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PROJE HAKKINDA 

1 milyar civarında insan, yani Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelliliğin bir çeşidini taşımaktadır ve 

150 milyon civarı insanın da önemli derecede engeli vardır (UN). Engelli birey, engelsiz bir bireye kıyasla 

çok daha fazla sosyoekonomik dezavantaja sahiptir. Bunların başında eğitimin aksaması veya hiç 

başlamaması, kötü sağlık koşulları, düşük istihdam ve yoksulluk gelmektedir. Ülkelerin sahip oldukları 

yasal, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullar bu engellerin yükünü hafifletebildiği gibi daha da 

ağırlaştırabilmektedir. Kimi zaman bu koşullar, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve aktif birer 

vatandaş olabilmelerinin önünde büyük engel teşkil etmektedir. Toplu taşıma zorlukları, engelli dostu 

olmayan yapılar, bilgi ve iletişim araçlarına erişim kısıtları, yetersiz bakım ve sağlık hizmetleri, yetersiz 

destekler gibi önemli faktörler yukarıda belirtilen problemleri doğurmaktadır.  

Engellilik içerisinde en sık rastlananlardan biri omurilik hasarıdır. Omurilik felci, omuriliğin çeşitli 

nedenlerle hasar görmesi sonucunda oluşan felç durumudur. Omurilik felçlilerinin (OF) önemli bir 

bölümü yürüme kabiliyetini kısmen ya da tamamen kaybetmekte ve tekerlekli sandalye kullanmak 

zorunda kalmaktadır. Bu kalıcı hasar, kas fonksiyonlarının, hissiyatın ve otonom fonksiyonların 

kaybolmasına yol açmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’deki OF sayısı yaklaşık 

150.000’dir. Mevcut omurilik felci vakalarının ise %34’ünün 20-29 yaş aralığındaki gençlerde görüldüğü 

kayıtlara geçmiştir. Ülkemize has kapsamlı istatistikler mevcut olmamakla birlikte, Dünya’da da 

omurilik felcinin en fazla görüldüğü yaş aralığı erkeklerde 20-29, kadınlarda ise 15-19’dur (DSÖ). DSÖ, 

her yıl 250 ile 500 bin arasında bireyin OF’nden zarar gördüğünü, OF’li bireylerde %30’a yakın oranlarda 

ağır depresyon ve sonucunda kendi kendine yetememe durumu meydana geldiğini belirtmektedir.  

Omurilik hasarı ile ilgili sonuçların birçoğu durumun kendisinden değil, tıbbi bakım ve rehabilitasyon 

hizmetlerinin yetersizliğinden ve omurilik hasarı olan kişilerin topluluklarına katılımını engelleyen 

fiziksel, sosyal ve politik ortamdaki engellerden kaynaklanmaktadır. Bu boşlukları ve engelleri aşmak 

için, Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme'nin tam olarak uygulanması gerekmektedir. Gündüz B. 

(2010), Türkiye'de OF’lerdeki istihdam oranının sadece %21 olduğunu ve yaralanma sonrası sosyal ve 

eğitimsel faaliyetlerle istihdam kapasitesinin en üst düzeye çıkarılması gerektiğinin altını çizmiştir. 

Kurtaran (2014) ayrıca işe geri dönüş oranının OF'ler arasında sadece %14,6 olduğunu göstermektedir. 

Seçinti, Yavuz & Selçuk (2017), OF’li gençlerin en önemli problemlerinin gündelik işlerini kendilerinin 

yapamamaları ve durumun aile bireylerini de negatif etkilemesi sonucu depresyona girdikleri 

bulgusunu ortaya koymuşlardır. AB de ülkeden ülkeye değişmekle birlikte benzer problemler, nedenler 

ve sonuçlarla karşı karşıyadır. Örneğin proje ortaklarımızdan Polonya’da OF’li bireylerin hayat 

memnuniyet düzeyleri %23,5’lar civarındandır. AB ortalaması %36,1’dir. Yine aynı araştırma gençlerin 

yaşam tatminlerinin düşük olmasında önemli etkenlerin; spor faaliyetlerine katılamama, evlenememe 

ve çalışamama problemlerinin olduklarını göstermektedir (CORDIS 49543). Çek Cumhuriyeti ve 

Yunanistan’da da benzer bir durum mevcuttur.1 

Bu problemler ve ihtiyaçtan hareketle proje kurgulanmıştır. OF’li gençlerin en önemli problemlerinin 

başında kendi kendilerine yetememeleri ve aktif yaşama dahil olamamaları gelmektedir. Evde, depresif 

ve umutsuz, yardıma muhtaç bir şekilde hareketsiz zaman geçiren gençler kas kaybı ve mevcut kasların 

koordineli kullanılamaması gibi problemlerle karşı karşıyadır. Projemiz bu probleme çözüm bulma 

çabası içindedir. Projemizin nihai amacı omurilik felçli gençleri, sosyal yaşama dâhil edilmeleri ve 

kendine yeten gençler olmaları noktasında güçlendirmektir. Bu amaca teknoloji ve spor bir araya 

getirilerek yenilikçi çıktılar ile ulaşılmıştır.  

 
1http://www.paspa.gr 

http://www.paspa.gr)/


 

Proje kapsamında şu hedefler gerçekleştirilmiştir; 

• Omurilik felçli gençlerin hareketsizlik problemini yenme noktasında onlara yardımcı olacak 3 

adet sanal gerçeklik uygulaması (Hope 4 Future) ortaya çıkarmak. 

• OF’li gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak, aktif ve toplumsal birer vatandaş olmaları 

noktasında onları desteklemek. 

• Üretilecek VR uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte, uluslararası, yaygın öğretim metotları 

kullanılarak oluşturulmuş bir sosyal dâhil etme programı (SIP 4 PY) üretmek ve bunu test 

etmek. 

• Omurilik felçli gençlerin sosyal entegrasyonuna katkı koymak 

• Yardımcı teknolojiler ve cihazların bu alanda kullanılabilirliklerini arttırmak, bu sayede OF’li 

gençlerin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı koymak şeklindedir. 

OF’li gençlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek maksadıyla, projemizde partnerlerin uzmanlık, tecrübe 

ve deneyimlerine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye’den ve diğer ülkelerden ortaklarımız bir araya gelerek, 

birbirlerinin uzmanlıkları ve tecrübelerinden yararlanarak kapsamlı ve yenilikçi sonuçlar elde etmiştir. 

Türkiye, Polonya ve Yunanistan’dan 5 farklı ortak ile yürütülen projemizin ortaklığı şu kurumlardan 

oluşmaktadır; 

 

- Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 

- Kalkınma ve İnovasyon Ofisi (KİO) 

- Silesian Teknoloji Üniversitesi (SUT) 

- Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği (UOFD) 

- Tyrtaios Engelli Spor Kulübü (Tyrtaios) 

 

Proje koordinatörümüz Bahçeşehir Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan Virtual Reality First LAB (VR 

First LAB) Türkiye’de alanında öncüdür. Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği (UOFD) doğrudan hedef 

kitle ile çalışan ve omurilik felçli gençlere yönelik meslek edindirme programları sunan bir sivil toplum 

kuruluşudur. Kalkınma ve İnovasyon Ofisi (KİO), dezavantajlı gençlere yönelik sosyal dahil etme ve 

yaygın öğrenme programları ile aktif birey olmalarını ve aktif vatandaşlığı desteklemektedir. Silesian 

Teknoloji Üniversitesi (SUT) Avrupa’da bir ilk olarak “Engelliler İçin Sanal Gerçeklik Merkezi” kurmuş ve 

burada konu ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanında TRYTAIOS Spor Kulübü, olimpik düzeyde 

sporcular yetiştiren bir engelli spor kulübüdür. OF’li gençlerle birlikte gerçek hayatta spor aktiviteleri 

ve organizasyonları yapmaktadırlar.  
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EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA 

OMURİLİK FELÇLİ GENÇLER İÇİN DAHİL ETME (SIP 4 PY) 
 

Engelli gençler (özellikle omurilik felçliler) herhangi bir toplumdaki en marjinalleşmiş ve en yoksul 
grupların içerisinde yer almaktadır. Diğer engellilik türlerine sahip bireyler ile kıyaslandığında daha 
fazla ayrımcılığa ve çetin sosyal, ekonomik ve kültürel bariyerlerle, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde karşılaşmaktadırlar. Engelli gençlerin, engelsiz akranları ile katılım gösterdiklerinde, 
kapasitelerini arttırma, beceri ve yetenek kazanma olanaklarına sahip olabildikleri akademik 
araştırmalarda da kanıtlanmıştır. Aynı zamanda tutum ve davranışlarında da değişiklikler 
göstermektedirler. Kapsayıcı bir eğitim programının faydaları sadece engelli gençlere değil, 
toplumsal faydanın çoğaltılmasına da katkı sunmaktadır. 
 
SIP 4 PY omurilik felçli gençlere, sunulan bir haftalık bir sosyal dahil etme programıdır. Program, 
kolayca, herhangi bir ülkede herhangi bir kurum tarafından kullanılabilecek şekilde, esnek 
üretilmiştir. Bu, atölyelerin gün gün detaylandırılması ve eğitmen talimatları sayesinde 
sağlanacaktır. Destekleyici araçlar ve teknolojiler engelli bireyin refahının arttırılması için 
katılımının kolaylaştırılması ve temel fonksiyonlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Aynı 
zamanda ikincil sağlık koşulu olarak destek mekanizması işlevi görmekte ve oluşabilecek diğer 
engellerin önüne geçmektedir.  

 
Üretmiş olduğumuz “O2 - Sanal Gerçeklik Uygulamaları” ve şu an okunan “O3 - Sosyal Dahil Etme 
için Eğitim Programı” çıktılarının uluslararası veya yerel katılımla omurilik felçli gençlerin ve 
refakatçilerinin katıldığı bir haftalık bir öğrenme hareketliliğinde test edilmiş, eksikleri görülmüş ve 
son hali verilmiştir. Program sanal gerçeklik uygulamaları ile kullanılabilecek ve VR oyunlarını 
tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Uygulamaların sağlayacağı fiziksel iyileştirme katkısı ve dış mekân 
aktivitelerini deneyimleme özelliklerinin ardından, gençlerin özgüveni yerine gelebilecek ve motor 
fonksiyonlarında iyileşme gözlemlenebilecektir. Programa katılarak, aktif vatandaşlık, sosyal dâhil 
olma, sorumluluk üstlenme ve sosyal yaşama katılma gibi bariyerlerin üstesinden gelebileceklerdir.  
 
Üretilen program ile birlikte, katılımcılar önlerindeki engellerin nasıl üstesinden gelebileceklerine 
dair daha iyi bir dünya görüşüne sahip olacaklardır. Bu eğitim programı geliştirilerek, omurilik felçli 
gençlerin kimlik oluşturmaları, otonomilerini sağlamaları, ilişki kurmaları, ailelerinden bağımsız bir 
yaşam sürebilmeleri, eğitime ve işgücüne katılmalarının kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Engelli 
bireylerin yanı sıra alanda çalışan STK’lar, kamu kurumları, akademisyenler, eğitim uzmanları, 
fizyoterapistler gibi aktörlerin faydalanması da hedeflerden bir diğeridir.  
 
SIP 4 PY’nin yenilikçi yönleri aşağıdaki gibidir; 
 

1. Yaygın Eğitim Temelli: Tamamen uygulamaya ve deneyimlemeye dayalı, OF’li gencin 
merkezde olduğu öğrenme sürecini içeren bir yapısı olacaktır. İçerisinde beyin fırtınası, 
akran öğrenme, takım çalışmaları, öğrenmeyi öğrenme, kültürel ve sosyal çalışmalar, 
canlandırma, değerlendirme gibi araçların yer aldığı atölyeler katılımcıya interaktif bir 
şekilde, akran öğrenme ve sosyalleşme olanakları tanıyacaktır. 
 

2. Özgünlük: Omurilik felçli veya engelli bireylere yönelik birbirinden bağımsız ve kompakt 
atölyeler şeklinde tasarlanmış, yaygın eğitim metotları ile hazırlanmış bir program 
ülkemizde ve AB ülkelerinde mevcut değildir.  
 



 

3. Bağımsızlık ve Bütünlük: Üretilecek atölyelerin toplam süresi 1 haftalık olacak olup, bu 
bütünü oluşturan atölyelerin her biri ayrı ayrı da uygulanabilecektir. Zaman, maliyet ve 
insan kaynağı açısından önemli bir esneklik sunmaktadır. 
 

4. 3D Mobil Uygulamaları Tamamlayıcılık: Üretilecek atölyeler ile VR uygulamalarımız 
birbirini tamamlayıcı ve aynı hedefe yönelik olarak kurgulanacaktır. Yani bu iki çıktımız aynı 
program içerisinde uygulanabilecektir. 
 

5. Kolay Kullanılabilirlik: İlerleyen bölümlerde detayları görülebilecek eğitmen ve 
kolaylaştırıcı rehberleri ile kurum veya kişiler bu programın en ince ayrıntısına kadar nasıl 
uygulanabileceğini görebilecekler, yapacakları basit ön hazırlıklar ve çalışmalar ile kendi 
hedef kitlelerine bu programın parça parça atölyelerini veya tamamını 
uygulayabileceklerdir.  
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Program – İçerik 
1. Tanışma-Kaynaşma 

Konu: Tanışma 

Zaman: 1. Gün 10.00 – 11.30  

Süre: 90 Dakika 

Malzemeler: Farklı boyutlarda kağıtlar ve renkli kalemler, ip ve kart jelatini, sert karton 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar, birlerinin isimlerini öğrendiğini gösterir.  

✓ Katılımcılar, birbirleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir. 

✓ Katılımcılar, grup dinamiğini anladığını gösterir. 

Etkinlikler: 

1.1. Akım:  Katılımcılar birbirlerini görecek şekilde çember olurlar. Her katılımcı bir hareket yaparak kendi 

ismini sağındakine iletir. Aynısı diğer yönde de yapılır. Daha sonra katılımcılar sağındakinin ismini 

solundakine ve solundakinin ismini de sağındakine iletir.  

1.2. Üç Parmak: Tüm katılımcılar işaret parmağını “isim” orta parmak “en sevdiği yemek”, yüzük parmağı 

ise “en çok sevdiği film” temsil eder. Katılımcılar odanın içinde karışık olarak hareket ederler göz göze 

gelen katılımcılar parmaklarını değdirerek sırayla parmaklarının temsil ettiklerini söyler. 

1.3. Nesneni Ver: Katılımcılar kendilerine ait bir nesne çıkartır. Herkes nesnesini bir başkasına verir. 

Örneğin Esra kendine ait bir gözlüğü “bu Esra’nın gözlüğü” diyerek başkasına verir. O kişiden de onun 

eşyasını alır. Örneğin Ali’nin kalemini… Daha sonra Esra, bu Ali’nin kalemi diye başkasına verir, Ali bu 

“Esra’nın gözlüğü diye başkasına verir. Ali de bu Esra’nın gözlüğü diye gözlüğü bir başkasına verir. Belli 

bir süre boyunca nesneler farklı kişilere gider. Bir süre sonra çember olunur. Herkesin elinde bir 

başkasına ait bir nesne bulunmaktadır. Tüm katılımcılar elindeki nesnenin kime ait olduğunu söyleyip 

sahibine geri verir. 

Yaka Kartım: Katılımcılara yaka kartı boyutunda kağıtlar ve renkli kalemler verilir. Katılımcılardan kendi 

isimlerini yazmalarını ve kendilerini ifade eden bir şekil çizmelerini istenir. Oluşturdukları kartlar onların 

atölye boyunca yaka kartları olacaktır.  

2. Takım Olma Çalışmaları 
Konu: Takım olmak 

Zaman: 1. Gün 12.00-13.00  

Süre: 60 Dakika 

Malzemeler: Farklı boyutlarda kağıtlar ve renkli kalemler, yapıştırıcı, mukavva, pipet, yapıştırıcı, makas, 

maket bıçağı, alüminyum folyo vb. 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılıcımlar birlikte çalışmayı ve birlikte üretmeyi deneyimler. 

✓ İşbirliği ve ekip ruhunun önemini kavrarlar. 
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Etkinlikler: 

2.1. Ortak Heykel: Bu etkinlikte katılımcılardan belli malzemeleri kullanarak ortak bir heykel oluşturmaları 

istenir. Etkinliğin uygulaması için aşağıdaki adımlar izlenir: 

✓ Katılımcılar 4 ya da 5 kişilik gruplara ayrılır. 

✓ Eğitici her gruba heykel yaparken kullanacakları malzemeleri dağıtır. 

✓ Bu malzemeleri kullanarak her grup bir heykel oluşturur. 

✓ Oluşturulan heykeller sırayla diğer katılımcılar ile paylaşılır. 

Eğiticiye Not: Eğitici, her guruba eşit miktarda malzeme verdiğinden emin olmalıdır.  

Bağlam: Bu etkinlikte katılımcılar, ortak bir şey üretmiş olur. Üretim sürecinde öğrenciler birlikte 

hareket eder. Aynı zamanda etkinlik boyunca eğlenmiş olurlar. Etkinliğin sonunda heykellerini diğer 

katılımcılar ile paylaşmaları, onların özgüvenlerini de güçlendirir.   

Ortak çalışmanın önemini vurgulayarak aşağıdaki değerlendirme sorularını katılımcılar ile 

paylaşabilirsiniz: 

➢ Birlikte bir şey üretmek size nasıl hissettirdi? 

➢ Heykelinizi şekillendirirken ortak kararı nasıl verdiniz? 

➢ Heykelinize bir isim vermeniz gerekseydi hangi ismi verirdiniz? Neden? 

 

2.2. Ritim Çalışması: Bu çalışmada katılımcılar farklı araç ve gereçleri kullanarak ortak bir ritim 
oluşturmaya çalışırlar. Etkinliğin işleyişi için aşağıdaki adımlar izlenir: 

✓ Katılımcılardan oturdukları yerden ellerinde bulunan nesneleri ya da sadece vücutlarını 
kullanarak ritim tutmaları istenir.  

✓ Önce bir katılımcı basit bir ritimle başlar.  

✓ Sonra diğer katılımcılar ona sırayla katılır.  

✓ En sonunda tüm grubun oluşturduğu bir müzik ortaya çıkar.  

✓ Bu çalışmada önemli olan, her katılımcının sesteki bütünlüğü bozmadan ortak müziğe kendi 
ritmini katabilmesidir.  

Eğiticiye not: Eğitici, katılımcıların gerekirse ne zaman ritme dahil olması gerektiğini söyleyebilir.  

Bağlam: Bu çalışmada asıl amaç birlikte sürekliliği olan ortak bir ses çıkarabilmektir. Bu yüzden her 
katılımcının ritme dahil olurken kendini takımın sesine göre ayarlaması gerekmektedir. Bu ekip 
çalışması yapılırken olması gereken en önemli özelliklerden biri ekip üyelerinin birbirlerini 
dinlemeleridir. Bu önermeler eşliğinde eğitici aşağıdaki değerlendirme sorularını kullanarak takım 
olmanın önemine dair bir tartışma gerçekleştirir. 

➢ Kendi ritminize nasıl karar verdiniz? 

➢ Ortak müziğiniz ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 

 



 

3. Proje ve Program Tanıtımı 
Konu: İçerik ve Yöntem Tanıtımı 

Zaman: 1. Gün 14.30-16.00  

Süre: 90 Dakika 

Malzemeler: Farklı boyutlarda kağıtlar ve renkli kalemler 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar program içeriği ve metodu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtir. 

✓ Katılımcılar beklentilerini ifade eder. 

Etkinlikler: 

3.1. Proje ve Program Tanımı: Açılış konuşması eşliğinde Erasmus+ proje kapsamı anlatılır. Projenin 

gerekçisi içeriği aktarılır.  

3.2. Yaygın Eğitim Sunumu: Eğitimin sürecinin temel yöntemi olan yaygın eğitim yöntemi üzerine bir 

sunum gerçekleştirilir. Hedef grubun ihtiyacına göre belirlenen konular üzerine katılımcının özne 

olacağı bir modelden bahsedilir. Bu model ile katılımcılar sadece dinleyici değil aynı zamanda uygulayıcı 

olur. Sunumun içerisinde bu yöntemin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgiler yer alır. Böylelikle 

katılımcılar eğitim sürecinde uygulanacak olan interaktif etkinliklere önceden hazırlanmış olur.  

Yaygın öğrenme yönteminin aşağıdaki özellikleri açıklanır: 

 

❖ Yaparak ve Yaşayarak 

❖ Katılımcının Özne Olduğu  

❖ Demokratik 

❖ İşlevsel 

❖ Üretici 

❖ Eğlenceli 

 

4. Sanal Gerçeklik Oryantasyonu -I- 
Konu: Sanal Gerçeklik Gözlüğü Kullanımı 

Zaman: 1. Gün 16:30-17:30  

Süre: 60 Dakika 

Malzemeler: Sanal gözlükler ve dizüstü bilgisayarlar 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar sanal gerçeklik gözlüklerini deneyimlediklerini gösterir. 

✓ Katılımcılar, yarışma etkinliği yönergelerini kavrar ve uygulama başlatılır. 

Katılımcılar bu bölümde sanal gerçeklik ile tanışırlar. Gözlükleri denerler ve oyunların nasıl oynandığını 

anlaşmaya çalışırlar. Bu bağlamda oyun tasarımcıları ve teknik ekip katılımcılara yardımcı olur.  
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5. Kendimi Ne Kadar Tanıyorum? 
Konu: Bireysel Farkındalık 

Zaman: 2. Gün 10.00-11.30 ve 12.00-13.00  

Süre: 150 Dakika 

Malzemeler: Farklı boyutlarda kağıtlar ve renkli kalemler 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar kendilerinin güçlü ve zayıf yönlerini ifade ederler. 

✓ Kişisel farkındalıklarını geliştirdiklerini gösterirler. 

✓ Kendi özelliklerine dair fikirlerini arkadaşlarına ifade edebilirler. 

Etkinlikler:   

5.1. SWOT Analizi Etkinliği: Katılımcılar bireysel olarak güçlü ve zayıf yönleri ile onların önlerine çıkabilecek 

tehdit ve fırsatları kendilerine verilen kağıtlara yazarlar. Burada sorulacak sorulan önceden belirlenir. 

Sorular grup dinamiğine göre çeşitlenebilir. 

Güçlü olduğunuzu düşündüğünüz yönler neler? (S) 

Geliştirmeniz gerektiğini düşündüğünüz özellikler neler? (W) 

Bu çalışma yapılırken soruları başka şekillerde sormak da mümkündür: 

Hayatınız kendiniz ile ilgili gurur duyduğunuz iyi ki yapmışım dediğiniz ne var? (S) 

Keşke daha farklı davransaydım ya da düşünseydim dediğiniz bir an var mı? (W) 

Bu sorulara verilen cevaplar eşliğinde her katılımcı kendi bireysel SWOT kağıdını oluşturur.  

Daha sonra katılımcılar 4 gruba ayrılır. Her grup içerisinde katılımcılar birbirleri ile SWOT analizlerini 

paylaşırlar. Birbirlerinden fikir alırlar. En sonunda eğitmen geri bildirimler ile süreci tamamlar.  



 

6. Çatışma Çözümü Atölyesi 
Konu: Çatışma Çözümünü Anlamak 

Zaman: 3. Gün 10.00-11.30 ve 12.00-13.00  

Süre: 150 dk. 

Malzemeler: Uyuşmazlık çözüm Stratejileri testi 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar etraflarında yaşanan çatışmalara karşı farkındalıklarını geliştirdiklerini belirtir. 

✓ Katılımcılar çatışma çözümü stratejilerini tanırlar. 

✓ Katılımcılar çatışma çözümü için iletişimin gücünün farkına varırlar. 

Etkinlikler 

6.1.  Sunum: Temel seviyede hazırlanmış uyuşmazlık çözümü sunumu katılımcılar ile paylaşılır. Bu 

sunum içeriğindeki konu başlıkları aşağıdaki gibidir: 

• Çatışma Tanımı 

• Çatışmaları Anlamlandırmak 

• Çatışmanı Türleri 

o Yüzeysel Çatışma 

o Örtük Çatışma 

o Açık Çatışma 

• Çatışmanın Kaynakları 

o Veri Odaklı 

o Değer Odaklı 

o Çıkar Odaklı 

o İhtiyaç Odaklı 

• Çatışmaları Ele Alma Biçimleri (Stratejiler) 

o Uyumlu 

o Uzlaşmacı 

o Rekabetçi 

o İşbirliğine açık 

o Çekingen 

 

6.2. Uyuşmazlık Stratejileri Testi: Bu etkinlikte katılımcılara uyuşmazlık çözümü stratejiler testi 

uygulanır. Katılımcıların verdikleri cevaplara göre yatkın oldukları çatışma çözümü stratejileri ortaya 

çıkar. Bu stratejiler üzerine eğitici katılımcılara geribildirimlerde bulunur. 

 

6.3. Şeker Oyunu: Bu oyun çatışma çözümü ve müzakereye giriş niteliğinde bir oyundur. Eğitici 

etkinliği uygulamak için aşağıdaki adımları izleyebilir: 

✓ 4 katılımcı bir masanın etrafında oturur. Eğitici masaya 10 adet şeker koyar ve üçe kadar sayıp, 

tarafların şekerleri almasını ister. 

✓ Bu şeker paylaşımında belli kurallar aşağıdaki gibidir: 

o En çok şeker alan kazanacaktır. 

o Masada 5’ten az şeker kalırsa, şekerler eğitmen tarafından 5’e tamamlanır. 
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o Masada 5 veya 5’ten fazla şeker kalırsa, şekerler eğitmen tarafından 10’a tamamlanır. 

o Eğer masada hiç şeker kalmazsa, oyun o katılımcılar için sona erer. Başka 4 katılımcı ile 

oyun devam eder. 

✓ İlk iki oturumda tarafların iletişime geçmesi yasaklanır.  

✓ Sadece kurallar söylenerek katılımcıların masadaki şekerleri kapmaları beklenir.  

✓ Daha sonraki oturumlarda eğitmen inisiyatifinde iletişime izin verilir. 

✓ Bu sırada oturumlarda kişilerin ve grubun toplam aldığı şekerler tahtaya yazılır. 

✓ Oyun 4-5 tur oynandıktan sonra her grubun şeker paylaşımlarına ve aldıkları toplam şeker 

sayısına bakılır.  

 

Eğiticiye not: Eğitici gruptaki herkesin şeker paylaşım masasına oturduğundan emin olmalıdır. 

Gerekirse oyunun turlarında farklı çeşitlemeler yapabilir. Eğer katılımcıların şekerleri almada bir zorluk 

yaşarlarsa bunu kağıtlara gizli bir şekilde yazarak da oynayabilirler. 

Bağlam: Bu oyun müzakereye giriş niteliğinde bir oyundur. Paylaşılması gereken şekerler ile çözülmesi 

gereken sorun arasında bir paralellik kurulur. Doğru iletişime geçen katılımcıların nasıl sorunu çözüp 

kazan kazan durumuna gittikleri gözlemlenmelidir. 

Oyunun ardından katılımcılardan iletişime izin verilmeden önce ve izin verildikten sonra yaptıkları şeker 

paylaşımlarını karşılaştırmaları istenir. Bir problemi birlikte çözerek herkesin kazanması için neler 

yapmak gerekir diye sorulur ve çatışma çözümleme üzerine tartışma gerçekleştirilir.  

Eğitmen tartışmayı aşağıdaki değerlendirme soruları ile zenginleştirebilir: 

➢ Sizce en çok şekeri almak için ne yapmak ve ne yapmamak gerekir? 

➢ Hepimizin kazanan olduğu bir çözüm mümkün olabileceğini gördük. Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz? 

 

7. Kişisel Gelişimimiz 
Konu: Araştırma Yapmak ve Sunmak 

Zaman: 3. Gün 14:30 - 16.00   

Süre: 90 Dakika 

Malzemeler: Diz üstü bilgisayarlar  

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar, belli konular hakkında araştırma yaparlar. 

✓ Katılımcılar, özgün bir şekilde sunum hazırlayıp sunumlarını gerçekleştirirler. 

  

7.1. İçerik Tasarlama: Katılımcılar 4 gruba ayrılır. Her gruptan aşağıdaki konular ile ilgili bir eğitim 

içeriği geliştirmeleri istenir: 

Motivasyon ve Özgüven 

❖ Etkili İletişim 

❖ Zaman Yönetimi 

❖ Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcılık 

 

Bu konular ile ilgili hedef kitleye hazırlanacak sunumların özgün olması istenir. Sunumu hazırlanırken 

aşağıdaki sorular dikkate alınır: 



 

1. Nedir? (Konunun tam olarak ne olduğu ve içeriği hakkında bilgi verilecektir) 

2. Okunması, izlenmesi, duyulması gereken kaynaklar nelerdir? (Kitap, dergi, internet sitesi, film, 

tiyatro, dizi, radyo yayını, podcast vb.) 

3. Geliştirici etkinlikler ve aracı kurumlar? (Etkinlikler: Yoga, Seminer, eğitim çalışmaları. Kurumlar: Sivil 

toplum kuruluşları; TOG, kamu kurumları; belediye proje birimleri vb.) 

4. Haftalık her gün 1 saati kapsayan uygulama planı yapsanız nasıl bir plan yapardınız? 

 

8. Sanal Gerçeklik Oryantasyonu -II- 
Konu: Sanal Gerçeklik Gözlüğü Kullanımı 

Zaman: 3. Gün 16:30-17:30  

Süre: 60 Dakika 

Malzemeler: Sanal gözlükler ve dizüstü bilgisayarlar 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar sanal gerçeklik gözlüklerini deneyimlediklerini gösterir. 

✓ Katılımcılar, yarışma etkinliği yönergelerini kavrar ve uygulama başlatılır. 

Katılımcılar bu bölümde sanal gerçeklik ile tanışırlar. Gözlükleri denerler ve oyunların nasıl oynandığını 

anlaşmaya çalışırlar. Bu bağlamda oyun tasarımcıları ve teknik ekip katılımcılara yardımcı olur. 
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Serbest Zaman 

Zaman: 4. Gün  

Süre: Tüm Gün 

 

Serbest zaman kavramı değişen eğitim anlayışı içinde önemli bir tutmaktadır. Bireyi doğrudan ve dolaylı 

olarak desteklemektedir.  Diğer bir anlayışa göre ise eğitim; bireyin bedensel, duygusal, düşünsel ve 

sosyal yeteneklerinin kendi ve toplum için en uygun şekilde gelişim sürecidir. Özellikle bu oluşum 

içerisinde pozitif ve yapıcı davranışların oluşturduğu yaklaşımların bir süreç içinde ifade edilmesidir. Bu 

sürecin işlevselliğinde serbest zaman kavramının ve yer almasının önemli bir yeri vardır.  

(Torkildsen,1 992). 

 

Bu sebeple öğrenenlere dinlenme, özümseme ve içselleştirme amacıyla serbest zaman tanımak 

oldukça önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Kişisel Gelişim Sunumları 
Konu: Sunumların Yapılması 

Zaman: 5. Gün 10.00-11.30 ve 12.00-13.00 

Süre: 150 Dakika 

Malzemeler: Dizüstü bilgisayar ve projeksiyon makinesi A4 kâğıt ve renkli kalemler 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar becerilerini geliştirir. 

✓ Katılımcılar bilgi paylaşımı yaparlar. 

Katılımcılar grup temsilcileri aracılığı ile sunumlarını gerçekleştirirler. Her sunumun ardından eğitmen 

sunumlar ile ilgili geribildirimlerde bulunur. 

 

10. Sanal Gerçeklik Yarışması 
Konu: Sanal Gerçeklik Yarışması 

Zaman: 5. Gün 14:30 – 16:00 – 16:30-17:30 

Süre: 150 Dakika 

Malzemeler: Dizüstü bilgisayar ve sanal gerçeklik gözlükleri 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar sanal gerçeklik oyunlarını yarışma formatında deneyimlerler. 

Katılımcılar 3 farklı gruba ayrılır. Her gruptan kendilerine bir isim ve amblem bulmaları istenir. 

Katılımcılar grup halinde isim ve allemlerini çizerek ve boyayarak oluştururlar. 

Gruplar sanal gerçeklik oyunlarını bireysel olarak oynar Elde edilen skorlar turnuva sonunda toplanır 

ve grupların puanı olarak hesaplanır.  
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11. Gerçek Ben’e bir Adım 

 
Konu: Kişisel Özelliklerin Gelişimi 

Zaman: 6. Gün 10.00-11.30 ve 12.00-13.00 

Süre: 150 Dakika 

Malzemeler: A4 e A3 kağıtlar ve renkli kalemler 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar eksik yönlerini nasıl geliştireceklerine dair fikir üretirler. 

 Etkinlikler 

11.1. Farkındalık Ağacı: Katılımcılar 4 ya da 5 farklı gruba ayrılır. Her gruba A3 kağıtlar dağıtılır. 

Gruplar kağıtlara kökleri, gövdesi ve dalları olan birer ağaç çizerler. Katılımcılar SWOT analizi ile 

ortaya çıkan sonuçlarına geri dönerler. Onlar üzerine düşünürler. Güçlü ve Zayıf yönlerini ağaçların 

gövdelerine yazarlar. Ağaçların köklerine zayıf yönlere yol açan nedenleri, dallarına ise bu zayıf 

yönleri geliştirmek için yapması gerekenleri yazarlar. Daha sonra her gruptan bir ya da iki kişi 

ağaçlarını diğer gruplara sunar. 

 

 

11.2. Kendime Mektup: Katılımcılar, grup çalışmasından sonra ağaçların aldığı son hale bakarlar. 

Bundan sonra kendileri ile ilgili bir değerlendirme yapmaları beklenir. Her katılımcı güçlü yanlarını 

korumak ve zayıf yanlarını da güçlü yana çevirmeye çalışmak için bir yıl boyunca neler yapması 

gerektiği düşünür. Buradan yola çıkarak 1 yıl sonraki kendisine bir mektup yazar. 1 yıl sonraki 

kendisine bir takım nasihatlerde bulunur. Böylelikle 1 yıllık süreç için kendi planlamasını yapmaya 

çalışır. 

 

12. Serbest Kürsü 
Konu: Fikir ve Duygu Paylaşımı 

Zaman: 6. Gün 14:30-16:00 

Süre: 90 Dakika 

Malzemeler: - 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar sürece dair fikirlerini ve hislerini ifade ederler 

Katılımcılar sırayla ya da isteyerek süreç ile ilgili akıllarına gelen duygu düşünce ya da hikayelerini diğer 

katılımcılar ile paylaşırlar.  



 

 

13. Değerlendirme 
Konu: Süreç değerlendirme 

Zaman: 7. Gün 10:00-11:30 

Süre: 90 Dakika 

Malzemeler: A4 kağıtlar ve renkli kalemler 

Amaç ve Kazanımlar:  

✓ Katılımcılar sürece dair fikirlerini ve hislerini ifade ederler. 

Etkinlikler 

13.1. Güneş-Ay-Bulut-Yıldız: Katılımcılara A4 kağıtlar dağıtılır Her katılımcılar kağıtları 4’e ayırırlar.  

 

Birinci bölüme ‘güneş’ simgesini çizerler. Bu bölüme eğitim süreci boyunca öğrendikleri şeyleri 

yazmaları istenir.  

 

İkinci bölüme ‘ay’ simgesi çizeler bu bölüme de eğitimden sonra araştırmak istedikleri konu ya da 

konuları yazarlar. 

 

Üçüncü bölüme ise ‘bulut’ simgesi çizerler. Bulut simgesinin altına eğitimden sonra kafalarında 

oluşan bir soruyu yazarlar.  

 

Son olarak yıldız sembolünün altına da bu eğitimden sonra kendilerinde değiştirmek istedikleri 

şeyleri yazarlar. 

Daha sonra katılımcılar bu yazdıkları değerlendirmeleri birbirleri ile paylaşırlar. 
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EK 

SWOT Analizi Şablonu 
 

Güçlü Yanlarım  
 
❖ Kişisel hayatımda hangi becerilerim gelişmiş 

olduğunu düşünüyorum? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zayıf Yönlerim  
 
❖ Hangi becerilerimi geliştirmeliyim?  

 

 
Fırsatlar  
 
❖ Kişisel becerilerimi geliştirmek için nasıl 

fırsatlara sahibim? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tehditler  
 
❖ Kişisel gelişimimin için aşmam gereken 

sorunlar neler? 
 



 

 

 

Uyuşmazlık Stratejileri Testi 
 

ANLAŞMAZLIKLARINIZI ELE ALIŞ BİÇİMİNİZ NEDİR? 

Amaç: Bu değerlendirme formu, kendi çatışma yönetim biçiminizi kendi kendinize tanımlamanız 
amacıyla oluşturulmuştur. 

Talimatlar: Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve sizi yansıttığını düşündüğünüz oranda puanlayınız. Her bir 
anlaşmazlık türü için puanlama tablosunu kullanarak sonucunuzu hesaplayınız. 

Bir anlaşmazlığa düştüğüm zaman; 

1. Karşı tarafın tüm isteklerini kabullenirim. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

2. Orta bir yol bulmaya çalışırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

3. Kendi görüşümü dayatırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

4. Bir çözüm yolu bulana kadar, karşı tarafı ve kendimi memnun edecek konuları gözden geçiririm. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

5. Farklılıklar arasındaki anlaşmazlıktan kaçınırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

6. Karşı tarafla aynı görüşte olurum. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

7. Ortak bir çözüm bulmamız gerektiğini söylerim. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

8. Ortak bir çözümün ne gibi yararlar getireceğini araştırırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla 

9. İki tarafında ortak çıkarlarına odaklanırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

10. Mümkün olduğu kadar karşıt görüşlerin olduğu ortamlardan uzak dururum. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla 
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11. Karşı tarafı uzlaştırmaya çalışırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

12. Her iki görüşü içeren orta yolda buluşmayı kabullenirim. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

13. Lehime bir sonucu elde etmek için mücadele veririm. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

14. En iyi sonuca ulaşmak için her iki tarafın fikirlerini gözden geçiririm.  

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

15. Farklılıklar arasındaki çatışmayı daha aza indirmeye çalışırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

16. Karşı tarafın amaç ve çıkarlarını kabullenirim. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

17. % 50 - % 50 uzlaşı sağlanması için çaba sarf ederim. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

18. Tartışmayı kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

19. Mümkün olduğu kadar karşı tarafın da çıkarları için çözüm bulmaya çalışırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

20. Karşı tarafla yüzleşme durumundan kaçınırım. 

Hiçbiri ... ... ...  1 ... ... ...  2 ... ... ...  3 ... ... ...  4 ... ... ...  5 ... ... ...  6 ... ... ...  Çok Fazla  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUANLAMA 

Açıklama: Yukarıdaki cümlelere vermiş olduğunuz puanlarıaşağıdaki puanlama tablosunda cümle 
numaralarına karşılık gelecek şekilde yerleştiriniz. Her bir satır için almış olduğunuz toplam puanın 
diğer satırlardan almış olduğunuz toplam puanlarla karşılaştırılması, sizin anlaşmazlıklarınızı ele alış 
biçiminizdeki tercih ve yönelimlerinizi ortaya çıkaracaktır. 

Puanlama Tablosu 

Yönelim  Puanınız 

Uyumlu 

 
------------------ + ---------------- + ----------------- + --------------- = 
       Madde 1         Madde 6          Madde 11       Madde 16 
 

 

Uzlaşmacı 

 
------------------ + ---------------- + ----------------- + --------------- = 
       Madde 2         Madde 7          Madde 12      Madde 17 
 

 

Rekabetçi 

 
------------------ + ---------------- + ----------------- + -------------- = 
      Madde 3          Madde 8           Madde 13      Madde 18 
 

 

İşbirliğine açık 

 
------------------ + ---------------- + ----------------- + --------------- = 
      Madde 4           Madde 9         Madde 14       Madde 19 
 

 

Görmezden 
gelme 

 
------------------ + ---------------- + ----------------- + --------------- = 
      Madde 5         Madde 10         Madde 15       Madde 20 
 

 

 
Kaynak: deDreu, C. K., Evers, A., Beersma, B., Kluwer, E. S., & Nauta, A. (2001). A Theory-based Measure of 
Conflict Management Strategies in the Workplace. Journal of Organizational Behavior , 22, 645-668. 
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Gün sonu Eğitim Değerlendirme Formu 
 
Tarih ve Eğitimin Günü: __________________ 

Yer: __________________________________________________ 

Eğitmen: __________________________________ 

 

Talimatlar: Lütfen aşağıdaki 10 ifadeye ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz.   
 

 Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

1. Eğitimin hedefleri açık bir 

şekilde tanımlanmıştı. 
 

    

2. Katılım ve etkileşim 

cesaretlendiriciydi. 

     

3. Konu ilgi alanımı 

kapsıyordu. 

     

4. İçerik düzenli ve takip 

edilmesi kolaydı. 

     

5. Dağıtılan materyaller 

yardımcı oldu. 

     

6. Eğitim deneyimi 

profesyonel ve gündelik 

hayatıma katkı sunacak. 

     

7. Eğitmen, eğitim başlığı ile 

ilgili bilgi sahibiydi. 

     

8. Eğitmen iyi hazırlanmıştı.      

9. Eğitim hedefleri karşılandı.      

10. Eğitime ayrılan zaman 

yeterliydi. 

     

 
11. Eğitim ile ilgili en beğendiğiniz şey neydi? 

 
 
 

 
12. Eğitimin hangi kısımları geliştirilebilir? 

 
 
 
 

13. Eğitimin sonuçlarını nasıl pratiğe dökmeyi düşünüyorsunuz? 
 
 
 
 

14. Diğer yorumlarınız ve görüşlerinizi lütfen burada belirtiniz. 
 



 

        Dahil Etme İçin Sanal Gerçeklik Projesi 
Eğitim Değerlendirme Formu 

 
Talimatlar: Aşağıda belirtilen kriterleri puanlayınız (1 en kötü – 5 en iyi şeklinde) ve yorumlarınızı yazınız. 
 

Oturumlar Yorumlar 

Giriş 1 2 3 4 5 
 
 
 

Eğitim Oturumları ve 
Takım Çalışmaları 

1 2 3 4 5 
 
 
 

Sanal Gerçeklik Oyun 
Oturumları 

1 2 3 4 5 
 
 
 

Kültürel Faaliyetler 1 2 3 4 5 
 
 
 

Dış Mekan Etkinlikleri ve 
Serbest Zaman 

1 2 3 4 5 
 
 
 

Değerlendirme Oturumları 1 2 3 4 5 
 
 
 

 

Teknik Konular Yorumlar 

Koşullar ve Düzen (Isınma, 
oturma düzeni vb.) 

1 2 3 4 5 
 
 
 

Ses ve Projeksiyon 1 2 3 4 5 
 
 

Kahve Araları (varsa) 1 2 3 4 5 
 

Öğle Yemeği (varsa) 1 2 3 4 5 
 

Odalar (Varsa) 1 2 3 4 5 
 
 

 
 
Eğitim programından ne öğrendiniz? 
 
 
 
Eğitimde neler iyi gitti? 
 
 
 
Fırsatınız olsaydı, neleri değiştirirdiniz? 
 
 
 
Programla ilgili farklı bir görüş ve öneriniz var mı? 
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EĞİTMEN / KOLAYLAŞTICI KONTROL LİSTESİ 
 

 

 

A.   Yapısal Planlama Durum 

- Hedefler 

- Beklenen Çıktılar 

- İhtiyaç Analizi 

- Atölye Programı 

- Uzunluk, Zaman Ölçütü 

- Katılımcı Sayısı 

- Uygulama Metodları 

- Uygulama Araçları 

- Katılımcılar İçin Hazırlanan Materyaller 

- Eğitmen İçin Hazırlanan Materyaller 

- Katılımcı Listesi 

- Mekan ve Altyapı 

 

B.  Materyaller ve Olanaklar Durum 

- Kalem, Marker Kalem ve Flipchart Kağıtları 

- Post-itler, Pattafixler, Karalama Kağıtları 

- İsimlikler 

- İnternet Bağlantısı 

- Projeksiyon, Ekran ve Laptop 

- Ses Sistemi ve Mikrofon 

- Grup Çalışmaları için Masalar 

- Bildiri / Talimat Metinleri (Gerekli İse) 

- Tanıtım Videoları ve Araçlar için Broşüler (Gerekli İse) 

- Oturumlar için Sunumlar 

- Sanal Gerçeklik Gözlükleri ve İçerisindeki Oyunlar 

- Diğer Dijital Araçlar (Gerekli İse) 
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