 

İspanya 5 26 

Macaristan 29 46 

Romanya 2 40 

Türkiye 10 50 

Toplam 105 326 

Tablo 1. AG4C Programı Pilot Çalışması Katılımcıları. 
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Zaman içinde devamlı olarak  
gerçekleştirilirse bu oyunlar öz-
kontrol, karar verme, sosyal ve 
ilişkisel becerilerin gelişiminde 

etkili olacaktır. Bu beceriler 
uyuşturucu bağımlılığıyla savaşta 

çok faydalı olabilirler.  
 

Oyunların sevinç dolu ve eğlenceli 
olduğunu hissettim, bundan daha da 

derinde olan şey ise öğrencilerin oyunu 
takip eden yansıtmalar sırasında 

kendilerini açmalarıydı. Bence oyunlar, 
öğrencilerin hem gözetim altında hem 
de dışındaki hayatlarıyla kolayca ilişki 

kurabilir.  
 

İlk dakikadan itibaren oyunlar 
ilginç geldi. Bu oyunlar gençlerin 

takım arkadaşlarıyla bağlantı 
kurmalarına, güvenmelerine ve 

hedefe ulaşmak için birlikte çaba 
sarfetmelerine izin verdi. 

 

Şekil 2. Eğiticilerin AG4C Pilot Çalışması Hakkında Bildirimleri 

Vaka 
Çalişmalari

AG4C 
Oyunlarını

n Etkisi 

"Oyuna katılım için istenenlere göre "üstte" olduğu için başlarda katılım göstermek
istemeyen bir erkek çocuğu vakasını paylaşmak isterim. Oyuncu olmasını istedik
ama takım arkadaşlarının eğlendiğini görünce, tek bir gün içinde daha fazla aktivite
yapılmasını isteyen bir kahramana dönüştü. Şimdi sloganımız "hiçbir şey göründüğü
gibi değildir". Sonuç çıkarmadan önce görmeli, güvenmeli, yeni olasılıklara kapı
aralamalısınız, diye açıkladık. Ayrıca, gencimize katılım göstermenin ne kadar
önemli olduğunu işaret ettik."

"Genç bireylerden biri, uyuşturucu kullanmadan eğlenmenin mümkün olduğunu
gördüğünü söylemiştir. Günlük hayatında böyle çalışmalara katılmak için çaba
harcamadığını ve bu uygulama sayesinde spor yaparak uyuşturucudan uzak bir
çevrede sosyalleşme imkanı bulduğunu belirtmiştir. "

"Sizinle, engelli olan ve diğer çocukların pek ilgi göstermediği bir kız çocuğu vakasını
paylaşabilirim. Oyunlar aracılığıyla daha dahil olmuş hissetti. Grubundaki diğer genç
bireyler bu kızın oyunları tamamlamasına yardımcı oldular. Örneğin, atın üstünden
atlama konusunda. O kadar yükseğe zıplayamıyordu ve onların arasında seviyeyi
düşürüp onu atlaması için cesaretlendirdiler. Denedi ve düştü ama grup onu
cesaretlendirmeye devam etti ve kız gülümsemeyle tekrar denedi. Başardı. Onun için
iyi bir deneyimdi."

"Pek çok dosyası olan, defalarca cezaevinde kavgaya karışan, çalışanlar tarafından
zor biri olarak görülen bir genç. İlk oturumdan sonra onunla bir tartışmam oldu (...).
İkimiz de payımıza düşeni söyledik, hislerimizi tartıştık, şemanın benden çok onun
faydasına olduğunu açıkladım ve kenarda oturmanın mı yoksa oyuna katılmanın mı
daha faydalı olacağını sordum. (...) Sonraki oturum tamamen farklıydı. O benim
asistanımdı, örneğin koni, önlük, top gibi malzemelerin getirilmesine veya
götürülmesine ihtiyaç duyduğum her anda görev adamım oldu. Bu, onun şemaya
katılımmını geliştirdi. (...) onunla nasıl anlaşılacağını kimsenin bilemediğini, onu
dışlamanın insanlar için hep daha kolay olduğundan bahsetti. Bu şekilde bir davranış
ve çalışmanın daha iyi uyumasına ve düşünmesine yardımcı olduğunu hissettiğini
söyledi ve çok takdir etti."

Table 2. Programın Etkisine Dair Kanıtlar. 
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Ortaklık, eğiticilerden programın cesaretlendirici etkisine ek olarak, AG4C 

metodolojisinden özellikle yararlanmış olan vakalar hakkında bilgi istemiştir (örnekler 

aşağıdadır).     

 

B. Genç Bireyler 

Hedeflenen çocuk ve gençlerin sosyal ve duygusal yeterlilikleri Warwick-Edinburgh 

Mental İyi Oluş Ölçeği (WEMWBS) ile test edildi. Pilot uygulamanın sonuçları AG4C 

oyunlarının tüm ortak ülkelerdeki katılımcıların iyi oluşu üzerinde olumlu etkisi 

olduğunu göstermiştir (Bkz. Tablo 3).  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AG4C programının işaret ettiği 5 temel yeterlilik1 WEMWBS ölçeğinde haritalanmıştır. 

Her bir yeterlilik ile doğrudan ilişkili WEMWBS soruları çekilmiş ve bu alanlarda 

katılımcıların iyi oluşundaki (oyunlara katılımdan önce ve sonra) ortalama değişimler 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar sorumlu karar verme dışındaki tüm yeterliliklerde genel bir 

ilerleme gösteriyor. Sorumlu karar verme yeterliliğinde değişim görünmüyor. Programın 

ortaklık tarafından uzun süreli gözlemlenmesiyle bu bulgu üzerine geniş araştırma 

yapılacaktır (Bkz. Tablo 4).  

 
 
1 Ayrıntılı bilgi için “Çerçeve” alt başlığını inceleyiniz. 

Tablo 3. Programın Etkisine Dair Kanıtlar. 
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 Nitel veri olarak değerlendirebileceğimiz, tüm düzeneklerdeki gençlerin bu deneyimi 

eğlenceli bulması ve akran gruplarıyla bağlantı kurup takım çalışmasına katılma fırsatı 

olarak görmesi de bu bulguları doğruluyor.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Genç bireylerin AG4C oyunlarına dair bildirimleri 
. 

Eğlenceliydi. Öğretmenler çok 
iyiydi. Psikolojik olarak iyi 

hissettiriyor.  
 

Gerçekten de bu oyunlardan çok keyif 
aldım. Çünkü takım çalışmasında, 

takım ruhunda, rekabetçilikte (iyi veya 
kötü bir şey olabilir, ama sonunda biraz 

rekabetçiysen güzel zaman 
geçiriyorsun)ve arkadaşlarınla ve 

eğiticinle güzel zaman geçiriyorsun. 
Çok eğlenceli.  

 

Keyif aldım. Çok iyi geçti. Yeni 
insanlarla tanıştım. 

Öğretmenlerimiz iyiydi. Bize 
uyuşturucu kullanmaktan daha iyi 
bir hayatın olduğunu gösterdiler.  

 

Oynadığım oyunlardan keyif aldım. 
Seminerlere katılmaktansa böyle 
oyunlar çok daha eğlenceli. Spor 

oynadık, arkadaş edindik ve 
sosyalleştik.  

 

Tablo 4. Pilot çalışmaya katılan ortak ülkelerde AG4C programının genç bireylerin iyi oluşlarına etkisi 
(WEMWBS ile ölçülmüştür) 
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Neden AG4C Metodolojisi? 

Daly, Ruxton ve Schuurman (2016)’nun belirttiği üzere kanunla ihtilafa düşen çocuk ve 

genç bireylerin toplumun en hassas ve dezavantajlı gruplarından olduğu bilinmektedir. 

Araştırmalar, suça sürüklenen çocuklar ve gençlerin akıl sağlığı (%31), eğitim/iş (%36) 

ve sosyal ilişkiler (%48) gibi çok sayıda alanda yüksek seviyede ihtiyaçlarının olduğunu 

gösteriyor. (Chitsabesan et al., 2006). Ayrıca vatandaşlık farkındalığı çok sayıda zayıf 

katılımı farkında vatandaşlar haline getirebilir.  

Gözetim altındaki özellikle de becerileri düşük olan gençlerin sürekli mesleki eğitim ve 

öğretime katılımını artırmak, “çalışma fırsatlarını artırma ve aktif vatandaşlığı besleme” 

çıktılarıyla aktif içerme yaklaşımının anahtarıdır. Değişim için Aktif Oyunlar programı, 

kanunla ihtilafa düşen çocuk ve gençlerin sosyal içerme, eğitim ve istihdamını 

kolaylaştırmak için olan yasalarla bağlantılı olarak temel yeterliliklerinin kazanımı 

ve kullanımını destekler.  

02. Çerçeve 

04. Program 

03. Hedef kitle 

06. Ölçme 

04 
05 06 

03 

01 

02 

01. Neden AG4C 
metodolojisi? 

 

05. Eğiticinin Rolü 
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Genç Bireylerin Sosyal ve Duygusal Yeterliliklerini 
Geliştirme 

Proje tarafından üretilen Güncel Durum analizinde araştırmada bulunan aşağıdaki 

yeterliliklerin gelişimini destekleyen temel argümanların üzerinden geçeriz: 

• Çocuklarda ve gençlerde sosyal ve 

duygusal yeterliliklerin kazanımının 

yetişkin hayatlarında olumlu sonuçlarla ve 

toplumun refah seviyesiyle görünür 

bağlantısı vardır. Bu yeterlilikler ayrıca 

akademik başarıyı ve kariyer yörüngesini 

olumlu yönde etkilemektedir.  

• Bu yeterlilikler ayrıca değişimle başa çıkma 

konusunda koruyucu ve akademik başarıyı 

yordama konularında etkilidir; duygu 

düzenleme, sosyal ilişkileri ve sorumlu 

karar vermeyi yönetme becerilerini de 

içerme eğilimindedir.  

• Bu sosyal ve duygusal yeterlilikler çocuklar 

ve genç bireylerin güvenli ilişki kurma, 

sabırlı olma, problem çözümüne katılım becerileriyle, duygusal zeka, öz 

farkındalık ve olumsuzluklarla başa çıkma kapasitelerini güçlendirmektedir.  

• Bu becerilerin gelişiminde eksiklik veya gecikme, yetişkin hayatta düşük 

akademik sonuçlar, finansal istikrarsızlık ve suça karışma riski ile ilişkilidir.  

• Bu beceriler genellikle erken dönemde hassas ilgi gören ve gelişmekte olan 

becerileri için motivasyon ve esneklik sahibi olmalarına fırsat sunan bir eğitim 

almış çocuklarda gelişir.   

 

Kanunla ihtilafa düşen genç bireyler için, aile, sosyoekonomik, eğitim ve diğer arkaplan 

meseleleri, bu yeterliliklerin gelişimi için gerekli olan koşulları sağlama konusunda her 

zaman muhteşem bir uyum içinde olmayabilir. Genel nüfusla karşılaştırıldığında, kanunla 

ihtilafa düşen genç bireyler için, parçalanmış aile meseleleri, ekonomik güçlükler, sosyal 

sınıf sorunları ve diğer kişisel koşullar, daha yüksek seviyede alkol ve madde kötüye 

kullanımı, ruhsal sağlık sorunları ve öğrenme güçlüğü ile birleşir. 

 Şekil 4. AG4C Güncel Durum Analizi 
Raporu 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_tk.pdf
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Bunlar, ek olarak anksiyete ve depresyon gibi duygusal problemlerle, davranış 

problemleriyle ve yine yaygın olan dil ve iletişim zorluklarıyla şiddetlenmiştir. Bu 

gösteriyor ki gençlik adalet hizmetlerinin kapsamına girmiş olan genç bireylerin sosyal, 

duygusal veya vatandaşlık yeterliliklerinin gelişmiş olma olasılığı biraz düşüktür. Bu 

durum, örneğin duygusal okuryazarlık, öz-farkındalık ve duygu düzenlemenin 

eksikliğinde gençlerin risk alma davranışlarına neden başvurduklarını açıklar. Sosyal, 

duygusal ve vatandaşlık yeterlilikleri, kendini gençlik adalet sisteminde bulan genç 

bireyler için önemli yaşam becerileridir. 

 

 

Aktif Oyunlar ve Sporla Yeterlilikleri Geliştirmek 
 

Dahası, yükümlülerin fiziksel / ruhsal sağlık ve iyi oluşlarını desteklemek için yasal 

gözetim ortam ve düzeneklerine spor ve fiziksel aktivitenin katılmasına dikkat edilmeye 

başlandı. (e.g., Elger, 2009; Meek & Lewis, 2012). Diğer yandan, rehabilitasyon 

süreçlerini güçlendiren (e.g., Leberman, 2007), suçlu yönetim aracı olarak (e.g., Martos-

García, Devís-Devís, & Sparkes, 2009; Sabo, 2001) ve sosyal kontrole katkıda bulunmak 

ve ve yeniden suça karışma riskini düşürmek (Lewis & Meek, 2012) de gündemdedir. 

Aslında, ceza infaz kurumundaki spor müdahaleleri, özellikle de suça sürüklenen 

gençlerle ilgili kurumlar, gençlere amaç hissi ve akranlarıyla olumlu şekilde iletişime 

geçme olanağı sağlar, böylece suç tekrarı oranları düşer ve salıverilme sonrası istihdam 

edilme olasılıkları da yükselir (Richardson, Cameron, & Berlouis, 2017, p. 42). 

Spor aktiviteleri bireylerin beklenen fiziksel gelişimlerinin yanı sıra psikolojik, kültürel ve 

davranışsal gelişimini olumlu etkiler. Spor ve fiziksel aktiviteyi yeterlilik gelişimine katmak 

bu genç bireylerin öğrenime yeniden dahil olmasına yardımcı olur. Suça sürüklenen genç 

bireyler eğitim ve öğretime mesafelilerdir ve tekrar katılımları aktif oyunlar gibi etkileşimin 

tehdit edici olmayan ve daha az resmi yollarıyla mümkündür.  
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Çerçeve 
 

AG4C metodolojisinin uygulamasında, oyunları sunarken üstünde çalışacağınız sosyal 

ve duygusal yeterlilikler aşağıdadır:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Öz-farkındalık bireyin kendi performanslarını ve davranışlarını doğru şekilde 

muhakeme etme ve farklı durumlarda uygun şekilde yanıt verebilme becerisidir. Öz-

farkındalık diğerlerinkine olduğu kadar bireyin kendi hisleriyle de uyumlu olmasına 

yardımcı olur.  

• Öz-yönetim kişinin kendi aktivitesini diğerlerin etkisi altında kalmadan düzenlemesi 

anlamına gelir. Bu beceri, Dikkat dağıtıcılara rağmen görevde kalabilmek ve 

davranışlarda ve aktivitede iyi kararlar vermeyi içerir.  

• Sorumlu karar verme diğer insanların da bakış açılarını göz önünde bulundurarak, 

rasyonel ve gerekçeli karar vermeyi içerir. Diğerlerinin veya uzmanların görüşlerini 

istemek de sorumlu karar vermenin içindedir.  

• İlişki becerileri ilişkiyi başlatma, iletişim kurma, ilişkiyi değiştirip dönüştürme, 

yetiştirme, güvenme ve sürdürmek için gerekli olan beceriler, araçlar, bilgi ve anlayış 

Öz Yönetim

Sorumlu 
Karar 

Verme

İlişki 
yeterlilikleri

Sosyal 
Farkındalık

Öz Farkındalık

. Şekil 5. AG4C Programıyla Geliştirilecek Beş Yeterlilik. 
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anlamına gelir. Bu, farklı arkaplanlardan çeşitli insanlarla etkili şekilde çalışmayı da 

içerir. 

• Sosyal farkındalık kişinin çevresindeki insanları bilme, hissetme ve onlarla en etkili 

ve uygun üslupla etkileşimde olma  yeteneğidir. Bu, çeşitli bakışaçılarıyla empati 

kurabilme ve kendi davranışlarının diğerleri tarafından nasıl yorumlanabileceğini göz 

önünde bulundurmayı içerir.  

 

Yukarıdaki yeterlilikleri tanımlarken, CASEL Çerçevesi pratisyenler, akademisyenler ve 

politika yapıcılar gibi farklı branşların uzmanlığında birleşik yaklaşımla araştırma, politika 

ve pratik arasındaki bağları nedeniyle seçilmiştir. Bu çerçeve literatürde tanımlanan 

kanunla ihtilafa düşen genç bireylere uygun yeterlilikleri yansıtır ve bu projede 

düzenlenen aktif oyunları desteklemek için kullanılacaktır. Çerçeve ayrıca Avrupa 

Komisyonu tarafından tanımlanan (2006) ve 2018’de güncellenen 8 temel yeterliliğin 

3’ünü (Öğrenmeyi Öğrenmek, Sosyal ve Vatandaşlık Yeterlilikleri ve  Girişimcilik 

Duygusu) tanıtır. 

 

Hedef Kitle 

AG4C programı kanunla ihtilafa düşen gençlerle çalışan veya onlara yardımcı olan 

kuruluşları hedefler. Bu kuruluşlar genç bireylerin spor ve fiziksel aktivite yoluyla sosyal 

ve duygusal yeterliliklerinin gelişimiyle ilgili güncel araştırmaları keşfetme yoluna önderlik 

etme fırsatına sahip olacaktır.  

 
 

Genç Bireylerin Profili 
 

Katılımcılar eğlenceli ve ilgi çekici, açıkça ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış olan, 

güvenli bağlam sınırları içindeki, tamamen psikolojik ve pedagojik bilimsel verilere dayalı,  

araştırma-bilgilendirilmiş oyunlardan faydalanma fırsatına sahip olacak.  

Programa katılım gösteren çocuk ve genç bireyler aşağıda sunulan profillerden en 

azından birine uygun düşmektedir:   

  

https://casel.org/wp-content/uploads/2020/12/CASEL-SEL-Framework-11.2020.pdf
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Eğiticilerin Profili 
 

Programın başarıyla uygulanması, eğitici profilinin aşağıda açıklanan profile 

uygunluğuyla kolaylaşır:   

 

Şekil 7. Eğiticilerin Profili 

 
 

Program 
 

Program her seviyede 6 oyun olmak üzere, 3 farklı seviyede toplam 18 aktif oyun içerir: 

oyunların birinci seviyesi daha az karmaşık sosyal ve duygusal yeterlilik gerektirirken, 

seviye 3 hem daha fazla yeterlilik hem yeterliliklerin daha üst düzeyde kullanımını 

gerektirir. Seviye 2 ise, seviye 1 de kurulanları seviye 3’e bağlayan bir köprü işlevi görür. 

Şekil 6. Çocuk ve Genç Bireylerin Profili. 

Rehabilitasyon 
merkezi veya ceza 
infaz kurumunda 

gözetim altında olan 
 

Çocuk adalet 
gözetiminde (farklı 

ülkelerin yasal 
dğzeneğine göre 

farklı rejimler) 
 

Kanunla ihtilafa 
düşme riski taşıyan: 

suçluluk,  yoksun 
köken vb 

 

Mesleki 
eğitim 

programların
a katılım

kanunla 
ihtilafa 
düşen 

çocuk ve 
gençlerle 

ve 
toplumdaki 

gençlerle 
çalışmak

AG4C 
metodolojisin

e ilgi 
göstermek

hedef 
gruba 
(genç 

bireylere) 
erişim 

sağlamak

Tüm 
programa 

katılım 
gösterme 

ve programı 
uygulama 
istekliliği

Aktiviteleri 
geliştirmeye 

ilgili olmak ve 
iletişim 

becerileri
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Oyunlar AG4C’nin 5 sosyal ve duygusal yeterliliğinin gelişimine yardımcı olur. Zorluk 

seviyesi ve yeterlilik düzeyine göre dağıtılmış olan AG4C’nin 18 oyun kartını 

inceleyebilirsiniz. 

Her oyunun oyun kartlarında (Bkz. Şekil 8) oyunun amacını, kurallarını, gerekli araç ve 

düzeneği anlatan yönergeleri mevcuttur. Oyun kartlarında birlikte çalışmakta olduğunuz 

grubun dinamiklerine göre oyunu nasıl zorlaştırabileceğiniz veya 

kolaylaştırabileceğinizle ilgili faydalı bir kısım da bulacaksınız. Bunun yanında her 

oyunun oyun sırasında veya oyun tamamlandıktan sonrası için yönlendirilmiş yansıtma 

sorularını göreceksiniz. Her oyun için, eğiticilerin oyun kurulumunu ve uygulanmasını 

daha iyi anlamasına yardımcı olabilecek kısa videoları mevcuttur ve QR kodu ile 

ulaşılabilir. 

Her oyun kartının arkasında, yeterliliklere genel bakış kısmını göreceksiniz - öğretmen 

için hatırlatıcı olarak işlev görecektir. Kendi gelişiminleri hakkında öz-değerlendirme 

yapabilmeleri için genç bireylerin bu yeterliliklere ve yeterliliklerin pratikte nasıl 

göründüklerine aşina olmasını öneririz. Eğiticilerin öz-değerlendirme konusunda 

destek olmaları, program ın etkililiğinin temeli olarak gösterilmiştir. Ayrıca kartın 

sonunda eğiticinin veya genç bireyin oyundaki performansı ortaya çıkma (yeterliliğin hiç 

olmaması veya nadiren görünmesi), yerleşme (yeterliliğin görünmesi ancak tutarlı 

olmaması), gelişme (yeterliliğin tutarlı zemine oturması) temellerinde değerlendirmesini 

mümkün kılan değerlendirme çizelgesini göreceksiniz. 

 
  

Şekil 8. Bataklık Geçmece' Oyun Kartı (ön ve arka yüzü) 

 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/turkish_version_levels_2..pdf
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Kaynağa eşlik etmek için, AG4C Mobil 

Uygulaması hazırlanmıştır. Uygulama, 

oyunların gelişim raporları ve 

değerlendirme kriterleri de dahil olmak 

üzere tüm ayrıntılarına tam erişimi 

sağlayan ve programın sunum ve 

yönetimi konusunda rehberlik sunan 

değerli bir araçtır. AG4C Uygulaması 

İngilizce, Portekizce, İspanyolca, 

Macarca, İtalyanca, Romence ve 

Türkçe olmak üzere  7 farklı dile 

çevrilmiştir. 

  

 

Uygulamayı sizin için en uygun olan şekilde keşfedebilirsiniz! 

 

 

 

Video 2.  “Bataklık Geçmece” videosu  Video 1.  “Barınak İnşası” videosu 

Şekil 9. AG4C Mobil Uygulaması 

https://www.youtube.com/embed/aG_G_u5v2Fg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2YcvyNXZU5k?feature=oembed
https://apps.apple.com/bj/app/ag4c/id1597289801
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c
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Eğiticinin Rolü 
AG4C programının başarısında eğiticinin rolü çok önemlidir ve bizler oyunların sunum 

biçimi hakkında sizleri desteklemeye istekliyiz. Şekil 10, tüm oyunların sunum metodunu 

göstermektedir.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçme 
AG4C’nin yeterlilikleri Warwick–Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği (WEMWBS) ile ölçülür. 

Bu, 5 yanıt kategorisi olan, mental iyi oluşun hissetme ve işlev gösterme özelliklerini 

kapsayan 14 maddeli standardize edilmiş bir ölçektir. Uygulaması hem kağıt kalemle 

hem de mobil uygulama ile hızlı ve kolaydır.   

WEMWBS ölçeğine ek olarak, oyunların tamamlanmasının üstüne iki takip sorusu 

verilmiştir: 

1.  Diğerleriyle birlikte çalışmak, oyunların hedefini başarmana nasıl yardımcı oldu?  

2. Oyunların hedefini başarma konusunda karşılaştığın zorluklarla 

nasıl başa çıktın?  

 
 
2 Programın teorik ve bağlamsal dayanaklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Güncel Durum Analizi 
Raporunu inceleyebilirsiniz. 

1 

2 

3 

4 

5 

Oyunu 
amaçlarıyla 

birlikte 
tanıtın 

 

Öğrencilerin 
çözümleri 

araştırmaların
a mümkün 

olduğunca az 
müdahaleyle 

izin verin 
 

Katılımcıların 
yansıtmaları 

için onları 
cesaretlendiri

n 
 

Grup 
ihtiyaçlarına 

uygun 
uyarlamalar 
yapmak için 
oyunu tekrar 

inceleyin  
 

Kartın 
rehberliğinde 
oyun sonrası 
yansıtmaya 

katılın 
 

Şekil 10. Eğiticinin Rolü 

 

https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/students/pdf/Wellbeing-resources/well-being-scale-wemwbs.pdf
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
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Adım Adım Yaklaşım 

AG4C metodolojisinin kuruluşlar tarafından etkin bir şekilde uygulanması adım adım 

yaklaşımla desteklenebilir.  

Bu El Kitabına ek olarak 2 temel kılavuz mevcuttur. Bu kılavuzlar, kurumunuzu 

aşağıdaki şekilde destekleyecektir:  

1. Uzman Eğiticiler ve Öğretmenler için Kılavuz – eğitici ve/veya öğretmenlerinizi 

eğitmeniz için (AG4C websitesinden indirebilirsiniz). 

2. Ortak Ders Öğretim Programı ve El Kitabı – AG4C uygulayan eğitici ve/veya 

öğretmenler için kaynak (AG4C websitesinden indirebilirsiniz). 

Bu uygulamanın yol haritası, bu metodolojiyi kullanarak kanunla ihtilafa düşen çocukların 

temel yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan kuruluş liderlerini hedeflemektedir. AG4C 

ortaklığı tarafından yapılan pilot uygulamaya dayalı yaklaşıma dayalı olarak dört farklı 

aşamaya ayrılmıştır: 

  

2
2 3

3 

4
4 

1 

2 

3 

4 

Uzman eğiticilerin 
alınması ve eğitimi 
 

Eğiticilerin seçimi ve eğitimi 
 

Programın sunumu 
 

Ölçme ve değerlendirme 
 

1 

Şekil 11. Uygulama Yol Haritası 
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Uzman Eğiticilerin Seçimi ve Eğitimi 

Spor aktivitelerinin başarılı sunumu için, gözetim kurumlarından eğiticilerin AG4C oyun 

kartlarının kullanımı ve pedagoji konusunda doğru şekilde eğitilmiş olduklarından emin 

olunmalıdır. Bir kurumun lideri olarak, öncelikle düzeneğinizdeki eğiticilerin eğitimini 

organize edip kolaylaştıracak veya diğer kurumlardan eğiticileri AG4C metodolojisini 

uygulama konusunda destekleyecek olan çalışanlarınızı – yani “uzman eğiticilerinizi”  

tanımlamalısınız. Uzman eğiticiler aşağıdaki konularda önemli bir rol oynarlar:  

• Uygulamanın yapılacağı düzenekteki eğiticileri tanımlamak.  

• Projede geliştirilen kılavuz materyaller yardımıyla eğiticileri eğitmek.  

• Eğitimi ve AG4C yoluyla sağlanan materyalleri, kaynakları anladıklarından emin 

olmak.  

• Eğiticileri programa devam ederlerken desteklemek.  

• Program oyunlarının sunumuna yardımcı olmak.  

Seçilmiş olması için, uzman eğiticilerin  kusursuz çözüm becerileri (grup / süreç yönetimi, 

açık sorular vb.) ve örgütsel becerilerin yanı sıra, sağlam bir pedagojik / eğitim geçmişi 

olmalıdır. Buna ek olarak, eğer uzman eğiticiler spor aktivitelerinin sunumunda deneyimli 

değilse, eğitici eğitimini planlarken ve sunarken bir spor öğretmeni ile işbirliği yapmaları 

önerilir. 

AG4C metodolojisini tanımak için uzman eğiticiler, kendi kendine öğrenmeyi 

kolaylaştıran kapsamlı bir kılavuz ve eğitim talimatları seti olan Uzman Eğitici ve 

Öğretmenler için AG4C Kılavuzunu iyice okuyup anlamalıdır. Uzman eğiticiler 

metodolojiyi öğrendikten sonra eğiticiler için bir eğitim tasarlayabilir, planlayabilir ve 

sunabilirler. AG4C pilot çalışmasının bir parçası olarak yapılmış “Eğitici eğitimi” ders 

videolarını aşağıda  görebilirsiniz. 

Video 3. Uzman Eğitici Eğitiminin AG4C Pratik Kısmı Video 4. Uzman Eğitici Eğitiminin AG4C Teori Kısmı 

https://www.youtube.com/embed/V4kbJ9vnKRU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/w__REzkT0iI?feature=oembed
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Eğiticilerin Seçimi ve Eğitimi 
Eğiticiler, gençlerin zaman içindeki değişimini teşvik etme istekliliklerine ve bağlılıklarına 

göre seçilmelidir. Eğiticiler Eğitici Eğitimi kursunu başarıyla tamamlamalı ve ardından 

AG4C programını birlikte kolaylaştırma pratiği yapmalıdır. Eğiticilerin eğitim süreci iki ana 

bölüme (teori ve uygulama) ayrılır ve aşağıdaki alanları kapsar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Şekil 12. Eğitici Eğitimi Süreci 

Tazeleme 
eğitimi 

 

Eğiticilere  devamlı 
destek 

 

AG4C 
Pedagojisi 

Yansıtma & 
Ölçme 

 

Sosyal ve 
duygusal 

yeterlilikler 
 

Oyunların 
uygulaması 

 

Sosyal ve duygusal 
yeterlilikler 

 

AG4C Oyun 
kartları & 
aktiviteler 

 

IV. Teori V. Pratik 

EĞİTİCİ EĞİTİMİ 
SÜRECİ 

 

II. Eğitici 
Eğitiminin 

Tasarlanması  
 

Spor 
öğretmeni 

I. Uzman Eğiticinin 
Kendi Kendine 

Öğrenmesi 
 

Eğitici Kılavuzu & 
AG4C Araçları 

 

AG4C temas 
noktasından 

ek destek 
 

III. Eğitim 
Öncesi 

Değerlendirme  
 

IV. Eğitim 
Sonrası 

Değerlendirme  
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Bilgi ve becerilerin doğru bir şekilde aktarıldığından emin olmak için, 

eğitim öncesi ve sonrası değerlendirme de dâhil olmak üzere eğitim 

alanlarının her biri için en az 1 gün ayırarak, eğitimci eğitiminin birden 

çok gün boyunca verilmesi önerilir.  

 

 
 
 

Programın Sunumu 

Program, üç farklı seviyede (her seviyede altı oyun olmak üzere) 18 aktif oyun içermekte 

ve her seviye için en az 3 oyun uygulanması önerilmektedir. Buradaki odak, verilen oyun 

sayısından ziyade yeterliliklerin geliştirilmesi üzerinde olmalıdır. 

Oyunlar bir kereden fazla oynanabilir, grup ihtiyaçlarına bağlı olarak meydan okumayı 

artırmak veya azaltmak için önerilen değişiklikleri kullanarak bireysel oyunlar tekrar 

oynanabilir. 

Oyun sunumunu seçerken ve ortama uyarlarken, aşağıdaki faktörleri göz önünde 

bulundurmalısınız3: 

 

 
 
3 Bu, tüm ounları tamamlamak için gereken “ideal” ekipman listesidir. Bağlam ve mevcut 
kaynaklara göre adapte edilebilir. 

      Sunum programı, eğitim modülleri, oturum planları ve pedagojik 

materyaller dâhil olmak üzere eğitimin nasıl planlanacağı ve 

uygulanacağı hakkında ayrıntılı bilgi için (uygulayıcılara yönelik) 

AG4C'nin Uzman Eğitici ve Öğretmenler için Kılavuz'una  göz atın 

 
 

Mevcut 
ekipman

Oyun alanının 
genişliği

Aktiviteler için 
ayrılan zaman

Genç bireylerin 
oluşturduğu 

grubun 
özellikleri

Şekil 13. AG4C Oyunları Ekipman Listesi 

https://www.activegames4change.org/ag4c-kaynaklar305.html
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• Her oyun için ayrılan süre oldukça esnektir ancak grubun büyüklüğüne ve 

dinamiğine bağlı olarak genellikle 30 - 45 dakika sürmektedir. 

• Etkinlikler, mevcut etkinlik alanının büyüklüğüne göre uyarlanabilir - eğiticilerin 

oyun kartlarındaki bilgilere dayanarak bu konuda bir karar vermeleri gerekir. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ölçme ve Değerlendirme 

Değerlendirme, herhangi bir program / müdahalenin temel bir noktasıdır. Bununla birlikte 

yöneticilerin hangi sonuçları üretmeye çalıştıklarını ve çalışanlarının bu sonuçları 

üretmeye yönelik faaliyetlerinde nasıl bulunduklarını belirlemeleri için yararlı bir araçtır. 

Çocuk adalet sistemi alanında, kanunla ihtilafa düşen çocuklara yönelik rehabilitasyon 

ve sosyal yeniden entegrasyon programlarının etkililiğine ilişkin güvenilir veri, kamu 

otoritelerinin ilgi ve katılımını çekmek için çok önemlidir.   

AG4C programının değerlendirilmesi, iki bileşen üzerinde nicel ve nitel verilerin 

toplanmasını amaçlamaktadır:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirmeler hem kağıt formunda hem de AG4C Mobil Uygulaması aracılığıyla 

toplanabilir. 

 

Ekler bölümünde AG4C Oyun Ekipmanları 

Listesini inceleyebilirsiniz 

 

AG4C Ölçme Araçları’nı 

inceleyebilirsiniz 

EĞİTİCİLER GENÇ BİREYLER  

▪ Ön Eğitim 
Eğitim Sonrası  

▪ İyi – oluş 
Yeterlilik 
Gelişimi  
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Ek 1. Zorluk seviyesi ve yeterlilik derecesine göre 
dağıtılmış olarak AG4C’nin 18 aktif oyunu  

 
 

Seviye Oyun 
Yeterlilik düzeyi (1 -  5 yıldız) 

Öz-

farkındalık 
Öz- Yönetim 

Sorumlu 

Karar Verme 
İlişki 

Becerileri 
Sosyal 

Farkındalık 

1 

Branda 

Alabora      

Nehrin 

Üzerinde      

Top 

Saçmaca      

Takım 

Mücadeleleri      

Üstesinden 

Gel      

Oluk Topu      

2 

4-Yönlü 

Voleybol      

Bataklık 

Geçmece      

Köşe Topu      
Yuvadan 

Çalmak      

Örümcek 

Ağı      

Sızdıran 

Kova      

3 

Kurtarma 

Mücadelesi      

İstila      
Hanoi Kulesi      

Sığınak 

İnşası      

Oyunlar 

tasarımı      

Kaçış Rotası      
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Ek 2. AG4C Oyun Ekipman Listesi 
 
  

Jimnastik Kasa Kutuları (Farklı 
yüksekliklerde x 3) 

Renkli Önlükler (3 Renk x 6) 

Jimnastik Bankları (x 6) Koniler (Farklı Renkler x 100) 

8 x 1.5m Uzunluğunda Oluk Geniş Kova (x3) 
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  Delikli Orta Boy Kova (x3) Farklı 

uzunluklarda 25 delik  
Mont Askısı (x 2) 

1.5m ye kadar uzunlukları olan 
Halatlar (x16) 

Koli Bandı (x 1 makara) 

Branda (Genişlik 3 x 3m) (x 4) Plaj Topu (x 2)  
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Su Şişeleri (Standart 
Büyüklük x 2) 

Göz Bağı (x 10) 

Yuvarlama Direkleri / Köşe 
Bayrakları (x 4) 

Badminton/Volleyball Ağları 
(x 4) 

Çeşitli Boyutlarda Halkalar (x 
15) 

Basketball/Netball Potaları 
(x 2) 

ya da 
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    Badminton/Volleyball 
Ağları (x 8) Diskler x 6 (ya da 

Benzerleri) 

Renkli Uyarılar (x 10) Tennis Topları (x 16) 

Golf Topları (x 10) Netbol (x 5) 
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Ek 3. AGAC Ölçme Araçları 

Araç Amaç Hedef Ne Zaman Nasıl 

WEMWBS 

Genç bireylerin sosyal 

ve duygusal 

yeterliliklerini 

değerlendirmek 

 

Genç 

bireyler 

Programın 

uygulamasından 

önce ve sonra 

Bireysel 

Nicel veri anketi 

Öz- Yönetim, İlişki 

Becerileri ve Sorumlu 

Karar Verme 

konularında nicel veri 

sağlar, hedef 

yeterlilikleri anlama 

ve geliştirme için 

katılımı ve aktif 

yansıtmayı ve 

cesaretlendirmek 

Genç 

bireyler 

Programın 

uygulamasından 

sonra 

Eğiticiler 

tarafından 

Oyun gözlem 

çizelgesi 

Katılımcıların oyun 

sırasındaki 

etkileşimini, 

mücadelelerini, 

Genç 

bireyler 

Her oyundan 

sonra 

Eğiticiler 

tarafından 

Futbol Topu (x 5) Basketbol Topu (x 5) 

https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/students/pdf/Wellbeing-resources/well-being-scale-wemwbs.pdf
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motivasyonlarını ve 

buldukları çözümleri 

kaydetmek 

Bildirimler / vaka 

çalışmaları 

Programın güçlü ve 

zayıf yanlarına ve 

programın etkilerine 

yönelik algıyı 

kaydetmek. 

Genç 

bireyler 

Programın 

uygulamasından 

sonra 

Bireysel 

Eğitim sonrası 
eğitici anketi 

Eğitimin etkililiğini ve 

eğiticileri oyun 

sunumuna ne kadar 

hazırladığını ölçmek 

Eğiticiler 
After training of 

educators 
Bireysel 

Uygulama sonrası 
eğitici anketi 

Program 

materyallerinin ve 

kaynakların etkililiği 

hakkında geri bildirim 

ve veri toplamak. 

Programa genç 

bireylerin nasıl yanıt 

verdiğine dair algıyı 

kaydetmek. 

Eğiticiler 

Programın 

uygulamasından 

sonra 

Bireysel 

Bildirimler / vaka 
çalışmaları 

Programın güçlü ve 

zayıf yanlarına ve 

etkililiğine dair algıyı 

kaydetmek. 

Eğiticiler 

Programın 

uygulamasından 

sonra 

Bireysel 

Genç bireylerin 
sosyal ve duygusal 

yeterliliklerini 
puanlama 

Öğrencilerin her 

oyundan sonraki 

sosyal ve duygusal 

yeterliliklerinden her 

birinin nasıl geliştiğini 

değerlendirmek. 

Eğiticiler 

Her oyun 

uygulamasından/ 

her seviyeden 

sonra 

Bireysel 
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