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1. Giriş   
 

GO UP projesinin amacı, öğretmenleri, eğitimcileri ve danışmanları tiyatro teknikleriyle dayanıklılık ve 

kültürlerarası yetkinlikleri artırmak için özel olarak tasarlanmış yenilikçi yöntemler ve araçlar ile 

destekleyerek; mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin yetişkin eğitimine katılımını artırmaktır.   

Bu nedenle 6 ortaktan oluşan bir konsorsiyum, projede aşağıdaki yöntemlerin oluşturulmasına 

öncülük ettiler: 

 GO UP Online Dijital Veritabanı (EÇ.1): kültürlerarası ve kapsayıcı tiyatroda yenilikçi uygulamaların, 

projelerin, politikaların, metodolojilerin, pedagojik yaklaşımların, kaynakların ve araçların kapsamlı 

bir derlemesi; 

 Kültürlerarası yetkinlikleri öğretmek ve mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin kültürel 

entegrasyonunu desteklemek için tiyatro tekniklerinin kullanımı ile ilgili öğrenme çıktılarının 

tanınmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak için ECVET Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro 

Eğitim Programı (EÇ.2); 

 Korunmasız grupları desteklemek için tiyatro tekniklerinin kullanılması konusunda yeni yaklaşımlar 

ve yenilikçi metodolojiler hakkında derin bilgi içeren Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro Üzerine GO 

UP Pedagojik El Kitabı (EÇ.3); 

 Mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin tiyatro teknikleri yoluyla dayanıklılık oluşturmalarına ve 

kültürler arası yetkinlikleri artırmalarına yardımcı olmak için yenilikçi tiyatro yönteminin doğrudan 

uygulanması için kullanışlı bir pratik bilgi kaynağı olarak Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro için GO 

UP Araç Kutusu (EÇ.4). 

 

GO UP, her bir ülkede pilot denemelere katılan mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler kadar eğitim 

kursuna katılan Yetişkin eğitimi öğretmenleri, eğitmenleri ve danışmanları - ortaklar ve işbirlikçilerden 

oluşan personel - üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.  
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Proje, 5 Avrupa ülkesinden altı ortaktan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTAK ÜLKE KURUM 

O1 PT SOLIM   Solidariedade Imigrante 

O2 ES INFODEF Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación 

S.L 

O3 TU PERA Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi  

O4 ES LBP Asociacion La Bien Paga’ Espacio Escénico 

O5 GR IASIS IASIS 

O6 IR INQS Innoquality Sistem 
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IO4'ün amacı, tiyatro teknikleriyle kültürlerarası yetkinlikleri ve dayanıklılığı artırmak amacıyla 
göçmenlerle çalışan danışmanlara ve eğitmenlere yardımcı olacak araçlar ve egzersizler 
sağlamaktır. 
 
Bu ürün GO UP 'Eğitim Kombinasyonu'nun bir parçasıdır ve aynı zamanda proje çıktılarının IO2-

Müfredatı ve IO3-El Kitabından (teorik temel) oluşan pratik yaklaşımı temsil eder.are t 

 

Araç Kutusunun temel Üniteleri şunlardır: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç Kutusunun Amaçları 

Ü
n

it
e

le
r

Ünite 1: Tiyatro teknikleri ile 
mülteci ve sığınmacıların 
dayanıklılığını sağlamak ve 
kültürlerarası yetkinliklerini 
arttırmak için bir program 
oluşturulması .

Ünite 2: Mülteci ve 
sığınmacıların dayanıklılığını 
sağlamak.

Ünite 3: Tiyatro ile 
kültürlerarası yetkinliklerini 
arttırmak. 

Ünite 4.1: Sosyal ve kişisel 
becerileri n geliştirilmesi 

Ünite 4.2: Ezilenlerin Tiyatrosu 
teknikleri.

Li
d

e
r 

K
u

ru
m

la
r O.1. INFODEF and INQS

O.2. IASIS

O.3. LBP/PERA/SOLIM

O.4.1. LBP/PERA/SOLIM

O.4.2. LBP/PERA/SOLIM
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Eğitimciler için Öneriler  

 
Lütfen birlikte çalıştığımız nüfusun gerçekten savunmasız olduğunu unutmayın. Biliyorum, bazı 
egzersizler ve aktiviteler travmatik düşünceleri artırabilir, sonuç olarak katılımcıların ruh halinde 
bir değişime neden olabilir. 
Aşağıda, her türlü yanlış anlama veya istenmeyen reaksiyonu önlemek için aşağıdaki tüm 
etkinliklere veya araçlara uygulanabilecek bazı öneriler bulabilirsiniz: 
 

- Daha "ağır" bir karakterden kurtulma olarak kabul edilen faaliyetlerden sonra enerji 
verenler veya topraklama faaliyetleri. Bunları eğitimin başlangıcında buz kırıcı aktiviteleri 
olarak veya bir aktivitenin bitiminden sonra, hissettikleri tüm olumsuzlukları "ortadan 
kaldırmak" için kullanabilirler. Dikkate alabileceğiniz bazı rahatlama etkinlikleri bu 
bağlantıda bulunabilir: https://www.outofstress.com/things-stress-relief/  

- Katılımcılar arasında ekip çalışmasını ve işbirliğini teşvik etmek için, ekip oluşturma, ağ 
oluşturma veya buz kırma faaliyetleri hakkında size bazı fikirler sağlayan aşağıdaki 
bağlantıyı kullanabilirsiniz:https://www.eventmanagerblog.com/70-ideas-to-help-event-
networking  

-  Düşüncelerini veya duygularını ifade etmede rahat hissediyorlarsa, katılımcılarınıza her 
zaman danışın! Onlara iyi mi hissettiklerini veya bir şeylerin kendilerini rahatsız mı 
hissettirdiğini ve rahatlamak için biraz zamana ihtiyacları olup olmadığını sorun. 

- Adım adım prosedürü açık bir şekilde tanımlayın ve etkinliğin sonunda katılımcıların 
etkinliklerin içeriğini doğru bir şekilde anladıklarından emin olmak için her zaman 
yansıtıcı sorular sorun.  

- Yansıtıcı soruların, Ünitelerin her birinin müfredatında belirtilen hedeflerle bağlantılı 
olduğundan emin olun. 

-  Teorik uygulamadan pratik yaklaşıma daha rahat geçebilmek için faaliyetlerin teorik 
çerçevesini de sağladığınızdan emin olun.I 

- Katılımcıları kendi bakış açılarını ve kişisel deneyimlerini paylaşmaya teşvik ederek dahil 
edin. Önceden konularla ilgili deneyimlerini öğrenip, egzersiz boyunca deneyimli 
olanların uzmanlıklarına danışarak konuyla daha fazla aşina olanları dahil etmelniz 
önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.outofstress.com/things-stress-relief/
https://www.eventmanagerblog.com/70-ideas-to-help-event-networking
https://www.eventmanagerblog.com/70-ideas-to-help-event-networking
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Ünite 1: 

“Tiyatro teknikleri ile mülteci ve sığınmacıların dayanıklılıklarını sağlamak    

ve kültürlerarası yetkinliklerini arttırmak için bir program oluşturulması." 
 

 

Araç#1 

 “Toplum Koruma Projesi için Tohumdan 

Başarıya Araç Kiti” 

 

Nedir?  

Bu kaynak, "Toplum Koruma Projesi için Tohumdan Başarıya Araç Kiti" başlığına sahiptir. 

Toplum koruma projelerine dahil olan insanlar için, birçoğu dayanıklılık oluşturmak ve 

mültecilerin ve sığınmacıların kültürlerarası yeterliliklerini tiyatro teknikleri yoluyla geliştirmek 

için bir program oluşturmak isteyenlere kolayca aktarılabilmek üzere tasarlanmış bir dizi yararlı 

bilgi sağlayan bir araç kitidir. 

Bu kaynak, öğrencilere aşağıdaki ilgili bölümler için en iyi uygulamaları sağlayacaktır (toplam 

6); etkili toplantıları kolaylaştırmak, grup olarak etkili çalışmak için temel teknikler, bir gruptaki 

çatışmayı yönetmek; toplantılar ve etkinlikler düzenlemek; grup planlaması; olayları ve grup 

ilerlemesini gözden geçirmek. 

Süre: 60 dakika  

İlgili bölüm başına 20 dakika okuma 

Seçilen konunun eşle 10 dakika tartışılması 

4 kişilik bir grupta seçilen konunun 10 dakika tartışması 

Bir sınıf grubu olarak seçilen konunun 20 dakika tartışılması 

 

Materyaller: 

Beyaz tahta  

Tahta kalemleri  

 

Prosedür:  

Adım 1: Öğrencilere okumaları için ilgili bölümün bir kopyasını verin örn. Etkili toplantıların 

kolaylaştırılması. (20 dakika) 

Adım 2: Her öğrenciye bir tartışma partneri atayın. 

Adım 3: Öğrenciler okurken, beyaz tahtaya bölümün önemli konularını yazın. 

Adım 4: Öğrenciler okumayı bitirdiğinde, okuma hakkındaki genel görüşlerini, beyaz tahtadaki 

konuları ve okumada verilen önerilerin kendi kuruluşlarında eşleri ile birlikte kullanılmak üzere 

nasıl uyarlanması gerektiğini sormalarını isteyin. (10 dakika). 

Adım 5: Bir grup oluşturmak için 2 adet çifti bir araya getirin ve onlardan kendi tartışmalarına 

genel bir bakış paylaşmalarını isteyin, örneğin tartışıyorduk.  

Adım 6: Grup başına 1 kişiden grup adına bazı notlar vermesini isteyin. 

Adım 7: Her grubu, grup tartışmalarıyla ilgili notlarını okumaya davet ederek bir sınıf tartışması 

açın. (20 dakika) 
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Adım 8: Beyaz tahtanıza görsel bir rehber olarak ortaya çıkan anahtar fikirleri yazın. Öğrencileri 

kayıt almaları için not almaya veya beyaz tahtanın bir fotoğrafını çekmeye teşvik edin. 

Adım 9: Öğrencilere son bir aktarımları olup olmadığını sorun ve dersi bitirin.  

 

Öğrenme çıktıları: Öğrenci, mülteciler ve sığınmacıların dayanıklılıklarını sağlamak ve 

kültürlerarası yetkinlikleri geliştirmek için bir program oluşturmanın temel öğelerini anlar ve 

uygulayabilir: Etkili bir toplantıyı kolaylaştırmak, bir grup olarak etkili bir şekilde çalışmak için 

temel teknikler, bir gruptaki çatışmayı yönetmek; toplantılar ve etkinlikler düzenlemek; grup 

planlaması; olayları ve grup ilerlemesini gözden geçirme. Öğrenci, çeşitli ilgili etkinlikleri anlar 

ve kullanabilir. 

 

Sınırlamalar:  Yönetenlere her sınıf modülü için sadece 1 bölüm seçmeleri ya da öğrencilerin 

ezici olma riskini göze almaları tavsiye edilir. Bazı öğrenciler şimdiye kadar iş deneyimlerine 

bağlı olarak bu konularda kapsamlı deneyime sahip olabilirler. Önceden konularla ilgili 

deneyimlerini bir yana bırakmaları ve egzersiz boyunca uzmanlıklarına danışarak konuyla daha 

fazla aşina olanları kabul etmeleri önerilir. Daha sessiz, daha az etkileşimli sınıf grupları 

durumunda, yedekteki başka bir kısa egzersiz yapılması tavsiye edilir. 

 

Kaynaklar / Kaynaklar:  

https://www.doc.govt.nz/globalassets/documents/getting-involved/in-your-

community/community-conservation-guidelines/seed-to-success-toolkit.pdf 
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Araç #2 

“ Entelektüel Yeterlilikler ” 

 

 

Nedir?  Kültürlerarası yeterliliğin ne olduğunu tartışmaya yardımcı olmak için iki yazılı metin.  

 

Metin 1 – "Kültürlerarası yetkinlik nedir? Sabine Kinnon, kültürlerarası yetkinliği oluşturan 

bilgi, beceri ve tutumların dökümü de dahil olmak üzere kültürlerarası yetkinliğin kurucu 

unsurlarının referans bilgilerini ve diyagramlarını içerir. 

 

Metin  2-  Farklı Medyada Faaliyetleri Kullanarak Kültürlerarası Yetkinlikler Geliştirme "Iuliana 

Marchis, Liliana Ciascai, Joaquim Saial.  Bu metin ve etkinlikler bölümünde listelenen 

aktivitelerden ikisi insanların kültürel farklılıklara tepkilerini açıklayan bir çerçeve olarak 

kültürlerarası duyarlılığın gelişim modelinde öğrenenlere yön verecektir. Bilişsel psikoloji ve 

yapılandırmacılık kavramlarını kullanarak kültürel farklılığa karşı artan hassasiyetin altı 

aşamasını belirler. İlk üç aşama etnosentriktir, yani kişinin kendi kültürünün bir şekilde 

gerçekliğin merkezinde olduğu görülür; ikinci üç aşama etno-görecelidir, yani kişinin kendi 

kültürünü diğer kültürler bağlamında deneyimlemesidir.  

 

Süre: 60 dakika  

 

Materyaller: 

Fotokopi makinası   

Fotokopiler  

Beyaz tahta  

Beyaz tahta kalemleri  

 

Prosedür:  

Adım 1:  "Kültürlerarası yetkinlik nedir?" Ve "Hiç çatışmanın kültürlerarası yetersizlikten 

kaynaklandığı bir durum yaşadınız mı?" (10 dakika) 

 Adım 2:  İki okuma metnini dağıtın "Kültürlerarası yeterlilik nedir? Sabine Kinnon ve “Farklı 

Medyalarla Faaliyetleri Kullanarak Kültürlerarası Yetkinlikler Geliştirmek” Iuliana Marchis,  

Liliana Ciascai ve Joaquim Saial tarafından yazılmıştır. 

Adım 3:  Öğrencilere metinleri okumaları talimatını verin. (15 dakika) 

Adım 4:  Öğrenciler her iki metni de okuduktan sonra 4'lü gruplar halinde yerleştirirler. 

Adım 5: Öğrencilere, kültürlerarası yanlış anlaşılmaya neden olabilecek bir paragrafın 2 

senaryosunu oluşturmak için birlikte çalışmaları gerektiğini açıklayın. (15 dakika) 

Adım 6:  Senaryolar tamamlandıktan sonra öğretmen bunları toplar ve farklı gruplara dağıtır. 

Adım 7:  Metinleri kullanmak en iyi uygulama için bir referansken, öğrencilerden senaryoları 

tartışmasını ve çözüm sunmasını isteyin. (10 dakika) 

Adım 8:  Öğrenciler daha sonra her senaryo ve çözümün sonunda öğrenciler tarafından hem 

senaryoyu hem de çözümü sınıf grubuyla kısa bir süre paylaşacaklardır. (10 dakika) 

Adım 9:  Öğrencilerden, kültürlerarası yeterlilik anlayışlarının sınıf boyunca nasıl değiştiği 

konusunda 4 kişilik yeni bir grupta düşünmelerini isteyin. (5 dakika) 
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Öğrenme Çıktıları: 

Kültürlerarası yetkinliği kolaylaştıran bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlayıp tartışabilir ve 

bunları kültürlerarası çatışmanın olabileceği bir senaryoya uygulayabilir. Öğrenci, kültürler 

arası duyarlılığın gelişimsel modelini, insanların kültürel farklılıklara tepkilerini açıklamak için 

bir çerçeve olarak tanımlayabilir ve tartışabilir. Öğrenci, kültürel farklılığa duyarlılığın 

artmasının altı aşamasını belirleyebilir ve bunları kültürlerarası çatışmanın olduğu bir 

senaryoya uygulayabilir. Öğrenci, her iki metnin de sağladığı çerçeveyle kendi görüşlerini, 

kültürlerarası yetkinlik deneyimlerini diğerleriyle tartışabilir. 

 

Sınırlamalar:  Eğitmenler, öğrencileri kültürlerarası çatışmanın potansiyel senaryolarını 

saygılı bir şekilde keşfetmeye teşvik etmeye dikkat etmelidir. Bazı öğrenciler kültürlerarası 

çatışma senaryosu oluşturmakta zorlanabilirler, bu durumda egzersizin momentumunu 

korumaya ilgi duyacak birini önermek yerinde olur. 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/D

efinition_of_Intercultural_competence.pdf 

http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf 

https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf
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Araç #3 
 “Öğrenme günlüğü” 
 

 
Nedir?  
Öğrenme günlüğü  
 
Süre: 30 dakika  
 
Materyaller: Not defteri ve kalem  
 
Prosedür:  
Adım 1: Her dersten sonra, her eğitmen ve öğrenci sınıfta kendilerini rahat buldukları bir yer 
bulmaya davet edilecektir. 
 
Adım 2: Eğitmenlerden ve öğrencilerden bir not defteri bir kalem almaları istenecektir, 
çünkü süreci takip etmek bu şekilde daha kolay olacaktır.  
 
Adım 3: Herkes rahat bir yere yerleştirildikten ve hazır olduktan sonra, yeni aldıkları dersi 
düşünmeleri istenecektir. Vurguları, neyin olumlu olduğunu ve neyin farklı olması 
gerektiğini düşünmek zorunda kalacaklardır. 
 
Adım 4: Gruba bu sorular hakkında 5 dakikalık bir öz-yansıtma süresi verilecektir. Sessiz ve 
saygılı bir atmosfer olmalıdır. 
 
Adım 5: Bu beş dakikalık öz-yansıtma süresi verildikten sonra ve sessiz atmosferi terk 
etmeden, grup önemli olayları, neyin olumlu olduğunu ve neyin farklı olması gerektiğini 
yazmalıdır. Bu işlem 10 dakikadan fazla sürmemelidir. 
 
Adım 6: Etkinliği bitirmek için öğrencilerden, vurgulamalar, olumlu ve iyileştirilmesi gereken 
deneyimler hakkında bir anlaşmaya varmak için notlarını paylaşmaları istenecektir. 
 
Anlaşma sağlandığında, herkes karar notlarını yazmalıdır. Anlaşma mümkün olmazsa tüm 
seçenekler yazılmalıdır.  
 
Öğrenme Çıktıları  
- Dersin ana noktalarını özetleme. 
- Öne çıkanları, neyin olumlu olduğunu ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini belirlemek. 
- Paylaşabilmek. 
- Değerlendirme yapabilmek. 
 

 
Sınırlamalar:  

Öğrenme günlüğü, iyileştirme için bir araç olmalıdır. Grup, bu bilgileri üçüncü bir kişiyle 

paylaşmak istemedikleri bir şey olarak anlayarak uygunsuz bilgileri ifşa etmek için bir araç 

olarak kullanmaktan vazgeçmelidir. 

Gruba, süreçlerine bir göz atmak istediklerinde önemli olacağı için sadece cümleler değil, 

tam cümleler yazmaları tavsiye edilmelidir. 
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Kaynaklar/Referanslar:  

https://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-el-

propio-aprendizaje/ 

https://www.ocnlondon.org.uk/news/comment/how-to-produce-a-reflective-learning-diary 

 https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=3a3195fe-1cd6-46ef-91ad-d6e947099c46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-el-propio-aprendizaje/
https://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-el-propio-aprendizaje/
https://www.ocnlondon.org.uk/news/comment/how-to-produce-a-reflective-learning-diary
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=3a3195fe-1cd6-46ef-91ad-d6e947099c46
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Araç#4 

 “Eğitim Sözleşmesi” 

 
Nedir? 
Eğitim Sözleşmesi: 
Öğretmen ve öğrenci arasında, özerk çalışma önerisi yoluyla, öğretmenin gözetiminde 
ve belirli bir süre boyunca bir miktar öğrenmenin başarılması için bir sözleşme 
yapılmıştır. Çıraklık sözleşmesinde resmi bir anlaşma, karşılıklı değerlendirme ilişkisi, 
kişisel bir ima ve yürütmenin bir zaman çerçevesi esastır. 
 
Süre:  30 dakika 
 
Materyaller: 
Bir Eğitim Sözleşmesi Protokolü (örneğin aşağıdaki tablodaki gibi), öğrencinin bireysel 
ilgisi için ayrılan yeterli alan ve süre, kalem. 

Öğrencinin adı, soyadı 
............................................................................................................. 
Öğretmenin adı/soyadı 
............................................................................................................. 
Başlangıç tarihi...............................Öngörülen bitiş tarihi ...................................... 
Öğrenme Merkezinin Belirlenmesi.......................................................................... 

 

1. Yeterlilik 
hedefleri: 
Ne 
öğrenecek-
siniz? 

 
2. Eğitim   

stratejileri: 
Nasıl 

öğreneceksi-
niz?  

 
3. Materyal 
kaynakları: 
Bununla ne 

öğreneceksi-
niz? 

 
4. Öz-

değerlendirm
e için kanıt: 

Öğrendiğini- 
zi nasıl 

bileceksiniz? 

 
5. 

Değerlendirme 
kriteri: Öğrenilen 

dersleri nasıl 
gösterecek-siniz? 

 

6. Öğrenme programı ve eğitim oturumları: 

Öğretmenin imzası  Öğrencinin imzası   
   

Prosedür: 
Öğrenmenin bireyselleştirilmesini kolaylaştıran bir tekniktir. Öğretmen ile öğrenci 
beklentilerini detaylandıran resmi bir yazılı sözleşme yapar: ne öğrenecekleri, 
öğrenmenin nasıl izleneceği, belirlenen süre ve öğrenmenin nasıl tamamlandığına karar 
vermek için kullanılacak değerlendirme kriterleri. 
 
Bir eğitim sözleşmesi genellikle aşağıdaki unsurları içerir: 

-  Öğrencilerin ödev ya görevlerini yaparken gerçekleştirmeleri gereken 

yeterlilikler açısından öğrenme hedefleri; 

- Öğrencinin amaçlara ulaşmak için uygulaması gereken öğrenme stratejileri; 

- Kullanılacak kaynaklar veya araçlar; 

- Öz-değerlendirme referansları, ipuçları, işaretler, testler, böylece öğrenci 

formüle edilmiş hedeflerle ilgili olarak elde ettiği öğrenmeyi kalıcı olarak 

görecektir; 

- Öğrenci tarafından sunulan öğrenme kanıtlarını doğrulamak için değerlendirme 

kriterleri; 

- Kararlaştırılan zaman veya zaman sınırları olan görevlerin çizelgesi. 
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Eğitim sözleşmesi sıklıkla, öğrenme sürecinin kanıtı ve geliştirilen öğrenme için bir 
değerlendirme kaynağı olarak portfolyonun geliştirilmesini içerir. Shulman'a (1999: 35) 
göre öğrenci portfolyosu veya öğrenme portfolyosu, hazırlık ve özel dersler alan ve 
sadece yansıtıcı yazma, müzakere ve konuşma alanlarında tam anlamıyla gerçekleşen 
öğrencinin çalışma örnekleri biçiminde bir dizi performansın (dikkatle seçilmiş) 
yapılandırılmış belgesel tarihidir. 
 
Eğitim stratejileri ve öğretmenin görevleri 
Öğretmen yöneticinin rolü önemlidir. Öğrenci ile birlikte: 
- Açıkça detaylandırılan belirli hedefleri tanımlar. 
- Bir dizi öğrenme görevi belirler. 
- Özel ders oturumları veya öğrenme sürecini denetler. 
- Değerlendirme kriterlerini açıklar.  
- Öğrenme sözleşmesinin maddelerini öğrenci ile görüşür ve kabul eder. 
 
Değerlendirme  
Özel ders saatlerinde takip ve denetim oturumlarında belirlenen geribildirimlerle sürekli 
değerlendirme. 
- Öğrenim tarzı, benimsenen stratejiler, kullanılan kaynaklar ve olası iyileştirmelerle ilgili 
her bir görevden sonra normal olarak öğrencinin kendini değerlendirmesi. 
- Hem sürecin hem de hedeflerin başarılmasının nihai bir değerlendirmesi. 
- Bu değerlendirmenin tamamlanması portfolyo yardımı ile yapılabilir. 
 
Öğrenme çıktıları: 
Bilgi, yansıtma, öz kontrol, öz düzenleme ve öz değerlendirme yapımında stratejilerin 
uygulanması. 
- Öğrenmenin organizasyonu ve planlanması. 
- Öz-motivasyon ve işte süreklilik. 
- Girişimcilik. 
- Organizasyon ve iş planlaması. 
- BİT kullanımı. 
- Muhataplara güven: öğretmenler vb. . 
- Sosyal beceriler. 
- Öğretmenlerle müzakere. 
- Başarı ve hata yönetimi. 
- Mesleki sorumluluk. 
- Karar verme. 
- Titizlik ve temel. 
- Kendi eğitim projenizdeki sorumluluk. 
- Özgüven. 
 

Sınırlamalar: (Bir eğitimcinin faaliyetlerin uygulanması sırasında karşılaşacağı 

sınırlamalara ilişkin öneriler. (Maks. 200 kelime) 

Belli bir düzeyde özerk öğrenci öğrenmesi gereklidir: bilişsel ve üstbilişsel stratejiler ve 

belirli bir kişisel motivasyon. 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://personales.unican.es/salvadol/programas/contrato_aprendizaje.pdf 
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Aktivite #1 

“Hayali bir diyalog” 

 

 

Ne?  

Bu, öğrencilerin başka bir kültürden insanlar arasında resim üzerinden hayali bir diyalog 

oluşturdukları bir grup çalışmasıdır. 

Süre: 

50 dakika 

 

Materyaller: 

Öğrencilerinkinden farklı bir kültürden 2-4 kişi içeren seçilmiş resimler. 

Dijital formatta resimler. 

Renkli baskılı beyaz konuşma balonları içeren resimler. (Resimdeki kişi başına 1 kopya, örneğin. 

4 erkek çalışıyor = 4 basılı kopya) 

4 İnce uçlu siyah beyaz yazı tahtası kalemleri. 

Bir projektör. 

 

Prosedür:  

Adım 1: Her öğrenciye 1 adet resimli kağıt dağıtın.  

Adım 2: Tüm bireylerden kendi görüntülerini incelemelerini isteyin. 

Adım 3: Aşağıdaki soruları beyaz tahtaya yazın 

1) Resimdeki insanlar kimler? 

2) Nereden geliyorlar? 

3) Görüntü çekilmeden önce ne oluyordu? 

4) Resimde neler oluyor? 

5) Resimden sonra ne olacak? 

 

Adım 4: Tüm bireysel öğrencilerden cevaplarını bir kağıda yazmasını isteyin. 

Adım 5: Şimdi öğrencileri aynı resme sahip olanlarla takımlar halinde gruplandırın. Grup başına 

düşen öğrenci sayısı, görüntülerdeki kişi sayısına eşit olmalıdır. Her gruba, fotoğrafın 1 yaslanmış 

versiyonunu ve diyalog yazmak için siyah ince uçlu beyaz tahta kalemi sağlayın.  

Adım 6: Her ekipten, fotoğrafı çekmeden önce ve sonra ekip üyelerinin fikirlerini bir araya 

getirerek neler olduğu hakkında bir senaryo hazırlamasını isteyin. 

Adım 7: Her ekip üyesinden fotoğraftaki bir kişiyle özdeşleşmesini isteyin ve ardından 

fotoğraftaki kişiler arasında kısa bir diyalog yazın.  

Adım 8: İlgili görüntüleri yansıtın ve her takımı tartışmalarına kısa bir genel sunuma davet edin 

ve diyaloglarını sınıf grubuna sunun. 
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Adım 9: Sınıf grubunu, her diyalog üzerinde düşünmeye davet edin.  

 

Öğrenme sonuçları: Öğrenciler empati kullanabilir ve başka bir kültüre ait bir kişiyle 

özdeşleşerek başkalarının empatisini gözlemleyebilir ve kendi bakış açılarından kısa bir diyalog 

oluşturabilir. 

 

Sınırlamalar: Eğitmen, sağladıkları görüntülerin çok çeşitli kültürleri tasvir etmesini sağlamalıdır. 

Öğrencilerin kendilerini rahat hissettikleri bir resim seçmelerine izin vermek akıllıca olur. 

Öğrenciler, aktivitenin, aktiviteye zarar verebilecek herhangi bir yabancı düşmanlığı, ırkçılık veya 

dini önyargıyı kışkırtmamasını sağlamak için yakından izlenmelidir. Bu durumda gruplamaları 

yeniden düzenleyin. 

Referanslar: 

Aktivite aşağıdaki kaynaktan adapte edilmiştir; 

Iuliana Marchis, Liliana Ciascai ve Joaquim Saial'dan “Farklı Medyalarla Etkinlikleri Kullanarak 

Kültürlerarası Yetkinlikler Geliştirme” http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

.  

http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf
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Activite #2 

“Değerler nelerdir?” 

 

Ne? "Değerler nelerdir?" Başlıklı bir tartışma sınıfı. 2 kısa videoya odaklanma; "Etik tanımlandı: 

Değerler" ve "Gobblynne" başlıklı kısa bir animasyon Katy Davis tarafından öğrencilerin 

karakterlerin değerlerinin nerede farklı olduğunu aktif olarak keşfettikleri 

Süre:60 dakika  

 

Materyaller: 

1 adet bilgisayar  

1  adet projector 

İnternet erişimi   

 

Video klip 1 

Texas Üniversitesi'nden "Etik tanımı: Değerler"  

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values 

Video klip 2 

Katy Davis’den “Gobblynne” 3:26  

https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-kJ2Zw&feature=dir 

Prosedür: 

Adım 1: Beyaz tahtaya "Değerler nelerdir?" yazın ve fikirlerini not etmek için öğrencileri 4'lü 

gruplar halinde yerleştirin. (10 dakika) 

2. Adım: Öğrencileri, gruplarında oluşturulan fikirleri paylaşmaya ve bunları beyaz tahtaya 

yazmaya davet edin. (5 dakika) 

3. Adım: Öğrencilere Video klip 1 "Etik tanımı: Değerler" (5 dakika) 

4. Adım: Sınıf grubuna, görüşlerinden herhangi birinin değişip değişmediğini veya Video klip 1'i 

izledikten sonra yeni fikirleri olup olmadığını sorun. (10 dakika) 

Adım 5: Şimdi öğrencilere başka bir klip izleyeceklerini söyleyin, Katy Davis'den "Gobblynne" 

başlıklı Video Klip 2’yi izletin. 3 karakterin değerleri açısından nasıl farklı olabileceğini akıllarında 

tutmalarını isteyin. (5 dakika) 

Adım 6: Filmi izledikten sonra, öğrencileri 4'lü yeni bir gruba yerleştirin ve 3 farklı karakterin 

hangi farklı değerlere sahip olduğunu tartışmalarını ve herhangi birinin çatışmaya neden olup 

olmadığını yazmalarını isteyin. (15 dakika) 

Adım 7: Son olarak sınıftan tartışmaları üzerinde düşünmelerini ve belirledikleri çatışmaya 

neden olan sorunlara çözüm önermelerini isteyin. (10 dakika) 

 

Öğrenme çıktıları   

Öğrenciler değerlerin hangileri olduğunu açıklayabilir. Öğrenciler empati kullanarak bir grubun 

değerlerini belirleyebilir ve değer temelli çatışmaların nerede meydana gelebileceğini belirlemek 

için onları karşılaştırabilir. Öğrenciler iki değer sistemi arasındaki ortak noktanın nasıl 

tanımlanabileceğini önermek için bir grup senaryosunda çalışabilirler. 

 

 

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values
https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-kJ2Zw&feature=dir
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Sınırlamalar:  

Eğitmenler, tartışılan konunun karmaşıklığı göz önüne alındığında, ders boyunca zaman 

işleyişinin farkında olmalıdır. Konunun, şüphesiz kendi değerlerine atıfta bulunacakları için 

"Hangi değerler" olduğunu tartıştıkça, öğrenciler arasındaki sözlü çatışma kışkırtılabilir. 

Öğrencilerin açıkça yabancı düşmanlığı, ırkçılık veya dinsel olarak önyargılı herhangi bir konuşma 

biçimine girmemelerini sağlamak için sınıf grubunu izleyin ve dolaşın. Malzeme listesindeki tüm 

teknolojik unsurların dersten önce tam olarak çalıştığından emin olun. 

Kaynaklar/Referanslar:  

Iuliana Marchis, Liliana Ciascai ve Joaquim Saial'dan “Farklı Medyalarla Etkinlikleri Kullanarak 

Kültürlerarası Yetkinlikler Geliştirme” den uyarlanan aktivite 

http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf 

Texas Üniversitesi'nden "Etik tanımı: Değerler"  

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values 

“Katy Davis’den “Gobblynne” 3:26  

https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-kJ2Zw&feature=dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values
https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-kJ2Zw&feature=dir
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Aktivite #3 
“ANA Y YAIZA” 

 

Ne?  
ANA Y YAIZA: Etkinliğin amacı, farklı kültürlerden insanlara verdiğimiz rollerin 
karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır. 
 
Süre: 
30 dakika  
 
Materyaller: 
1 adet top  
 
Prosedür: (Faaliyetin ayrıntılı olarak uygulanması, adım adım açıklama) -2 ila 5 sayfa. 
 
Adım 1: Katılımcılar bir daire oluşturacak ve istedikleri yönlerde topu bir diğerine 
geçireceklerdir. 
 
Adım 2: Topu her alan kişi, hayali bir karakterin yaşamıyla ilgili bir şey söylemelidir, öyle 
ki toplu olarak bir tür biyografi oluşturulacaktır.  
 
Adım 3: Tam dinamik, iki hikaye yaratmaktır. Ülkemiz’den Ana ve Faslı göçmen Yaiza.  
Öğretmen şöyle başlar: "Bir zamanlar Ana. Ana ... adında bir kız vardı." ve topu gruptaki 
bir kişiye geçirir. Yaşamının tüm tarihi yavaş yavaş kolektif olarak işlenir: Onun 
koşullanması, arzuları ve özlemleri, elde ettiği şey ve son olarak ölme şekli. Sonra aynı 
şey Yaiza için de yapılır.  
 
Değerlendirme  
Grup hikayeleri oluşturulduktan sonra karşılaştırılırlar. Her karakter için isteklerin, 
koşulların, sonuçların vs. ilişkilendirilmesinin altında yatan önyargıları veya stereotipleri 
görmeye çalışırlar. Toplu anlatım üretilirken, bir sonraki analizi kolaylaştırmak için 
birisinin önemli unsurları tahtaya kaydedmesi uygundur. 
 
 

Kaynaklar/Referanslar:  

http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-

content/uploads/2017/04/M%C3%A1ster_Teatro-

Aplicado_Evaluaci%C3%B3n_reflexi%C3%B3n_en-_actividades-esc%C3%A9nicas.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-content/uploads/2017/04/M%C3%A1ster_Teatro-Aplicado_Evaluaci%C3%B3n_reflexi%C3%B3n_en-_actividades-esc%C3%A9nicas.pdf
http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-content/uploads/2017/04/M%C3%A1ster_Teatro-Aplicado_Evaluaci%C3%B3n_reflexi%C3%B3n_en-_actividades-esc%C3%A9nicas.pdf
http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-content/uploads/2017/04/M%C3%A1ster_Teatro-Aplicado_Evaluaci%C3%B3n_reflexi%C3%B3n_en-_actividades-esc%C3%A9nicas.pdf
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Aktivite #4 
“Forum tiyatrosu” 

Ne?  
Forum Tiyatrosu, kitle etkileşimini teşvik eden bir grup ahlakı oluşturmak için teatral bir tartışma 
sunan etkileşimli bir tiyatro şeklidir. Zor sorunlara çözüm bulmak için güçlü bir yöntemdir. 
Forum tiyatrosu aslen Brezilyalı Augusto Boal tarafından ezilenlere seslerini duyurma şansı 
vermek amacıyla tasarlanan bir tekniktir. Ana odak, seyircinin sahnede (ve gerçek hayatta) 
gördüklerini değiştirmeye aktif olarak katılmasıdır.  
 
Süre: 
Minimum 2 saat (30 dakika Giriş ve Isınma, 60 dakika Uygulama, 30 dakika Bilgilendirme) 
 
Materyaller: 
Performans sergilenecek geniş alan, günlük yaşamda kullanılan nesneler, oyunculuk 
aksesuarları, kağıt tahtası  
 
Prosedür:  
 
ISINMA AKTİVİTELERİ 
Katılımcıların ruh haline girmelerine, bedenleri ve yüzleri ile rahatlama ve daha rahat olmalarına 
izin vermek. 
 
HAZIRLIK 
Katılımcıları gruplar halinde ayırın ve onlardan, ezilen ve ezen rollerle açıkça ilgili bir durum 
bulmalarını isteyin. Prova yapmak ve tartışmak için yeterli zaman verin çünkü durumun diğerleri 
için olabildiğince açık olması gerekiyor. 
 
UYGULAMA 
Roller: 
- Joker, bu süreci kolaylaştıran eğitmen 
- Ezici (ler) 
- Ezilenler 
- Spektrum-aktörler 
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Katılımcılar / öğrenciler Boal (2008) tarafından önerilen Forum Tiyatrosu'nun dört adımında yer 
almaktadır. Bu dört adım (a) bir senaryo (b) model karşıtı oyun (c) forum ve (d) müdahale 
oyunu geliştirmektir. Aşağıda, Forum Tiyatrosunun dört adımının hepsinde öğrenci katılımı ve 
öğrencinin bunları nasıl kullandığı ve öğrenmeyi geliştirmek için her şeyin Ahlaki Eğitim sınıfında 
nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bir açıklama yer almaktadır. 
 
Adım 1: Bir Senaryo Geliştirmek  
Bu oturumda, gruplara bölünen katılımcılardan, günlük yaşam deneyimlerine dayanarak bir 
senaryo geliştirmeleri istenir. Bu oturumun amacı, katılımcıları kendi deneyimlerine göre bir 
senaryo geliştirmeleri için eğitmektir. 
 
Adım 2: Anti-model  Oyun  
Senaryoyu besteledikten sonra, katılımcılar bunu anti-model oyun olarak gerçekleştirmek 
zorundadır: zulmü tasvir eden ve mağdur edilen bir karakterin zulmün üstesinden gelemediği bir 
eylem. 
 
Adım 3: Forum 
Anti-model oyun tamamlandıktan sonra hemen "Joker" tarafından başka bir oturum yürütülür. 
Joker, sunumda ortaya çıkan sorunları ve yukarıdaki sorunların üstesinden gelmek için önerilen 
olası çözümleri izleyicilerle tartışır. Joker daha sonra seyirciden, oyunda ezilen karakterlerin 
yaşadığı çatışmayı çözmek için uygulanabilecek doğru çözümü veya fikri çözmelerini ister. 
 
Adım 4: Müdahale Oyunu 
Müdahale oturumları sırasında, anti-model oyun ikinci kez sunulur. İzleyici üyeleri, sahnenin 

eylemini (dondurma) durdurduktan sonra "DURDUR" diyerek katılabilirler. Bir izleyici üyesi, bir 

sorunu çözmek için fikirlerini göstermek üzere bir aktörün yerini alabilir. Seyirci yeni bir karakter 

olarak gelebilir ya da bir oyuncu ile yer değiştirebilir ve karakterin bakış açısından bir çözüm 

sunabilir. Bu aşamada, seyirci "spektrum aktörleri" olarak adlandırılan aktörlerin rolüne 

dönüşür. Boal (2006) izleyicilerin toplumun aktif üyeleri olmalarını, toplumdaki mevcut 

çatışmalarla mücadelede işbirliği yapmalarını istemiştir. İzleyiciler, sürecin farklı aşamalarındaki 

performansı gözlemlemeye ve etkileşime girmeye teşvik edildiklerinden "spektrum aktörler" 

olarak adlandırılırlar (Boal, 2006). "Spektrum aktörler", rol, içeri ve dışarı adım atma, tartışma, 

düşünme ve tartışma gibi etkileşimler yoluyla çözümler sunacaklar. Hammond (2012), 

"spektrum aktörleri" nin eylemdeki rolünü "rol değiştirme" olarak adlandırmıştır. Amaç, 

katılımcılara görüşlerini paylaşmaları için güvenli ve desteklenen bir alan sağlamak ve gerçeklik 

için bir provaya katılma fırsatı vermektir (Boal, 2006). 

Herkesin ne olduğunu bildiğinden emin olmak için Joker'in her şeye yardımcı olması önemlidir. 

2-3-4 farklı değişimi keşfettikten sonra Joker forumu sonlandırabilir. 
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BİLGİLENDİRME  

Joker, katılımcıların rollerden çıkmalarına yardımcı olmaya başlar, böylece tüm grup kendileri 

olmaya geri döner (ör. Daha sonra açık bir tartışmayla bazı soruları cevaplamaya başlayabilir: ne 

oldu, hangi durumlar sunuldu, hangi dönüşümler sunuldu, çıkarımlar, onlardan öğrendikleri, 

bunların baskılarla ilgili olup olmadıkları, anahtar öğrenme unsuru nedir vb. .  

 
Öğrenme çıktıları: 
 
 

• Öğrenme ve öğretme süreci ile teatral tekniklerin uygulanması. 

• Mültecilerin ve sığınmacıların becerilerini geliştirmek için teatral teknikler olarak yenilikçi 

pedagojik yöntemlerin teşvik edilmesi. 

• Mültecilerin ve sığınmacıların becerilerini geliştirmek için teatral teknikler olarak yenilikçi 

pedagojik yöntemlerin teşvik edilmesi.  

• Kapsayıcı eğitime ulaşmak için kültürlerarası yetkinliğin geliştirilmesinin oynadığı rolü 

anlamak 

 

Sınırlamalar:  

Jokerin (eğitmen) forum tiyatrosu ve Ezilenlerin Tiyatrosu ile ilgili literatürü okuması önerilir. 

“Sihir” çözümlerinden kaçınılmalıdır: Sihir kullanan müdahaleler gerçek olamayacak kadar iyi 

görünmektedir ve süper insan ya da ideal koşullara dayanmaktadır. Sıklıkla baskı güçlerinin 

olmadığını varsaydığımızda söz konusu olur. Sihir bir çözüm olarak sunulduğunda, Joker'in 

Sihir'i tanımlaması, izleyiciye açıklaması ve alternatif bir müdahale noktası önermesi önemlidir. 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://www.deadearnest.co.uk/forum-theatre 

file:///C:/Users/huawei/Documents/Downloads/FORUMTHEATRETECHNIQUEENHANCINGLEARN

INGINMORALEDUCATIONCLASSROOM.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=ANtkDBd9UNI 

https://ka2sabta.files.wordpress.com/2019/01/guidetoforum-120310174532-phpapp01.pdf 

 

 

 

https://www.deadearnest.co.uk/forum-theatre
file:///C:/Users/huawei/Documents/Downloads/FORUMTHEATRETECHNIQUEENHANCINGLEARNINGINMORALEDUCATIONCLASSROOM.pdf
file:///C:/Users/huawei/Documents/Downloads/FORUMTHEATRETECHNIQUEENHANCINGLEARNINGINMORALEDUCATIONCLASSROOM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ANtkDBd9UNI
https://ka2sabta.files.wordpress.com/2019/01/guidetoforum-120310174532-phpapp01.pdf
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ÜNİTE 2: 

" Mülteci ve sığınmacıların dayanıklılığını arttırmak " 

 

Araç#1 

“Bir dayanıklılık anketi” 

 

Ne? Öğrencilerin dayanıklılığın 8 temel bileşenini tanıyarak ve “Dayanıklılık anketi”ni 

kullanarak kendilerinin ve başkalarının özelliklerini belirleyerek esnekliğin ne olduğunu 

keşfettiği bir sınıf. 

 

Süre: 

60 dakika  

 

Materyaller: 

Dayanıklılık anketinin fotokopileri 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleri 

 

Prosedür:  

Adım 1: “Kişiyi dayanıklı yapan nedir?” Beyaz tahta üzerine yazın. 

Adım 2: Öğrencileri soruyu tartışmak için çiftlere ayırın ve çiftlerin 1 üyesinden not 

almasını isteyin. 

Adım 3: Öğrencilerin düşüncelerini yasadışı hale getirin ve beyaz tahtaya yazın. 

Adım 4: Her öğrenciye “Dayanıklılık Anketi”nin bir kopyasını verin. 

Adım 5: Öğrencilerden 2. ve 3. sayfaları okumasını isteyin. 

Adım 6: Şimdi onlardan metni, notlarının aksine tartışmalarını isteyin. 

Adım 7 : Bazı öğrencileri düşüncelerini sınıf grubuyla paylaşmaya davet edin. 

Adım 8: Öğrencilerden 4-6. Sayfaları okumalarını isteyin. 

Adım 9: Öğrencileri eşleşmelerinde dayanıklılığın 8 temel maddesinden biri için bir 

bölümde ayırın. 

Adım 10: Öğrenenlere, maddelerle ilgili soruları kullanarak eşleri ile görüşmeleri ve tam 

tersini yapmaları için talimat verin. 

Adım 11: Öğrencilere, eşlerine okumanın 4 ila 6. sayfalarına göre bir değerlendirme 

yapmalarını söyleyin. 

Adım 12: Alıştırmayı tartışmak için çiftleri 4'lü gruplar halinde birleştirin. 

Adım 13: Her grubu bazı düşüncelerini paylaşmaya ve bir sınıf tartışması açmaya davet 

edin. 
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Öğrenme sonuçları  

Öğrenci, birisini dayanıklı kıldığını düşündükleri şeyleri ifade edebilir ve dayanıklılık 

konusunu tartışabilir. Öğrenci, esnekliğin 8 temel maddesini ve bunları bir başkasında 

nasıl değerlendireceğini bilir. Öğrenci, başka bir öğrencinin dayanıklılığını temel 

maddelerinden biri açısından değerlendirme konusudur ve değerlendirebilir. Öğrenci, 

dayanıklılığın tüm 8 maddesini tartışabilir. 

Sınırlamalar:  

İdeal olarak, bu Eğitim aracına dahil edilen çift etkinliği, bir eğitim kursuna yayılmış 8 

seriden 1'i olabilir. Bu, öğrenciye temel 8'in tamamını ya da başkalarını değerlendirme 

ve tanımlama fırsatı verecektir. Eğitmenler, kişisel bilgileri paylaşma zorunluluğundan 

kaynaklanan zayıflık duygusu nedeniyle katılmak istemeyen öğrencilerle karşılaşabilir. 

Bu tür bir davranış sergileyen öğrencilere, konuyu anlamak için gerekenden daha 

fazlasını ifşa etmeleri gerekmediği hatırlatılmalıdır. Çiftlerin birbirlerinin dayanıklılığını 

nasıl değerlendirdiklerinden kaynaklanan gerilimi çözmek için değerlendirme sonrası 

dönemde öğrencileri yakından izleyin. 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://www.psionline.com/wp-

content/uploads/TheResilienceQuestionaire_ExampleAssessorReport-6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psionline.com/wp-content/uploads/TheResilienceQuestionaire_ExampleAssessorReport-6.pdf
https://www.psionline.com/wp-content/uploads/TheResilienceQuestionaire_ExampleAssessorReport-6.pdf
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Araç#2 

“Travma nedir?” 

 

Ne?  

“Mülteci nüfusu arasındaki travmayı tanıma ve bunlara müdahale etme” başlıklı travma 

üzerine bir konferans Guglielmo Schinin{ Ruh Sağlığı, Psikososyal Tepki ve 

Kültürlerarası İletişim Bölümü Uluslararası Göç Örgütü (IOM), PowerPoint şeklinde. 

Konferans; 1. Travma nedir? 2. Psikososyal Bir Bakış ve 3. Yanıtlar ve Öneriler’I kapsar. 

 

Süre:  

70 dakika 

 

Materyaller:  

Bir projektör 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleri 

 

Prosedür:  

Adım 1: “Başkalarında travmayı nasıl tanıyabiliriz?” sorusunu yazın ve öğrencileri 

cevaplamaya davet edin. 

Adım 2: Öğrencilerin cevaplarının bir seçimini beyaz tahtaya yazın. 

Adım 3: Şimdi “Başkalarında travma belirtilerini fark edersek nasıl cevap vermeliyiz?” 

sorusunu yazın ve sınıfı Adım 1’den türeyen yanıtları vermeye ve kullanmaya davet edin. 

Adım 4: Şimdi dersi tanıtın ve öğrencilerin daha sonraki bir adımın bir parçasını 

oluşturacak notlar almalarını isteyin. 

Adım 5: Dersi verin. 

Adım 6: Öğrencileri 4'lü gruplar halinde yerleştirin ve notlarını kullanarak ders 

hakkındaki izlenimlerini tartışmalarını isteyin. 

Adım 7: Her grubu, sınıftaki tartışmalarıyla ilgili temel öğeleri ve bilgileri paylaşmaya 

davet edin. 

Adım 8: Sınıfı bir bütün olarak başkalarında travmayı nasıl tanıdıklarına ve başkalarında 

travmaya nasıl tepki verdiklerine dair algılarının nasıl değiştiğini yansıtmaya davet edin. 

 

Öğrenme Çıktıları: Öğrenci travmayı nasıl tanıyacağını tartışabilir. Öğrenci, travmanın 

psiko-sosyal etkilerinin bazı temel unsurlarına aşinadır ve bunları başkalarıyla tartışabilir. 

Öğrenci hem başkalarında travmanın tanınması hem de buna nasıl tepki verileceği 

açısından sahip olabileceği hatalı kavramlar üzerinde düşünebilir. 

 

Sınırlamalar: Eğitmen, içerdiği referansları yeterince araştıramazlarsa, bu dersin tüm 

unsurlarını açıklama yeteneklerinin etkileneceğini görebilir. 

Kaynaklar/Referanslar:  

http://www.resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/files/Prof%20G%20Schinina_IOM_0.pdf 

 

http://www.resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/files/Prof%20G%20Schinina_IOM_0.pdf
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Araç #3 

“Monolog” 

Ne?  

Bu aktivite, olası bir sorunu simgeleyen bir vaka çalışması yoluyla, zor durumlarla nasıl 

başa çıkacaklarını ifade etmek için yararlanıcıların dayanıklılık düzeyleri ve monolog 

teatral tekniği hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan bir aracı birleştirir. Günlük yaşam 

ve onunla başa çıkmak için olası çözümleri içerir. 

Süre: 1 saat  

Materyaller: Basılmış anketler, kalemler, A4 kağıtlar ve katılımcılar arasında rol oynama 

tartışmalarının uygulanması için sandalyeler ve bir masa 

Prosedür:  

Eğitmenler aşağıdaki talimatları kullanmalıdır: 

Adım 1: Katılımcılardan ne kadar dayanıklı olduklarını kontrol etmek için aşağıdaki anketi 

doldurmalarını isteyin: 

Bu, Nicholson McBride Dayanıklılık Anketinin (NMRQ) kısaltılmış bir sürümüdür. Her soru 

için kendinizi 1 ile 5 arasında puanlayın; 1 = kesinlikle katılmıyorum ve 5 = kesinlikle 

katılıyorum anlamına gelmektedir. 

1: Zor bir noktada, bir şeyleri düzeltmek için yapılabileceklere bir kerede karar veririm. ___ 

2. Neyi etkileyemediğim konusunda endişelenmek yerine, etkileyebildiğim oranda  

etkilerim. ___ 

3. Eleştiriyi şahsi olarak algılamam. ___ 

4. Genelde işleri bir bütün içinde tutmayı başarırım. ___ 

5. Bir kriz anında sakinim. ___ 

6. Sorunlara çözüm bulma konusunda iyiyim. ___ 

7. Kendimi endişeli biri olarak tanımlamam. ___ 

8. Çatışmalardan kaçınma eğilimim yok. ___ 

9. Koşulların kurbanı olmak yerine olayları kontrol etmeye çalışırım. ___ 

10. Sezgilerime güvenirim. ___ 

11. Stres seviyemi iyi yönetirim. ___ 

12. Konumumda kendimi güvende ve güvende hissediyorum. ___ 

Adım 2: Şimdi katılımcıların her birinin temel özelliklerini bulmak için puanlarını kontrol 

edin. Aşağıdaki alanların her birinin ayrıntılarında, düşünme özelliklerini yansıtan bazı 

ifadeler de bulacaklardır. Daha sonra, bu cümleleri diğer dayanıklı kişilerle bir rol oynama 

sürecinde, sonraki adımda ayrıntılı olarak açıklanacak bir konu hakkında bir tartışma 

başlatmak için kullanacaklar. 

 

TOPLAM: Skorunuz: 

 0 – 37: Gelişen bir seviye veya dayanıklılık. Puanınız, her zaman olayların vicdanınızda 

hissetmemenize rağmen, aslında davranışınızın gelişmekte olan yönlerinden önemli 

ölçüde fayda sağlayacağınızı göstermektedir. 

İlgili cümleler: “En iyisini yapacağım, ama hiçbir şey için söz veremem” 

"Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum, ama pes etmemeye çalışacağım." 

"Bundan daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum, ama bir şey beni engelliyor." 

“Bunu başarabileceğimi biliyorum, ama muhtemelen bu konuda başka biri daha iyi 
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olabilir.” 

“Bazen vazgeçmenin benim için çok kolay olacağını düşünüyorum.” 

38 – 43: Yerleşik bir dayanıklılık seviyesi. Puanınız, işlerin yolunda gitmesini 

sağlayamayacağınızı, zaman zaman zor günleriniz olabileceğini, ancak nadiren 

vazgeçmeye hazır olduğunuzu gösterir. 

İlgili cümleler: “Biliyorum, her gün farklı bir gün ve görünen her engeli kontrol 

edemiyorum e.” 

“Bazen bir çatışmayla başa çıkmayı başarabilirim, ama bazılarıyla başa çıkamayacak kadar 

zayıf hissediyorum.” 

“Zor günlerin geleceğinden eminim, ama onlardan korkuyorum, onlarla 

yüzleşemeyeceğim gibi hissediyorum.” 

“Zor durumlarla yüzleşmekten korkuyorum, çünkü geçmişte bazen başarısız oldum - aynı 

zamanda başarılı da oldum, ama neden olumsuz düşüncelere sahip olduğumu 

bilmiyorum” 

“Koşullardan kaçınmamaya çalışıyorum, ama nadiren vazgeçeceğim gibi hissediyorum.”  

44 - 48: Güçlü bir dayanıklılık seviyesi. Puanınız ortalamanın üzerinde. Zorlukların 

üstesinden gelmekte oldukça iyi olduğunuzu ve gerilemeleri fırsata dönüştüren etkileyici 

bir geçmişe sahip olduğunuzu gösterir. 

İlgili cümleler: “Zor bir durumu daha etkili bir şekilde ele almak için genellikle stresimi 

yaratıcılığa dönüştürürüm.” 

“Bildiğim, hayatınızdaki her olumlu ya da olumsuz durumun kişiliğiniz için her zaman bir 

şeyler sunduğudur.” 

“Hayat hep iyi zamanlardan oluşmaz ve şartlar zorlaştığında hazır olmak için bunun 

bilincinde olmalıyız.” 

“Her zaman sorunlu bir durumdan nasıl yararlanabileceğimi düşünmeye çalışırım.” 

“Zor bir dünyada, sadece en güçlü hayatta kalabilir.”  

49 - 60: Olağanüstü bir dayanıklılık seviyesi. Puanınız çoğu zaman çok dirençli olduğunuzu 

ve nadiren toparlanmayı başaramadığınızı gösterir - yaşam size ne verirse. Kendi şansınızı 

yaratmaya inanıyorsunuz. 

İlgili cümleler: 

“Sadece bir kez yaşıyoruz ve başarısızlıklar için zamanımız yok.” 

“Başarısızlıklar, zayıflar ve hayatlarını ellerine almayanlar içindir.” 

Şansla hiçbir şey elde edilmiyor. Geleceğimizi biz belirliyoruz. ” 

“Başarılı bir hayatın sırrı, yaşamın size getirdiği şeylerden bağımsız olarak ayakta 

durmaktır.” 

“Kelime dağarcığımda “başarısızlık”kelimesini kabul etmiyorum.” 

Adım 3: 2017'de Atina, Mandra'daki seller sırasında evini kaybeden bir Yunan adamdan 

katılımcılara aşağıdaki vaka çalışmasını verin. 

“Sel baskınları önceki gece Mandra'yı vurmuştu. Kriz sırasında bile evimi inşa etmek için 

beş yıl harcadım ve her şeyin bir anda gittiğini düşündüm. Yaşadığım en zor şey buydu; 

inşa ettiğim her şeyi kaybetmek. Çok korkmuştum. Ailemi ve yakınlarda yaşayan 

arkadaşlarımı aradım. Herkes kurtarmaya yardım etmek için geldi. Bazı ürünler 

kurtarılabilirdi, ancak çoğu değil. 

Selden sonra aldığım destek aklımı aldı. Duyduğu anda kardeşim yüzlerce kilometreden 

fazla yol kat etti. Ailem ve arkadaşlarım ne yapıyorlarsa bıraktılar. Soru sorulmadı. Kötü bir 
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şey olduğunda, insanlar sizi şaşırtacaktır.” 

Adım 4: Şimdi katılımcılardan dayanıklılık düzeyleri ve bu alanlarla ilgili ifadeler hakkında 

ve bu Yunan adamının durumunda ne yapacakları hakkında düşünmelerini isteyin. Daha 

sonra eğitmenler, birbirleriyle işbirliği başlatmak için katılımcıları çiftler halinde bölmelidir. 

Dayanıklılık düzeyini paylaşmak isteyen kişinin ilk rolü, karakterinin cümlelerini aklında 

tutarak bir monologa başlamasıdır. Yani, bu noktada eğitmenler katılımcılara basılı 

karakterleri ve monologları için önerilen cümleleri içeren A4 kağıtları vermelidirler 

(monologun süresi 3-5 dakika, her biri). Burada bir ipucu, monologun ne olduğunu şu 

terimi kullanarak açıklamaktır: “Yunan monológosundan gelen monolog (μόνος, monos," 

yalnız "," benzersiz "ve λόγος, logolar," konuşma "nın bileşimi) bir sahne kompozisyonu 

veya bir tiyatro sahnesinin bir parçasıdır veya başka türlü kompozisyon, konuşma 

sırasında sahnede yalnız olan bir aktör tarafından çalınacak şekilde tasarlanmıştır.” 

İkincisi, aşağıdakileri gözlemleyecek ve not alacak dinleyici olacaktır: 

- muhatap düşünüyor; 

- bu zor durumun üstesinden gelme olasılıkları nelerdir; 

- düşüncelerine dayalı olası çözümler. 

Dinleyici monolog sırasında konuşmamalıdır. 

Adım 5:  

Dinleyicinin bu kişinin monologunda fark edilenleri belirtme ve aşağıdaki soruya cevap 

verme zamanı değildir: 

-Birey bu durumun üstesinden gelecek mi? 

- Bu konuda dayanıklılık ona nasıl fayda sağlayabilir? 

- Dayanıklılık düzeyine göre önerilen olası çözümler nelerdir? 

NOT: Bu adımda eğitmenler, dayanıklılığın anlamını ve dayanıklılık düzeylerine göre 

insanların gelecekte muhtemelen karşılaşacakları zor koşullarla nasıl başa çıkabilecekleri 

hakkında bilgi verir. Bu etkinliğin anlamını ve katılımcıların tartışmalarından ortaya çıkan 

ana sonuçları tartışarak bu etkinliği sonuçlandırın. 

Anket şu adresten alındı: 

https://www.nwpgmd.nhs.uk/sites/default/files/resiliencequestionnaire.pdf 

 

Öğrenme çıktıları: 

Bu etkinlik, Müfredatta önerilen öğrenme hedefleriyle bağlantılıdır, çünkü faydalanıcıların 

dayanıklılığını, etkili problem çözümü bulmalarını ve günlük yaşamlarının zor bir 

durumundan daha çabuk kurtulmalarını sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla 

güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Sınırlamalar:  

Eğitmenler grubun tüm katılımcılarını kullanmalıdır. Rol oynamaya katılmayan diğerlerinin 

yapabilecekleri, hikayenin en etkili karakterinin kiminin olduğunu bulmak için not almak ve 

tartışma sürecini gözlemlemektir. 

Kaynaklar/Referanslar:  

Anket aşağıdaki linkten alınmıştır:  

https://www.nwpgmd.nhs.uk/sites/default/files/resiliencequestionnaire.pdf  

https://www.nwpgmd.nhs.uk/sites/default/files/resiliencequestionnaire.pdf
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Araç  #4 

“Maskeler” 

Ne? Bu etkinlik, bir grubun katılımcıları arasında ifade sürecini kolaylaştırmak için 

“Maskeler” adlı bir drama terapisi tekniğini birleştirir. 

 

 Süre: 1 saat   

 

Materyaller: tükenmez kalemler, keçeli kalemler ve A4 kağıtlar, makaslar, zımbalar ve 

lastikler. 

 

Prosedür:   

Eğitmenler aşağıdaki talimatları kullanmalıdır: 

Adım 1: Katılımcılara gözlerini kapatmaları ve benliklerini düşünmeleri için 2 dakika 

verin. Başkalarının onları nasıl gördüklerini hayal ettiklerini, beklentilerinin neler olduğu 

ve gerçekte nasıl göründükleri. 

Adım 2: Daha sonra, onlara keçeli kalemler ve A4 kağıtlar, makaslar, zımbalar ve 

lastikleri verin ve onlardan kişiliklerini temsil eden ve diğerlerinin onları nasıl 

algıladıklarını temsil eden bir kafa çizmelerini isteyin (bu iki bakış açısının bir 

kombinasyonunu istiyoruz).  

Bu adım için onlara 10 dakika süre verin. 

Adım 3: Maskenizi sonlandırmak için zımbaları ve lastikleri kullanın ve katılımcılardan 

yüzlerine koymalarını isteyin. Aktivitenin bir sonraki adımını bekleyerek maskeleriyle bir 

daire içinde kapanmalıdırlar. Otururken, diğerlerinin yüzlerini, kullandıkları renkleri, 

ifadeleri, çizimlerinin şekillerini gözlemlemelerini isteyin. 

Şimdi, katılımcılara bir drama terapisi tekniği olarak Maskelerin önemini açıklamanın 

zamanı geldi: terapötik süreç içinde bir maske takmak, katılımcıların deneyimlerini 

yansıtan veya hissettikleri şeyleri yansıtan kendi maskelerini oluşturmalarına yardımcı 

olabilir. Ayrıca, daha güvenli hissetmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, onlara 

kendilerini ifade etmenin ve duygularını sözlü veya sözsüz olarak başkalarıyla 

paylaşmanın başka bir yolunu da verin. 

Adım 4: Eğitmenler, burada katılımcıları çiftler halinde bölmelidir. Tartışma konusu 

gündelik yaşamlarından başa çıkmaları zor olan bir olgudur. Daha az veya daha 

karmaşık bir şey seçebilirler. Katılımcıları alakalı bir şey düşünmeye motive etmek için 

aşağıdaki örnekleri kullanın: 

Örnek n.1: “Patronum benimle kaba konuştu ve ona uygun şekilde cevap verme 

cesaretim yoktu.” 

Örnek n.2: “Boşandım, bu yüzden bu benim için zor bir dönem.” 

Daha sonra çiftlere, bir drama terapisi tekniği olarak günlük yaşamımızda bizim için zor 

olan kendimizi ifade etmenin, maske aracılığıyla daha kolay olduğunu açıklayın. Çiftleri 

yaklaşık 10-15 dakika görüşmeye bırakın. Burada gerekli koşul, maskelerini her zaman 

giymeleri gerektiğidir. 

Adım 5: Her iki karakter de problemlerini diğerine ifade etmeli, dinleyiciler 

muhataplarının düşüncelerine ilişkin bazı notlar almalıdır. Bu nedenle, eğitmenler onlara 

kağıt ve A4 kağıt sağlamalıdır. Sonra rollerini değiştirirler, biri konuşmacı A diğeri 
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dinleyicidir. Konuşmacıların cevaplanacak notlarının neleri içermesi gerektiği: 

-Bu durumda seni kim rahatsız etti? 

-Bir sonraki seferde benzer bir dava ile nasıl başa çıkacaksın? 

- “Bir dahaki sefere tüm durumu daha iyi yöneteceğim” ifadesini kullanarak anlatımınızı 

bitirin. 

Adım 6: 15 dakikalık tartışmadan sonra pozisyonlarına geri dönmeli ve 2-3 çiftten ayağa 

kalkmalarını ve birbirleri arasında halka açık bir tartışmaya (rol oyunu olarak) 

başlamalarını istemelidirler. Buradaki iki rol: Birincisi, problemini dinleyicinin notlarına 

dayanarak (önceki adımdan) ifade eden konuşmacıdır. İkincisi dinleyicidir, muhatapını 

dinleyen kişi, neden olduğu problemini ifade eder. 3-5 dakika sonra rollerini değiştirirler 

ve tartışma sürecini kolaylaştırmak için daima maskelerini giyerek rollerini tekrar 

ederler.  

7. Adım: Katılımcılardan geri bildirim: 

-Drama terapi tekniği olarak maskeler ifade sürecini nasıl kolaylaştırır? 

- Duygularınızın ifadesiyle dayanıklılığınızı nasıl artırabilirsiniz? 

-Bu etkinlik maskeler olmadan nasıl olurdu? Sizin için daha kolay mı yoksa daha mı zor 

olurdu? 

 

Öğrenme çıktıları  

Bu etkinlik, Müfredatta önerilen öğrenme hedefleriyle bağlantılıdır, çünkü karmaşık 

durumları yöneterek bireyleri kendilerini ifade etmek ve dayanıklıklarını artırmak için 

motive etmeyi amaçlayan bir drama terapisi tekniği (Maskeler) kullanır. 

 

Sınırlamalar: Eğitmenler çok dikkatli olmalı ve tartışma sırasında ortaya çıkabilecek 

hassas konular hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu nedenle, çatışmaları veya kafa 

karışıklıklarını ele almaya ve insanları kendilerini rahatsız hissettirecek travmatik bir 

deneyim paylaşmamaya motive etmeye hazır olmalıdırlar. 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

Drama Terapi Teknikleri. (2019, Haziran 19). Aşağıdaki linkten alıntı yapılmıştır: 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/  

 

 

 

 

 

 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/
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Aktivite #1 

“Buzz fikri” 

 

Ne? 
Bu, öğrencilerin dayanıklılığın ne anlama geldiğini tartışmalarına ve ifade etmelerine ve 
farkında oldukları dayanıklılık örneklerini paylaşmalarına yardımcı olan grup temelli bir 
sınıf etkinliğidir. 
 
Süre: 
40 dakika 
 
Materyaller: 
Post-it’ler  
İnsanlarla çeşitli durumları gösteren Dergi Resimleri / Fotoğrafları 
veya 
www.innovativeresources.org adresinden Beden Sinyal Kartları Seti 
 
Prosedür: 
Aktivite 1: Buzz fikri (15 dakika) 
Adım 1: Beyaz tahtaya “Bir resim bin kelime söyler…” ifadesini yazın. 
Adım 2: Resim kartlarını sınıfta yere yayın. 
Adım 3: Katılımcılardan, dayanıklılık kelimesi ile en ilişkili olduğunu düşündükleri bir 
resim kartı seçmelerini isteyin (geri dönme, ileri geri dönme). 
Adım 4: Katılımcılar daha sonra dayanıklılık ile ilgili olarak kartlarının ne anlama geldiğini 
paylaşırlar. 
 
Aktivite 2: Dayanıklılık nedir? (25 dakika) 
Adım 1: “Dayanıklılık” kelimesini yazın ve “kendini toparlamak, zor zamanların 
üstesinden gelmek” anlamına gelir şeklinde açıklayın ve bunu öğrencilerle tartışın.  
Adım 2: Bir post-it notu kullanarak, her öğrenciden kendi tanımlarını ve kendilerinin 
veya tanıdıkları birinin ne zaman dayanıklı olduğunu yazmalarını isteyin. 
Adım 3: Öğrencileri iki büyük eşmerkezli çember halinde düzenleyin. İç çemberdeki 
öğrenciler tanımlarını paylaşırlar. Dış çemberdeki öğrenciler örneklerini paylaşırlar. 
Adım 4: İç daire daha sonra saat yönünde döner ve herkes paylaşana kadar işlem 
tekrarlanır. 
Adım 5: Öğrenciler daha sonra iç çemberden dış çembere geçerler ve diğer bilgilerini 
paylaşırlar. 
Adım 6: Tahtaya Y grafiği çizin. Tüm öğrencilerden dayanıklı olmanın neye benzediğini, 
ne hissettirdiğini, kulağa nasıl geldiği hakkında beyin fırtınası yapmalarını isteyin. 
 
Öğrenme çıktıları 
Öğrenci, dirençli olmanın neden sesssiz kalıp içinde tutmak değil de nasıl hissettiğinizi 
ve nasıl ilerlediğinizi ifade etmek olduğunu açıklayabilir. Öğrenci, dirençli insanların 
duygularını nasıl kontrol edeceklerini bildiklerini, böylece bir eylem planıyla 
ilerleyebileceklerini vurgulayabilir. Öğrenci, dayanıklılığın belirgin olduğu çeşitli gerçek 
hayat senaryolarına aşinadır. 
 
 
 
Sınırlamalar: Eğitmen örn. güvenli bir alan ve öğrenme ortamı yaratmakta başarısız 
olursa bu etkinlik sınırlı olacaktır. Faaliyette bulunmayan kişilerin sık sık faaliyeti 
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kesmesine izin verir. Benzer şekilde, eğitmen prosedürü bilmiyordur ve böylece 
öğrencilerin davranışları için tutarsız rehberler sunmakta veya faaliyetteki uygun 
cevapları ve davranışları doğru bir şekilde modellememektedir. 

Kaynaklar/Referanslar:  

www.reachout.com web adresinden “Dayanıklık nedir?” den adapte edilmiştir:  

https://schools.au.reachout.com/articles/what-is-resilience 

 

  

https://schools.au.reachout.com/articles/what-is-resilience
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Aktivite #2 

“Bir Mülteciden mektup” 

Ne?  

Öğrencilerin bölgesel konumlarındaki mülteciler ve sığınmacılarla empati kurmasına 

yardımcı olacak bir sınıf. Bu süreci destekleyen araçlar, travma mağdurlarını nasıl 

destekleyeceğine dair bir infografik ve Suriye'deki savaştan kaçmak zorunda kalan bir 

grup Suriyeli genç kadının duygusal yolculuğunu takip eden “Mülteciden Mektup” 

başlıklı bir video, aile ve arkadaşlardan ayrılık stresi, yeni çevrelerine uyum sağlama 

güçlükleri ve nihayetinde kendi içsel güçlerinin keşfi.  

 

Süre: 

60 dakika  

 

Materyaller: 

Bir projektör 

“Travma mağduru nasıl desteklenir?” Infographic'sinin renkli kopyaları 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleriVideo  - “Bir Mülteciden mektup”  

https://www.youtube.com/watch?v=ApUhm_KLV-g&t=1s 

Prosedür:  

 

Adım 1: Öğrencileri 4'lü gruplar halinde yerleştirin. 

Adım 2: Aşağıdakileri beyaz tahtaya yazın; 

Ben bir (bölgenizdeki en yaygın mülteci ve sığınmacı türü) benim için nasıldır? 

Kaçmadan önce nasıl hissediyorum? 

Sırasında nasıl hissediyorum? 

Yeni ev sahibi ülkeme / kültürüme ulaştığımda nasıl hissediyorum? 

Adım 3: Öğrencilere bu soruları 4'lü gruplar halinde düşünmelerini söyleyin. Bir grup 

üyesinden grup adına notlar almasını isteyin. (15 dakika) 

Adım 4: Notları paylaşmak için 4'lü farklı grupları davet edin. 

Adım 5: Şimdi gruptan, profillendikleri mülteciyi destekleyebilecekleri 5 yolu 

düşünmelerini isteyin. (10 dakika) 

Adım 6: Şimdi her bir öğreniciye “Travma mağduru nasıl desteklenir” konusundaki 

renkli bir kopya dağıtın. 

7. Adım: Öğrencilerden infografikleri okumasını ve grubun fikirleriyle karşılaştırmasını 

isteyin. Bunlar aynı mı? Farklılar mı? 

Adım 8: Grupları tartışmalarını grupla paylaşmaya davet edin. 

Adım 9: Şimdi öğrencilere Suriye'deki savaştan kaçmak zorunda kalan bir grup Suriyeli 

genç kadın hakkında “Mülteciden Mektup” başlıklı bir video izleyeceklerini söyleyin. 

Adım 10: 4 kişilik yeni gruplar oluşturun ve bu tür mülteci profiliyle ilgili 3 beyaz tahta 

sorusunu incelemelerini isteyin. Adım 3'te zaten profilli olan mülteci profili türü 

olmadığı sürece. 

Adım 11: Şimdi öğrenenler için videoyu oynatın. 

Adım 12: 4 kişilik yeni gruplardan “Travma mağdurlarına nasıl destek olunacağını” 

https://www.youtube.com/watch?v=ApUhm_KLV-g&t=1s
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anlatan videoyu düşünürken videodaki genç kadınların hikayeleri hakkındaki 

düşüncelerini tartışmalarını isteyin. 

Adım 13: Öğrencileri infografik almaya, lamine etmeye ve ofislerinin personel 

bölümünde önemli bir yere yerleştirmeye teşvik edin. Örneğin. Personel duyuru 

panosu. 

Adım 14: Öğrencileri bir sınıf grubu olarak sınıfta öğrendikleri hakkında düşünmeye 

davet edin. 

 

 

Öğrenme çıktıları  

Öğrenci, bölgelerinde ortak olan bir mülteci veya sığınmacı için profil oluşturabilir. 

Öğrenci, bölgelerindeki en yaygın mülteci veya sığınmacı türü açısından zorunlu göç 

deneyimine bağlı duygularla tartışma yoluyla empati kurabilir. Öğrenci, “Bir travma 

mağduruna nasıl destek olunur” şeklinde verilen bilgiye aşinadır ve mülteci veya 

sığınmacıya uygulayabilir. Öğrenci, “Mülteciden Mektup” videosunda zorunlu göçün ilk 

elden izler ve Suriyeli genç mültecilerin deneyimlerini “Travma mağdurlarına nasıl 

destek olunur” şeklinde tartışabilir. 

 

 

Sınırlamalar: Eğitmen, bunun duygusal bir konu olduğu ve öğrencilerin duygusal 

konular üzerine düşünmelerinde objektif olmalarını sağlamak için mümkün olduğunca 

çok çaba göstermeleri konusunda uyarılmalıdır. Bu sınıf, ikincil travma geçiren veya 

büyük ani göçlerle boğulmuş olan öğrenciler için uygun değildir. 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://www.echotraining.org/support-trauma-survivor-infographic/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ApUhm_KLV-g&feature=youtu.be 

 

  

https://www.echotraining.org/support-trauma-survivor-infographic/
https://www.youtube.com/watch?v=ApUhm_KLV-g&feature=youtu.be
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Aktivite #3 

“Rol oynama & otomatik yazma” 

 

Ne?  

Bu etkinlik, hedef grubun dayanıklılık yeteneğini artırmak ve güçlendirmek için iki farklı 

tekniği birleştirir: rol yapma ve otomatik yazma. 

Süre: 1 saat - 1:30 saat 

 

Materyaller: basılmış hikaye, A4 kağıt, tükenmez kalemler  

 

Prosedür:  

 

Adım 1: Eğitmenler aşağıdaki metni iki kez okumalıdır: 

Hikaye şu adresten alınmıştır: https://medium.com/swlh/a-hidden-and-forgotten-story-about-

resilience-cce0c1158946 

 

“Lisans öğrenimimin son yılında tezimi teslim etmem gerekiyordu. 

Yeterince yankılanan, sağlam bir spekülasyon oluşturabileceğim psikolojik veya sosyal bir 

fenomen arasında seçim yapmak zorunda kaldım. 

Sebebini veya korelasyonunu açıklamaya yardımcı olacak kadar güçlü olmalıydı. 

Son derece parlak ekranıma uzunca bir süre baktım ve… hiçbir şey. 

Memnun olmadığım yüzlerce sosyal temele ulaşabilirim: 

Yeni başlayanlar için Afrika'daki açlık, çoğu insanın korkunç bir sahnede nasıl 

yürüyebileceği ve kesinlikle hiçbir şey yapamayacağı (seyirci etkisi), doğal olarak 

materyalist olmaya meyilli olup olmadığımız ya da yaptığımız herhangi bir şeyden asla 

gerçekten memnun hissetmemenin varoluşsal krizi . 

Çürütmek ya da çözmek istediğim o kadar çok fikir, düşünce ve teori vardı ki, seçemedim. 

Ama biraz daha odaklanarak ve seçeneklerimi daraltarak, kendi hayatımın belirli yönlerini 

anlamama yardımcı olacak bir konuya karar verdim. 

Her zaman bazı bireylerin neden diğerlerinden daha dirençli olduğunu ve diğerlerinin aynı 

koşullar altında benden neden zihinsel olarak “daha sert” olduğunu merak ettim. 

Kendime sordum: 

Neden kötü muamele eden ebeveynlerle yetiştirilen bazı çocuklar sağlıklı bir şekilde 

büyürken aynı çatı altındaki bazı çocuklar uyuşturucu kullanıyor? 

Sadist bir anne ile büyüyen küçük bir kız neden seri katile dönüşüyor da anneden olan 

başka bir kız sevgi dolu bir ebeveyne dönüşüyor? 

Bazı soykırım kurbanları hayatta kalırken, diğerleri neden öldü? 

Neden bazı insanlar çocukluklarını başarısızlıkları için mazeret olarak kullanırken, diğerleri 

bunu güçlenmek için kullanıyor? 

Sihirli kelimenin dayanıklılık olduğuna inanıyorum.”  

 

Adım 2: Katılımcılara kalemleri ve belgeleri verin ve bu hikaye hakkında ne 

düşünüyorlarsa yaklaşık 2 dakika içerisinde yazmalarını isteyin. Kalemleri bir an bile 

bırakmamaları ve metinlerinin mantıklı olup olmadığını düşünmeden sürekli yazmaları 

gerektiği konusunda uyarın - sadece akıllarına her ne gelirse gelsin). Duygularını bir 

https://medium.com/swlh/a-hidden-and-forgotten-story-about-resilience-cce0c1158946
https://medium.com/swlh/a-hidden-and-forgotten-story-about-resilience-cce0c1158946
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kağıt aracılığıyla ifade etmek için konsantre olmalı ve zihinlerini ve düşüncelerini serbest 

bırakmalıdırlar. Eğitmen, bu 2 dakikalık süreçte yazmayı bırakmamaları için katılımcılara 

çok dikkat etmelidir. Bu prosedüre otomatik yazma denir ve kişinin bilinçli olarak 

yazmadan yazılı kelimeler üretmesine izin veren bir psişik yetenektir. 2 dakikalık 

yazmanın sonunda eğitmenler tüm katılımcılara otomatik yazmanın ne olduğunu 

açıklamalıdır. 

 

Adım 3: Katılımcılardan kişisel hikayelerini okumalarını isteyin. 2-3 dakika sonra, 

otomatik yazmanın bireylerin düşünmesinin çok hassas ve bilinçsiz alanlarına 

ulaşabileceğini açıklayarak, birisinin metnini başkalarıyla paylaşmak isteyip istemediğini 

sorun, böylece rahatsız olan kişiye okumamanız daha iyi olacaktır. 

Adım 4: Katılımcıları ikili olarak bölün ve onlardan hem kişisel öykülerini kullanmalarını 

isteyin hem de bu iki iç ses arasında bir senaryo-diyalog oluşturmalarını isteyin. Mantık 

ve süreklilik ile ortak bir hikaye yaratmak için hikayelerini birleştirmelidirler.  

Bu adımın süresi: 20 dakika. 

Adım 5: Ardından, rol oynama tekniğini kullanarak ayağa kalkmak ve takıma hikayelerini 

sunmak için 2 çifte ihtiyacınız olacağını açıklayın. Gerekli bir koşul, dönüştürerek mini bir 

tiyatro performansı yaratmak için hayal güçlerini ve tiyatral, sanatsal becerilerini 

kullanmalarıdır.  

Bu adımın süresi: 20-30 dakika.  

Adım 6: Bu tekniğin stres seviyelerini azaltabildiğini ve direnç seviyelerini artırabildiğini 

açıklayın, yani zorluklardan veya karışık koşullardan hızlı bir şekilde iyileşme 

kapasitelerini artırma anlamına gelir.  

Ayrıca onlara aşağıdakileri sorabilirsiniz: 

-Nasıl hissediyorsun? 

- Düşüncelerin hakkında ne fark ettin? 

- Hikayenin kilit noktası neydi? 

- Bu tekniğin dayanıklılığınızı artırmanıza yardımcı olabileceğine inanıyor musunuz? 

-Teatral teknik olarak rol oynama eğitim sürecini nasıl kolaylaştırabilir? 

 

Öğrenme çıktıları:  

Bu etkinlik, Müfredatta önerilen öğrenme hedefleriyle bağlantılıdır, çünkü: 

-Dayanıklılığın anlamını arttırmak için 2 tekniği (otomatik yazma ve rol oynama) tek bir 

prosedürde birleştiren bir etkinlik / yöntemdir. 

- Rol oynama tiyatrosu tekniği ile yararlanıcılar kendilerini ifade etme ve etkili problem 

çözme yeteneklerini geliştirirler. 

-Etkinliğin karmaşıklığı ve katılımcıların çeşitli prosedürlere katılımı sayesinde, 

dayanıklılığın önemini destekliyoruz; zorluklardan hızlı bir şekilde kurtulmak 

(düşüncelerinizi okumak ve gerçekten ne kadar karmaşık olduklarını anlamak için zorluk 

olarak) ve kısa sürede etkili çözümler bulmak için dayanıklı olmak. 

 

Sınırlamalar: 
Eğitmenler, katılımcıların kişisel hikayelerine nasıl yaklaşacaklarına çok dikkat etmelidir, 
çünkü otomatik yazma, içgüdüleri ve bilinçsiz düşünceyi getiren ve onları rahatsız edici 
bir konuma getirebilecek bir tekniktir. 
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Aktivite #4 

“Mecazi bir yol” 

 

Ne?  

Bu etkinlik, bir hikaye yazmak için kişisel bir deneyime ve kendi senaryolarını tanıtarak 

kendilerini daha mecazi bir şekilde ifade etmeye çağrılan kişilerin gerçek örneklerine 

dayalı bir tiyatro tekniğidir. Buradaki belirli birimle bağlantılı olan değişken, senaryonun, 

bireylerin dayanıklılığını güçlendiren koşullardan esinlenilmesidir. 

 

Süre: 1 saat - 1,30 saat 

 

Materyaller: kalemler, A4 kağıtlar, kağıtlı sunum tahtaları, işaretleyiciler, tutkallar, 

makaslar  

 

 

Prosedür: 

Eğitmenler aşağıdaki talimatları izlemelidir: 

Adım 1: Bu etkinliğin en iyi senaryo - en iyi hikaye hakkında bir yarışma olacağını 

açıklayın. Başlangıç noktası olarak, onlara 2 madde vererek kişisel hikayelerini 

oluşturmalarını isteyin: Birincisi, hayatları boyunca dayanıklılıklarını artıran en önemli 5 

olayı düşünmek ve listelemek, yani onunla başa çıkmak ve zor bir durumdan kurtulmak. 

İkinci madde, katılımcıların bir karakter düşünmesi ve yaratması gerektiğidir. “Bunun bir 

aktör, şarkıcı veya bir çocukla veya karısıyla sorunları olan bir ebeveyn olduğunu hayal 

edin. O zaman bu karakter için özel bir istek düşünün. Aşk veya kişisel gelişim gibi soyut 

isteklerden ziyade somut, para, şöhret, bir kişinin yakınlığı gibi istekler hakkında 

düşünün.” Karakterleri ve istekleri özetledikten sonra, bu karakter ve onu daha da 

zorlaştıran ve daha güçlü ve daha dayanıklı olmasına yardımcı olan kişisel deneyimler 

(yukarıda belirtilen) ile ilgili bir hikaye yazmaya çalışın. 

Adım 2: Katılımcılara talimatları açıkladıktan sonra, hikayeler yazmanın anlamını daha iyi 

anlamak için onlara aşağıdaki metni okuyun; asıl mesele kişisel deneyimler yazmak 

değil, bir konusu, devamlılığı ve sonu olan (mutlu ya da değil) karakterlerle bir hikaye 

yaratmaktır: "Yazmak, denemek isteyen herkes için bir olasılık ve harika bir kaynaktır. 

Herhangi bir teatral veya sanatsal nedenden dolayı yazmak, daha büyük bir 

sorumluluğa sahip olmak anlamına gelir, çünkü kelimeler ve düşünceler sadece k}ğıda 

yönelik değildir, aynı zamanda kelime yorumunu, bir izleyiciyi de dikkate almak 

zorundadırlar. Okunacak, üzerinde derin derin ve sessizce düşünülecek olan yazı, 

eylem, ses ve uyandırdığı görüntüler yoluyla hemen mesaj gelmesini sağlayan oyun 

yazımından tamamen farklıdır. Tiyatro sinema değildir: görseli yoktur.  Yerleri, 

zamanları, durumları anlamayı kolaylaştıran bir araçtır. Her şey kelimeye bağlıdır, bu 

yüzden tiyatro kelimelerinin büyük sorumluluğu vardır "(Barbara Sinicco). 

Adım 3: Katılımcılara kendi hikayelerini yaratmaları için 30 dakika verin. Bundan sonra, 

kişisel senaryolarını ekiple paylaşmaları gerekir. En iyi senaryoya sahip olan prosedürün 

galibi olacaktır. Ödül, kazanan karakterin, aşağıdaki adımlarda bahsedilen ortak 

senaryo /hikayenin kahramanı olmasıdır.  
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Adım 4: Tüm hikayelerden tüm karakterleri birleştirerek katılımcılardan ortak bir hikaye 

oluşturmalarını isteyin. Onlara kağıtlı sunum tahtaları, keçeli kalemler, tutkallar, 

makaslar verin ve kağıtlı sunum tahtasına kendi tiyatro gösterilerini sunmalarını önerin. 

Sunum şunları içermelidir: -Başlık, hikayelerde bahsedilen tüm karakterler - kahramanı, 

3. adımda belirtilen prosedürün kazananı, bir ortak konu ve hikayenin kısa bir 

açıklamasıdır. (Başlangıç ve bitiş noktaları ile). 

Adım 5: Hikayenin sunum zamanıdır. Ekip tarafından seçilen iki katılımcı ayağa kalkmalı 

ve senaryolarını gerçekleştirmelidir. 

 

-Bilgilendirme: 

Eğitmenler katılımcılara aktivitenin kapanış kısmı ve bu yöntemin Müfredatta vaat 

edilen öğrenme hedefleriyle bağlantısı için aşağıdaki soruları sormalıdır: 

S1: Bu yazı tekniğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

S2: Hikayenin teatral yaklaşımı onu izleyici için daha açıklayıcı ve çekici kılıyor mu? 

S3: Bu tiyatro tekniğiyle dayanıklılığın anlamını nasıl anlarız? 

 

Öğrenme çıktıları: 

Bu etkinlik, Müfredatta önerilen öğrenme hedefleriyle bağlantılıdır, çünkü bir senaryo 

yazmamız gibi bir karakter, bir konu, bir başlangıç ve bir bitiş noktası olan tiyatro 

teknikleriyle pratik dayanıklılık ifadesini teorik yaklaşımla birleştirir. 

 

Sınırlamalar: 

- Bilgilendirme bölümünde eğitmenler daha fazla geri bildirim sorusu ekleyebilir. 

-Yazma sürecine nasıl yaklaşmaları gerektiğine çok dikkat etmelidirler. Tiyatro tekniği 

ve ifade biçimi olarak yazmanın anlamını netleştirmelidirler. 
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ÜNITE 3: 

" Tiyatro ile kültürlerarası yetkinliklerin artırılması " 

 

Araç#1 

“Kültürel Zeka”  

Ne? Shireen Chua'nın “Kültürel Zeka” konusunu, küresel bir perspektiften Kültürel Değerler 

konusunda son derece yararlı bir ek içeren bilgi, sürüş, eylem ve strateji açısından açıklayan bir 

PowerPoint dersi. 

Süre: 1 saat 

Materyaller: 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleri 

Bir bilgisayar 

Bir projektör 

internet girişi 

Prosedür: 

Adım 1: “Kültürel Zeka nedir?” beyaz tahta üzerine yazın. 

Adım 2: Öğrencileri 4'lü gruplara ayırın ve soruyu tartışmalarını isteyin. (10 dakika). Bir grup 

üyesinden bazı notlar almasını isteyin. 

Adım 3: Farklı grupları fikirlerini paylaşmaya davet edin ve beyaz tahtadaki soru üzerine yazın. 

Adım 4: Öğrencilere, artık kültürel zeka konusunda bir sunum yapacağınızı ve onları not almaya 

davet edeceğinizi bildirin. 

Adım 5: Dersi verin. 

Adım 6: Öğrencilerden 4'lü gruplar halinde sunum üzerinde düşünmelerini isteyin. 

Adım 7: Öğrencileri düşüncelerini sınıf grubuyla paylaşmaya davet edin. 

Adım 8: Öğrencileri 4 kişilik yeni gruplara yerleştirin. 

Adım 9: Öğrencilere kültürel değerler ekini sağlayın ve çalışmalarını isteyin. 
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Adım 10: Öğrencilerden yanlış anlama ve / veya çatışma yaratabilecek 5 kültürel değeri 

belirlemelerini isteyin. 

 

Öğrenme çıktıları: 

Öğrenci, kültürel zekanın ne olduğunu anlar ve ifade edebilir. Öğrenci, kültürel zekanın 

unsurlarını başkalarıyla tartışabilir. Öğrenci kültürel zekayı bilgi, dürtü, strateji ve eylem 

açısından anlar. Öğrenci kültürel değeri küresel bir perspektiften bilir ve tartışabilir. Öğrenci, 

kültürel değerlerin yanlış anlama ve / veya çatışmaya neden olabileceği konusunda 5 örnek 

verebilir. 

Sınırlamalar: 

Bu sunum, kullanıcıyı satın alınacak malzemelerin bulunduğu www.cultureq.com web sitesine 

yönlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bir eğiticinin bu konunun tartışma konusunu desteklemesi 

gereken unsurlarını kullanması mümkündür, bu nedenle eğiticinin çalışmayı sunması ve 

sunumdan ne istediklerini önceden seçmesi önemlidir. Kültürel Değere ilişkin ek, bu birime bağlı 

tiyatro etkinliği alıştırmalarından önce öğretilmelidir.  

 

Kaynaklar/Referanslar:  

http://isana.proceedings.com.au/wp-content/uploads/2016/12/Shireen-Chua-ISANA2016-

Presentation.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isana.proceedings.com.au/wp-content/uploads/2016/12/Shireen-Chua-ISANA2016-Presentation.pdf
http://isana.proceedings.com.au/wp-content/uploads/2016/12/Shireen-Chua-ISANA2016-Presentation.pdf
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Araç #2 

“Grupta ve grup dışında etnosentrizm ve kültrel 

görelilik” 

Ne? Öğrencinin bir tabak kızarmış böcek yemek isteyip istemeyeceği konusunda “grup ve grup 

dışı etnosentrizm ve kültürel görelilik” i açıklayan kısa bir konuşma / video. 

Süre: 

60 dakika 

Materyaller: 

Bir projektör 

Beyaz tahta kalemleri 

Bir bilgisayar 

Bir projektör 

İnternet girişi 

 

Prosedür: 

Adım 1: Öğrencileri 4'lü gruplar halinde yerleştirin. 

Adım 2: Beyaz tahtanın üzerine yazın, “Yabancı kültürlerden insanların garip veya tatsız olarak 

algılanabilecek herhangi bir yiyecek veya içeceğini yiyip içebilirler mi konusunda tartışın”. 

Gerekirse, bir koyun midesini; kalbi, ciğerleri ve karaciğeri çeşitli sebze ve yulafla doldurmakla 

yapılan İskoç yemeği Haggis örneğini verin. 

Adım 3: Her grubun bir üyesinin tartışmayı not etmesini isteyin. (10-15 dk.) 

Adım 4: Gruplardan tartışma süresince notlarını sınıf grubuyla paylaşmalarını isteyin. 

Adım 5: Beyaz tahtayı temizleyin ve şimdi aşağıdakileri yazın: “Bir arkadaşınızın evinde akşam 

yemeğine davet edildiniz ve kızartılmış böcekler servis ediliyor, bu durumda ne yapardınız?” 

Adım 6: Öğrencilerin şimdi bu senaryoyu tartışmasını isteyin. (10-15 dk.) 

Adım 7: Son kez aynı öğrenciden değil, bir öğrenci için grup adına notlar almasını isteyin. 

Adım 8: Öğrencilere şimdi bu konuyu tartışan kısa bir video izleyeceklerini söyleyin. 

Adım 9: Öğrencilerden, ne izlediklerini gruplar halinde düşünmelerini isteyin. 

Adım 10: Öğrencileri, kızarmış böcekleri yemeye yönelik tutumlarının değişip değişmediğini 

düşünmeye davet edin. 



                                                                                                  

                                                                

EÇ4 GO UP Araç Kutusu  

Pa
ge

 4
2 

 

Öğrenme çıktıları: 

Etno-merkezciliği, kendi kültürlerinden ve kendi kültürlerinin dışından bir örnek kullanarak ve 

yiyecek yoluyla anlayabilir. Etnik merkezcilik açısından grup içi ve grup dışında ne olduğunu 

öğrenir. Öğrenci, akşam yemeğinde bir tabak kızarmış böcek servis edilmesine yönelik kendi 

isteklerine verilen tepkilerin etnosentrik olup olmadığını düşünebilir. 

Sınırlamalar: 

Eğitmenler, öğrencilerin sınıf ilerledikçe etnosentrik kültürel fikirleri tanımlamalarına yardımcı 

olabilir. Öğrencilere tartışmalarında yardımcı olmak için kendi kültürüne özgü etnosentrik gıda 

seçeneklerini önceden düşünmek ihtiyatlıdır. 
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Araç #3 
“Kültür soğanı” 

Ne?  
“KÜLTÜREL SOĞAN” 
Kültürlerarası yetkinlik geliştirme yeteneği, “kültür” fikrinin anlaşılmasına bağlıdır. Özünde, 
kültürlerin farklı inançları, davranışları ve değerleri için gerçek anlayış ve takdire dayalı kültürel 
çeşitliliğe saygı ortamı yaratmayı gerektirir. Böyle bir anlayış ve takdir, başkalarının farklı kültürel 
deneyimlerine erişim sağlayabilir ve karşılıklı adaptasyonu mümkün kılabilir. 
  
Kültürün birçok yorumu vardır, özel bir bakış açısından, kültür bir soğan ile karşılaştırılabilir. 

Kültür, bir soğan gibi, soyulabilen katmanlardan oluşur. Kültür benzerdir, çünkü değerlerimiz ve 

davranışlarımız çok farklı katmanlara sahiptir. Geert Hofstede, farklı kültürleri tanımlamak ve 

karşılaştırmak için yararlı bir araç olan “Kültür Soğanı” nı geliştirdi. Soğan Kültür Modeli, 

değerler formunun en gizli kültür katmanı olduğunu ve kültürün davranışı ve davranış 

yorumlarını nasıl etkilediği gösterir. Kültürün soğan metaforu, değer yargılarının farkına 

varmaya yardımcı olur. Bu anlayış, değerler ve normlar, iletişim ve düşünme tarzları, vb. İle 

ilgilidir. Kültür, soğan gibi insanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında bir farkındalığın 

paylaşılmasına izin verir, böylece stereotiplerin çoğalmasını ve kültüre tek taraflı bakış açısının 

teşvik edilmesini önler.  

Süre: 3-4 saat 
 
Materyaller: Yazı tahtası, işaretçiler veya tebeşir, kağıt ve kalemler, grafik Hofstede teorisine 
dayanan “Kültür Soğan Modeli”, diyagram eğitmenleri, bireysel kültürel kimlik hakkındaki son 
sunuma rehberlik etmek için hikaye anlatımı ve doğaçlama monologunda bazı ipuçları 
derlemelidir. 
 
Prosedür:  
Adım 1:  
 
Step 1: Kültürü bir soğan olarak düşünmek için Teorik Tanıtım: Kültür kavramını tanıtmak için bir 
çerçeve olarak “Kültür Soğanı”. Soğan Kültür Modeli, kültürel farklılıkları semboller, 
kahramanlar, ritüeller ve değerler olarak çeşitli şekillerde tanımlar. 
 

 

Kültürün Soğan Modeli  (Hofstede, 



                                                                                                  

                                                                

EÇ4 GO UP Araç Kutusu  

Pa
ge

 4
4 

1990) 

 
Semboller, Yalnızca aynı kültürü paylaşanlar tarafından tanınan belirli bir anlam taşıyan 
kelimeler, jestler, resimler veya nesnelerdir. 
Kahramanlar, canlı ya da ölü, gerçek ya da hayali, bir kültürde çok değerli olan ve bu nedenle 
davranış modelleri olarak hizmet eden kişilerdir. 
Ritüeller kolektif faaliyetlerdir. Aslında bir hedefe ulaşmak için gerekli değildirler, ancak bir 
kültürün üyeleri (örneğin, başkalarını selamlama ve onlara saygı gösterme yolları, sosyal ve dini 
törenler) için kesinlikle gerekli kabul edilirler. 
Bir kültürün çekirdeği değerlerden oluşur. Değerler, hayatta neyin önemli kabul edildiğini 
söyleyen fikirlerdir ve çocukların ilk öğrendikleri şeyler arasındadır. Yaşamlarımızda bu kadar 
erken öğrenildikleri için, genellikle değerlerimizin farkında değiliz. 
Bu bileşenler, insanların birşeylerin nasıl 'olması gerektiği' hakkındaki fikirlerini temsil eder. 
İnsanların davranışlarını güçlü bir şekilde etkilerler. Toplumsal kolektif tarafından onaylanan 
resmileştirilmiş davranış türlerine “uygulamalar” denir. Her ne kadar görünür olsalar da, üç dış 
katmanın tümüne yayılan görünmez kültürel anlamlar taşırlar. Hofstede, kültürün belirli 
yönlerinin fiziksel olarak görünür olmasına rağmen anlamlarının görünmez olduğuna dikkat 
çekiyor: “kültürel anlamları ... tam olarak ve sadece bu uygulamaların içeriden insanlar 
tarafından yorumlanma biçiminde yatıyor”. 
 
 
 

Örnek: kendi kültüründen etkilenen davranışlar ve yorumlar: 

“Bir Navajo adamı sınıfın kapısını açtı ve sessizce yere bakarak durdu. 

Anglo-Amerikalı öğretmen 'Günaydın' dedi ve bekledi, ama adam cevap 

vermedi. Öğretmen daha sonra ‘Adım Bayan Jones’ dedi ve tekrar yanıt 

bekledi. Yine yanıt yoktu. Bu sırada odadaki bir çocuk boya kalemlerini 

bıraktı ve paltosunu raftan aldı. Bunu farkeden öğretmen adama, 'Ah, 

Billy'yi alıyor munuz?' dedi, 'Evet' dedi adam. Billy ayrılmaya 

hazırlanırken öğretmen adamla konuşmaya devam etti, 'Billy çok iyi bir 

çocuk, '' Onun sınıfımda olmasından çok mutluyum 'vb.  dedi. Billy, 

adama (babasına) doğru yürüdü, arkasına dönüp öğretmene el sallaıp 

'Hoşçakal'dedi. "Öğretmen cevap verdi, "Güle güle". Adam giderken 

sessiz kaldı. Navajo perspektifinden bakıldığında, adamın sessizliği 

makul ve saygılıydı. Öte yandan, öğretmen sadece adamın 

selamlaşmasını değil, kendisini tanıtmasını ve orada olma nedenini 

belirtmesini bekledi. Böyle bir beklenti Anglo-Amerikan perspektifinden 

oldukça makul ve uygun olsa da, adamın sadece Navajo nezaket 

kurallarını değil, aynı zamanda bireylerin kendi adlarını söylemelerini 

yasaklayan geleneksel bir dini tabuyu kırmasını gerektirecekti. 

Öğretmen, bağlamsal ipuçlarını kendi sorusuna cevap olarak doğru 

şekilde yorumladı ('Billy'yi alıyor musunuz?' ve sonra küçük bir 

konuşma yaptı. Adam makul sessizliğini sürdürmeye devam etti. 
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Kültürel anlamda Anglo-Amerikan davranış tarzına babasından daha 

fazla asimile edilmiş olan Billy, Navajo kurallarını yıkarak ayrılırken 

Anglo-Amerikan kuralını uyguladı.    

 
Kültür nedir"? 
Kültür, sembollerinin edinimi ve iletimi yoluyla örtülü ve açık toplumsal davranış kalıplarından 
oluşur. Ayrıca, iletişimde, görgü kurallarında, kıyafet yönetmeliklerinde, sosyal kurallarda ve rol 
modellerinde kültürün diğer yansımaları da ortaya çıkar. Bu nedenle, KÜLTÜR'ün tarihsel olarak 
türetildiği ve seçilen fikirlerden ve onların bağlı değerlerinden oluştuğu söylenebilir. Birikmiş 
eylem deneyimlerinden kaynaklanır ve gelecekteki eylemleri koşullandırır. 
 
Son olarak, “Kültür Soğanı” kavramsal aracının tanıtımı, tiyatro teknikleri yoluyla kültürlerarası 
yetkinliği geliştirmek için diğer önemli kavramları keşfetme fırsatı da getirmektedir. Bu nedenle, 
bu teorik giriş içerisinde aşağıdaki tanımlara yer verilebilir: kültürel kimlik, kültürel çeşitlilik, 
kültürel farkındalık, klişeler, önyargılar, ayrımcılık. 
 
 
Adım 2:  
Kelime ve kavramlarla çalıştıktan sonra katılımcılar, bireyin kültürel kimliğine uyan birçok faktörü 
tanımlayan kendi “Soğan kültürü modellerini” tanımlayacaklardır. 
Aşağıdaki şemayı tahtaya çizin ve katılımcılardan kendi katmanlarını tanımlayan bir zihin haritası 
çizmelerini isteyin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İç katman: Kültürel kimlik. Bireyin yaşam tarzını ve davranışını belirleyen kişisel, kültürel kimliği. 
İkinci katman: Çoğunlukla atfedilen kişisel (sosyal) faktörler (Irk, cinsiyet, din, etnik köken, 
sosyal sınıf, cinsellik, yaş, zihinsel ve fiziksel yetenek) 
Üçüncü katman: Bazıları doğuştan gelen kaynaklara dayanan ve hepsi kişisel ve sosyal 
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faktörlerle etkileşen psikolojik faktörler (İletişim, motivasyon, algılamalar, tutumlar, kişilik) 
Dördüncü katman: Grup üyeleri tarafından paylaşılan sosyal özellikler (Sosyalleşme gerçekleşir 
ve kültür aktarılır veya davranışlar okullar, hükümet ve kiliseler gibi sosyal kurumlar tarafından 
onaylanır). Örneğin: Meslek / kariyer, din, eğitim, vatandaşlık, nesil (1., 2., 3.), dil, siyasi ideoloji, 
bölge (il), kentsel / kırsal, göçmen statüsü ve göçmen yaşı, çoğunluk / azınlık grubu üyeliği 
 
Adım 3: Kendisi ve öteki hakkında kültürel varlıklar olarak yansımaları ve diyalogları paylaşın. 
Baskın kültürün davranış ve değerler üzerindeki etkisini yansıttıktan sonra, her katılımcının 
sonuçlarını gruba göstermenin zamanı gelmiştir. Bunu yapmak için, soğan katmanları içinde 
çerçevelenmiş bireysel kültürel kimliğin sunulması için teatral teknikler uygulanabilir. Her 
katılımcı kısa bir monolog başlığı oluşturabilir “Ben kimim?” ve aşağıdakiler gibi ana kültürel 
yönleri tanımlayan doğaçlama yoluyla oynayın: 
₋ Belirli bir toplumda büyüdüklerinde parçası oldukları kültür tarafından koşullandırılan kendi 
davranışları (saygın özelliklere sahip olarak algılanan gelenekler ve aynı zamanda gerçek veya 
kurgusal karakterler gibi gerçek kültürel tezahürler). 
-Ev sahibi toplumun baskın kültürüyle etkileşime girdiklerinde göçmenlerin ve mültecilerin 
durumu hakkında: Etkileşim kurdukları belirli kültür hakkında bildikleri (dil, açık kültürel 
tezahürler ve temel değerlerde kendi kültürlerine göre temel farklılıklarla ilgili temel bilgiler) 
-Ev sahibi toplum kültürü ortamındaki kültürel farklılıklar ve benzerliklerle ilgili kayda değer 
deneyimleri ilişkilendirmek. 
 
Her bir monologun performansından sonra, grup dersleri hakkında kendi diyalogları ve diğer 
kültürleri hakkındaki anlayış hakkında bilgi alır. 
 
 
Öğrenme çıktıları: 
Kültür kavramına ilişkin ortak bir anlayışı paylaşın. 
Kültür hakkında konuşmaya yönelik çerçeveyi ve kültürel çeşitliliğe saygı temelinde sınıf 
tartışması normlarını oluşturmak. 
Farklı kültürleri tanımlamak ve karşılaştırmak için bir yaklaşım uygulayın. 
Kültürün kendi varsayımlarını ve değerlerini nasıl etkilediğine dair kendini yansıtma: kendi 
davranışının belirli bir toplumun kültürü tarafından koşullandırıldığını ve diğerlerinin de içinde 
büyüdükleri farklı kültürlerden farklı şekilde koşullandığını kabul edin. 
 
 
Sınırlamalar:  

Hofstede Kültür kavramı, kültür boyutunun içerdiği dinamik süreçlere kapğalı olduğu için 

eleştirilmiştir. Bu aracın bu sınırlamasını göz önünde bulundurularak, kültür tanımı güncellenmiş 

teorik vizyon ve mevcut teorik modeller ile tamamlanabilir. 

 

 

 

Kaynaklar / Referanslar: 

Kültürlerarası İletişim için Kritik Olaylar Farkındalık, Bilgi ve Becerilerin Geliştirilmesi için 

Etkileşimli Bir Araç: 
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https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CriticalIncidentsBoo

klet.pdf 

Kültür Nedir: 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/interculturalskills/global_pad_-

_what_is_culture.pdf 

Oyun Yazarlığı Öğretimi: Sınıfınızda yaratıcılığı teşvik etmek için adım adım kılavuz. Bölüm 7 

“Monolog": http://www.bbbpress.com/wp-content/uploads/2017/01/Teaching-Playwriting-

Chapter-7-Preview-Reduced.pdf 

Öğretmenler ve Eğitmenler için Kültürlerarası Yetkinlik Geliştirme: http://farintercultura.ch/wp-

content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-

FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CriticalIncidentsBooklet.pdf
https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CriticalIncidentsBooklet.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/interculturalskills/global_pad_-_what_is_culture.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/interculturalskills/global_pad_-_what_is_culture.pdf
http://www.bbbpress.com/wp-content/uploads/2017/01/Teaching-Playwriting-Chapter-7-Preview-Reduced.pdf
http://www.bbbpress.com/wp-content/uploads/2017/01/Teaching-Playwriting-Chapter-7-Preview-Reduced.pdf
http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
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Araç #4 

“Kültürlerarası Hassasiyetin Gelişim Modeli” 

Ne? 
“Kültürlerarası Hassasiyetin Gelişim Modeli” (KHGM) Milton Bennett tarafından 
oluşturulmuştur ve insanların kültürel farklılıklara nasıl tepki verdiklerini tanımlayan bir 
çerçevedir. KHGM, kültürlerarası karşılaşmalarda meydana gelen süreci analiz eder ve 
insanların kültürel farklılıklara tepki verebilmeleri için farklı yollar gösterir. KHGM 
çerçevesini bütünleştiren tiyatro teknikleri (Tiyatro Forumu, Görünmez Tiyatro, Gazete 
Tiyatrosu vb.), Kültürlerarası yetkinliği artırmak için uygun kültürlerarası karşılaşma 
senaryoları ve karakterleri geliştirebilir. 
KHGM, başka bir kültürdeki insanlarla az çok eşleşen alternatif bir deneyim yaratma 
yeteneği olan kültürlerarası hassasiyet yaratmaya katkıda bulunur. Kültürlerarası 
hassasiyetin artması, kültürlerarası yetkinliğin artması için potansiyel yaratır, çünkü kültürel 
olarak farklı bir insanın kendisiyle aynı derecede karmaşık olduğunu görme yeteneğini 
geliştirir ve böylece kültürel olarak farklı bir bakış açısı kazanmaya yardımcı olur. Bunu 
yapabilecek insanların kültürlerarası bir dünya görüşü vardır. 
Kültürlerarası yetkinliğin gelişimini arttırmak için bir araç olarak uygulanan KHGM, altta 
yatan dünya görüşünün bir etnosentrikten daha etno-göreceli bir duruma nasıl geçtiğini 
açıklamaya yardımcı olur. Temeldeki dünya görüşündeki değişiklikler, bilgi, tutum veya 
becerilerde değişiklikler geliştirebilir. Böylece, KHGM daha fazla kültürlerarası hassasiyet 
ve daha fazla kültürler arası yeterlilik potansiyeli yaratmaya katkıda bulunur. 
 
 
Prosedür: 
Adım 1: Kolaylaştırıcılar başlamadan önce katılımcılardan kendilerini kültürler açısından 
duyarlı, duyarlı ve tarafsız olarak tanımlamalarını isteyin.  
 
Süre: 60 dakika.  
 
Materyaller: grafik “Kültürlerarası Hassasiyetin Gelişim Modelinin altı aşaması” (KHGM), 
bilgisayar, projektör, çizgi film “Gündüz ve gece”. 
 
Prosedür: 
Adım 1: Başlamadan önce katılımcılardan kendilerini kültürler açısından duyarlı ve tarafsız 
olarak tanımlamalarını isteyin. 
 
Adım 2: Teorik girdiyi tanıtın: “Kültürlerarası Hassasiyetin Gelişim Modeli” (KHGM) veya 
“Bennet Ölçeği” ve kültürlerarası karşılaşmanın altı aşaması sunulmaktadır. 
KHGM kültürel farklılıklarla ilgili perspektifleri ve davranışları tanımlar ve kültürel 
farkındalığı, anlayışı ve uyumu artırmanın bir "sürekliliğini" belirtir. KHGM, 
etnosentrizmden, kişinin kendi kültürünün “gerçeğin merkezinde” deneyimine, etno-
rölativizme, kişinin ve diğer kültürlerin “içeriğe göre” deneyimine uzanan bir süreklilik 
içermektedir. Süreklilikteki pozisyonlar, kültürel farklılık algısının deneyime 
dönüştürülmesinin genel yollarını tanımlar. Bu çerçeve kültürlerarası bir karşılaşmayı altı 
aşamada açıklamaktadır: İnkar, Savunma, Minimizasyon, Kabul, Uyum ve Entegrasyon. Bu 
kişisel gelişim süreci etnosentrik aşamaları ve etno-bağıl aşamaları içerir. 
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Kültürlerarası Hassasiyetin Gelişim Modeli (KHGM) / “Bennett ölçeği” 

  KHGM hakkında teorik tanıtımı desteklemek için katılımcılara aşağıda gösterilen grafiğin 
bir   
  kopyasını dağıtın: 
 

Tablo: Kültürlerarası Hassasiyetin Gelişim Modelinin altı aşaması (KHGM) 

 AŞAMALAR KÜLTÜREL FARKLILIĞA TEPKİLER 

E
T

N
O

S
E

N
T

R
İK

 A
Ş

A
M

A
LA

R
 

Kültürel farklılığı 

İNKAR. 

Bu, kişinin kendi kültürünün tek gerçek olarak yaşandığı 

durumdur - yani, bir kültürü oluşturan inanç, davranış ve 

değer kalıplarının tartışılmaz gerçek veya doğru olarak 

deneyimlendiği durumdur. Diğer kültürler ya hiç fark edilmez 

ya da oldukça belirsiz şekillerde yorumlanırlar. Sonuç olarak, 

kültürel farklılık ya hiç yaşanmaz ya da “yabancı” ya da 

“göçmen” gibi bir çeşit farklılaştırılmamış başka biriyle 

ilişkilendirilir. (…) İnkar dünya görüşü olan insanlar, 

dikkatleri üzerine getirilse bile genellikle kültürel farklılıklarla 

ilgilenmezler, ancak bunlara çarpan bir farkı önlemek veya 

ortadan kaldırmak için agresif davranabilirler. 

 

Kültürel 

farklılığa karşı 

SAVUNMA 

Kişinin kendi kültürünün (ya da benimsenen bir kültürün) 

yaşandığı tek yaşanabilir - en “gelişmiş” uygarlık biçimi ya da 

en azından yaşamak için en iyi yol. Savunma'daki insanlar 

farkı ayırt etme konusunda daha becerikli hale geldi, bu 

yüzden kültürel farklılıkları İnkar'daki insanlardan daha 

gerçek olarak yaşıyorlar. Ancak Savunma dünya görüşü 

yapısı, diğerinin eşit derecede “insan” deneyimini 

oluşturmak için yeterince karmaşık değildir. Savunma 

perspektifine sahip insanların yaşadığı kültürel farklılıklar 

basmakalıp olsa da, İnk}r durumu ile karşılaştırıldığında 

gerçek gibi görünüyorlar. Sonuç olarak, Savunma'daki 

insanlar inkar durumunda olanlara göre kültürel 

farklılıklardan daha açık bir şekilde tehdit edilmektedir. 

Dünya, kendi kültürünün daha üstün ve diğer kültürlerin 

daha aşağı olduğu “biz ve onlar” şeklinde örgütlenmiştir.  
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Kültürel farkın 

MİNİMİZASYONU 

Kişinin kendi kültürel dünya görüşünün unsurlarının evrensel 

olarak yaşandığı durum. Savunma'da yaşanan kültürel 

farklılıklarla ilişkili tehdit, farklılıkları tanıdık kategorilere 

ayırarak etkisiz hale getirilir. Örneğin, kültürel farklılıklar, 

insanların biyolojik doğasının (fiziksel evrenselcilik) ezici 

benzerliğine tabi olabilir. Doğal fiziksel süreçlerin benzerlik 

deneyimi daha sonra ihtiyaçlar ve motivasyonlar gibi diğer 

varsayılan doğal fenomenlerle genelleştirilebilir. Tipolojilerin 

(kişilik, öğrenme stili, vb.) tüm kültürlerde eşit derecede 

geçerli olduğu varsayımı Minimizasyon'a bir örnektir. 

Minimizasyon, İnkar / Savunma takımyıldızı ile Takımyıldız 

Kabul / Uyarlama arasında bir tür geçiş durumudur. 

Minimizasyon deneyimi teorik olarak etnosentriktir, çünkü 

kişinin kendi kültürel modellerini varsayılan bir evrensel 

gerçekliğin merkezi olarak almasıdır. (…) Bununla birlikte, 

deneyim aynı zamanda bazı kültürel farklılıkları büyük ölçüde 

stereotipik olmayan yollarla algılama ve başkalarının temel 

insanlığını tanıma yeteneğini de içerir. 

E
T

N
O

R
E

LA
T

İF
 A

Ş
A

M
A

LA
R

 

Kültürel 

farklılığın 

KABULÜ 

Kişinin kendi kültürünün yaşandığı durumt, eşit derecede 

karmaşık dünya görüşlerinden sadece biri olarak 

deneyimlenir. Kültürler arasındaki farklılıkları (kendileri de 

dahil olmak üzere) ayırt ederek ve bir tür öz-dönüşlü 

perspektif inşa ederek, bu dünya görüşüne sahip insanlar 

başkalarını kendilerinden farklı, ancak eşit derecede insan 

olarak deneyimleyebilirler. Kabulde olan insanlar, birçok 

kültür arasında bir dizi ilgili kültürel zıtlık üretmelerine izin 

veren kültür-genel kategoriler oluşturabilirler. Dolayısıyla, bir 

veya daha fazla kültürde uzman olmaları gerekmez (bunlar 

da olabilir); daha ziyade, genel olarak kültürel farklılıkların 

çok çeşitli insan etkileşimlerinde nasıl işlediğini belirleme 

konusunda yeteneklidirler. 

Kültürel 

farklılıklara 

ADAPTASYON  

Başka bir kültürün deneyiminin, o kültüre uygun algı ve 

davranış sağladığı durum. Kişinin dünya görüşü, diğer 

kültürel dünya görüşlerinden ilgili yapıları içerecek şekilde 

genişletildi. Adaptasyondaki insanlar empati kurabilirler - 

diğer kültürler karşısında perspektif alma veya referans 

çerçevesini değiştirme yeteneği. (…) Çerçeve değiştirme 

süreci derinleşir ve alışkanlık haline gelirse, çiftçilikçiliğin 

veya çokkültürcülüğün temeli haline gelir. 

Adaptasyon asimilasyon değildir. “Asimilasyon” teriminin 

birçok göçmen ve baskın olmayan gruplardan insanlar 

tarafından “eritme potası” gibi bir şeye atıfta bulunduğu 
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anlaşılmaktadır. Bu asimilasyon fikri, daha önce kim 

olduğunuzdan vazgeçmeniz ve ev sahibinizin veya baskın 

kültürün dünya görüşünü almanız gerektiğidir. Adaptasyon 

kavramı asimilasyona bir alternatif sunar. bir kümenin 

diğerinin yerine geçmesini değil; uyum, inanç ve davranış 

repertuarınızın uzatılmasını içerir. Dolayısıyla, farklı bir 

kültürel bağlamda etkin bir şekilde çalışmak için birincil 

kültürel kimliğinizi kaybetmeniz gerekmez. 

Yerli çok kültürlü bağlamlarda uyum, karşılıklı düzenlemeye 

yol açar. Başka bir deyişle, hem baskın olan hem de baskın 

olmayan gruplardan insanlar, davranışlarını birbirine 

uyarlama eğilimindedir. 

 

Kültürel 

farklılığın 

ENTEGRASYONU 

Kişinin benlik deneyiminin yaşandığı durum, farklı kültürel 

dünya görüşlerinin içinde ve dışındaki hareketleri içerecek 

şekilde genişletildi. Burada insanlar kendi “kültürel 

marjinallikleri” ile ilgili konularla ilgileniyorlar; kimliklerini iki 

ya da daha fazla kültürün sınırlarında ve hiçbirinin 

merkezinde bulunmazlar. J. Bennett (1993) tarafından 

önerildiği gibi, kültürel marjinalliğin iki formu olabilir: 

kültürden ayrılmanın yabancılaşma olarak deneyimlendiği 

kapsüllenmiş bir form; ve kültürlerin içindeki ve dışındaki 

hareketlerin kişinin kimliğinin gerekli ve olumlu bir parçası 

olduğu yapıcı bir form. 

 

Kaynak: Bennett, M.J. Kültürlerarası Yetkinlik Kazanmak: Wurzel, J.S. (Ed.) 

Çokkültürlülüğe Doğru: Çokkültürlü Eğitimde bir Okuyucu. Newton; MA: Kültürlerarası 

Kaynak Şirketi, 2004 

 
 
Kültürlerarası karşılaşmalarda geliştirilen kültürlerarası duyarlılığın her aşaması ile ilgili 
davranışları gösteren bazı örnekleri (aşağıdaki tabloda listelenmiştir) okuyarak 
kültürlerarası duyarlılık üzerine tartışma. Ayrıca, diğer örnekleri paylaşmaları için 
katılımcıları davet edin. 
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Adım 3: Kültürlerarası yeterlilik gelişimi ile ilgili kültürlerarası duyarlılığın gelişim modelini 
yansıttıktan sonra, grup internette bulunan “Gündüz ve Gece” 
(6 dk.) animasyon videosunu izler (bağlantı film afişinden 
kopyalanabilir): 
 
 
Animasyonu izledikten sonra eğitmen, Bennett modeliyle 
benzerlikler hakkında bir grup tartışmasına rehberlik edebilir 
ve ayrıca her karakterin ifadelerini ve kişisel büyüme sürecini 
derinlemesine analiz etmek için ikinci bir izleme turu yapabilir 
ve videoyu durdurabilir.  
 
Bu film hikayesi ve yukarıda açıklanan teorik giriş, simüle 
edilmiş kültürlerarası karşılaşma senaryoları aracılığıyla 
kültürlerarası duyarlılığı geliştirmek için tiyatro tekniklerine 
(Tiyatro Forumu, Görüntü Tiyatrosu, Gazete Tiyatrosu, Yasa 
Tiyatrosu vb.) insanların kültürel farklılığa tepkisine dayalı eğitim faaliyetlerinin 
oluşturulmasına ilham verebilir.  
 
 
 
Öğrenme çıktıları: 
-  Kültürlerarası karşılaşmalarda kültürel farklılığa verilen bireysel tepkiler hakkında bilgi. 
- Kültürlerarası karşılaşmaların bir sonucu olarak geliştirilen kişisel gelişim süreçlerini 
anlamak. 
- Dünya görüşü merkezli algıyı kendi kültüründen, diğer kültür Cosmo-vision'i anlamak için 
daha geniş bir perspektife dönüştürmek. 
- Kültürel farkındalık ve kültürlerarası duyarlılık geliştirmek. 
- Başka bir kültürde yaşayan insanların deneyimlerini tanımlayabilme. 
- DMIS çerçevesini kültürlerarası yetkinliği artırmaya yönelik drama tekniklerine 
uygulamak. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw
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Sınırlamalar: -- 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

Uluslararası Karşılaşmalar Otobiyografisi: https://rm.coe.int/context-concepts-and-

theories-autobiography-of-intercultural-encounter/168089eb76 

J.M. Bennett. Uluslararası Karşılaşmalar Otobiyografisi. https://www.idrinstitute.org/wp-
content/uploads/2018/02/becoming_ic_competent.pdf 
 
“Gündüz ve Gece” çizgi filmi: https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw 
 
Augusto Boal.  Arsenal Ezilenlerin Tiyatrosu: https://www.deepfun.com/wp-
content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rm.coe.int/context-concepts-and-theories-autobiography-of-intercultural-encounter/168089eb76
https://rm.coe.int/context-concepts-and-theories-autobiography-of-intercultural-encounter/168089eb76
https://www.idrinstitute.org/wp-content/uploads/2018/02/becoming_ic_competent.pdf
https://www.idrinstitute.org/wp-content/uploads/2018/02/becoming_ic_competent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
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Aktivite #1 

“Bafa Bafa” 

Ne? “Bafa Bafa” adı verilen ve kültürel olarak karşıt davranışları olan iki icat edilmiş 

kültürde katılımcı olarak öğrencilerin kültürler arası yeterlilikler ve değer farklılıkları 

üzerine düşünmelerine yardımcı olan tiyatro rol yapma alıştırması. 

Süre: 

60-90 dakika 

Materyaller: 

Her birinde beyaz tahta bulunan iki sınıf. 

İsim etiketleri 

Alfa için 1 kutu 100 küçük ataç 

Beta için 1 kutu 100 büyük bağlayıcı klipsi 

Alfa liderinin bileğine bantlanacak özel bir bileklik 

Alfaların ve Betaların kültürel açıklamalarının fotokopileri ve Adım 5 ve Adım 13 için soru 

listesi. 

Prosedür: 

Adım 1: Öğrencileri Alfalar ve Betalar başlıklı iki gruba ayırın. 

Adım 2: Öğrenenlere Alfa ve Betaların farklı kültürleri olduğunu açıklayın. 

Adım 3: İki grubu ayrı odalara ayırın. 

Adım 4: Her öğrenciye, grubunun okunacak bilgilerinin bir fotokopisini sağlayın. 

Adım 5: Her öğrenciye grup olarak tartışmak için aşağıdaki soruların fotokopisini 

sağlayın; 

1) Birbirimizle nasıl etkileşiriz? 

2) Bizi mutlu eden nedir? 

3) Kültürümüz barışçıl mı yoksa savaşçı mı? 

4) Bu kültür yayılmacı, gözlemsel ve uyarlanabilir mi? 
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5) Kültürümün amacı nedir? 

6) Kültürümün dini nedir? 

7) Ne tür ibadetlerde bulunuyoruz? 

8) Kültürümden insanlar ne yaşıyor ve ihtiyacım olanı alabilir miyim? 

9) Nasıl hissediyoruz; Belirsizlik, yabancılar, korkutucu durumlar ve ret? 

10) Yabancıları ağırlıyor muyuz? 

11) Seviliyor muyuz? 

12) Zevk, aşk ve nefret için ne yaparız? 

13) Bu kültürün bir üyesi nasıl yardım ister ve nasıl yardım eder? 

Adım 6: Tüm üyeler yeni kültürlerini anladıklarında ve kendilerini rahat hissettiklerinde, 

10 dakika boyunca diğer gruba gözlemci olarak göndermek üzere bir üye seçmelidirler. 

Adım 7: Her iki kültürün üyeleri de artık kültürü oynamalıdır. 

Adım 8: Gözlemciler aşağıdaki başlıklar altında notlar almalıdır; değerler, beklentiler, 

normlar ve gelenekler, ancak diğer kültürle etkileşime girilmez. 

 

Adım 9: Gözlemci artık gözlemlerini kendi kültürüne bildiriyor. 

 

Adım 10: Her grup gözlemleri tartışmalı ve diğer kültür hakkında bazı hipotezler 

yapmalıdır. 

 

Adım 11: Hipotezler formüle edildikten sonra, katılımcılar sırayla diğer kültürleri küçük 

gruplar halinde ziyaret ederler. Her ziyaretten sonra ziyaretçiler gözlemlerini gruplarına 

rapor ederler. 

 

Adım 12: Grup verileri hipotezlerini test etmek ve geliştirmek için kullanır. Herkes diğer 

kültürü ziyaret etme şansına sahip olduğunda, simülasyon sona erer. 

 

13. Adım: Öğrenciler deneyimlerini tartışmak ve analiz etmek ve aşağıdaki soruları 

dikkate almak için bir grupta bir araya gelirler; 

1) Yeni bir kültürün rolünü üstlenmeye hazırlanırken neler hissettiniz? 

2) Yabancılar 'evinize' geldiğinde duygularınız nelerdi? 

3) Dili, jestleri ve davranışları bilinmeyen bir kültürü ziyaret ederken duygularınız 

nelerdi? 

4) Diğer kültür beklediğiniz şekilde tepki gösterdi mi? Neden (Neden değil)? 

5) Nasıl uyum sağlamaya çalıştınız? 
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6) Diğer grubun kültürünü açıklamaya çalışabilir misiniz? 

7) Kendi kültürünüzü açıklayabilir misiniz? 

8) Bu oyun size neyi hatırlatıyor? 

 

Öğrenme çıktıları: 

Öğrenci, farklı bir kültürde rol oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilir. Değerler, 

beklentiler, normlar ve adetler açısından farklı bir kültür gözlemleyebilir. Değerler, 

beklentiler, normlar ve adetler açısından başka bir kültürü tartışabilir. Öğrenci, hem yeni 

bir kültürün üstlenilmesi hem de yeni bir kültürün gözlenmesi üzerine düşünebilir ve 

başkalarıyla fikir alışverişinde bulunabilir. 

 

 

Sınırlamalar: Bu etkinlik, eğitimcinin etkinlikle ilgili bilgili olmasını gerektirir. Eğitmen, 

etkinliği yeterince açıklayabilmeli ve öğrencilerin gerekenleri açıkça anlamalarını 

sağlamalıdır. Eğitimcinin her iki kültüre de yaklaştıkça yaklaşmasını ve dikkatle 

izlemesini gerektirir. 

 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

Alfa Kültürü  

http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Alpha-Culture-

description.pdf 

Beta Kültürü  

http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Beta-Culture-

description.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Alpha-Culture-description.pdf
http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Alpha-Culture-description.pdf
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Aktivite #2 
“Çinli aile” 

Ne? 
Kültürlerarası çatışma durumu hakkında rol oynama: Çinli aile. Rol etkinliği, farklı 
kültürlerden insanlar arasındaki çatışmaları ve bu çatışmaların nasıl olumlu bir şekilde 
çözülebileceğinin çözümlerini analiz etmeye çalışır. Bu etkinlik, sosyal ve kültürel 
geçmişlerinin kökenine bağlı olarak çatışma durumunu ve öğrencilerin bu sorunla nasıl 
başa çıktıklarını analiz etmektedir. Katılımcılar, herhangi birinin günlük yaşamında 
olabilecek bir durumu oynamalıdır. 
 
 
Süre: 120 dakika  
 
Materyaller: 

₋ Rol kartlarının kopyaları 

₋ Etiketlerin kopyaları 

₋ Gözlemcilerin notlarının kopyaları 

₋ Gözlemcilerin not tutması için kalemler ve kağıt 

 
Prosedür:  
Adım 1:  
Gruba, herkesin günlük yaşamında olabilecek bir durumu rol alacaklarını söyleyin ve 
ardından aşağıdakileri okuyun: 
“Bir yatırımcı grubu, şehirdeki bir rehabilitasyon projesi için cadde binalarını satın aldı. 
Çinli bir aile, artan kirayı ödemeyi reddettiği için dairelerinden çıkarıldı. Aslında üç kuşak 
ailenin büyükannesi, eşi ve kocası ve kızları aynı çatı altında küçük bir dairede 
yaşıyorlardı. Onların yıllarca zemin katta bir Çin restoranı vardı. Restoranın iyi müşterisi 
vardır ve şehrin hoş bir sokağında kaliteli yemekler sunmaktadır. Kirayı her zaman 
zamanında öderler ve sözleşmeye saygı duyarlardı. Yine de haklarında sınır dışı kararı 
verildi. ” 
 
Adım 2: Rol oyununu çeşitli adımlara bölün: 
- Rol oyunu ve katılımcı seçiminin sunumu 
₋     Mekanda doğaçlama 
-  Karar Zamanı 
-  Hikayeyi doğaçlama (simülasyon) 

 ₋      Bilgilendirme. Deneyim hakkında diyalog (yansımalar, alınan dersler ve sonuçlar) 
 
 
Adım 3: Gönüllülerden kartlarda açıklanan karakterlerin rollerini oynamalarını isteyin 
(en az 6 en fazla 10 katılımcı). Katılımcıların geri kalanı gözlemci olarak hareket eder. 
Gönüllüler arasında rol kartlarını dağıtın. 
İnsanların ne yapmaları gerektiğini düşünmeleri için 15 dakika bekleyin. 
Oyunculara amaçlarının bir çözüm bulmak olduğunu hatırlatın. 
Oyuncular birbirlerine saygı duymalı, birbirlerini dinlemeli ve birer birer konuşmalıdır. 
Etrafta dolaşmaları için bir alan verin.  
Oyuncular soruna bir çözüm bulmalı ve sonra rol oyununa başlamalıdır. Gözlemciler, 
oyuncuların birbirlerinin konuşma sırasına saygı gösterip göstermediklerini veya 
birisinin liderlik etmeye ve toplantıyı kolaylaştırmaya çalışıp çalışmadığını not etmelidir; 
oyuncuların ne tür argümanlar kullandığını; "çözüm bulma ipuçlarını" aldıktan sonra 
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oyuncuların tutum ve davranışlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını 
belirtmelidirler. 
Gözlemciler, durumlarını, oyuncuların pozisyonlarını ve hareketlerini not etmelidir. 
Gözlemciler gerekli gördükleri için araya girebilir ve bazı oyunculara duygularını 
sorabilirler. 
 
Adım 4: Bilgilendirme. Rol oyunu bittikten sonra, katılımcılardan tartışmak için bir daire 
içinde büyük bir grupta bir araya gelmelerini isteyin: 
İlk olarak, rol oyununda neler olduğu hakkında, örneğin, aşağıdaki gibi soruları ele 
almak: 
₋ Gözlemciler ne kaydetti ve rol oyunu sırasında neler olduğuna dair izlenimleri nelerdi? 
₋ Oyuncular bu konuda nasıl hissettiler? Verildikleri role girmek zor muydu, en zor ve en 
kolayı buldular mı? 
 
Daha sonra grubun kültürel çeşitlilik, kültürler arası yeterlilik hakkında analiz yapmasına 
ve düşünmesine yardımcı olun: 
-Rol oyunu günlük yaşamdaki herhangi bir gerçeği yansıtıyordu mı? Benzerlikler ve 
farklılıklar nelerdi? Abartılı bir şey var mıydı? 
- Toplumumuzda yaygın olan tutumları en sadakatle yansıtan karakterler hangisiydi? 
- Farklı kültürel geçmişe sahip insanlarla ilgili bir çatışmayla karşı karşıya kaldığımızda, 
herkesi tatmin edebilecek bir çözüm arar mıyız yoksa bakış açımızı dayatmayı ve 
kendimizden farklı hissettiğini düşündüklerimizi görmezden gelmeye mi çalışırız? 
- Çatışma, kişisel veya ekonomik çıkarlar gibi diğer şeylerden ziyade aslında kültürdeki 
farklılıklarla ne ölçüde ilgilidir? 
- Böyle bir çatışma yaşayan biri var mı? Koşullar neydi? Cevabınız evetse, bu neden sizin 
başınıza gelmedi? 
 
 
Rol kartları: 
1. Büyükanne: Çok yaşlı ve yorgunsunuz. Her zaman bu dairede yaşadınız. Taşınmak 
istemiyorsunuz. 
2. Anne: 20 yıldan fazla bir süredir burada yaşıyorsunuz. Tüm çabalarınızı restoranınıza, 
dairenize ve ailenizin refahına odakladınız. Sizin için dairenizden taşındığınızı hayal 
etmek imkansız. 
3. Polis: Şefinizi emirlerine göre hareket ediyorsunuz, aileyi daireden çıkartıp hızlı bir 
şekilde görevinizi tamamlamak istiyorsunuz. 
4. Aktivist: Bir insan hakları savunucususunuz ve ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı savaşan 
çeşitli STK'larla ilgileniyorsunuz. 
5. İşçi: Siz yabancısınız. Dairenin çevresindeki inşaat alanında çalışıyorsunuz. Çin 
restoranında öğle yemeği yemeye alışkınsınız ve bu sınır dışı etme kararını 
anlamıyorsunuz. 
6. Dairenin sahibi: Aile bu daireyi uzun süredir kiralıyor ve kirayı aylık olarak ödüyor. 
Yine de, dairenizin kirasını  artırmak ve para kazanmak için bu fırsattan gerçekten 
yararlanmak istiyorsunuz. 
7. Komşu: Daireniz Çinli ailenin yaşadığı dairenin önünde. Şahsen size rahatsızlık 
vermiyorlar, ama yabancıları sevmiyorsunuz. 
 
Varyasyonlar: rol oyunu için gereken sayıda karakter ekleme (avukat, yürüteç ...) 
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Öğrenme çıktıları: 
Bizden beklenenler ile nasıl davrandığımız arasındaki ilişkileri keşfedin. 
Kendi davranışlarımızın başkalarına olan etkisi konusunda farkındalığı artırmak. 
Kalıplaşmış insanların etkileri hakkında tartışmalara başlayın. 
 
 

Sınırlamalar: (Bir eğitimcinin faaliyetlerin uygulanması sırasında karşılaşacağı 

sınırlamalara ilişkin öneriler. - maks. 200 kelime) 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

Barış Eğitimi ve kültürel çatışmalar eğitimi:  

https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf 

Augusto Boal. Arsenal Ezilenlerin Tiyatrosu: Aktörler aktör olmayanlar için oyunlar: 
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-
actors...Augusto-Boal.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
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Aktivite #3 
“Polisler ve soyguncular” 

Ne?  
“Polisler ve soyguncular”, katılımcıların oynadığımız sırada 'oyun oynama' fikrini kabul 
etmelerine yardımcı olmak için aktör olmayanlar ile yeni bir gruba başlarken Augusto 
Boal tarafından önerilen karakterlerin oluşturulmasını içeren bir Oyun.  Bu etkinlik 
Augusto Boal tarafından oluşturuldu ve katılımcıların karakterlerini ve oynadıkları rolü 
inşa edeceği ve doğaçlama yapacağı tanımlanmış bir durumun simülasyonuna 
dayanıyor.  
 
 
Süre: 1-2 saat 
 
Materyaller:  
 
Materials: sessiz sanatsal bir alan, müzik de uygulanabilir, böylece katılımcılar çalışmak 
için ilham alırlar ve set oluşturulur.  
 
Prosedür:   
Bu simülasyon oyunu çeşitli adımlara ayrılabilir: 
“Polisler ve soyguncular” simülasyon oyununun açıklaması 
İki grup düzenleyin (gerilla ve politika üyeleri) 
Oynatılacak alanın hazırlanması ve yapılandırılması (örn. Otobüs gibi sandalyeleri 
hizalayın) 
Her karakterin tutumu, davranışı ve hissi hakkında kendi kendini yansıtması; her bir 
rolün nasıl tartışılacağı ve temsil edileceği vb. 
Hikayeyi doğaçlama (simülasyon) 
Deneyim hakkında diyalog (yansımalar, alınan dersler ve sonuçlar) 
 
Bu oyun A. Boal'ın açıkladığı gibi gelişir: 
“Grup, biri gerillalardan, diğeri polis-kadınlardan oluşan iki yarıya bölünmüştür. 
Birbirlerinin bağlılıklarını bilmeden, hepsi yolda inen aynı otobüste seyahat ediyorlar. 
Hepsi otobüsün sadece gerilla ve polis içerdiğini biliyor, ama hangisinin hangisi 
olduğunu bilmiyorlar. Tatbikat, kimin arkadaş ve kimin düşman olduğunu bulmaya 
çalışmak ve diğer tarafın üyelerini 'öldürmek' için bir sinyal kabul etmekten ibarettir. 
Egzersiz, bir taraf tamamen silindiğinde sona erer. Bu alıştırmada, hayal gücü gözlem 
kadar önemli bir rol oynar: her aktör, hangi grupta olursa olsun, arkadaşlarına gerçek 
kimliğini göstermek ve düşmanlarını onlardan biri olarak düşünmelerini sağlamak için 
ikna edici bir hikaye bulmalıdır. (…) Bu alıştırma, 'genel' karakterlerin yaratılmasını 
değil, bir taraftaki savaşçı karakterleri ve diğer taraftaki baskıcı karakterleri 
içerdiğinden, yüksek derecede duygusal ve ideolojik şiddet içerebilir. Karşıt tutumlarını 
haklı çıkarır”. (Augusto Boal. Aktörler ve aktör olmayanlar için oyunlar. Londra; New 
York: Routledge, 2005, s. 165-166) 
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Bu oyunun varyasyonları, herhangi bir kültürel çatışma ile ilgili farklı antagonistik 
duruşlar karakterleri oluşturarak yapılabilir (örneğin, otobüste seyahat etmek, ırkçı ve 
küresel vatandaşlar arasında çatışma, bazı yolcular, bir grup göçmen işçinin dökümü). 
 
Katılımcıların karakterlerini oluşturmalarına yardımcı olmak için psikolojik rolleri 
tanımlayan bir model olan “drama üçgeni” tanıtılabilir. Modelin kendisi, insanların 
duruma bağlı olarak değiştiği üç alışılmış psikolojik rolü açıklar: 
- Kurban rolü; diğer kişilerin, olayların ve koşulların sorunlarının ve acılarının nedenlerini 
yansıtır; 
- Zalim rolü,  kubana baskı yapan, zorlayan ve zulmeden; 
- Kurtarıcı rolü, yardım etmeye istekli, müdahale eden. 
 
 
 

 
Son olarak, oyunu oynadıktan sonra oyunculuk deneyimini yansıtacak bir diyalog 
oluşturun: 
- Oyuncular bu konuda nasıl hissettiler? Verildikleri role girmek zor muydu, en zor ve en 
kolayı buldular mı? 
- Ne tür argümanlar ortaya atıldı ve gerçeklere, akıllara veya duygulara mı 
dayanıyorlardı? 
- Gerilla / polis için veya aleyhinde argüman bulmak daha kolay oldu mu? 
- Her iki karşıt pozisyonu kısaca analiz edebilir misiniz? 
- Bu çatışmayı çözmek için iletişim ve diyaloga dayalı şiddet içermeyen bir çözüm var mı? 
- Yerliler ile göçmen ve mülteci nüfusu arasındaki güç ilişkileri hakkında öğrenilecek 
dersler var mı? Veya kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası yetkinlik ile ilgili olarak ... 
 
Öğrenme çıktıları: 
Mültecilerin ve sığınmacıların nüfuslarının kültürler arası yeterliliğini artırmak için 
simülasyon oyunları uygulayın. 
Tiyatro oyunculuk pratiğini tanıyın. 
Herhangi bir hikayede oynayacak karakterleri ve rolleri özetleyin. 
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Kaynaklar/Referanslar:  

Augusto Boal. Aktör olanlar ve Olmayanlar için Oyunlar  

https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-
actors...Augusto-Boal.pdf 

Kültürler arası Yeterliliklerin Geliştirilmesi: Eğitimciler için El Kitabı 

http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-

INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf 

Barış Eğitimi ve Kültürel Çatışmalar Eğitimi: 

https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf 

Kültürel Farkındalık ve İfade El Kitabı: https://publications.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1 

Zamanlama: kültürlerarası kaynaştırma araçları http://eurocircle.fr/wp-

content/uploads/2017/05/timingtoolkit_en.pdf 

Drama Üçgeni: https://www.carersuk.org/images/Downloads/The_drama_triangle.pdf 

Kültürlerarası Kaynak Paketi (Cambridge): 

http://assets.cambridge.org/052153/3406/sample/0521533406WS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
http://eurocircle.fr/wp-content/uploads/2017/05/timingtoolkit_en.pdf
http://eurocircle.fr/wp-content/uploads/2017/05/timingtoolkit_en.pdf
https://www.carersuk.org/images/Downloads/The_drama_triangle.pdf
http://assets.cambridge.org/052153/3406/sample/0521533406WS.pdf
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Ünite 4: 

" Dayanıklılık oluşturmak ve mültecileri ve sığınmacıları güçlendirmek için 

tiyatro teknikleri " 

 

Araç #1 

“Drama Terapi “ 

Ne?  www.psychology.com Drama Terapi: Temel teknikler, Aktiviteler, Alıştırmalar ve 

Kurslar. Drama bölümünü okullara ve hapishanelere dahil etmek gerekli değildir. 

 

Süre: 

40 -60 dakika 

 

Materyaller: 

Makalenin fotokopileri  

 

Prosedür: 

Adım 1: Öğrencilere drama terapisine genel bir bakış sağlayan bir metin okuyacaklarını 

bildirin. 

Adım 2: Öğrencilere, hapishaneler bölümü hariç makalenin fotokopisini sağlayın. 

Adım 3: Öğrencileri makaleyi okumayı bitirdikten sonra 4'lü gruplar halinde yerleştirin. 

Adım 4: Öğrencilerden, makaleyi kuruluşlarında karşılaştıkları mülteci ve sığınmacılarla 

ilgisi açısından gözden geçirmelerini isteyin ve notlar alın. 

Adım 5: Aşağıdaki tartışma sorularını beyaz tahtaya yazın ve öğreniciyi, onlar hakkındaki 

görüşlerini gruplar halinde tartışmaya davet edin. Bir öğrenciden grup adına notlar 

almasını isteyin. 

1) Drama Terapisi kuruluşunuzda kullanılacak mı? Neden / Neden değil? 

2) Kuruluşunuzun çalışanlarına, gönüllülerine ve kullanıcılarına ne gibi faydalar 

sağlayacak? 

3) Kuruluşlarınızın çalışanları, gönüllüleri ve kullanıcılar için ne gibi riskler oluşturabilir? 

4) Kuruluşunuzun kullanıcılarıyla benzer teknikler kullanma konusunda deneyiminiz var 

mı? Evetse, sonuç neydi? 

 

Adım 6: Şimdi grupları sınıf grubunyla tartışmalarını paylaşmaya davet edin. 

 

Öğrenme çıktıları 

Öğrenci drama alışkanlığını genel anlamda bilir ve tartışır. Öğrenci şu anda drama 

terapisinin hangi yönlerinin kullanımda olduğunu, kullanımda olabileceğini ve 

kuruluşlarında kullanılıp kullanılamayacağını ilişkilendirebilir. Farklı organizasyonlardan 

öğrenenler için; drama terapisinin bir dizi farklı organizasyonda nasıl kullanıldığını 

tartışabilir, karşılaştırabilir ve kontrast oluşturabilir. 

 

 

Sınırlamalar: Eğitmenler, öğrencilerin ders süresi boyunca bu kadar uzun bir metni 

http://www.psychology.com/
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okumakta isteksiz olduğunu görebilirler. Bu okuma aynı zamanda bir ev ödevi etkinliği 

olarak da düzenlenebilir, bu durumda dersin toplam süresi azalır. Eğer eğitmen 

öğrenenler arasında yeterince dolaşamazsa, konu için motivasyonu olmayan öğreniciler 

bununla optimum düzeyde ilgilenmeyebilir. 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://positivepsychology.com/drama-therapy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/
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Araç#2 

“Vicdan Yolu” 

Ne? Sınıf grubuna, kararları mültecileri ve sığınmacıları etkileyen politikacı ve politika 

yapıcıların ortak kararlarını, karşılaştıkları sorunları ve / veya ikilemleri keşfetme fırsatı 

sunulan “Vicdan Yolu” başlıklı bir drama tekniğidir. 

 

Süre: 

45 dakika 

 

Materyaller: 

• Yazı Tahtası 

• Beyaz Tahta Kalemi 

• Kağıt 

• Kalemler 

 

Prosedür: 

Adım 1: Aşağıdakileri beyaz tahtaya yazın ‘Bu ülkede mülteciler ve sığınmacılar ne tür 

kararlar / sorunlar ve / veya ikilemlerle karşı karşıyadır ve bunun nedeni nedir?”. 

Örneğin, bir iş bulmam gerek ama kimse beni işe almayacak. Ya da alternatif olarak 

öğrencileri ülkenizdeki mülteci ve sığınmacıların yaşamları üzerinde etkisi olan bir 

politikacının rolünü üstlenmeye davet edin. 

Adım 2: Öğrencileri 4'lü gruplar halinde yerleştirin ve beyaz tahtadaki sorulara bazı 

cevaplar ve nedenler bulmaları hakkında beyin fırtınası yapmalarını ve not almalarını 

isteyin. 

Adım 3: Öğrencileri beyin fırtınası faaliyetlerinin meyvelerini paylaşmaya davet edin. 

Adım 4: Öğrencinin cevaplarını beyaz tahtaya yazın ve yinelenenleri daire içine alın. 

Adım 5 : Grup olarak keşfetmek için bir sorun seçin. 

Adım 6: Şimdi sınıfı 2 gruba ayırın. A Grubu - Mülteci veya sığınmacılarla anlaşır ve B 

Grubu bunu yapmaz. 

Adım 7: Her iki grubun da görüşlerini tartışmaları ve keşfetmeleri için 10 dakika süre 

verin. 

Adım 8: İki grubu karşılıklı taraflara yerleştirin. 

Adım 9: Eğitmen olarak ya mülteci ya da sığınmacı olmak için bir öğrenci seçin ya da 

rolü kendiniz üstlenin. 

Adım 10: Öğrencilere, mülteci veya sığınmacının sıfatıyla hareket eden kişinin şimdi iki 

çizgi arasında yürüyeceğini ve her bir karşıt çift arasındaki sorunu veya ikilemi ifade 

edeceğini açıklayın. 

Adım 11: “Düşünce Yolu” nun sonunda, mülteci ya da sığınmacı / politikacı ya da politika 

yapıcı rolünü üstlenen kişi bir sonraki eylemlerinin ne olacağına karar vermek 

zorundadır. 

Adım 12: Alıştırmayı tartışmak için öğrencileri 4'lü gruplara yerleştirin. 

Adım 13: Öğrencileri düşüncelerini grupla paylaşmaya davet edin. 

 

Öğrenme çıktıları: Öğrenci, ülkelerindeki ve / veya kendilerini etkileyen yasalar ve 
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politikalar yaratanlar için mültecilerin ve sığınmacıların karşılaştıkları ortak kararları, 

sorunları ve / veya ikilemlerle ilgili beyin fırtınası yapabilir, tanıyabilir ve araştırır. 

Öğrenci, bu konular hakkında dengeli bir tartışmaya katılabilir. Öğrenci, ülkelerindeki 

mülteci ve sığınmacıların ve / veya kendi adlarına karar verenlerin karşılaştığı ortak 

sorunlar hakkında tavsiyelerde bulunabilir ve çözüm önerileri sunabilir. Öğrenci, mülteci 

ve sığınmacı / politikacı ve politika yapıcıların bakış açısını benimseyebilir ve bir sorunu 

çözebilir. 

 

Sınırlamalar: Eğitmenler, öğrencileri beyin fırtınası yaparken yakından takip 

edemedikleri takdirde bu alıştırmanın etkisini sınırlı bulacaktır. Öğrenciler, nesneyi 

nesnel bir tarzın aksine öznel olarak tartışmak için çok uzun zaman harcıyorlarsa bu 

alıştırma sınırlı olacaktır. 

 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

 https://dramaresource.com/conscience-alley/   ’den adapte edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dramaresource.com/conscience-alley/
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Aktivite #1 

“Parla!” 

Ne? “Parla!” başlıklı doğaçlama bir drama terapisi alıştırmasıdır. Bu, öğrencilerin 

başkalarıyla rezonansı yansıtma yeteneğini geliştirmek için tasarlanmıştır. 

 

Süre: 

40 -60 dakika 

 

Materyaller: 

Sınıf 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleri 

Adım 3’deki talimatların her bir grubunun fotokopileri. 

 

Prosedür:  

Adım 1: Öğrencilere bu egzersizin amacının iç çatışmalarını yeni bir perspektiften 

incelemelerine yardımcı olmak, dinleme becerilerini geliştirmek ve bu amaçla onlara 

yardımcı olacak bir Playback Tiyatrosu tekniğini öğrenmek ve uygulamak olduğunu 

açıklayın. 

Adım 2: Sınıfı 3'lü gruplara bölün. 

Adım 3: Beyaz tahtadaki beyaz tahta talimatlarına aşağıdakileri yazın. 

1) Eşler, katıldıkları mevcut veya geçmiş bir çatışmayı açıklamaktalar. 

2) Çatışma durumunu açıklayan eş “heykeltıraş” rolünü üstlenir. 

3) Heykeltıraş, yaşadıkları bir çatışma durumunu açıklarken, diğer sahneleri bu sahneyi 

şekillendirmek için kullanmalıdır. 

4) Diğer eşler heykeltıraş öyküsünü bitirip bu noktada heykeltıraşın “Parla” dediği 

yerde uygun bir duruşa gelene kadar donmuş kalmalıdır. 

5) Heykeltraş “Parla” dedikten sonra, heykeltraş olan 2 eş, 3-5 dakika boyunca hareket 

edebilir, konuşabilir.  Anlatılan çatışma öyküsünü, sorunu çözmeye veya sorunu ele 

almaya çalışmadan heykeltıraş için mümkün olduğunca doğru bir şekilde 

yansıtmaktadır.  

 

Adım 4: Eğitimci, heykeltıraş rolünü üstlenen öğrenciye donma çağrısında bulunmasını 

söyleyecektir. 

Adım 5: Şimdi 3 kişilik gruba rol oynamalarını düşünmelerini söyleyin 

Adım 6: Her öğrenci için egzersizi tekrarlayın. 

Adım 7: Sınıf grubuna yeniden katılın ve rol oynama deneyimleri üzerinde 

düşünmelerini isteyin; egzersiz faydalı mıydı, onları şaşırtan bir şey olduğunu öğrendiler 

mi? 

 

 

Öğrenme çıktıları: Öğrenci drama yoluyla yeni bir perspektiften yaşadığı kişisel 

çatışmayı yansıtabilir. Öğrenci, başka bir kişinin çatışma durumunu dinleyebilir ve 

sorunu çözmeye veya tavsiyede bulunmaya çalışmadan bu durumu yansıtabilir. Öğrenci 
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bu deneyimi bir grupla yansıtır ve bu deneyimi tartışır. 

 

Sınırlamalar: Eğitmenler bu egzersizi başkalarının vücuduna dokunmanın tabu olduğu 

veya olumsuz görüldüğü gruplarla kullanmaktan kaçınmalıdır. Eğitmenin egzersiz 

içeriğinin nasıl algılanacağından emin olmadığı sınıf gruplarında temkinli olması akıllıca 

olacaktır. Eğitmenler, öğrencilere bedenlerinin hangi bölümlerini heykelde oymaktan 

mutlu olacaklarını tartışmaları konusunda rehberlik etmelidir; bilekler, eller, ayak bileği 

vb.. 

 

 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://positivepsychology.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy  ’den adapte 

edilmiştir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy
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Aktivite #2 

“Birleşme” 

Ne? İki katılımcının gelecekte kendileri gibi hareket ettiği “Birleşme” başlıklı doğaçlama 

bir drama terapisi alıştırması. 

 

Süre: 

40-60 dakika 

 

Materyaller: 

Sınıf 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleri 

 

Prosedür: 

Adım 1: Beyaz tahtaya aşağıdakileri yazın: “Sığınmacıların ve mültecilerin iyimser 

olmaları ve amaçlı talimatlara sahip olmaları neden önemli olabilir?” 

Adım 2: Öğrencileri 4'lü gruplar halinde yerleştirin ve düşüncelerini tartışmalarını isteyin 

ve bir öğrenciden grup adına not almasını isteyin. 

Adım 3: Öğrencileri düşüncelerini sınıfla paylaşmaya davet edin. 

Adım 4: Öğrencilere “Birleşme” başlıklı bir faaliyette bulunacaklarını bildirin. 

Adım 5: Her öğrenciye bir eş atayın. 

Adım 6: Öğrencilere bu egzersizin daha önce baktığımız 8 dayanıkılık maddesinden 

2'sini aktive edeceğini açıklayın; iyimserlik ve amaçlı yön. 

Adım 7: Öğrencilere bu ders sırasında yaşadıkları deneyimi dikkate almak için sessizce 

düşünmelerini isteyin. 

Adım 8: Şimdi öğrencilerden 5 yıl sonra ne yapabileceklerini düşünmelerini isteyin. 

Adım 9: Öğrencilerden bu kursun kendi gerçekliklerini nasıl değiştirebileceğini ve 

çalışmaları sırasında ilgilendikleri kişiler üzerindeki etkisini düşünmelerini isteyin. 

Adım 10: Çiftleri gelecekte rollerini oynamaya davet edin. Öğrenciler normal selamlama 

ve formaliteleri kullanmalıdır. 

Adım 11: Öğrenicilere bugüne kadar olanları hatırlamalarını söyleyin ve bu dersin 

sonucunda nasıl geliştiklerini ve değiştiklerini tartışın. 

Adım 12: Eşleri değiştirin ve egzersizi tekrarlayın. 

Adım 13: Şimdi öğrencileri 4'lü gruplar halinde yerleştirin ve onlardan “Birleşme” 

deneyimleri üzerinde düşünmelerini isteyin. 

Adım 14: 1 öğrenciden grup adına notlar almasını isteyin. 

Adım 15: Her grubu tartışmalarıyla ilgili ayrıntıları paylaşmaya davet edin. 

Adım 16: Sınıf grubunun bu egzersizin kendileri için nasıl faydalı olduğuna dair 

düşüncelerini paylaşmasına izin verin. 

 

 

 

 

Öğrenme Çıktıları: Öğrenci, dayanıklılık, iyimserlik ve maksatlı yönlerin 8 maddesinden 
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2'sinin neden mültecilere ve sığınmacılara fayda sağlayacağını düşünebilir ve rol, onların 

kişisel anlayışlarını harekete geçirmek için bir egzersizdir. Öğrenci, GO-UP araçlarının ve 

faaliyetlerinin, kendi kuruluşlarındaki etkileşimlerinde kendilerini nasıl etkileyebileceğini 

yansıtabilir ve tartışabilir. Öğrenci, sınıf arkadaşlarının bu egzersize verdiği tepkilerde 

olduğu gibi bir dizi reaksiyona aşinadır ve bunları tartışabilir. 

 

 

Sınırlamalar: Eğitmenler bazı öğrencilerin gelecekte kendilerini öngörmelerini 

diğerlerinden daha zor bulabilirler. Bu, öğrencilerin dini, dili ve kişisel tercihi ile ilgili 

olabilir. Eğitmenler, geleceğe yönelik olma kapasitesine sahip olmanın sadece bir 

motivasyon meselesi olmadığını, yeterince dikkate alarak destekleyemezlerse bu 

öğrenicinin katılımını kaybedeceklerini bilmelidir.  

 

 

Resources/References:  

Adapted from 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy
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ÜNİTE 1: 

" Sosyal ve kişisel becerilerin geliştirilmesi " 

 

Araç #1  
“Sosyal Beceriler” 

Ne? Sosyal becerilerin ne olduğunu kapsayan bir tartışma sınıfı, öğrencilere sosyal 

becerilerin bir listesini ve öğrencilerin kültür, değerler, inançlar ve tutumlara uygun 

olarak tartışmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi soru sağlar. 

 

Süre: 

60 dakika 

 

Materyaller: 

Sınıf 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleri 

Sosyal beceriler listesinin fotokopileri. 

 

Prosedür: 

Adım 1: Öğrencileri 4'lü gruplar halinde yerleştirin. 

Adım 2: Beyaz tahtaya “Sosyal Beceriler” yazın. 

Adım 3: “Sosyal Beceriler” için bir tanım oluşturmak amacıyla öğrencileri birlikte 

interneti kullanmadan öğrenmeye davet edin. 

Adım 4: Her grubu tanımlarını sınıfla paylaşmaya davet edin. 

Adım 5: Öğrencilerden oluşturulan tanımlara dayalı bir sınıf tanımı oluşturun ve sonra 

“Sosyal beceriler, diğer insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak için kullandığımız 

sözlü ve sözel olmayan davranışlardır” gerçek tanımını yazın. 

Adım 6: Öğrencileri gruplarına geri gönderin ve aşağıdaki soruları dağıtın ve 

tartışmalarını isteyin. Grup adına 1 öğrenciden not almasını isteyin. 

1) İyi sosyal becerilere sahip olmak ne kadar önemlidir? 

2) Sosyal becerilerimiz iyi değilse neyi kaçırabiliriz? 

3) Ne tür şeyler sosyal becerilerimizi belirler? Örneğin. aile, arkadaşlar vb 

4) Grubunuzda mümkün olduğunca çok sosyal beceri beyin fırtınası yapın. 

Adım 7: Öğrencileri 1-3. sorulara grup cevaplarını sınıfla paylaşmaya davet edin. 

Adım 8: Sosyal beceriler listesini dağıtın ve her gruptan kendi listeleriyle 

karşılaştırmasını isteyin. 

Adım 9: Şimdi öğrencilere, organizasyonlarını kullanan bireylerin sosyal becerilerinin 

kültür, din, menşe ülke ve zorunlu göç travması nedeniyle kendilerinden nasıl farklı 

olabileceğini düşünmelerini söyleyin. Bir öğrenciden grup adına notlar almasını isteyin. 

Adım 10: Öğrencileri tartışmalarından aldıkları notları sınıf grubuyla paylaşmaya davet 

edin. 

Adım 11: Tartışmayı sınıf grubuna açın ve tüm öğrencilere düşüncelerini dile getirme 
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fırsatı verilecek şekilde başkanlık edin. 

Adım 12: Öğrencileri, sosyal beceri anlayışlarının bu ders boyunca nasıl değiştiği 

hakkında 5 dakika sessizce düşünmeye davet edin. 

 

Öğrenme Çıktıları: Öğrenci bir grupta sosyal becerilerin bir tanımını oluşturabilir ve 

kendi tanımlarını standart bir beceriyle karşılaştırabilir. Öğrenci farkında olduğu sosyal 

becerileri tanımlayabilir, iyi sosyal becerilerin önemini ve yokluğunun sonuçlarını 

tartışabilir. Öğrenci, sosyal becerilerimizin oluşturulmasını etkileyen gerçekleri bilir ve 

tartışabilir. Öğrenci, örgütlerini kullanan bireylerin sosyal becerilerinin kültür, değerler, 

din ve zorla göç travması açısından kendilerinden nasıl farklı olabileceğinin farkındadır 

ve tartışabilir ve düşünebilir. 

 

Sınırlamalar: Eğitmen uyumlu gruplar oluşturamazsa bu egzersizin etkinliği sınırlı 

olacaktır. Eğer bir eğitmen tartışmayla optimal düzeyde ilgilenmiyormuş gibi görünen 

gruplarla karşılaşırsa, egzersizin çok uzun süredir devam etmemesi koşuluyla, bireylerin 

bir kısmını başka bir grupla değiştirmesi akıllıca olur. Eğitmen, kültürler arası sosyal 

becerilerin karşılaştırılmasının öğrenciler tarafından nesnel bir şekilde ele alındığından 

emin olmak için yakından izlemelidir. 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://www.elsa-support.co.uk/essential-social-skills/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsa-support.co.uk/essential-social-skills/
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Araç #2 

“Hızlı bir Buluşma” 

Ne? Öğrencinin kişisel becerileri anlamalarına ve bunları organizasyonları içinde çalışma 

günleriyle ilişkilendirmelerine yardımcı olmak için hızlı buluşma tarzı bir alıştırma. 

 

Süre: 

60 dakika 

 

Materyaller: 

Sınıf 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleri 

Bir paket sunum kartı 

Bir zamanlayıcı 

 

Prosedür: 

Adım 1: Öğrencileri 3'lü gruplara bölün. 

Adım 2: Beyaz tahtaya “Kişisel beceriler nelerdir?” yazın. Grubunuzla çalışarak mümkün 

olduğu kadar fazla beyin fırtınası yapın.  

Adım 3: Öğrencilerden soruları tartışmalarını ve grubun bir üyesinin not almasını isteyin. 

Adım 4: Öğrencileri fikirlerini sınıf grubuyla paylaşmaya davet edin. 

Adım 5: Sınıfların cevabını beyaz tahtaya yazın. 

Adım 6: Şimdi öğrencilerden hangi sınıf gruplarından beyaz tahta kişisel beceriler listesinin 

kuruluşlarında günlük olarak en değerli olduğunu ve nedenini tartışmalarını isteyin. 

Adım 7: Öğrencileri fikirlerini sınıf grubuyla paylaşmaya davet edin. 

Adım 8: Şimdi öğrencilerden değerli olmayan fikirleri ve nedenini tartışmalarını isteyin. 

Adım 9: Öğrencileri fikirlerini sınıf grubuyla paylaşmaya davet edin. 

Adım 10: Kişisel beceriler türleri linkinden görüntüyü dağıtın veya yansıtın. 

Adım 11: 6'lı 2 grup yapmak için 3'lü 4 gruba katılın. 6'lı A ve B gruplarından 1’er adedini 

çağırın. 

Adım 12: Öğrencileri diğer grubun bir üyesiyle karşılaşacak şekilde düzenleyin. 

Adım 13: A grubunun her bir üyesiyle görüşmek için 1 kişisel beceri tahsis edin; Eleştirel 

Düşünme, Dayanıklılık, Güvenilirlik, Kişilerarası beceriler, Problem Çözme ve Motive. 

Adım 14: Öğreniciye şimdi, B grubunun bir üyesiyle iş yerinde tartışılan kişisel becerileri 

nasıl kullandıklarına dair fikir alışverişinde bulunmaları için 5 dakika verilecek bir hızlı 

buluşma egzersizine katılmaları gerektiğini bildirin. 

Adım 15: Grup B üyesine, kronometre çaldığında soldaki kişiyle koltukları değiştirmeleri ve 

yeni kişisel beceri konusunu tartışmaları gerektiğini söyleyin. 

Adım 17: Şimdi 6 kişisel beceriyi tahtaya yazın ve sınıfı bir grup olarak tartışmalarına 

yansıtmaya davet edin. 

 

 

 

Öğrenme çıktıları: Öğrenci kişisel becerilerin ne olduğunu anlar ve tartışabilir. Öğrenci, 
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organizasyonlarında günlük olarak hangi kişisel becerilere ihtiyaç duyduklarını tartışabilir. 

Aşağıdaki kişisel becerilere ihtiyaç duyduklarında gerçek hayattan örnekler verir; çalışma 

alanları bağlamında eleştirel düşünme, dayanıklılık, güvenilirlik, kişilerarası beceriler, 

problem çözme ve motivasyon. 

 

Sınırlamalar: Eğitmenler, bazı öğrenciler için egzersizin hızlı buluşma stiline aşırı vurgu 

yaparlarsa, kişisel becerilerin ne olduğunu tanımak olan amacı önemsizleştirebilirler. 

Alıştırmayı yeterince zamanlamamak, tartışmayı sürdürmek için mücadele etmesine neden 

olabileceği için öğrenciyi sınırlayacaktır. 

 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://www.thebalancecareers.com/personal-skills-list-2063763#what-are-personal-skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thebalancecareers.com/personal-skills-list-2063763#what-are-personal-skills
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Araç #3 

“Tartışma” 
Ne?  

Tartışma   

Tartışma, bir karara varmak veya fikir alışverişinde bulunmak için bir şey hakkında 

konuşma eylemi veya sürecidir. Bu durumda önemli olan bir karara varmak değil, fikir 

alışverişinde bulunmak ve empati kurmaktır. 

 

Süre: 3 saat 

 

Materyaller: Pano, tahta kalemi, not defteri, kalem, dramatizasyon için çeşitli nesneler, 

senaryolar. 

 

Prosedür: 

Adım 1: Eğitmen, tartışmanın anlamını ve tekniklerini açıklar. Farklı fikirlere saygı 

duymanın önemini vurgular. 

Adım 2: Eğitmen çeşitli tartışma konuları verir. Örneğin: 

- Eğitim müzik ve sanattan ziyade matematik ve bilime odaklanmalıdır. 

- Eğitim özelleştirilmelidir. 

- Robotlar yaşam kalitemizi artıracak veya azaltacak mı? 

- Plastik torbalar ve ambalajlar yasaklanmalıdır. 

- Turizm çevreye faydalı mı? 

Adım 3: 

Eğitmen, tartışmayı uygulamak için bazı metodolojileri açıklar: 

-Vücut dili 

-Pantomime 

-Rol yapma oyunu 

 

Öğrenme çıktıları: 

• İletişim yetenekleri 

•  Beden dilini kullanma 

• Dil becerileri 

• Fikirlere saygı 

• Empati kurmak 

 

 

Kaynaklar/Referanslar: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721 

 

 

 

 

https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
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Araç#4  

“İletişim Becerilerini Geliştirmek için Dallanma 

Senaryolarını Birleştirmek” 

Ne? İletişim Becerileri Geliştirmek İçin Dallanma Senaryolarını Birleştirmek  

Dallanma senaryoları gerçek dünyadaki durumları ve karakterleri içerir. Kursiyerler, belirli bir 

yolda ilerlemeleri için karar vermelidirler. Ayrıca günlük hayatta karşılaşabilecekleri kişilerle 

etkileşim kurma fırsatına da sahiptirler. 

 

Süre: 3 saat 

 

Materyaller: Rol oynamak için çeşitli nesneler 

 

Prosedür: 

Adım 1: Eğitmen katılımcılardan becerilerini bir rol oyunu yoluyla uygulamalarını ister. 

Adım 2: Eğitmen kursiyerlere bazı spesifik senaryolar sunar. 

Adım 3: Kursiyerler problem çözmek için rol oynamaktadır. 

 

Senaryo 1: Mutsuz bir müşteri bir ürünü iade etmek istiyor, ancak makbuzu yok. Çalışan, 

istenen sonucu elde etmek için iletişim becerilerini kullanmalıdır. Dallanma senaryoları, 

çalışanların iş arkadaşları ile daha etkili iletişim kurmalarına da yardımcı olabilir. 

 

Senaryo 2: Öğretmen konuyu açıklamaya çalışırken bir masadaki öğrenciler birbiriyle 

konuşmaya devam eder. Öğretmen ders sırasında sessiz kalmalıdır. 

 

Öğrenme çıktıları: 

• Drama tekniklerini öğrenme 

• İletişim yetenekleri 

• Beden dilini kullanma 

• Dil becerileri 

• Senaryo yazabilme  

 

Kaynaklar/Referanslar: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721 

https://www2.palomar.edu/pages/tjohnston2/role-play-scenarios/ 

Kaynaklar/Referanslar: 

https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-infographic.pdf 

Adapted from: https://toolbox.hyperisland.com/active-listening   ’den adapte edilmiştir.   

 

 

https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
https://www2.palomar.edu/pages/tjohnston2/role-play-scenarios/
https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-infographic.pdf
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening
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Aktivite #2 

“Garip Mülakat” 

Ne? “Garip Röportaj” Eleştirel düşünme öğrencileri aktive etmek için aktif dinlemeyi 

kullanan bir etkinlik. 

 

Süre: 

60 dakika  

 

Materyaller: 

“Tuhaf Mülakat” etkinlik sorularının fotokopileri Sayfa 27. 

Eğiticiye verilen cevapların fotokopisi. 

Beyaz tahta. 

Beyaz tahta işaretleri. 

 

Prosedür: 

Adım 1: Beyaz tahtaya “Eleştirel Düşünme” kelimelerini yazın. 

Adım 2: Öğrencileri 3'lü gruplar halinde yerleştirin ve interneti veya sözlüğü 

kullanmadan terim için bir tanım oluşturmalarını isteyin. 

Adım 3: Öğrencileri tanımlarını sınıf grubuyla paylaşmaya davet edin. 

Adım 4: Bir sınıf tanımı oluşturun ve ardından beyaz tahtadaki standart tanımı silin ve 

karşılaştırın. 

Eleştirel Düşünme “bir karar vermek için bir sorunun objektif analizi ve değerlendirilmesi”. 

Ya da Eleştirel Düşünme Çalışma Kitabı Sayfa 2'de verilen tanımı kullanın. 

Adım 5: Öğrencilere aktif dinleme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak için 

onlara zorlayıcı “iş görüşmesi” soruları sağlayacağınızı açıklayın. 3 kişilik gruplar halinde 

birlikte çalışarak eleştirel düşünme problemlerini en iyi şekilde çözmelidirler. 

Adım 6: Her 3 grubun 1 üyesinin grup çözümlerini yazmasını isteyin. 

Adım 7: Grupların her soru için 5 dakikadan fazla harcamamalarını isteyin.  

Adım 8: Soruların her birini okuyun ve öğrencileri bir sınıf grubu olarak çözümlerini 

paylaşmaya davet edin. 

Adım 9: Tüm gruplar çözümlerini paylaştıktan sonra öğrencilere her sorunun cevabını 

verin. 

Adım 10: Öğrencileri çözümleri üzerinde düşünmeye teşvik edin. 

 

 

Öğrenme çıktıları: 

“Eleştirel Düşünme” terimini kendi perspektifinden ve standartlaştırılmış bir tanımdan 

tanımlayabilir ve her ikisini de tartışma yoluyla karşılaştırabilir. Öğrenci, 12 eleştirel 

düşünme sorusuna çözüm sunmaya çalışmak için aktif dinlemeyi kullanabilir. Öğrenci, 12 

eleştirel düşünme sorusuna kendi oluşturdukları çözüm önerilerini yansıtabilir ve 

soruların doğru çözümlerini anlayabilir. 

 

Sınırlamalar: Bu alıştırma, öğrencilerin eleştirel düşünmesinin az gelişmiş olması 

durumunda sınırlı olacaktır. Eğiticiden bundan şüphe duyuyorsa, tüm grupları, 



                                                                                                  

                                                                

EÇ4 GO UP Araç Kutusu  

Pa
ge

 7
8 

gerektiğinde hafif bir yönlendirme yapmalı veya öğrencilerin aşırı demoralize eden 

soruları atlamaları önerisini yakından izlemelidir. Öğrenciler soruları ve çözümleri zaten 

biliyorlarsa alıştırma sınırlı olacaktır. Bu örnekte, söz konusu öğrencilerin sınıf asistanı 

olduğu ve başkalarına yardımcı olmak ve isteklerin sunulması için onları denetçi rolüne 

yerleştirin.  

 

Kaynaklar/Referanslar:  

“Eleştirel Düşünme Çalışma Kitabı” ndan uyarlanmıştır. Bu kaynakta çok daha yararlı 

eleştirel düşünme alıştırmaları olduğunu lütfen 

unutmayın.https://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-

workbook.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-workbook.pdf
https://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-workbook.pdf
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Aktivite #3 

“Gerçek Bir Dünya Örneği Düzenlemek” 

Ne? 

Gerçek Bir Dünya Örneği Düzenlemek 

Kişilerarası becerileri geliştirmenin önündeki en büyük engellerden biri, onu teoriden pratiğe 

taşımaktır. Genel olarak, insanlar durumu nasıl ele almaları gerektiğinin farkındadırlar, ancak 

bu bilgiyi gerçek hayatta uygulayamazlar. Bununla birlikte, gerçek dünya örnekleri süreci 

kişiselleştirme ve bu sosyal becerilerin önemini vurgulama gücüne sahiptir. İletişim, işbirliği 

ve ekip çalışmasının pratik ortamlarda nasıl kullanılabileceğini görebilirler. Ayrıca, sosyal 

yaklaşımlarına uygulayabilecekleri olumlu davranışlar gibi bir örnek sunmaktadır. 

Bu etkinlikte eğitmen, öğrencilere rol oynama tekniği ile pratik yaparak bazı önemli sosyal 

beceriler kazanmak için “Gerçek Dünya Örnekleri” nin çeşitli örneklerini sunacaktır. 

Öğrenciler bir örnek seçer ve rol oynamayı gerçekleştirir.  

 

Saat: 3 saat   

 

Materyaller:  Pano, tahta kalemi, not defteri, teorik eğitim için kalem ve rol oynamak için 

çeşitli nesneler  

 

Prosedür:  

Her şeyden önce, eğitmen iletişimin ne olduğunu, etkili bir iletişimin nasıl 

oluşturulabileceğini, etkili bir iletişim kurmaya yardımcı olan, iletişim engelleri olan 

unsurları açıklar; iyi iletişim becerileri uygulamak için bazı gerçek dünya örnekleri sunar. 

Açıklamalar için eğitmen pano, tahta kalemi kullanır ve öğrenciler not defterleri ile ilgili 

notlar alır. 

 

İletişim:  

İletişim, kendini iyi ifade etmeyi, iyi bir dinleyici olmayı ve uygun beden dilini kullanmayı 

içerir. İletişim günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. İnsanlar fikirlerini paylaşmak, düşünce 

ve duygularını ifade etmek ve sorunları çözmek için birbirleriyle iletişim kurarlar. İletilen bir 

mesaj istendiği gibi verilmez veya alınmazsa hatalar oluşur. Sözlü ve sözsüz iletişim becerileri 

geliştirerek etkili iletişim kurma yeteneğinizi artırabilirsiniz. 

 

 

Sözsüz iletişim 

Sözsüz iletişim beden dili olarak da bilinir. Sözsüz iletişim, göz temasını sürdürdüğünüzde, 

dikkatlice oturduğunuzda ve vücudunuzu konuşan kişiyle yüzleşecek şekilde 

konumlandırdığınızda diğerlerine etkili bir şekilde iletişim kurmaya hazır olduğunuzu 

gösterir. Kollarınızı göğsünüze katlamak, yumruklarınızı sıkmak ve aşağıya bakmak, 

korunduğunuzu ve sonuç olarak iletişimi engelleyebileceğini gösterir. 
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Açık fikirli olun 

"Açık fikirli" olmayı sürdürerek etkili iletişimi kolaylaştırın. İletilen mesajlar hakkında yargıda 

bulunmaktan veya eleştirilerini ifade etmekten kaçının. Diğer kişinin düşüncelerine ve 

görüşlerine tamamen katılmanıza gerek yoktur, ancak onlara saygı duymanız önemlidir. 

Durumu diğer kişinin bakış açısından anlamaya çalışarak empati gösterin. 

 

Aktif dinleme 

 

Aktif dinleme, başka bir kişinin düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlamanıza olanak tanır. 

Bu iletişim becerisini göstermek için, konuşan kişiye dikkatle odaklanarak dinlediğinizi 

gösterin; başınızı sallayın ve “hı-hı” gibi sözlü bir anlaşma belirtisi yapın. Başkası konuşurken 

kesmeyin; bu konuşma akışını bozabilir ve bir güç mücadelesine neden olabilir. 

 

Yansıma 

 

Konuştuğu kişinin düşüncelerini ve duygularını, ilettiklerini geri yansıtarak doğrulayın. Bu, 

konuşmacının mesajının ana fikri özetlenerek gerçekleştirilebilir. Örneğin, "Birkaç seçeneği 

denediğinizi hissediyorsunuz ve bir sonraki adımda ne yapacağınızdan emin değilsiniz." Bu 

iletişim becerisi, konuşmacının anlaşılıyormuş gibi hissetmesine yardımcı olur ve 

gerektiğinde daha fazla açıklama ve netleştirme fırsatı verir.  

 

"Ben" İfadeleri  

 

"Ben" ifadesi, bireyin düşünce ve duyguları için sorumluluk almasını sağlayan iddialı iletişimin 

bir bileşenidir. Bu iletişim becerisi, konuşmacıyı dışarıdaki bir kişi veya olayı suçlamaktan 

vazgeçirir. Main Üniversitesi tarafından yayınlanan etkin iletişim üzerine bir makale, “doğru 

olmadığını biliyorsunuz” örneğini veriyor ve yerine “sizden farklı görüyorum” ile yer 

değiştiriyor. 

 

Taviz 

 

Etkili iletişim, uzlaşmanın gerekli bir bileşenidir. Bir sorun olduğunda, her iki birey de kabul 

edecekleri potansiyel ödüller ve ödünleşmeler listesi oluşturmak için işbirliği içinde 

çalışmalıdır. 

Örneğin, bir çocuk ebeveynine ödevini tamamlamamış olsa da arkadaşlarıyla okul gecesinde 

dışarı çıkıp çıkamayacağını sorar. Ebeveyn ve çocuk çocuğun dışarı çıkabileceğinden taviz 

verir, ancak ebeveyn yatmadan önce ödevini tamamlayabilmesi için onu belirlenen bir 

zamanda alır. 

Kaçınılması gereken iletişim engellerinden bazıları; bireysel yetersizlik, önyargı, basmakalıp 

düşünme, birini suçlamak, bencillik, kişiselleştirme, dilde belirsizlik, algı eksikliği, savunucu 

iletişimi. 
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Rol Oynama Etkinliği: 

Örnek 1: İş Görüşmesi 

Adım 1: Eğitmen gerçek bir dünya örneği verir: 

Bir iş görüşmeniz var. İş tanımı için yeterli bilgi, deneyim ve beceriye sahipsiniz. İşe kabul 

edilmek için etkili iletişim becerilerini kullanmalısınız. 

Adım 2: Görüşmeci ve aday seçilir. 

Adım 3: Görüşme odası hazırlanır. (Masa, sandalye, pc, telefon veya cep telefonu vb.). 

Adım 4: Görüşmeci, adayın işe uygunluğunu değerlendirmek için birkaç soru sorar ve aday, 

kendine güven, beceriklilik, ikna edicilik, kararlılık gibi etkili iletişim becerilerini kullanarak 

görüşmeciyi işe kabul etmeye ikna etmeye çalışır.  

Örnek 2: İletişim becerisine sahip zor / agresif / dirençli müşterilerle çalışmak 

Adım 1: Eğitmen gerçek bir dünya örneği verir: 

-İletişim becerileri ile zor / agresif / dirençli müşteriler ile başa çıkmak. 

2. Adım: Rol oynama etkinliğinde rollerin bir müşteri ve bir satış elemanı olarak dağıtılacağını 

söyler. 

Adım 3: Oda, öğrenciler tarafından tasarlanan çeşitli nesnelerin bulunduğu bir dükkan gibi 

ayarlanmıştır. 

Adım 4: Müşteri agresif bir şekilde hareket eder ve satış elemanını sıkıntıya sokar ve satış 

elemanı durumun üstesinden gelmeye çalışır. 

 

Öğrenme çıktıları: 

• Sosyal ve kişisel becerilerin geliştirilmesi 

• İyi iletişim becerileri 

•  Empati yeteneği 

• Esneklik 

• Özgüven 
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•  Kendini ifade edebilme 

• Liderlik özellikleri 

• İkna yeteneği 

• Beceriklilik 

• Eleştiriyi kabul edebilme  

 

Kaynaklar/Referanslar: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721  

https://careertrend.com/examples-of-effective-communication-skills-4232585.html 

https://resources.workable.com/tutorial/soft-skills-interview-questions 

https://idainstitute.com/tools/time_and_talk/resources/role_play_topics/ 

 

  

https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
https://careertrend.com/examples-of-effective-communication-skills-4232585.html
https://resources.workable.com/tutorial/soft-skills-interview-questions
https://idainstitute.com/tools/time_and_talk/resources/role_play_topics/
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Aktivite #4 

“Tartışmalarla Empatiyi Teşvik Etmek” 
 

  
Ne? 
Tartışmalarla Empatiyi Teşvik Edin: Katılımcılar, kendileriyle aynı fikirde olmasalar 
bile, başkalarının görüşlerine saygı gösterebilmelidir. Tartışmalar, akranlarıyla empati 
kurmalarına yardımcı olur, böylece işleri yeni bir perspektiften görebilirler. Sosyal 
gruplar ideal tartışma ortamı olarak hizmet eder. Buna ek olarak, kendi bilişlerini 
değerlendirebilir ve kişisel büyümeye yol açan varsayımlara meydan okuyabilirler. 
 
Süre: 3 saat 
 
Materyaller: Pano, tahta kalemi, not defteri, teorik eğitim için kalemler ve rol 
oynamak için çeşitli nesneler. 
 
Prosedür: 
 
Adım 1: Eğitmen empatinin ne olduğunu açıklar: 
“Empati” terimi çok çeşitli deneyimleri tanımlamak için kullanılır. Duygu 
araştırmacıları genellikle empatiyi, başkalarının ne düşündüğünü veya hissettiğini 
hayal edebilme yeteneği ile birlikte diğer insanların duygularını algılama yeteneği 
olarak tanımlar. 
Çağdaş araştırmacılar genellikle iki tür empati arasında ayrım yapar: “Duyuşsal 
empati”, başkalarının duygularına yanıt olarak aldığımız duyum ve duyguları ifade 
eder; bu, o kişinin ne hissettiğini yansıtmayı veya başka birinin korkusunu veya 
endişesini tespit ettiğimizde sadece stresli hissetmeyi içerebilir. Bazen “perspektif 
alma” olarak adlandırılan “bilişsel empati”, diğer insanların duygularını belirleme ve 
anlama yeteneğimize atıfta bulunur. 
 
Adım 2: Katılımcılara bazı sorular verir ve cevaplarını yazmalarını ister. 
 
Adım 3: Katılımcıları çiftler halinde bölün ve verilen soruları muhataplarıyla 
görüşmeleri için 5 dakika verin. Diğerlerini nasıl dinleyeceğinizi öğrenmek 
önemlidir.... (faaliyetinizin devamı için kullanabileceğiniz bir tiyatro tekniği düşünün. 
Rol oynama, monolog, interaktif diyalog ... vb.) 
 
Soru 1: Yabancı bir ülkeye göç etmiş bir mülteci kendi geleneklerini yaşamalı mı? Ya 
da göç ettiği ülkenin geleneklerini tecrübe etmeli mi? 
 
Soru 2: Teknoloji kullanımı insanları iyi yönde mi yoksa kötü yönde mi değiştiriyor? 
 
Soru 3: Bir öğrenci öğrenmesi için ödev gerekli midir? 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
• Sosyal ve kişisel becerilerin geliştirilmesi 
• İyi iletişim becerileri 
• Empati yeteneği 
• Esneklik 
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• Özgüven 
• Kendini ifade edebilme 
• Liderlik özellikleri 
• İkna yeteneği 
• Beceriklilik 
• Eleştiriyi kabul etmek 
 
 

 Kaynaklar/Referanslar: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721 

https://greatergood.berkeley.edu/topic/empathy/definition 

https://owlcation.com/academia/100-Debate-Topics 

 

  

https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
https://greatergood.berkeley.edu/topic/empathy/definition
https://owlcation.com/academia/100-Debate-Topics
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ÜNITE 4.2: 

 "Ezilenlerin Tiyatrosu Teknikleri" 
 

 

 

 

 

Ne? Democracy Now'dan Augusto Boal'ın video röportajı, hayatına Ezilenlerin 

Tiyatrosu’nun onun için ne anlama geldiğini,  Ezilenlerin Tiyatrosu'nu yaratmak için ona 

neyin ilham verdiğini ve Ezilenler Tiyatrosu’nun tüm dalları hakkında birtakım bilgileri 

içeren bir metin sunuyor.  

Süre: 

60 dakika 

 

Materyaller: 

İnternet girişi 

Bir projektör / Bilgisayar 

Ezilenlerin Tiyatrosu'nun farklı teknikleri listesinin fotokopileri 

 

Prosedür: 

Adım 1: Öğrencileri 3'lü gruplara bölün. 

Adım 2: Aşağıdakileri beyaz tahtaya yazın. 

“Ezilenlerin Tiyatrosu'nun amacı insanlığı yeniden insanlaştırmaktır” Augusto Boal. 

Öğrencilerden bu ifade hakkındaki düşüncelerini tartışmalarını isteyin. 

Adım 3: 1 öğrenciden grup adına not almalarını isteyin. 

Adım 4: Yaklaşık 5-8 dakika sonra her grubu tartışmalarının bazı içeriğiklerini paylaşmaya 

davet edin. 

Adım 5: Şimdi öğrencilere Ezilenler Tiyatrosu'nun kurucusu Augusto Boal ile bir röportaj 

videosu izleteceğinizi söyleyin. 

Adım 6: Daha sonra tartışmanın devamı için, röportajı izlerken öğrencileri kendi ilgi 

alanlarına göre not almaya davet edin. 

Araç #1 

“Ezilenlerin Tiyatrosu Teknikleri” 
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Adım 7: Öğrencilere Ezilenlerin Tiyatrosu'nun Paulo Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisinden 

esinlendiğini ve eleştirel düşünmeyi geliştirdiğini ve davet ettiğini söyleyin. 

Beyaz tahtaya şunları yazın: “Bu, cevap vermek yerine kabul etmek, sorgulamak yerine 

analiz etmekle ilgilidir. Bu sadece konuşmaktan ziyade harekete geçmekle ilgilidir. 

Seyirciler pasif seyircilerden değil, meselelerdeki çözümleri araştırmak için sahneye davet 

edilen aktif spectrum aktörlerdir. 

Adım 8: Öğrencileri 3'lü gruplarına geri gönderin ve almayı seçtikleri notları ve nedenlerini 

tartışmalarını isteyin. 

Adım 9: Her türlü Ezilenlerin Tiyatrosu fotokopisini dağıtın. 

Adım 10: Her gruptan tartışmanın bazı öğelerini sınıf grubuyla paylaşmasını isteyin. 

Adım 11: Öğrencilerden Ezilenler Tiyatrosu deneyimlerinin nasıl değiştiğini düşünmelerini 

isteyin. 

Öğrenme çıktıları: 

Öğrenci Ezilenler Tiyatrosu’nun çeşitli dalları ve pedagojik kökenine aşinadır. Augusto 

Boal ve Ezilenlerin Tiyatrosu'nu yaratma motivasyonlarını, Ezilenlerin Tiyatrosu'nu ve 

uygulamalarını nasıl gördüklerini bilir ve Boal ile bir video görüşmesinin içeriğini kendi ilgi 

alanları açısından tartışabilir. Bir spektrum aktörünün ne olduğunu öğrenir ve Ezilenler 

Tiyatrosu hakkındaki bilgilerini derse girdikleri bilgilerle karşılaştırabilir. 

Sınırlamalar: 

Eğitmenlerin Augusti Boal'ın videosunu dersten önce birkaç kez izlemeleri ve içeriğin tüm 

unsurlarını tam olarak tanıması zorunludur. Ayrıca bir eğitmen, Ezilenler Tiyatrosu'nun 

belirli dalları hakkında daha fazla bilgi sunmak için baskı altında tutulacaklarını düşünürse, 

daha fazla kişisel çalışma hazırlığı tavsiye edilir. 

Kaynaklar/Referanslar:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=3rkVD_Oln7g 

http://www.mandalaforchange.com/site/applied-theatre/theatre-of-the-oppressed/ 

 

Araç #2 

“ Ezilenler Tiyatrosu Metodoloji Ağacı ve Forum 

Tiyatrosu” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=3rkVD_Oln7g
http://www.mandalaforchange.com/site/applied-theatre/theatre-of-the-oppressed/
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Ne? 

Ezilenler Tiyatrosu metodolojisi ağacının bir dalı, İrlanda Ulusal Gençlik Drama Derneği 

Forum Tiyatrosu'na odaklanan bir araç setidir. Ezilenlerin Tiyatrosu'na, yaratıcısı Augusto 

Boal'a ve yüksek kaliteli kaynaklara ve alıştırmalara genel bir bakış içerir. 

* İlgili ders, öğrencileri bu araç setinin 1. bölümünü tanıtmaya dayanır. 

 

Süre: 

40-60 dakika (çoklu bölümlerin kullanımına bağlı süre) 

 

Materyaller: 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta işaretleri 

Bölüm 1'in fotokopileri Sayfa 4-8 

 

Prosedür: 

Adım 1: Öğrencileri 4'lü gruplar halinde yerleştirin. 

Adım 2: Beyaz tahtaya şunları yazın: “Ezilenlerin Tiyatrosu hakkında ne biliyorsunuz?” ve 

“Forum Tiyatrosu hakkında ne biliyorsunuz?” 

Adım 3: Grubun 1 üyesinden kendi adlarına not yazmalarını isteyin. 

Adım 4: Öğrencilerin bildiklerini tartışmaları için 10 dakika bekleyin. 

Adım 5: Grupları sohbetlerinin meyvelerini paylaşmaya ve fikirlerini beyaz tahtaya 

yazmaya davet edin. 

Adım 6: Öğrencilere konuyla ilgili bazı bilgileri dağıtacağınızı bildirin. 

Adım 7: Öğrencilere bilgileri okumaları talimatını verin. 

Adım 8: Öğrencileri 4'lü gruplarına geri gönderin ve okudukları bilgiler ışığında aşağıdaki 

soruyu tartışmalarını isteyin; 

Forum Tiyatrosu eşitlik ve ayrımcılık konularını araştırmak için nasıl kullanılabilir? Forum 

Tiyatrosu mültecilere ve sığınmacılara nasıl yarar sağlayabilir? ” 

Kuruluşunuzda Forum Tiyatrosu kullanma konusunda herhangi bir çekinceniz var mı? 

Adım 9: Her gruptan farklı bir üyenin adlarına not almasını isteyin. 

Adım 10: Grupları tartışmalarının içeriğindeki önemli noktaları sınıf grubuyla paylaşmaları 

için tekrar davet edin. 

Adım 11: Şimdi öğrencilere bu ders boyunca öğrendiklerini yansıtma fırsatı verin. 

 

Öğrenme Çıktıları: Öğrenci Ezilenler Tiyatrosu ve Forum Tiyatrosu hakkında bildikleri tüm 

bilgileri hatırlayabilir. Öğrenci, Forum Tiyatrosu ile mülteciler ve sığınmacılarla eşitlik ve 

ayrımcılık konularını araşırıp nasıl kullanılabileceğini tartışabilir ve gözden geçirebilir. 

Öğrenci, Forum Tiyatrosu'nun kuruluşlarında kullanılmasının neden uygun olabileceğini 

veya uygun olmayabileceğini düşünebilir. 

 

Sınırlamalar: Eğitmenler materyalleri önceden yeterince tanımıyorlarsa, bu egzersizin 

etkinliği sınırlı olacaktır. Eğitmenler, öğrencilerin kendi uygulamaları içinde araçların 

uygulanmasına ilişkin olası uygulamaları ve olası risklerini araştırdıkça, eğitici objektif 

kalmazsa, uygulamanın etkinliği sınırlı olacaktır. 
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 Araç#3 
“Toplumsal dönüşüm için bir araç olarak 

Ezilenlerin Tiyatrosu” 

 

Ne? 

Sevgili eğitmen, bu bölümü okuyarak Ezilenler Tiyatrosu'nun (ET) sosyal dönüşüm için bir araç 

olduğunu akılda tutmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için tüm oyunlar, alıştırmalar ve metinler 

kullanılır. TO oturumu bir oyun veya ısınma egzersizi ile başlamalıdır. Katılımcılar arasında 

sadece isimlerinin sunumunu değil, bazı bireysel özelliklerini de teşvik ederek karşılıklı bilgi 

birikimine temel vermeyi amaçlamaktadırlar. Bu oyun (lar) dinamik olmalı ve çalışma oturumuna 

yaratıcılığın, coşkunun, akıl yürütmenin ve konsantrasyonun aklın demekanizasyon sürecine 

başlaması için başlanabilmesi için odaklanmalıdır. Girilen dinamik içinde her bireyin sunum 

alanına sahip olması önemlidir. Bu vesile ile Augusto Boal Kitap oyunlarından seçilen bazı 

oyunları ve Aktör ve Aktör Olmayanlar için alıştırmaları öneriyoruz ve International TO eğitmeni 

Barbara Santos ile öğrenilen bazı oyunlar sunuyoruz. 

Süre: 6 saat 

Materyaller: 

Kağıt tahtası  

Tahta kalemleri  

Açık alanlı oda 

Katılımcıların sayısına göre yastık veya sandalye  

Katılımcı sayısına göre metin / makale nüshası 

Prosedür: 

Bir ET oturumu, bir oyun veya ısınma egzersizi ile başlamalıdır. Katılımcılar arasında sadece 

isimlerinin sunumunu değil, bazı bireysel özelliklerini de teşvik ederek karşılıklı bilgi birikimine 

temel oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu oyun (lar) dinamik olmalı ve çalışma oturumunda 

yaratıcılığın, coşkunun, akıl yürütmenin ve konsantrasyonu, aklın mekanizma sürecini 

başlatabilmelidir. Girilen dinamik içinde her bireyin sunum alanına sahip olması önemlidir. 

Burada Augusto Boal kitap oyunlarından seçilen bazı oyunları ve Aktör ve Aktör Olmayanlar için 

alıştırmaları öneriyoruz ve Uluslararası ET eğitmeni Barbara Santos ile öğrenilen bazı oyunlarI 

sunuyoruz. 

AŞAMA 1: 

Sunum Oyunları -1 saat 
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BANTU 

Katılımcılar bir daire çizer. Birlikte elleri ile ritim yaparlar. Avuç içini göğsüne vurur (iki kez) ve 

daha sonra iki parmağını diğer elin avuç içine vurur. Ritim korunur ve parmaklar avuç içine 

dokunduğunda herkes adını söyler ve böylece ritmi asla kaybetmez. Her ismin ardından herkes 

o kişinin ismini tekrar eder. İkinci düzeyde, herkes ismini söylemeye başlar ve ben şu cümle ile 

karakteristik bir jest yapar ... ve ben her zaman bunu yaparım .... Hep birlikte olan diğer insanlar 

onu söyleyerek taklit eder: o (o ) ... ve her zaman böyle yapar ... Sağ tarafta her biri kendi adını 

ve jestini söyler, ardından herkesin tekrarı olur. Bir varyasyon söyleyebilir ve adı olabilir ve ismin 

harfiyle başlayan bir isim ekleyebilir. Örnek cümle şöyle olmalıdır: Ben A ... ve sevimli. 

Ünlü Harf Adı 

İkinci seviye için bir diğer olasılık Ünlü Harf adıdır. Bu sadece konsantrasyona ve yaratıcılığa izin 

vermekle kalmaz, aynı zamanda ritim de getirir. Curinga (Joker) katılımcılardan adının sadece 

sesli harflerle olup olmadığını ve ritm ve jest düşünmelerini ister. Sonra her insan adını seçilen 

ritimler ve jestlerle sunar. Herkes adını ünlü harfler ve jestlerle tekrarlar. Herkes herkesin 

isimlerini söyledikten ve tekrarladıktan sonra, her grubun katılımcıları tarafından seçilen ünlüler, 

jestler ve ritimlerdeki isimlerle bir koreografi oluşturmak için katılımcı sayısına bağlı olarak 4/6 

olarak gruplandırılacaktır. Her grup koreografisini topluluğa sunar. 

ADIM 2: 

- ET Çalışmaları Tarihi -2 saat 

Alıştırma Seminer şeklinde 

yapılmalıdır. Paul Freire'nin Ezilenlerin Pedagojisi ve Bell Hooks'un Umut Pedagojisi ile bağlantılı 

olarak ET'nin Tarihi etrafında dönecektir. Onlara ET tarihi hakkında önceden hazırlanmış 

makaleler sunulacaktır. Makaleler soru soracak, bu nedenle bu alıştırma onlara çalışma ve 

tartışma fırsatı veriyor. Katılımcılar küçük gruplar halinde dil ile çalışacaklardır (herkes aynı dili 

konuşamayacağını düşünmelidir, bu nedenle İngilizce'nin yanı sıra, barındıran ülkeden bir dile 

çeviri yapmak ve gerekli olduğunu düşünüyorsanız üçüncü bir olasılık önemlidir. İdeal şema, her 

bir katılımcının tek tek okuduğu 5/10 dakika vermek olacak, daha sonra her bir küçük grupta 

aralarında tartışmak için 30 dakika sürecek.Değişirken Curinga'nın her grubu Bu 30 dakikadan 

sonra her grup geri bildirimlerini sunar Curinga bir flipchart ile yazacaktır: Ortak fikirler, 

O zaman en çok farklı fikirleri etkileyen şeydi. 

Ezilen Tarih Tiyatrosuna Giriş 

“Ezilenlerin Tiyatrosu” (TO) terimi, Augusto Boal'ın referans eserlerinden birinin başlığı olarak 

belirir. Genel olarak, Ezilenlerin tiyatrosundaki çalışmalar Augusto Boal tarafından “Aktörler ve 

aktörler için oyunlar” kitabında önerilen yapıya dayanmaktadır. ve genişletilmiş, Rio de Janeiro, 

Brezilya Uygarlığı, 2005.Bu yöntem, ilgili herkesin kolayca erişebileceği bir dil olmayı 

hedeflemektedi 

 

 

Tool #4 

“Ezilen Tiyatrosu  Teknikleri Üzerine İki 

Uygulama Atölyesi” 



                                                                                                  

                                                                

EÇ4 GO UP Araç Kutusu  

Pa
ge

 9
0 

 

 

 

Ne? Ezilenlerin Tiyatrosu Teknikleri Üzerine İki Uygulama Atölyesi 

Görüntü Tiyatrosu - Katılımcılar, sözel olmayan ifade, beden ve yüz ifadesini ve en önemlisi bir 

görüntü diyalogunu keşfetmek için Görüntü tiyatrosunu uygulayacaklardır. 

 

Forum Tiyatrosu - Katılımcılar Forum Tiyatrosunu aktör / oyuncu ve spekt-aktör / oyuncu olarak 

uygulayacaklardır. Oturum sırasında ortak bir Mini forum tiyatro oyunu kuracaklar.  

Süre: 60 dakika 

 

Materyaller: 

Fotokopi makinesi 

Fotokopiler 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleri  

 

Prosedür:  

 

Adım 3: 

  

Temel uygulamalara pratik yapma -3 saat (Görüntü Tiyatrosu ve Forum Tiyatrosu) 

 

Adım 3.1. 

 

Bu dram oyunu ile başla: / Bradford 1,2,3 

 

Joker, katılımcılardan ikili çalışmalarını ister. Aralarında ilk kimin olacağını seçerler. Herkesin birden 

üçe kadar sayıp sayamadığını hatırlayın. Herkesle birlikte sayın. Sonra gruptaki biriyle oyunun bir 

örneğini yapın. Birbirlerinin yüzüne bakarken, ilki 1, ikincisi 2 ilki 3 der.  Sonra diğeri 1 diye başlar ve 

bitirirler.  1-3 arası bir sayı dizisi şeklinde devam eder. Uyum sağlamak için yaklaşık 3/4 dakika verilir.  

Joker, çiftten bir jest / hareketle yerlerini değiştirmesini ister. Örneği verir. Ayarlamaları için tekrar 

3/4 dakika verin. Joker bir ses için tekrar ikisinin de değişmesini ister. 3/4 dakika sonra 3'ü bir ses ve 

bir jest/ hareketle değiştirmeleri istenmelidir. Tamamen yeni diziyi uygulamalı ve sonra birbirlerine 

sunmalıdırlar. Son olarak, "Üç" demek yerine, A ve B "Üç" yerine geçmek için kolayca yapabilecekleri 

bir hareket ve ses oluşturmak üzere birlikte çalışacaktır. Öğrencileri tüm diziyi denemeye davet edin. 

Oyun, tiyatro becerilerini geliştirmek, hayal gücünü kullanmak üzere tasarlanmıştır. Bu görüntü 

Tiyatrosu’nun bir sonraki aşamasında çok önemlidir. Bebek ya da küçük bir çocuk kelime kullanmaz. 

Görüntüler, jestler ve sesler iletişim kurmak için kullanılır. Ama büyümeye başladığımızda bunları bir 

diyalog oluşturmak için kullanacağımızı unuturuz.  

 

Adım 3.2  

Görüntü Tiyatrosu 

Tool #4 

“Ezilen Tiyatrosu  Teknikleri Üzerine İki 

Uygulama Atölyesi” 
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Egzersize devam etmeden önce, Joker'in ET'daki sürecin kolaylaştırıcısı olduğunu açıklamak 

önemlidir. Konuşmak, tartışmak, bilinçlerini açmak ve ancak keşif, bilgi ve düşünce sürecini aktive 

ettikten sonra “alan” yaratmak için oradadır. Bu, Sokrates yönteminden biraz da olsa anlaşılabilen 

maieutics bir tutumdur.  Yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek için sorular sorulur. 

1. Görüntüyü tamamlamak - 

Joker iki kişiyi el sıkışmaya ve donmaya davet eder. Sonra izleyiciye (katılan katılımcılar) sorar: Ne 

görüyorlar? Ne olduğuna inanıyorlar? 

Bazı görüşleri duyduktan sonra, üçüncü bir kişiyi görüntüyü tamamlamaya davet ederiz (fikri, aklına 

ne geldiği). Diğerler imgeler donmuştur. Kendisinden sonra poz verirler. Donmuş imgeye başlayan 

kişi olay yerinden dışarı çıkıp imgeye bir göz atar. Diğerleri donuk kalır.  Görüntüyü 

tamamlamalıdırlar. Fikir, her birinin tek tek görüntüyü tamamlayacak şekilde poz vermesidir. Bir 

noktada joker "Dur!" der.  Üçlü bir grup, üç kişilik bir başka gruba katılır ve 6 kişiyi oluşturur. Diyalog 

yeniden başlar, burada her bir kişi sırayla bir görüntü oluşturur ve başka bir kişi yeni bir tane yapmayı 

bitirdiğinde, 6 kişinin tümü bir görüntü oluşturma fırsatına sahip olana kadar devam eder. 

Joker, oluşturdukları belirli bir görüntüyü ezberlemek için bir grup seçecektir. Fikir, her 6 kişilik bir 

grup, görüntüyü diğerlerine sunarak, onu analiz edebilmeleri, olasılıkları araştırabilmeleri, tam olarak 

anlamaya çalışabilmeleridir. 

 

 

Grubun yansıtmasından sonra sonra, 6 kişilik bir grup tarafından yapılan görüntünün arkasına beyaz 

bir bez yerleştirilir. Halktan tekrar yorum yapması istenir. Bu beyaz bezle ne değişti? Ne güçlendi ve 

zayıfladı? Yorum aynı mı? 

Grubun yansıtması üzerine arka plan siyaha dönüştürülür. Manzara siyah bir bezle tekrar değişir. 

Sorular tekrarlanıyor: Ne değişti? Ne güçlendi ve ne zayıfladı? Yorum aynı mı? 

  

Sonunda mavi bir bez verilir. Sorular tekrarlanır: Ne değişti? Ne güçlendi ve ne zayıfladı? Yorum aynı 

mı? 

  

Gruptan rengin görüntü üzerindeki etkisi hakkında ne düşündüklerini söylemeleri isteniyor mu? Renk 

değişikliği ile hangi ilişkilendirmeleri yapıyoruz? Farklı bir renk kumaş olsaydı ne olurdu? Görenler için 

bu renklerin anlamı nedir? Ya kırmızı olsaydı? Ya sarı olsaydı...? 

O zaman sahnedeki baskıları adlandırabilir miyiz diye sor, ne olurdu? Neden? Sonra her bir kişiden bu 

imaj için bir hareket düşünmesini isteyin. Jokerin bir alkışıyla her katılımcı görüntüde bir hareket 

yapar. Joker izleyicilere sorar: Ne değişti? Ne güçlenir ve ne zayıflar? Yorum aynı mı? Sonra onlardan 

görüntüyü, hareketi yapmalarını ve alkışa bir ses eklemelerini isteyin. Bir kez daha izleyiciye dönüp 

şunu sorun: Neler değişti? Ne güçlendi ve ne zayıfladı? Yorum aynı mı? Bu egzersiz analiz için devam 

edilebildiği sürece gruptaki kişi sayısı değişebilir. 

 Bu diyalog ve düşünme yaklaşık bir saat sürer. Seansın tamamlanması için joker bunun teatral bir 

teknik olduğunu açıklar. Sorular, sorunlar ve duygular somut, bireysel ve kolektif görüntülerde temsil 

edilir. Beden dilini okumanın başlangıç noktasından, görüntüyü temsil eden gerçekleri anlamaya 

çalışır. Aynı zamanda, bu görüntü bir yaşam durumunun gerçekliğinin bir temsilidir. 

Tiyatro, toplumun sorunlarının yansımasını görebildiği, yaşanmakta olan gerçekliği analiz edebildiği 

ve istenmeyen durumun üstesinden gelmek için araçlar arayabildiği “ayna” dır. Öneri, bir görüntüde 

bir katılımcı tarafından temsil edilmektedir. Öte yandan kelimeler, merkezi meseleleri ve kavramları 

açıklığa kavuşturmak yerine karıştırırlar. Görüntüler gerçek duygulara, hatta bilinçaltı duygulara daha 
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yakın olabilir. Ayrıca, kelimelerden ziyade imgelerle çalışmak insanları sözlü olarak ifade etmediği için 

daha demokratik olabilir. 

 

 

Adım 3.3   

Forum  Tiyatrosu 

Kısa bir aradan sonra Mini Forum’u örneklendireceğiz. Bir hik}ye örneği sunuyorum, ancak zaten 

yapılmış görüntülerden seçilebilir. Bugün otobüsü için ihtiyaç duyduğu kitabı okumaya çalışan bir 

otobüste oturan bir kişinin hikayesi. İyi bir sonuçla ailede üniversiteye giden ilk kişi olacak. Bir kişi 

gelir ve müziği yüksek sesle çalar. Müziği daha düşük bir ses seviyesine koymasını istiyor. Kişi bunu 

yapmak istemiyor. Bu yüzden ikna etmeye çalışıyor ama kolay değil. Sonunda çalışmadı ve kişi de 

müziği indirmedi. Nasıl pratik yapıyoruz? Curinga iki kişiyi harekete geçmeye davet eder. Birine 

otobüsü beklerken bir sınava girmesi gerektiğini söylüyor. Diğerine, otobüse girmeden önce yüksek 

sesle müzik dinlemek olduğu söylenir, çünkü bir kez orada olamaz. 

Diğer katılımcıların önünde performans sergilerler. Bundan sonra izleyicilere açık sorular sorulur: Ne 

gördün? Ne istiyorlar? Günlük yaşamda bu durumu belirliyor muyuz? Değiştirebilir miyiz? Kimsenin bir 

teklifi var mı? Girmek isteyen birine eğitim almak isteyen kişiyi değiştirme fırsatı verin. Sahneye 

girdiğinde ona cesaret ve alkış veriyoruz. Tiyatro, iki temel ilkeye sahip bir silahtır - “spec-aktörün / 

aktrisin kendisini dramatik eylemin bir kahramanı haline getirmesine yardımcı olmak ve bu durum 

için alternatiflerini prova etmek için yardımcı olmak, böylece gerçek haline dönüşebilir. tiyatro 

pratiğinde prova ettiği eylemleri yaşamaktadır ”(Boal, 1995). Bu yüzden spekt-aktör / spekt-aktris 

teklifini gerçekleştirdikten sonra, izleyicilerle birlikte müdahalesini açık sorularla analiz ediyoruz: Fikir 

neydi? Ne değişti? Teklif sorunu çözdü mü? Başka ne yapabiliriz? Bu bir örnek vermek için mini bir 

forum, anahtar yalanların bireysel, öznel deneyimleri tiyatroya dönüştürmek ve tiyatro yöntemleri 

yardımıyla onlara yansıtmak olduğunu. Her şeyden önce, “güçsüz” insanlar açısından güç ilişkilerini 

(yeniden) sunmaya, analiz etmeye ve değiştirmeye odaklanır (Wrentschur ve Moser, 2014). 

Çünkü forum Tiyatrosu, ezilenlerin ve ezilenlerin arzularını ve çıkarlarını savunmak için karşı karşıya 

oldukları gerçek bir sorunun temsilini üretir. Bu nedenle katılımcılardan kendilerini dört / beş gruba 

ayırmalarını istiyoruz ve bir baskı görebileceğimiz bir tarih bulmaları gerekiyor. 20 dakika sürecekler. 

Kelimeleri kullanabilirler, ancak bir kez daha onlara görüntü tiyatrosundan ne öğrendiklerini 

hatırlatırlar. 

Her grup başkalarına “oyun rolü yaşam durumunu” sunar. Kürlenme, her bir gruptan gelen baskıları 

kağıt üzerinde yazmaktadır. Çalışmanın bir sonraki aşaması için bunu hafızada tutmaları I 

After a short break we will use and sample that called the Mini Forum. I present an example of a 

story but it could be chosen by the images already done. It's a story of a person sitting on a bus trying 

to read the book that she/he needs for her exam today.  With a good result she/he will be the first in 

the family to go to university. A person arrives and puts the music loud. She asks her to put the music at 

a lower volume. The person doesn’t want to do it. So she tries to convince but it's not easy. At the end 

she did not study and the person also did not put the music down.  How we put to practice? The 

curinga invite two persons to act. To one he says that he/she needs to study for an exam while 

waiting for the bus. The other is told that his/her desire is to listen to music loudly before entering 

on the bus, because once there he cannot.  

They perform in front of other participants. After this the audience is asked open questions: What 

have you seen? What they want? Do we identify this situation in daily life? Can we change it? Does 

anyone have a proposal? Give opportunity to someone enter to replace the person who wants to 
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study. We give her courage and applause when she enters on stage.  Theatre is a weapon, with two 

fundamental principles – “to help the spec-actor/actress transform himself/herself into a 

protagonist of the dramatic action and rehearse alternatives for this situation so that he/she may 

then be able to extrapolate into his real life the actions he/she has rehearsed in the practice of 

theatre” (Boal, 1995).  So after the spect-actor /spect-actress has act his/her proposal, together with 

audience we analyse his/her intervention by open questions: What was the idea? What has changed? 

The proposal solved the problem? What else could we do?. This is a mini forum to give an example, 

that key lies is  turning individual, subjective experiences into theatre and reflecting on them with 

the help of theatrical methods. It focuses first and foremost on (re)presenting, analysing and 

changing power relations, from the point of view of people who are ‘powerless’ (Wrentschur & 

Moser, 2014).  

Because forum Theatre produces a representation of a real problem where the oppressed and the 

oppressors are confronted in defence of their desires and interests. Therefore, we ask the 

participants to divide them self in four/five groups and they should come up with a history where we 

can see an oppression. They will have 20 minutes. They can use words but once again remind them 

about what they have learned from image theatre.  

Each group presents to others their “play-role life situation”. The curing writes on the flip chart the 

Oppressions that come from each group. They are asked to keep this in memory for the next stage 

of the work,  

 

Closure session 

Close the session with the bantu that everyone started and remember everyone's name. 

Learning outcomes: 

The participants are able to act, to   de-mechanize the body and mind. To exercise their 

competencies for dialogue among people, with cultural, language and different class background.  

By discussing their own opinions, experiences and listen to the others, the participants will practice 

collective proposals.  

 

Limitations: The performance, the forum needs extra attention from the Curinga so that everyone 

takes part in democratic way. Some people are more vocals, but is very important that everyone 

takes part.  

Resources/References:  

Augusto Boal: Games for Actor and Non Actors  

Bárbara Santos, 2012-15 training TOgether qualification Program 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

                                                                

EÇ4 GO UP Araç Kutusu  

Pa
ge

 9
4 

 

 

Ne? Augusto Boal tarafından oluşturulan bir ısınma etkinliği “Kolombiya Hipnozu” unun 

öğrencilerin düşüncelerini, duygularını ve bedenlerini yeniden bir araya getirme imkanı 

verdi. 

 

Süre: 

40-60 dakika 

 

Materyaller: 

Sınıf 

Beyaz tahta 

Beyaz tahta kalemleri 

 

Prosedür: 

Adım 1: Öğrencilerden alana yayılmalarını ve etrafta dolaşmalarını isteyin. 

Adım 2: Kendinizi odanın ortasına yerleştirin. Birkaç dakika sonra dur deyin. 

Adım 3: Elle, öğrencileri eşit sayıda iki yarıya bölün. 

Adım 4: Her yarının diğerine bakacak şekilde durmasını isteyin. 

Adım 5: Öğrencilere, doğrudan karşısındaki kişinin eşi olduğunu söyleyin. 

Adım 6: Öğrencilere, bir eşin hipnotize olmuş birinin rolünü oynayacağını söyleyin 

Adım 7: Öğrencilerden önce hipnotize edilen kişinin rolünü kimin oynayacağına birlikte 

karar vermelerini isteyin. 

Adım 8: Öğrencilere diğer eşin lider rolü oynayacağını bildirin. 

Adım 9: Hipnotize olmuş eşe, liderin elleriyle tamamen hipnotize edildiğini söyleyin. 

Adım 10: Lidere ellerini 30 santimetre sabit mesafede hipnotize olmuş eşin önünde 

hareket ettirmesini söyleyin. 

Adım 11: Lider şimdi avucunu hissedecekleri şekilde yavaşça hareket ettirir. Yukarı, aşağı, 

sola, sağa veya herhangi bir açıda. Liderden farklı seviyelerden denemeler yapmasını ve 

hızlı veya yavaş, düz veya kesik şekilde hareket etmesini ve hatta hareketsiz kalmasını 

isteyin. 

Adım 12: Çiftlerin mümkün olduğunca fazla alan kullanmasını söyleyin. Liderin odanın 

etrafında hareket etmesine izin verin ve Hipnotize edilen, farklı vücut pozisyonlarını takip 

etsin, böylece eklemlerini gevşetin. 

Adım 13: Hipnotize edilenlere vücutlarının farkında olmalarını hatırlatın. 

Aktivite #1 

“Kolombiya Hipnozu” 
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Adım 14: Egzersize 10 dakika devam edin ve çiftlere rolleri değiştirmelerini söyleyin. 

Adım 15: Aşağıdaki soruları kullanarak çiftten egzersize oturmasını ve düşünmesini isteyin; 

Bu aktivite hangi duyguları uyandırdı? 

Yapması kolay mıydı? Neden? Neden olmasın? 

Siz liderken kendiniz hakkında ne fark ettiniz? 

Liderken nasıl hissettiniz? 

Liderken ne düşünüyordunuz? 

Hipnotize olmuşken kendiniz hakkında ne fark ettiniz? 

Hipnotize edildiğinizde nasıl hissettiniz? 

Hipnotize edildiğinizde ne düşünüyordunuz? 

Adım 16: Tüm çift gruplardan grupla tartışmalarından bir şeyler paylaşmalarını isteyin. 

 

Öğrenme çıktıları: 

 

Öğrenci Augusto Boal'ın “Kolombiya Hipnozu” etkinliğine aşinadır. Öğrenci, daha önce 

bahsedilen faaliyete katılmanın nasıl bir şey olduğunu açıklayabilir. Öğrenciler, lider ve 

hipnotize edilmiş olarak her iki roldeki faaliyete katılma üzerine düşünebilirler. Öğrenci 

deneyimlerini bir sınıf grubu ile paylaşabilir ve aktiviteye bir takım tepkiler verir. 

 

Sınırlamalar:  

Öğrenciler drama tekniklerine aşina değilse ve utangaçlık yaşarlarsa, bu alıştırma sınırlı 

olacaktır. Eğiticinin, bu faaliyetin faydasını en üst düzeye çıkarmak için istenen eylemleri 

modellemesi gerekebilir. Eğer liderlik rolündeyken öğrenciler 30 cm mesafeye saygı 

göstermezlerse ve bu göz ardı edilirse bu durumda bazı öğrenciler için kişisel alan ihlali 

oluşturabiliyorsa bu alıştırma da sınırlı olacaktır. Bu sınırlama, öğrencilere egzersiz 

boyunca alan sınırını hatırlatmaları halinde hafifletilebilir.  

Kaynaklar/Referanslar:  

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones 

’den adapte edilmiştir (sayfalar 22-24) 

 

 

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones
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Ne? “Yaşayan Gazete” başlıklı bir forum tiyatrosu aktivitesi, günlük haberlerin okuyucular 

üzerindeki etkilerini inceliyor. Bu etkinlik, 1930'larda başlayan ve okuma yazma bilmeyen 

insanlara haber için kullanılan gerçek bir Gazete fenomenine dayanmaktadır yaymak. 

 

Süre: 

60 -90 dakika  

 

Materyaller: 

Mülteci ve sığınmacılarla ilgili çeşitli gazete öykülerinin (4) fotokopileri. 

Prosedür: 

Adım 1: Öğrencileri 4'lü gruplar halinde yerleştirin. 

Adım 2: Beyaz tahtaya aşağıdaki soruları yazın. 

Haberler nereden geliyor? 

Hangi haberlerin yayınlanması gerektiğine kim karar veriyor? 

Makaleleri kim ve hangi güç perspektifinden yazar? 

Hakkında yazılanların, gazetede verilen perspektifin doğru olup olmadığını söyleme şansı 

var mı? 

Adım 3: Her gruptan bir öğrenciden tartışmaları hakkında notlar almasını isteyin. 

Adım 4: Her grubu tartışmalarından bazılarını paylaşmaya ve sınıf grubu olarak tartışmaya 

davet edin. 

Adım 5: Her öğrenciye mülteciler ve / veya sığınmacılar tarafından okunacak bir gazete 

hikayesi verin. 

Adım 6: Öğrencilerden diğer grup üyelerine okudukları mülteciler ve / veya sığınmacılar 

hakkındaki makaleye genel bir bakış sunmasını ve materyalin kısa bir eleştirisini yapmasını 

isteyin. 

Adım 7: Öğrenciyi eleştiriye yönlendirmek için beyaz tahtaya aşağıdaki soruları yazın. 

Makale ilginç miydi? Mülteciler ve / veya sığınmacılar nasıl temsil edilmişti? Makale 

önyargılı mıydı ve eğer evetse kime karşı? 

Adım 8: Şimdi öğrencilere tartışmalarından bir bütün olarak veya kısmen en çekici 

buldukları hikayeyi canlandıracaklarını söyleyin. Diyalog kullanmayı ya da sadece mim 

kullanmayı seçebilirler. 

 

Aktivite #2 

“Yaşayan Gazete” 
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Adım 9: Çok fazla tartışmaya izin vermeyin, bunun yerine öğrencileri yavaşça hikayeleri 

canlandırarak denemeye başlayın. 

Adım 10: 10-15 dakika sonra öğrencileri aktiviteyebaşlamaya davet edin. 

Adım 11:  Bir alanı sahne olarak atayın. Grupları tek tek oluşturun.  

Adım 12: Gösteriden sonra çabalarını alkışlayın. 

Adım 13: Şimdi dikkatinizi kitleye yönlendirin ve performans grubunun hangi fikre 

odaklandığını sorun. 

Adım 14: Şimdi grubun kendisini, anlatım tercihlerini açıklamaya davet edin. 

Adım 15: Şimdi öğrencileri deneyimleri üzerine düşünmek için orijinal 4 kişilik gruplarına 

geri gönderin. 

 

 

Öğrenme çıktıları: Yaşayan Gazete Tiyatrosu tekniği ile Yaşayan Gazete öğrencileri, 

mültecilerin ve sığınmacıların gazete haberleriyle nasıl tasvir edildiğini düşünebilir ve 

tartışabilirler. Forum Tiyatrosu Yaşayan Gazete tekniği ile öğrenci mülteci ve sığınmacılar 

hakkında bilgi sahibidir ve bir gazete hikayesi çıkarabilir. Öğrenci, Yaşayan Gazete 

yasalaşması üzerine düşünür ve öğrenci, istediği bir sınıf tartışmasına katılmak yoluyla 

yasalaştırmanın çeşitli algılarına aşinadır. 

 

Sınırlamalar: Öğrenciler hangi hikayeyi canlandıracakları konusunda bir anlaşmaya 

varamazlarsa bu etkinlik sınırlı olacaktır. Bunun olmasını önlemek için öğrencileri yakından 

izleyin ve öğrencileri tek bir hikaye seçmeleri için yönlendirin, aksi takdirde alıştırma etkili 

olmaz. Bireysel öğrencinin haber medya endüstrisinin işlevselliği üzerindeki zulmü bu 

alıştırmayı etkileyecektir ve hararetli tartışmalara giren öğrenciler derhal faaliyete 

yönlendirilmeli aksi takdirde deneyimleri sınırlı olacaktır. 

 

Kaynaklar/Referanslar:  

 

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones 

’den adadpte edilmiştir (sayfa 50-51) 

 

  

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones
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Ne? 

Bu alıştırma sadece zihin, beden üzerindeki mekanizmayı değil, aynı zamanda yaratıcılığın 

gerçekleşmesine ve bedenimizi ve kendi bedenimizin seslerini kullanarak sanatsal olarak 

yaratma özgürlüğünü artırmasına imkan sağlayacaktır. 

Prosedür: 

Adım 1: 

Joker, her katılımcıdan her gün rutin olarak 5 hareket düşünmesini ister. Bundan sonra 

katılımcılardan bu 5 hareketi kendi yerlerinde yapmalarını isteyin. Her birine bu 5 hareketin 

sırasını ezberlemek için zaman verin. 

Egzersizin ikinci aşaması günlük hareketlerini abartmak ve bu 5 hareketin her birine bir ses 

tanımlamaktır. Sonra joker onlardan bu hareketlere ses çıkarmasını ister. Herkes hareketleri 

ve sesleri seçip gerçekleştirdiğinde, 5 kişilik gruplara katılmaları istenir. 5 kişilik bir grupta, 

toplam 25 hareket ve sesten tekrar 10 hareket ve ses seçmeleri gerekir. Seçim ve provadan 

sonra, diğer bazı katılımcılara bazı özel kurallar sunmalıdır. 

- Her bir gruptan 3 farklı sunumun yapılacağını açıklamak. 

İlk sunum / performansta grup sunumları hazırlanırken yapacak ve önceden seçilen sunumu 

gözlemleyecektir. Sunumdan sonra, gözlemci grubun sundukları koreografiyi nasıl 

hissettikleri / nasıl algıladıkları hakkında notlar almaya zamanları vardır. Alınan notlara 

dayanarak, tüm unsurlar bir anlatı, bir hikaye veya bir şarkı olabilecek bir metin 

oluşturmalıdır. Tüm gruplar mevcuttur ve tüm gruplar gözlemler. 

İkinci performans / sunumda, sunum yapan grup sadece hareketleri yapar. Ses, gözlem 

ekibinin metni, hikayesi, şarkısı, anlatımı ile yapılır. 

Son ve üçüncü aşama şiirsel metne, anlatıya, hikayeye veya şarkıya uyum sağlayan aktörlerle 

yapılır. 

Herkes sunumunu bitirdikten sonra katılımcılar koreografi, gördükleri, ortak ve farklı 

noktalar hakkında yorum yapar.   

Öneri 

Grup 1 gözlem 2 

Aktivite #3 

“Zihin ve bedende mekanizasyon, yaratıcılık ve 

özgürlük” 
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Grup 2 gözlem 1 

Grup 3 gözlem 4 

Grup 4 gözlem 3 

Not: Egzersiz beş kişilik bir grup üzerinde düşünülerek oluşturulmuştur, ancak oturumda 

mevcut olan sayıya uyarlanabilir. 

Adım 2: 

Soy egzersizi 

Soy egzersizi, 2011 yılında Lizbon'da B|rbara Santos tarafından kolaylaştırılan Madalenas 

Atölyesi'nden (Ezilenlerin Tiyatrosu Forumu) 2013 yılından bu yana GTO LX Lizbon topluluk 

gruplarıyla kullanılan bir uyarlamadır. Bu egzersizin amacı bir grup kimliği oluşturmaktır. 

Göçmenleri ve mültecileri güçlendirmekle ilgiliyse, tarihimizi ET içindeki herhangi bir işin içine 

inşa etmek önemlidir. 

Joker gruba birlikte dünya haritalarını oluşturacağımızı açıklıyor. Yani birlikte her kıtanın 

yerini tanımlamak gerekir. Maieutic soruları sorun: Avrupa'nın bu grup için bu alandaki yeri 

nerede? Katılımcıların cevabı ile mekanı kabul edip etmediklerini sorun. Grup zaten 

Avrupa'nın yerine karar verdiğinde, herkesin yerini terk etmesini ve grup tarafından seçilen 

Avrupa'ya gitmesini isteyin. Joker katılımcılardan koltuklarına dönmelerini ve Afrika'nın 

uzaydaki yerini seçmelerini ister. Yer seçilene kadar aynı soruyu sorun. Grup bir karar 

verdikten sonra katılımcılardan önce Afrika'ya, sonra Avrupa'ya yönelmelerini isteriz. 

Avrupa, Afrika, Asya, Amerika ve Okyanusya'nın yerini alana kadar aynı sorular Asya, 

Amerika ve Okyanusya için de tekrarlanıyor. Mekanın son ezberlenmesinde, Joker onlardan 

bir yerden başka bir yere taşınmasını ister.  

Adım 3: 

Joker, haritamız olduğuna göre, şu soruları takiben yerin yönünde hareket etmesi gerektiğini 

söyler: 

- Doğduğumuz yere gidelim. 

- Yaşadığımız yere gidelim 

- Hadi annemizin doğduğu yere gidelim, 

- Hadi babamızın doğduğu yere gidelim 

- Büyükannemizin doğduğu yere gidelim, 

- Büyükannemizin doğduğu yere gidelim. 

- Uyruklu olduğumuz yere gidelim (bir katılımcının birden fazla uyruğu olduğunda şu anda 

kullanmakta olduğu ülkeyi seçmesi. 

Sessizlik içinde olan her bir soru ile kişi kendini kıtaya yerleştirecektir. Aynı yerden kimin, 
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başka bir yerden kim olduğunu görmek için etrafına bakmasına izin verilir. 

Bu egzersizin sonunda joker gruba sorar. 

- Çoğu insan hangi yerden? 

- Bir kıtadan diğerine taşınan insanlar var mı? 

- Benzer ya da farklı soyları olan insanlar var mı? 

- Yaptığımız ve gördüklerimizden bu grup hakkında ne sonuç çıkarabiliriz? 

Adım 4: 

Kimlik beyanı 

Daha önceki alıştırmalara dayanarak her katılımcıyı, bir mizah metni, bir mülteci, bir göçmen, 

bir sığınmacı olarak hayal ediyor, bir isim yazmaya davet ediyor. 

Tüm metin veya şarkılar bir çerçeveye konur (sergi duvarınızı oluşturmakta özgür olun) 

Böylece herkes onu görür.  

Adım 5: 

-Gazete Tiyatrosu - 

Gazete tiyatrosu, söz konusu tematik medya üzerinde araştırma yapmayı amaçlayan farklı 

tekniklerle (9) yapılabilir. Haberin halka basit bir şekilde okunması, dramatize edilmiş bir 

okuma, çapraz haber yayını, reklam jingle'ı, tamamlayıcı bir okuma, bağlam dışı metin, 

paralel bir eylem ”, ritmik bir okuma veya dramatizasyon, 

Bu proje için günlük gazetelerin, mevcut konuyla ilgili bazı siyasi konuşmaların ve hatta ilgili 

internet haberlerinin seçilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Farklı gruplardaki bölünme, bir Forum tiyatrosundan önce temayı keşfetmenin zenginliğini 

gösteren farklı teknik yaklaşımlarına izin verecektir. Joker grubu 4/5 gruba ayırır. Her grup 

farklı araştırma malzemelerine sahip olacak. Örneğin bir grup günlük gazeteleri, bir başka 

grup siyasi konuşmaları, bir başka grubu tematik görüntülerle tutar; başka bir grup reklamlar 

ve beşinci varsa internet haberleri. 

Görev Dağıtımı  

1. Günlük gazeteleri araştırmak. - Grup sayfalara bakra ve birbirini tamamlayan haberleri 

görür, ters bir görüş belirtir, onları neyin etkilediğini, söyleneni ve haberlerde 

söylenmeyenleri algılarlar. Bu düşünceye dayanarak, başkaları için bir televizyon sunucusu 

yorumcusu / spor muhabiri gibi okumak için bir gazetecilik metni oluşturmalıdırlar. Yeterli 

insan varsa, gazeteli iki grup olabilir. İkincisi, seçilen bir makalede rol oynayacak ve sıra 

başkalarına geçebilir. 

2. Siyasi konuşmaları alan ikinci grup onları okuyacak ve daha sonra konuşmaların tümünü ya 

da bir kısmını ritmik olarak okumayı seçecek. Hareketler eklenebilir. Bir gelişme, 
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konuşmalarda aynı olan 2/3 tekrarlanabilir kelimeyi seçmektir. 

3. Temanın görüntülerini analiz edecek bir grup neyi temsil ettiklerini, ne ilettiklerini, ne 

söylediklerini, neyin orada olup olmadığını ve diğer görüntülerin neler olabileceğini görecek. 

Grup yapılan yansımaya göre bir şarkı, bir jingle yaratacak. 

4. Reklamlarla çalışan dördüncü grup, bunları analiz eder ve tema hakkındaki olumsuz veya 

olumlu yönler hakkında konuşup yazmadıklarını / yazdıklarını görür. Ekler temayı över veya 

yerer. Ve tartışmaya dayalı grup, konunun amaçlarına hizmet eden farklı bir duyuru/ ekleme 

oluşturur. 

5. İnternet haber grubu söylenenleri, kimin cevap verdiğini, konuya neyin olumlu katkıda 

bulunduğunu ve konuya neyin olumsuz katkıda bulunduğunu analiz edecektir. 5/6 en anlamlı 

kelimeleri seçerler. Bu kelimeler farklı oranlarda konuşulacaktır. Bu kelimelere jestler/ 

hareketler eklenebilir. Onlarla bir koreografi bile oluşturabilirsiniz. 

Her grup çalışmalarını başkalarına sunar. Gazete tiyatrosunun önemli eleştirel yönünün 

güçlendirilmesine özel önem verilmelidir. 

Kaynaklar / Referanslar: 

Uyarlanan ve ilham veren 

2011 yılında B|rbara Santos tarafından kolaylaştırılan Madalenas Atölyesi’nden sonra 

(Kadınlar için Ezilenlerin Tiyatrosu ) 

Bárbara Santos, 2012-2015 eğitim Birlikte yeterlilik Programı B|rbara Santos -Raízes e Asas, 

2016 (sayfa 70) 

Adım 6: 

Görünmez Tiyatro  

Görünmez Tiyatro, Ezilenler Tiyatrosu'nun ağacındaki dallardan biridir. Tiyatro. Gerçek 

hayatta belirli bir problemi ortaya çıkarmak (görünür kılmak) için gerçek bir durum için 

oluşturulan bir senaryo. Gruba, pratik bir egzersizin düzenlenmeyeceğini, ancak gelecekte 

araştırmak isteyip istemediğini belirtmek ve referans olarak almak için önemli olduğunu 

açıklayın. 

En bilinen örnek Boal'ın Arjantin'de sürgüne gönderdiği sırada tarif ettiği örnekten gelir. (88, 

Santos, Barbara Teatro do Oprimido, 2016). O zaman, yasalardan biri hiçbir Arjantin 

vatandaşının aç olamayacağını söylüyor. Yemek yemek, Arjantin vatandaşı olduğunu ve tatlı 

yemediği ya da alkol içmediği sürece yemeğe hak kazanacağını kanıtlamak için yeterliydi. 

Sahne, bir restoranda oturan ve menüde belirtilen bir yemeği isteyen bir aktörün eylemine 

dayanarak yaratıldı, ancak açıkça bir içecek veya tatlı istemediğini söyledi. Yemekten sonra, 

tasarıyı sunduklarında, açlık iddiasında bulunan uyruğunu kanıtlamak için kimliği sundu. 

Yemek yeme hakkına sahip olup olmadığı hakkındaki bir tartışmanın amacı, eylemini 

destekleyen müşteriler ve onu eleştiren diğerleri tarafından gerçekleşti. Polisi aradıklarında 

diğer oyunculardan biri ona faturayı ödedi. 
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Bu örnekle, görünmez tiyatronun tiyatro olduğu gerçeğini açıklamadığını görebiliriz. Ancak 

uygulandığı yerde bir değişiklik meydana gelir. Ve sahneyi yaratan grup da durumu inceler ve 

müdahale etmenin yollarını prova eder. ACNUR 1951 ve 1967 Protokolüne göre, mülteciler, 

sığınmacılar ve göçmenler konusunda sahada çalışan birinin aşağıdaki uluslararası hukuku 

araştırması ihtimalidir: Bir mülteci güvenli bir yerde sığınma hakkına sahiptir. Mültecilere ev 

sahipliği yapan ülkeler günlük durum için iyi bir örnek olabilir. 

 

OTURUM 3 –Tiyatro Forumu-Suunm ve Değerlendirme 3 SAAT  

Forum Tiyatrosu'nun bir tür kavga veya oyun olduğunu hatırlayalım, bu yüzden kuralları var. 

Değiştirilebilirler, ancak her zaman var olacaklar, böylece herkes katılabilir ve verimli 

tartışmaya katılabilir. Forum Tiyatrosu'nun kuralları keşfedildi,  icat edilmedi. Forum 

Tiyatrosu sahne ve izleyici arasındaki engeli aşmaktadır. Bu engel yok edilir ve diyalog 

uygulanır. Ezilen ve baskıcı karakterlerin arzularının ve çıkarlarının savunmasında açıkça ve 

nesnel olarak çatıştığı gerçeklere dayanan bir senaryo üretilir. Bu çatışmada, ezilenler 

başarısız olur ve halk,  Joker (Ezilenler Tiyatrosu'nun kolaylaştırıcısı) tarafından adım atmaya, 

eylemin kahramanını (ezilenler) değiştirmeye ve sahnede sunulan soruna alternatifler 

bulmaya teşvik edilir.  Altında, gerçek bir problemin tiyatro önerisinin nasıl oluşturulacağına 

dair kuralları belirleyen bir tiyatro dramaturjisi vardır. Ezilenler Tiyatrosu'nun sanat ve siyaset 

olduğunu unutmamak gerekir. Ezilenlerin özerklik ve kurtuluş için, hakların ve adaletin fethi 

için savaştığı bir yöntemdir. Ezilenlerin tiyatrosu diğer tekniklerden, tiyatro yöntemlerinden  

farklıdır. Praxis olmayı amaçlar. Bu yüzden dönüştürülmesi gereken baskı durumunun, 

diyalog tiyatrosu aracılığıyla dönüşüm, mücadele, mücadele önerileri bulmak için başkalarına 

bir forum olarak sunulması gerekir. Doğasında var olan bir siyasi tutum vardır. Bu, oyunların / 

alıştırmaların bireysel olarak veya diğer aktivitelerde kullanılamayacağı anlamına gelmez, 

ancak biliyoruz ki bu sanat ve siyasetin çift eylemi olmadan Ezilenlerin Tiyatrosu hakkında 

konuşmuyoruz. 

Bu bir katılımcı oluşturmak için tematik alıştırma sahneleri, tematik bir araya gerekir 

katılımcılara devlet oldu mu. 

Alıştırma sahneleriyle tematik olarak bir ouyn yaratılması gerektiği katılımcılara belirtilir.  

 

Adım 1: Oyunun Dramaturjik Temele Göre Birleştirilmesi 

Dramaturji, sosyal bağlamı, ezilenleri, ezenleri, ezilenlerin ve ezenlerin müttefiklerini, karşı 

hazırlıklarını, ezilenlerin stratejisini, Çatışma / Soruyu içermelidir (KİMLER'de Çin krizleri adını 

kullanacağız ve son olarak Grubun bu saatler arasında yarattığı alıştırmalar, dramaturjiye 

ancak en önemlisi katılımcıların tüm tartışma ve arzularına uyacak şekilde kullanılacak, 

uyarlanacak, yeniden yaratılacaktır. 

Grubu 3 veya 4'e bölün. Her biri, zaten yapılmış olan çalışmalara dayanarak bir kitleye sunum 

önerisiyle gelmelidir. Her gruba hazırlaması için 20 dakika verin. Her grubu hazırladıktan 

sonra diğerlerine sunun. Gruba, bu 3 veya 4 teklifte en çok hangi baskının ortaya çıktığını 
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sorarız. En çok neyin tekrarlandığını görüyoruz? Sonra her birimizin bu baskıda nerede durup 

durmadığını sorarız. Hangi soruyu sormak istiyoruz? Birden fazla soru olabilir, ancak 

seyircinin nereye müdahale edeceğini bilemeyeceği kadar çok değil. 

Adım 2: 

Daha iyi anlamak için grubun bir araya gelmesine yardımcı olacak bir örnek veriyoruz: 

Sosyal bağlam için yasama tiyatrosunda üretilenleri kullanın. Tematik bilgi edinmek için 

görüntü tiyatrosunda ve mini forum yaşam durumlarında yaratılanları kullanın. Belirli sorular 

/ çatışmalar için istek ve gereklilik soyların oyununu ve kimlik bildirimini hatırlar. Stratejiler 

için gruptan engelleri aşmak için gördüklerini, bildiklerini, kullandıklarını söylemelerini 

isteyin. 

Bu tiyatrodur. Kelimeleri, görüntüleri ve sesleri kullanabilirsiniz. Unutmayın, kullanılan 

kelimeler farklı ülkelerde farklı anlamlara sahip olabilir, bu yüzden her zaman dikkatli bir 

şekilde kullanmanızı öneririz. 

Adım 3: 

Sunum 

Oyununuzu her zaman “Açık prova” ya da çalışan “süreç” olarak test edin, bu nedenle her 

bir grubun sunumunun bu kısmı için fazladan kişileri davet edin. J joker olarak gösterilen her 

oyunda maieutic sorular kullanın. İzleyiciyi, kahramanın (ezilen) yerini almak ve kendi fikrini 

sunmak için sahneye çıkmaya davet edin. Forum bununla ilgilidir. Önerilen tematik ile 

dayanışma, empati, kaygı arayışı için diyalog. 

Bu aşağı yukarı 1 saat 30 dakika sürmelidir ve eğer biri daha iyi canlandırma yapabilirse daha 

da uzayabilir.  

Adım 4  

Sunum Takibi 

Herhangi bir sunumdan sonra grup, plana göre neler olduğunu ve nelerin 

değiştirilebileceğini tartışmalıdır. Halkın / forumun her müdahalesini analiz ederler. Soruları 

anladılar mı? Katılıyorlar, katılmıyorlar, teklif neydi? Gerçek hayatta deneyebilir miyiz?  

 


